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M ùa Xuân lại về giữa một bối cảnh xã hội đang bị 
khủng hoảng nghiêm trọng truớc nhiều thách thức 
to lớn.  

Thế giới ngày nay có nhiều thay đổi và thay đổi tận gốc 
bởi đại dịch Covid 19 cũng như bởi những chính sách bất 
khoan dung, thù địch của các nhà lãnh đạo độc tài. Con 
người vốn đã thống khổ càng bất an và đau khổ nhiều hơn! 
Khoa học dù mỗi ngày một phát triển, tiện nghi cuộc sống 
được cãi thiện, nhưng trên thực tế, con người không vì thế 
mà hạnh phúc, an lạc hơn. Khổ đau sở dĩ ngày một chất 
chồng là do lòng tham của con người ngày một tăng trưởng. 
Muốn chấm dứt khổ đau cần đoạn tận tâm tham ái. Đức 
Phật  dạy: “Cái gì không phải của các ông, các ông hãy từ 
bỏ. Các ông từ bỏ sẽ mang lại hạnh phúc, an lạc lâu dài 
cho các ông.”

Đạo Phật có mặt là để đáp ứng những nhu cầu tâm linh 
thiết yếu trong đời sống.  Chân giá trị của Đạo Phật được 
thiết lập trên nền tảng của Từ bi và Trí tuệ. Giá trị hiện thực 
của đạo Phật không gì khác hơn chính là đem từ bi và trí 
tuệ để phục vụ cho phúc lạc lâu dài của sinh loại. Do vậy 
những gì cần làm, hãy làm với tất cả lòng bi mẫn và tuệ giác 
siêu việt. Tuyệt đối không nên mưu cầu thành công và hạnh 
phúc trên nỗi bất hạnh và khổ đau của tha nhân, ngược lại 
cần tinh tấn thắp sáng trí giác để nhận thức rõ tính tương 
đối và bất cập của mọi hiện tượng nhằm tránh tự đồng hóa 
chủ thể tuyệt đối với những đối tượng bị nhận thức vốn là 
thế giới khách quan được cấu thành bởi nguyên lý duyên 
sinh mà bản thân nó hoàn toàn huyễn hoá và vô ngã nhưng, 
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa quý Cư sĩ, Huynh trưởng và đồng bào Phật tử,

Trong suốt năm qua, cả thế giới nhân loại đã phải đối diện với rất nhiều vấn nạn lớn, 
nhất là phải đương đầu với một cơn đại khủng hoảng bởi đại dịch Covid 19, dù vậy, trên 
nền tảng của đại bi tâm, chúng ta vẫn không ngừng tinh tấn tu học và tích cực dấn thân 
phục vụ cho phúc lợi lâu dài của tha nhân trong điều kiện và khả năng có thể, thực tế đó đã 
không chỉ thể hiện lý tưởng cao đẹp của Bồ tát đạo mà còn là nhân tố quan yếu giúp chúng 
ta không ngừng thăng tiến đời sống tâm linh giữa bối cảnh xã hội đang có nhiều bất an và 
biến động. 

Năm mới xin chúng ta hãy hướng đến những thành tựu mới, tiếp tục vun bồi giới hạnh, 
viên mãn thiền định, tăng triển tri kiến nhằm đạt được tâm giải thoát bất động, đồng thời 
hưng phát bồ đề tâm để thành tựu viên mãn sứ mệnh xiển dương chánh pháp, lợi lạc quần 
sinh. Năm mới cần có những nhận thức mới đầy sáng tạo, khế lý, khế cơ nhằm đáp ứng nhu 
cầu chung của quảng đại quần chúng. 

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Hòa Thượng Thích Viên Lý
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Để Tăng Đoàn nói chung và các Tự viện nói riêng chu toàn bản thệ hoằng pháp lợi sanh 
trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, xin quý Ngài hoan hỷ quan tâm đến 3 Phật sự căn bản 
sau đây:

1. Những ngày đầu năm, tùy theo hoàn cảnh sở tại, cố gắng tạo thuận 
duyên trong khả năng có thể để bà con đồng hương Phật tử về chùa lễ 
Phật với tất cả sự an toàn và an lạc bằng những pháp môn thù ứng và 
tuân thủ các quy tắc chung của những cơ sở y tế và chính quyền về việc 
phòng hộ đại dịch; 

2. Khuyến tấn mọi người thắp sáng tâm xuân bằng cách thực hành Tứ Vô 
Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả; nhất là Tâm Bất Hại của Bồ tát Di Lạc;

3. Vận dụng năng lực hòa hợp thanh tịnh của Tăng Đoàn nhất tâm cầu 
nguyện Phật pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc; 
đặc biệt đất nước và dân tộc Việt Nam được độc lập, tự do, dân chủ và 
thịnh vượng.

Trước thềm năm mới Tân Sửu, thay mặt Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại, chúng tôi/con thành tâm cảm niệm công đức hoằng hóa và khánh chúc chư Tôn 
đức Giáo phẩm Tăng Ni, đồng thời cầu nguyện Đức Phật từ bi gia hộ quý đồng bào Phật tử 
trong và ngoài nước một năm mới vô lượng an lạc phước huệ trang nghiêm.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

Phật lịch 2564 - Hoa Kỳ, Westminster, ngày 09 tháng 02 năm 2021

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
(đã ấn ký)

TK Thích Viên Lý
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THƯ CHÚC XUÂN 
NĂM TÂN SỬU 2021

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Chùa Giác Hoa
15/7 Nơ Trang Long - Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn

Phật lịch 2564 Số: 01/HĐĐH/TB/VT

Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Viên Định (hàng đầu bên mặt)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa 

thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, cùng Đồng 
bào Phật tử các giới, trong và ngoài nước.

Kính thưa Liệt quí vị,

Ngày giờ thấm thoát năm tháng qua mau, xuân 
mới lại về với vũ trụ, muôn loài.

Nhân dịp Xuân về, thay mặt Hội Đồng Điều 
Hành,Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất, xin gửi đến Chư tôn đức và Liệt quý 
vị lời cầu chúc năm mới thân tâm an lạc, vạn sự cát 
tường, đầy đủ từ bi trí tuệ và hùng lực tiếp tục tiến 
bước trên con đường chư Tổ đã đi để hưng phục 
giá trị cao quý của Phật giáo đã có phần mai một ở 
Việt nam, đó cũng là cách đóng góp vào công cuộc 
vận động thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam sớm 
được thành tựu viên mãn.

Từ đầu năm 2020 đến nay, nhân loại phải đối 
mặt với một thảm họa y tế chưa từng có, hàng chục 
triệu người nhiễm bệnh Virus Corona, với hàng 
trăm ngàn người chết, kinh tế thế giới đình đốn, lưu 
thông toàn cầu bị phong tỏa. Điều này đặt nghi vấn 
phải chăng nhân loại thiếu lòng từ bi, sát sinh hại 
vật quá nhiều nên phải chịu luật nhân quả?

Tại Việt nam, ngày 09-01-2020, ở làng Đồng 
tâm Hà nội, đã diễn ra cuộc đàn áp đẫm máu của 
một lực lượng công an hùng hậu nhắm vào những 
người dân yếu đuối và vô phương tự vệ, dẫn đến cái 
chết của nhiều người, trong đó có cụ Lê Đình Kình 
đã ngoài 80 tuổi.

Năm qua cũng là năm có nhiều thiên tai bão lũ 
xảy ra, gây chết chóc, mất mát, đói nghèo, đau khổ 
cho rất nhiều người dân trên cả nước. Những thiên 
tai đó một phần lớn do nạn phá rừng, xẻ núi, ngăn 
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sông làm thay đổi khí hậu, môi trường, sinh thái. 
Điều này đã được khoa học khẳng định.

Việt Nam, một đất nước có nhiều điều kiện để 
phát triển, giàu mạnh, sao lại bị nhiều thiên tai, 
nhân họa, gây ra cảnh đói nghèo đau thương triền 
miên như vậy? Việt nam có gì khác lạ so với các 
nước tiến bộ, văn minh giàu mạnh trên thế giới?

Về chính trị-kinh tế: Việt Nam không có một 
nhà nước pháp trị đặt trên nền tảng giá trị tự do, dân 
chủ và nhân bản. Hiến pháp và Luật pháp Việt Nam 
hiện nay tước bỏ quyền làm chủ của người dân, 
trong đó có quyền làm chủ ruộng đất, nhà ở của 
mình nên mới xảy ra vụ Đồng Tâm, Thủ Thiêm, 
vườn rau Lộc Hưng và nhiều vụ đau thương khác.

Về xã hội: Việt Nam hiện nay không có chế 
độ an sinh xã hội để mang lại cho người dân, có 
thu nhập thấp, một cuộc sống bình ổn tối thiểu, đây 
chính là nguyên nhân của nhiều bi kịch thương tâm. 
Trẻ em vùng cao, vùng xa, cơm không đủ no, áo 
không đủ ấm, có cháu phải tự tử vì không có tiền 
đóng học phí.

Những quyền tự do căn bản được minh định 
trong Công ước quốc tế không được thực thi, thậm 
chí bị phủ nhận, nên mới xảy ra nhiều vụ bắt bớ và 
những phiên tòa vi phạm nhân quyền thô bạo như 
năm qua.

Nhiều nhân sĩ, trí thức lên tiếng về bất công xã 
hội, về thiếu vắng tự do dân chủ, về an ninh quốc 
gia bị Trung cộng đe dọa, về tương lai dân tộc bất 
an khi Nhà cầm quyền không theo kịp cuộc cạnh 
tranh toàn cầu và đi ngược giá trị văn minh thời 
đại, họ đã bị sách nhiễu, bắt cóc, tù tội nặng nề vô 
cớ, như các nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, Nguyễn 
Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, mỗi người mười 
mấy năm tù và 3 năm quản chế. Mới đây, thêm nhà 
báo Phạm Đoan Trang cùng nhiều người khác còn 
sẽ tiếp tục bị kết án tù. Cuộc sống của người dân 
Việt đầy đau khổ, bất an, tương lai mờ mịt.

Nguyên do cốt lõi là Việt Nam bị cai trị bởi 
chế độ độc tài, độc đảng, không có tự do dân chủ 
nhân quyền, người dân không có quyền bầu cử, 
ứng cử, lựa chọn người lãnh đạo để thay đổi vận 
mạng đất nước.

Chính trị, kinh tế suy đồi, an ninh quốc gia bị 
đe dọa, lỗi do nhà cầm quyền, nhưng đạo đức suy 
đồi thì Phật giáo chúng ta cũng phải gánh chịu một 
phần trách nhiệm, vì chúng ta đã không biến những 
giá trị cao quý của Phật giáo thành niềm tin và lối 
sống trong cộng đồng dân tộc, trong khi Phật giáo 
chiếm đến 80% dân số!.

Trước thềm năm mới, Tăng Đoàn GHPGVNTN 
thiết tha kêu gọi Quí Phật tử cùng Đồng bào Việt 
Nam trong và ngoài nước thức tỉnh và ưu tư về hiện 
tình của đất nước và dân tộc, có những cống hiến để 
phục hồi đạo đức và thăng tiến xã hội.

Thành tâm khuyến thỉnh chư vị Tăng, Ni, trên 
bước đường hoằng dương chánh pháp, lấy đạo hạnh 
từ bi và trí tuệ làm ngọn đuốc sáng soi đường cho 
dân tộc. Như vậy Phật giáo mới trường tồn và chúng 
sinh mới được độ thoát.

Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam phải có 
trách nhiệm với hiện tình dân tộc và tương lai của 
đất nước, sớm thức tỉnh, noi gương các nước văn 
minh tiến bộ, từ bỏ chế độ độc tài độc đảng, chuyển 
sang thể chế tự do, dân chủ, đa nguyên, thả các tù 
nhân lương tâm yêu nước, các nhà báo độc lập, các 
nhà hoạt động vì môi trường, để đoàn kết toàn dân 
cùng nhau bảo vệ và phát triển đất nước.

Cầu nguyện đất nước thanh bình, lãnh thổ lãnh 
hải toàn vẹn, dân tộc sống trong tự do, dân chủ, 
nhân quyền như các quốc gia văn minh khác trên 
thế giới.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc 
Tôn Phật.

Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định, 
Xuân Tân Sửu – 2021

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành
Tăng Đoàn GHPGVNTN

Viện trưởng
(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định
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Trưởng Lão Thích Chánh Lạc

Thư Đầu Xuân Tân Sửu
Của Trưởng Lão Thích Chánh Lạc, 

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật,
Nam-mô Đương Lai Hạ Sinh Di-Lạc Tôn Phật

Kính bạch chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại,

Kính thưa chư tôn Trưởng lão, Hòa thượng, 
Thượng tọa, Ni trưởng, Đại đức Tăng Ni, cùng 
toàn thể quý Cư sĩ Phật tử khắp nơi.

Nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu, năm 2021, theo 
truyền thống văn hóa Việt Nam, tôi xin thay mặt 
Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn có đôi lời gởi 
đến chư Tôn Đức trong Tăng Đoàn Hải Ngoại và 
tất cả chư Tăng Ni và Phật tử các nơi.

Kính thưa đại chúng,

Trước hết, cho phép tôi được ôn cố tri tân. 
Năm qua, Tăng Ni và Phật tử chúng ta đã trải 
qua nhiều khó khăn chướng ngại trong cuộc 
sống đời thường cũng như trong sinh hoạt 
tu học và hoằng Pháp vì vấn đề thiên tai hỏa 
hoạn, biến động xã hội, nhất là tình hình dịch 
bệnh nghiêm trọng xảy ra trên toàn cầu. Nhờ 
ơn Phật gia hộ, chúng ta đã bình an vượt qua 
năm cũ và đã tinh tấn tu tập, làm tròn bổn phận 
hoằng Pháp của Tăng Đoàn một cách tốt đẹp. 
Tuy không có những Phật sự chung trực tiếp vì 
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Tăng 
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Đoàn Hải Ngoại chúng ta đã khế lý khế cơ, nỗ 
lực thực hiện Phật sự nhiều hơn qua hình thức 
online, như Đàn Tràng Dược Sư Cộng Tu, Đại 
Lễ Phật Đản Chung, Đại Lễ Vu-lan, Pháp Hội 
Quán Âm Khóa Tu Học Mùa Thu v.v… Với tư 
cách Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn 
Hải Ngoại, tôi xin chân thành tán thán tinh thần 
tu học và công đức hoằng Pháp lợi sinh, dấn 
thân phụng sự của tất cả chư Tôn Đức thành 
viên trong Tăng Đoàn. 

Tân niên năm Tân Sửu đã đến, Tăng Đoàn 
chúng ta với tinh thần “Hoằng Pháp là bổn 
phận, lợi sinh là hoài bảo” sẽ tiếp tục con đường 
“phụng sự chúng sinh chính là cúng dường chư 
Phật”. Hiện nay dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn 
chấm dứt. Mặc dù đã có vaccine nhưng vẫn chưa 
đạt đến mức miễn dịch cộng đồng. Lại thêm, 
những biến chứng của Covid-19 đang là mối 
quan ngại của chính phủ và xã hội nói chung. 
Cho nên Tăng Đoàn Hải Ngoại chúng ta cần 
phải chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục hành đạo và 
hoằng Pháp trong hoàn cảnh khó khăn của nhân 
loại và xã hội hiện nay. Tôi mong rằng chư vị 
trong Hội Đồng Điều Hành, Hòa thượng Chủ 
tịch và các Tổng Vụ Trưởng trong các Tổng 
Vụ, nhất là các vị trong Tổng Vụ Giáo Dục, 
Tổng Vụ Hoằng Pháp và Tổng Vụ Từ Thiện, sẽ 
tiếp tục nỗ lực và phát huy hơn nữa những thành 
tựu Phật sự trong năm qua, để sự nghiệp hành 
đạo và hóa đạo của Tăng Đoàn Hải Ngoại càng 
có nhiều thành tựu hơn nữa. 

Nhân dịp đầu xuân Tân Sửu, tôi tha thiết 
kêu gọi, mỗi thành viên trong Tăng Đoàn chúng 
ta, không luận là xuất gia hay tại gia, hãy cùng 
nhau tinh tấn tu học hơn nữa, giữ vững Đạo 
tâm, trau dồi đạo hạnh, và tăng trưởng Đạo lực 
để chuyển hóa biệt nghiệp của mình và cọng 
nghiệp của nhân loại. Với lòng tin sâu sắt nơi sự 
gia hộ của Phật Bảo, ánh sáng của Pháp Bảo và 
năng lực nhiệm mầu của Tăng Bảo, Tăng Đoàn 
Hải Ngoại chúng ta nhất định sẽ hoàn thành 

sứ mệnh thiêng liêng của mình dù trong bất cứ 
hoàn cảnh khó khăn nào. 

Kính bạch chư Tôn Đức Giáo Phẩm và chư 
Tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, 
Đại đức Tăng Ni,

Nhân dịp Đầu Xuân Tân Sửu, tôi có đôi lời 
Ôn Cố Tri Tân, nhằm tri ân, tán thán và khích 
lệ chư Tôn đức Tăng Đoàn Hải Ngoại trên con 
đường hoằng hóa của mình. Tôi cũng thành 
tâm kính chúc Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an, 
chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. 

Cuối cùng, tôi xin toàn thể Tăng Đoàn Hải 
Ngoại chúng ta cùng nhau chắp tay thành tâm 
cầu nguyện: 

Năm mới Tân Sửu dịch bệnh tiêu trừ, thế 
giới hòa bình, xã hội thái hòa, Phật Pháp 
xương minh, Tăng Đoàn hưng thạnh. 

Nam-mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai

Nam-mô Đương Lai Hạ Sinh Di-lạc Tôn Phật

Phật lịch 2564 - Hoa Kỳ,
 ngày 07 tháng 2 năm 2021

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm
(đã ấn ký)

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
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THE MEDICINE OF ALTRUISM
The Dalai Lama

His Holiness the Dalai Lama speaking at the Museum for Modern Art in 
Frankfurt, Germany on May 15, 2014. (Photo by Manuel Bauer)

I n Tibet we say that many illness can be cured 
by the one medicine of love and compassion. 
These qualities are the ultimate source of human 

happiness, and need for them lies at the very core 
of our being. Unfortunately, love and compassion 
have been omitted from too many spheres of 
social interaction for too long. Usually confined 
to family and home, their practice in public life is 
considered impractical, even naive. This is tragic. 
In my view point, the practice of compassion is not 
just a symptom of unrealistic idealism but the most 
effective way to pursue the best interest of others 
as well as our own. The more we- as a nation, a 
group or as individuals - depend upon others, the 
more it is in our own best interests to ensure their 
well-being.

Practicing altruism is the real source of com-
promise and cooperation; merely recognizing our 
need for harmony is not enough. A mind committed 
to compassion is like an overfl owing reservoir - a 
constant source of energy, determination and kind-
ness. This is like a seed; when cultivated, gives rise 
to many other good qualities, such as forgiveness, 

tolerance, inner strength and the confi dence to over-
come fear and insecurity. The compassionate mind 
is like an elixir; it is capable of transforming bad 
situation into benefi cial ones. Therefore, we should 
not limit our expressions of love and compassion to 
our family and friends. Nor is the compassion only 
the responsibility of clergy, health care and social 
workers. It is the necessary business of every part 
of the human community.

Whether a confl ict lies in the fi eld of politics, 
business or religion, an altruistic approach is fre-
quently the sole means of resolving it. Sometimes 
the very concepts we use to meditate a dispute are 
themselves the cause of the problem. At such times, 
when a resolution seems impossible, both sides 
should recall the basic human nature that unites 
them. This will help break the impasse and, in the 
long run, make it easier for everyone to attain their 
goal. Although neither side may be fully satisfi ed, if 
both make concessions, at the very least, the danger 
of further confl ict will be averted. We all know that 
this form of compromise is the most eff ective way 
of solving problems - why, then, do we not use it 
more often?
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When I consider the lack of cooperation in hu-
man society, I can only conclude that it stems from 
ignorance of our interdependent nature. I am often 
moved by the example of small insects, such as 
bees. The laws of nature dictate that bees work to-
gether in order to survive. As a result, they possess 
an instinctive sense of social responsibility. They 
have no constitution, laws, police, religion or mor-
al training, but because of their nature they labor 
faithfully together. Occasionally they may fi ght, but 
in general the whole colony survives on the basis 
of cooperation. Human beings, on the other hand, 
have constitutions, vast legal systems and police 
forces; we have religion, remarkable intelligence 
and a heart with great capacity to love. But despite 
our many extraordinary qualities, in actual practice 
we lag behind those small insects; in some ways, I 
feel we are poorer than the bees.

For instance, millions of people live together in 
large cities all over the world, but despite this prox-
imity, many are lonely. Some do not have even one 
human being with whom to share their deepest feel-
ings, and live in a state of perpetual agitation. This 
is very sad. We are not solitary animals that associ-
ate only in order to mate. If we were, why would 
we build large cities and towns? But even though 
we are social animals compelled to live together, 

unfortunately, we lack sense of responsibility to-
wards our fellow humans. Does the fault lie in our 
social architecture -the basic structures of family 
and community that support our society? Is it our 
own external facilities - our machines, science and 
technology? I do not think so.

I believe that despite the rapid advances made 
by civilization in this century, the most immediate 
cause of our present dilemma is our undue emphasis 
on material development alone. We have become so 
engrossed in its pursuit that, without even knowing 
it, we have neglected to foster the most basic human 
needs of love, kindness, cooperation and caring. If 
we do not know someone or fi nd another reason for 
not feeling connected with a particular individual 
or group, we simply ignore them. But the develop-
ment of human society is based entirely on people 
helping each other. Once we have lost the essential 
humanity that is our foundation, what is the point of 
pursuing only material improvement?

To me, it is clear: a genuine sense of responsibil-
ity can result only if we develop compassion. Only 
a spontaneous feeling of empathy for others can re-
ally motivate us to act on their behalf.

(Source: https://www.dalailama.com/messages/
world-peace/the-medicine-of-altruism)

Phương Thuốc Của Lòng Vị Tha

Ở Tây Tạng, chúng tôi nói rằng nhiều căn 
bệnh có thể được chữa trị bằng một loại 
thuốc của tình yêu thương và lòng từ bi. 

Những phẩm chất này là nguồn gốc tối hậu của hạnh 
phúc con người, và nhu cầu của chúng nằm ở ngay 
trong tâm khảm của chúng ta. Thật không may, tình 
thương yêu và lòng từ bi đã bị bỏ qua trong quá 
nhiều lĩnh vực tương tác xã hội quá lâu. Thường chỉ 
giới hạn trong gia đình và dòng tộc, việc thực hành 
trong đời sống cộng đồng được xem là không khả 
thi, thậm chí là ngây thơ khờ khạo. Đây là bi kịch. 
Theo quan điểm của tôi, thực hành từ bi không chỉ 
là một triệu chứng của chủ nghĩa lý tưởng phi thực 
tế mà còn là cách hiệu quả nhất để theo đuổi sự 
quan tâm tốt nhất đối với người khác cũng như cho 

chính chúng ta. Chúng ta càng là một quốc gia, một 
nhóm hay là cá thể – phụ thuộc vào người khác, thì 
chúng ta càng phải có sự quan tâm tốt nhất để bảo 
đảm cho sự hạnh phúc của họ.

Thực hành vị tha là nguồn gốc thực sự của sự 
thỏa hiệp và hợp tác; chỉ nhận ra nhu cầu của chúng 
ta đối với sự hài hòa không thôi là chưa đủ. Một cái 
tâm cam kết đối với từ bi giống như một bể chứa 
tràn ngập – một nguồn năng lượng dồi dào không 
dứt, sự quyết tâm và lòng tốt. Đây như là một hạt 
giống; Khi được gieo trồng, sẽ phát sinh nhiều phẩm 
chất tốt khác, như là sự tha thứ, lòng khoan dung, 
sức mạnh nội tâm và sự tự tin để vượt qua sợ hãi và 
bất an. Tâm bi mẫn giống như thuốc tiên; Nó có khả 
năng chuyển hóa tình huống xấu thành những lợi 
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ích. Vì thế, chúng ta không nên hạn chế tình cảm 
đối với gia đình và bạn bè. Lòng từ bi không chỉ là 
trách nhiệm của hàng giáo phẩm, nhân viên chăm 
sóc sức khỏe và các nhà hoạt động xã hội. Đó là 
nhiệm vụ cần thiết của mọi thành phần trong cộng 
đồng nhân loại.

Cho dù sự mâu thuẫn nằm trong lĩnh vực chính 
trị, kinh doanh hay tôn giáo, thì phương pháp vị tha 
luôn là cách duy nhất để giải quyết nó. Đôi khi chính 
những quan niệm mà chúng ta sử dụng để suy ngẫm 
về mối bất hòa lại là nguyên nhân của vấn đề. Vào 
những thời điểm đó, khi một giải pháp dường như 
bị bê tắc, cả hai bên nên nhớ lại bản chất cơ bản của 
con người để kết hợp họ lại. Điều này sẽ giúp phá 
vỡ bế tắc, và về lâu dài, giúp dễ dàng hơn cho tất cả 
mọi người đạt được mục tiêu. Cho dù không có bên 
nào hoàn toàn hài lòng, nếu cả hai cùng nhượng bộ, 
thì ít nhất là nguy cơ xung đột sẽ được ngăn chặn. 
Chúng ta đều biết rằng hình thức thỏa hiệp này là 
cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề – vậy thì tại 
sao chúng ta không sử dụng nó thường xuyên hơn?

Khi tôi xem xét sự thiếu hợp tác trong xã hội 
loài người, tôi chỉ có thể kết luận rằng nó bắt nguồn 
từ sự thiếu hiểu biết về bản chất phụ thuộc lẫn nhau 
của chúng ta. Tôi thường cảm động bởi ví dụ về 
những loài côn trùng nhỏ, chẳng hạn như loài ong. 
Quy luật tự nhiên cho thấy rằng, ong làm việc cùng 
nhau để sinh tồn. Kết quả là, chúng có một ý thức 
bản năng về trách nhiệm xã hội. Chúng không có 
hiến pháp, pháp luật, cảnh sát, tôn giáo hay huấn 
luyện đạo đức, nhưng vì bản chất tự nhiên, chúng 
cùng nhau làm việc một cách trung thành. Thỉnh 
thoảng chúng có thể đánh nhau, nhưng nhìn chung 
toàn bộ lãnh thổ tồn tại trên cơ sở hợp tác. Nói cách 
khác, con người có hiến pháp, có hệ thống pháp lý 
rộng lớn và lực lượng cảnh sát; chúng ta có tôn giáo, 
trí thông minh đáng kể và một trái tim có khả năng 
yêu thương tuyệt vời. Thế nhưng mặc dù có nhiều 
phẩm chất phi thường, trong thực tế chúng ta tụt lại 
phía sau những con côn trùng nhỏ bé; trong vài khía 
cạnh, tôi cảm thấy chúng ta nghèo nàn hơn những 
con ong.

Ví dụ, hàng triệu người sống cùng nhau ở các 
thành phố lớn trên thế giới, mặc dù có sự gần gũi 

này, nhưng nhiều người vẫn cô đơn. Một số không 
có ai để chia sẻ cảm xúc sâu sắc nhất của họ, và 
sống trong một trạng thái bối rối triền miên. Điều 
này thật đáng buồn. Chúng ta không phải là những 
động vật đơn độc chỉ kết hợp để lấy nhau. Nếu thế, 
tại sao chúng ta xây dựng các thành phố và thị trấn 
lớn? Nhưng mặc dù chúng ta là động vật xã hội buộc 
phải chung sống với nhau, thật không may, chúng 
ta thiếu ý thức trách nhiệm đối với con người đồng 
loại của mình.Có phải lỗi nằm trong kiến trúc xã hội 
của chúng ta – cấu trúc cơ bản của gia đình và cộng 
đồng hỗ trợ xã hội của chúng ta? Có phải là phương 
tiện bên ngoài – máy móc, khoa học và công nghệ 
của chúng ta? Tôi không nghĩ vậy.

Tôi tin rằng bất chấp những tiến bộ nhanh chóng 
tạo nên bởi nền văn minh trong thế kỷ này, nguyên 
nhân trực tiếp nhất của tình trạng khó xử hiện nay 
của chúng ta chính là sự coi trọng không chính đáng 
của chúng ta đối với việc chỉ phát triển vật chất. 
Chúng ta đã quá say mê theo đuổi nó mà thậm chí 
ta không biết điều đó, chúng ta đã bỏ bê việc nuôi 
dưỡng những nhu cầu cơ bản nhất của con người về 
tình yêu thương, lòng tử tế, sự hợp tác và chăm sóc. 
Nếu chúng ta không biết ai hoặc không tìm thấy 
một lý do nào khác vì cảm thấy không liên quan 
đến một cá nhân hoặc một nhóm cụ thể nào đó, thì 
đơn giản chúng ta chỉ cần bỏ qua. Nhưng sự phát 
triển của xã hội loài người đều dựa hoàn toàn trên sự 
giúp đỡ lẫn nhau. Một khi chúng ta đã mất đi nhân 
tính thiết yếu đó là nền tảng của mình, thì có nghĩa 
lý gì đâu để chúng ta chỉ theo đuổi sự cải thiện về 
vất chất.

Đối với tôi, thật rõ ràng là: một trách nhiệm thực 
sự có thể đưa đến kết quả nếu chúng ta phát triển 
lòng từ bi. Chỉ có cảm giác tự phát khởi về lòng cảm 
thông đối với người khác thì mới thực sự có thể thúc 
đẩy chúng ta hành động nhân danh họ.

(Nguồn: https://vn.dalailama.com/messages/world-peace/
the-medicine-of-altruism)
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Phật Giáo và Chính Trị
Thích Viên Lý

T rong lịch sử thế giới, những lãnh vực thuộc 
về chính trị đã có liên hệ mật thiết với những 
sinh hoạt khác trong xã hội, trong số đó có 

những sinh hoạt tôn giáo. Các nhà nghiên cứu tôn 
giáo ghi nhận rằng, ngay từ thời sơ khai, Phật Giáo 
đã linh động để thích nghi với những bối cảnh xã 
hội và địa lý khác nhau tại những địa phương ở tiểu 
lục-địa Ấn-Độ rộng lớn. Tinh thần bao dung, phóng 
khoáng và tùy duyên đã giúp cho Phật Giáo phân 
chia thành nhiều tông phái mà không xảy ra tranh 
chấp nghiêm trọng.

Ngày nay, trong mỗi quốc gia Phật Giáo trên 
thế giới đều có những hệ thống chính trị khác nhau,

tùy theo những hoàn cảnh lịch sử và văn hóa 
của mỗi nơi – thí dụ như sự liên hệ giữa tôn-giáo 
và chính trị ở Miến-Điện khác với Nhật-Bản v.v… 
Những khác biệt này thường tùy thuộc vào những 
hoàn cảnh lịch sử khác nhau của mỗi quốc gia, thí 
dụ như một xứ Phật Giáo đã từng là thuộc địa của 
một nước Tây phương trong thời gian lâu dài thì 
không tránh khỏi ảnh từ thời gian bị đô hộ. Tuy 
nhiên, nguyên tắc tuỳ duyên bất biến, bất biến tuỳ 
duyên là nguyên tắc đã được các tông phái và tổ 
chức Phật giáo ứng dụng nhuần nhuyễn cho từng 
thời kỳ, hoàn cảnh và nền văn hóa bản địa.

Chính trị trong thời sơ khai của Phật Giáo 
ở Ấn Độ

Theo học giả người Anh, Thomas Rhys Davids 
(1843-1922) thì, Đức Phật đã sinh trưởng trong môi 
trường của truyền thống Bà La Môn giáo, vì vậy 
“dù rằng giáo lý của ngài rất bao quát và do chính 
ngài khai sinh và, thật là cách-mạng đối với khung 
cảnh tôn giáo đương thời, nhưng giáo lý ấy vẫn cần 
thích nghi với căn cơ trình độ.”1 như Tứ Tất đàn đã 
minh thị: “Thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn…”

Đức Phật đã thành lập hệ thống giáo lý của ngài 
trong thời đại mà ở Ấn-Độ đang có những thay đổi 
và xáo trộn hết sức quan trọng về mặt xã-hội và kinh 
tế. Đó là thời đại sơ khai trong lịch sử lập quốc của 
Ấn Độ, với những biến chuyển trọng đại về xã hội 
và kinh tế liên quan tới thương mại và nông nghiệp, 
trong khi nhiều địa phương ở Ấn-Độ bắt đầu thiết 
lập những khu vực thành thị, với những cộng đồng 
sống bằng nghề doanh thương rất phát đạt.

Kể từ đó, trong xã hội của thời đại mới đã phát 
sinh một giai cấp trung lưu ngày càng có nhiều thế 
lực, gồm những thương gia và địa chủ mới giàu có; 
trong số đó có nhiều Phật Tử sẵn sàng ủng hộ và 
cúng dường cho những sinh hoạt liên quan tới Phật 
Giáo. Những người này nhiệt tâm bảo trợ và thành 
kính cúng dường cho Tăng Đoàn của Đức Phật. Họ 
có trình độ học thức cao và đã chán ghét hệ thống 
tôn giáo quá khắt khe của Bà La Môn Giáo, phân 
chia con người trong xã hội thành bốn giai cấp. 
Trật tự xã hội mới này đã phản ứng mạnh mẽ và 
chống lại sự thống trị khô cứng đầy bất công của 
giai cấp giáo sĩ Bà La Môn giáo đương thời. Họ đã 
bác bỏ những giáo lý không còn phù hợp với thời 
đại mới

Họ thấy rằng những tư tưởng và giáo lý của Đức 
Phật thật là hữu lý và thích hợp với một xã hội sống 
bằng nông nghiệp và thương nghiệp, trong khi có 
nhiều địa phương ở Ấn Độ đã mọc lên những khu 
vực thành thị. Có thể nói rằng, Đức Phật đã trở thành 
“phát ngôn nhân” của một giai cấp mới gồm những 
thành phần địa chủ và thương gia bác bỏ những giáo 
lý lỗi thời của giới giáo sĩ Bà La môn và các Giáo 
phái tà kiến, chuyên tạo ra thần quyền để biện minh 
cho những luật lệ bất bình đẳng. 

Có điều đáng kể là những chủ trương cấp tiến 
và khai phóng của Đức Phật đã nhận được nhiều sự 



12 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 2 - 2021  

tán thành và ủng hộ từ những tiểu quốc và bộ tộc ở 
vùng đông bắc Ấn Độ hơn là từ những vương quốc 
lớn. Các học giả Phật Giáo quan niệm rằng, những 
lối sống phóng khoáng, cổ võ an-lạc và thịnh vượng 
trong xã hội của dân chúng trong số đó có nhiều 
người thuộc thành phần trí thức và thương gia ở 
những tiểu quốc này khiến cho họ hoan nghênh đón 
nhận những giáo lý cấp tiến của Đức Phật, trong 
số đó có nhiều đặc điểm hoàn toàn trái ngược với 
những phong tục tập quán hoặc giáo điều hủ lậu của 
Bà La Môn giáo, thí dụ như những đối xử bất bình 
đẳng và khinh rẻ phụ nữ.

Trong khi Đức Phật được những thành phần trí 
thức và trung lưu trong những vùng thành thị ủng 
hộ, ngài đã ngẫu nhiên trở thành một người dìu dắt 
cho xã hội, ngoài địa vị là nhà lãnh đạo tôn giáo 
đang truyền bá một hệ thống giáo lý mới.2 Quả thật 
Đức Phật là một nhà cải cách xã hội, khi ngài thách 
thức những giáo điều lỗi thời của giai cấp giáo sĩ Bà 
La Môn, như tin tưởng sự hiện hữu của một đấng 
tạo hóa vạn-năng và một trật tự xã hội gồm bốn giai 
cấp đầy bất công và phi lý.

Vua Asoka cai trị theo giáo lý của Đức Phật 
Những chính sách cai trị sáng suốt, nhân bản 

và từ bi của Vua Asoka trong thế kỷ thứ III trước 
Tây lịch đã chịu ảnh hưởng sâu đậm từ những giáo 
lý của Đức Phật. Trước đó, các nhà cai trị ở Ấn Độ 
đã áp dụng những giáo lý trong Kinh Vệ-Đà của Bà 
La Môn giáo, như tin tưởng rằng, các nhà cai trị đã 
được thần linh giao phó trách nhiệm, vì vậy các vị 
vua có quyền lực tuyệt đối và các giáo sĩ (Brahmin) 
thuộc vào giai cấp cao nhất trong xã hội. Những 
giáo điều đó đã được ghi chép rõ ràng trong những 
kinh điển của Ấn Độ Giáo.

Những tin tưởng và đường lối cai trị của các vua 
chúa dựa vào các tín điều đó hoàn toàn trái ngược 
với những đường lối cai trị phù hợp với giáo lý của 
Đức Phật, đặt căn bản trên đạo đức, dân chủ, bình 
đẳng và bất bạo động mà Vua Asoka đã áp dụng. 
Trong kinh Ariyasatya Parivarta Sutta đã không 
những chỉ có lời giáo huấn hãy tránh gây ra chiến 
tranh mà còn có những lời khuyên hãy sử dụng 

những giải pháp thương thuyết và tạo những liên 
minh để giải quyết tranh chấp và xung đột.

Trong thời hiện đại, ở Ấn Độ đã có nhiều học 
giả và lý thuyết gia chính trị lên tiếng ca ngợi những 
chủ trương thuộc về chính trị của Phật Giáo. Trong 
số đó, người nổi tiếng nhất là Tiến Sĩ Kancha Ilaiah. 
Những học giả này nhấn mạnh rằng, ngoài địa vị là 
nhà khai sáng tôn giáo, Đức Phật còn là một “triết 
gia chính trị” (political philosopher). Sự nhận định 
như vậy về Đức Phật thật là trái ngược với ý kiến 
của những học giả Tây phương trước đây – thí dụ 
như Max Weber –cho rằng Đạo Phật là một tôn giáo 
nhắm mục đích đi tìm giải thoát cho riêng cá nhân.3

Trái lại, Tiến Sĩ Kancha Ilaiah và một số học 
giả nổi tiếng khác quan niệm rằng, Đức Phật không 
những là một nhà cải cách xã hội vĩ đại mà còn là 
một triết-gia chính trị đã khởi xướng những biện 
pháp “cải cách và nhân bản hóa chủ trương kinh 
tế mậu dịch, phong tục gia đình phụ hệ, và chế độ 
quân chủ, khi Ngài thách thức những lý thuyết gia 
chính trị thuộc Bà La Môn Giáo.”4 

Thủ tục “Hội Thảo Dân Chủ” trong Tăng Đoàn
Nhiều điểm đặc trưng trong triết lý và chính trị 

và đường lối cai trị quốc gia phù hợp với Phật Giáo 
đã được rút tỉa từ những nguyên tắc và đường lối 
tổ chức của Tăng Đoàn. Một đặc điểm của Tăng 
Đoàn là Tăng Đoàn có những giới luật và thủ tục để 
điều hành Tăng Đoàn, đã được ghitrong Tạng Luật 
(Vinaya).

Theo đường lối tổ chức đó, Tăng Đoàn được 
thành lập trên căn bản dân chủ, hoà hợp , bình đẳng 
và tương kính theo như Tạng Luật đã quy định. 
Những sinh hoạt hàng ngày của Tăng-Đoàn đã được 
quy định theo nguyên tắc dân chủ và bình đẳng 
trong liên hệ giữa các cá nhân với các nhân, cá nhân 
và tập thể. Trong Tăng Đoàn không có sự phân chia 
đẳng cấp hoặc ưu đãi bất cứ ai. Thí dụ như Hoàng 
Thân Rahula, (con của Đức Phật), khi thọ giới cũng 
gia nhập Tăng Đoàn từ bước đầu tiên. Tăng Đoàn 
dựa vào hạ lạp, giới đức cũng như sự thành tựu hạnh 
nguyện của mỗi người để đối xử với nhau; đặc biệt 
sử dụng pháp Yết Ma để giải quyết các Phật sự, 
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Yết Ma là phương pháp dân chủ tuyệt đối mà Tăng 
Đoàn đã áp dụng từ thời Đức Phật còn trụ thế, nhất 
là sống trong tinh thần Lục Hòa: Thân hòa đồng 
trú, Khẩu hòa vô tranh, Ý hòa đồng duyệt, Giới hòa 
đồng tu, Kiến hòa đồng giải và Lợi hòa đồng quân.

Tạng Luật quy định rằng, đời sống cá nhân của 
mỗi Tu sĩ được hội nhập vào Tăng Đoàn, trong tình 
huynh đệ (brotherhood), là cộng đồng của những cá 
nhân có lý tưởng đi tìm giải thoát khỏi tham, sân, 
si, mạn, nghi và ác-kiến… và sống hòa hợp trong 
Tăng Đoàn, dùng chung những đồ vật và chỉ sở hữu 
những vật dụng cá nhân tối thiểu theo lý tưởng thiểu 
dục, tri túc. Ngoài sự theo đuổi những mục tiêu tâm 
linh trong tự viện, Tạng Luật cũng quy định rằng 
Tăng Đoàn có trách nhiệm đối với xã hội của và với 
quý Cư sĩ Phật tử tại gia, gồm những người cúng 
dường thực phẩm và yểm trợ cho những nhu cầu 
hàng ngày của Tăng Đoàn. Một cách tóm tắt, giữa 
các Tăng sĩ và Phật tử có một đạo tình liên đới sâu 
xa để chăm sóc, thương mến và hỗ trợ lẫn nhau. 

Đường lối điều hành tự viện như vậy phù hợp 
với những đường lối cai trị theo tinh thần dân chủ 
trong những tiểu quốc miền Đông Bắc Ấn Độ trong 
thời Đức Phật – không giống như đường lối cai trị 
trong hai vương quốc rộng lớn Kosala và Ma-Kiệt-
Đà (Magadha) ở vùng Bắc Ấn Độ.

Trong khi các vương quốc rộng lớn được cai trị 
phù hợp với những giáo lý Bà La Môn giáo, như 
sự tin tưởng rằng các nhà cai trị thuộc giai cấp Vua 
chúa - Chiến-Sĩ đã được thần linh giao phó trách 
nhiệm; thì những tiểu quốc dân chủ đã áp dụng 
những chính sách nhân chủ nhân bản, phù hợp với 
giáo lý của Đức Phật. Thí dụ như lịch sử ghi chép 
rằng, Đức Phật đã khuyên nhủ dân chúng trong hai 
tiểu quốc dân chủ Licchavis và Vasili hãy hành động 
khôn ngoan và thận trọng để hòa giải trong khi họ 
bị Vua A-Xà-Thế (Ajatashatru) – của vương quốc 
Ma-Kiệt-Đà (Magadha) đe dọa tấn công. Đức Phật 
đã khuyên rằng, nếu các tiểu quốc dân chủ muốn 
duy trì độc lập thì họ cần phải củng cố và cải tiến 
những nguyên tắc dân chủ – như thường xuyên mở 
những hội nghị để thảo luận và biểu quyết về những 
vấn đề của quốc gia và, dân chúng hãy chung sống 

trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết chặt chẽ với 
nhau… Trong các tiểu quốc đó có nhiều công dân 
có trình độ trí thức cao, cho nên họ tôn trọng những 
nguyên tắc tự do và bình đẳng giữa mọi người. 

Nguyên tắc bình đẳng trong Phật Giáo đã được 
áp dụng trong liên hệ giữa giới cai trị và giới công 
dân và là nguyên tắc chỉ đạo trong những lãnh vực 
điều hành quốc gia. Giáo pháp từ bi, vô ngã, bình 
đẳng, giải thoát của Phật giáo đã là một nguyên tắc 
căn bản và vô cùng thiết cốt giúp các thể chế chính 
trị tránh được tình trạng độc tài, tham nhũng, trục 
lợi, phe nhóm, bất công, hà khắc v.v… ngược lại 
còn tạo điều kiện căn bản và thuận lợi để những 
nhà lãnh đạo ý thức rõ trọng trách của mình mà hết 
lòng phục vụ dân chúng, đặt phúc lợi của dân chúng 
lên trên quyền lợi của cá nhân và phe nhóm như 
một thành tố quan yếu nhằm xây dựng đất nước thái 
bình, thịnh vượng.

____________

 • (Endnotes)
1  https://en.wikiquote.org/wiki/Thomas_Rhys_Davids-- 

“Gautama was born and brought up a Hindu and 
lived and died a Hindu. His teaching, far-reaching and 
original as it was, and really subversive of the religion 
of the day, was Indian throughout. He was the greatest 
and wisest and best of the Hindus.”

2   https://www.researchgate.net/
publication/254644587_Buddhism_Politics_and_
Statecraft

3  https://www.researchgate.net/
publication/254644587_Buddhism_Politics_and_
Statecraft

4  Omvedt, G – “The Buddha as a Political Philosopher.” 
Economic and Political Weekly May 26, 2001.
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TLHT - Thích Tâm Châu

Xuân Tới Mừng Xuân
Xuân tới mừng xuân, xuân cả kinh.
Như trầm hương ngát tỏa quanh mình.
Như vầng sao sáng không trung đậy,
Như mộng ngàn thu hiến hiện hình.
Như gió muôn phương tụ hội về,
Như làn hơi thở động sơn khê.
Như hồn sông núi vui tràn ngập,
Như nước cam lồ tỉnh mộng mê.
Như đất tròn xoay, vũ trụ an,
Như tùng xanh đứng vượt nghiêm hàn.
Như lòng muôn vật xuân trường tại,
Như thấm hương xuân vạn cảnh nhàn.
Xuân Quí Mùi (2003)

Biến Mãn Xuân
Xuân canh, xuân tâm biến mãn xuân,
Thiên thanh hoa thảo nhận nhân quần.
Tứ thời hanh vận trình hoan lạc,
Vạn Sự như nhiên nhật nhật tân.

Tất Cả Là Xuân
Tâm, cảnh vui tươi tất cả xuân,
Trời xanh, cây cỏ đến nhân quần.
Bốn mùa tốt đẹp mừng vui vẻ,
Muôn sự như nhiên, mới mới lần.

Tất Cả Là Xuân
Tất đều là xuân,
Dù vũ trụ chuyển vần.
Dù cỏ cây thay áo,
Dù dáng vóc thế nhân.
Kìa bầu trời xanh xanh,
Làn mây trắng vui quanh.
Trong không gian vô tận,
Nhuộm ánh sáng trong lành.
Gió nhẹ ru cành lá,
Nâng hồn nhạc vô sinh.
Tinh hoa cây lặng chuyển,
Dìu dịu giọng vô thanh.
Róc rách từ nguồn sâu,
Ghềnh khe đá gật đầu.
Cỏ cây căng nhựa sống,
Ủ chân lý nhiệm mầu.
Hoa tuyết trắng không gian,
Cây trơ đá ngắm nghiêm hàn.
Hơi xuân vừa lay tỉnh,
Hoa lá rộ huy hoàng.
Hữu tình hay vô tình,
Hàm dưỡng thế trường sinh.
Thỏ ngọc nương tay chỉ,
Muôn sông hiện bóng hình.
Phật Đà: 15.12.2002

X
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Self-transformation
Bhikkhu Bodhi

I t is perhaps symptomatic of the "fallen" nature of 
the ordinary human condition that few of us pass 
the full extent of our lives comfortably reconciled 

to our natural selves. Even in the midst of prosperity 
and success, grinding notes of discontent trouble 
our days and disturbing dreams come to haunt our 
sleep. As long as our eyes remain coated with dust 
we incline to locate the cause of our discontent 
outside ourselves — in spouse, neighbor or job, in 
implacable fate or fluky chance. But when the dust 
drops off and our eyes open, we soon find that the 
real cause lies within.

When we discover how deeply the cause of our 
unhappiness is lodged in the mind, the realization 
dawns that cosmetic changes will not be anywhere 
near enough, that a fundamental internal transfor-
mation is required. This desire for a transformed 
personality, for the emergence of a new man from 
the ashes of the old, is one of the perennial lures of 
the human heart. From ancient times it has been a 
potent wellspring of the spiritual quest, and even in 
the secular, life-affi  rming culture of our own cosmo-
politan age this longing has not totally disappeared.

While such concepts as redemption, salvation 
and deliverance may no longer characterize the 
transformation that is sought, the urge for a radi-
cal reshaping of the personality persists as strong as 
ever, appearing in guises that are compatible with 
the secular worldview. Where previously this urge 
sought fulfi llment in the temple, ashram and mon-
astery, it now resorts to new venues: the offi  ce of the 
psychoanalyst, the weekend workshop, the panoply 
of newly spawned therapies and cults. However, 
despite the change of scene and conceptual frame-
work, the basic pattern remains the same. Disgrun-
tled with the ruts of our ingrained habits, we long 
to exchange all that is dense and constrictive in our 
personalities for a new, lighter, freer mode of being.

Self-transformation is also a fundamental goal 
of the Buddha's teaching, an essential part of his 
program for liberation from suff ering. The Dham-
ma was never intended for those who are already 
perfect saints. It is addressed to fallible human be-
ings beset with all the shortcomings typical of un-
polished human nature: conduct that is fi ckle and 
impulsive, minds that are tainted by greed, anger 
and selfi shness, views that are distorted and habits 
that lead to harm for oneself and others. The pur-
pose of the teaching is to transform such people — 
ourselves — into "accomplished ones": into those 
whose every action is pure, whose minds are calm 
and composed, whose wisdom has fathomed the 
deepest truths and whose conduct is always marked 
by a compassionate concern for others and for the 
welfare of the world.

Between these two poles of the teaching — the 
fl awed and knotted personality that we bring with 
us as raw material into the training, and the fully 
liberated personality that emerges in the end — 
there lies a gradual process of self-transformation 
governed by highly specifi c guidelines. This trans-
formation is eff ected by the twin aspects of the 
path: abandoning (pahana), the removal from the 
mind of all that is harmful and unwholesome, and 
development (bhavana), the cultivation of qualities 
that are wholesome, pure and purifying.

What distinguishes the Buddha's program for 
self-transformation from the multitude of other 
systems proposing a similar end is the contribution 
made by another principle with which it is invari-
ably conjoined. This is the principle of self-tran-
scendence, the endeavor to relinquish all attempts 
to establish a sense of solid personal identity. In 
the Buddhist training the aim of transforming the 
personality must be complemented by a parallel ef-
fort to overcome all identifi cation with the elements 
that constitute our phenomenal being. The teaching 
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of anatta or not-self is not so much a philosophical 
thesis calling for intellectual assent as a prescrip-
tion for self-transcendence. It maintains that our 
ongoing attempt to establish a sense of identity by 
taking our personalities to be "I" and "mine" is in 
actuality a project born out of clinging, a project 
that at the same time lies at the root of our suff ering. 
If, therefore, we seek to be free from suff ering, we 
cannot stop with the transformation of the personal-
ity into some sublime and elevated mode as the fi -
nal goal. What is needed, rather, is a transformation 
that brings about the removal of clinging, and with 
it, the removal of all tendencies to self-affi  rmation.

It is important to stress this transcendent aspect 
of the Dhamma because, in our own time when 
"immanent" secular values are ascendent, the temp-
tation is great to let this aspect drop out of sight. 
If we assume that the worth of a practice consists 

solely in its ability to yield concrete this-worldly 
results, we may incline to view the Dhamma sim-
ply as a means of refi ning and healing the divided 
personality, leading in the end to a renewed affi  rma-
tion of our mundane selves and our situation in the 
world. Such an approach, however, would ignore 
the Buddha's insistence that all the elements of our 
personal existence are impermanent, unsatisfactory 
and not self, and his counsel that we should learn to 
distance ourselves from such things and ultimately 
to discard them.

In the proper practice of the Dhamma both prin-
ciples, that of self-transformation and that of self-
transcendence, are equally crucial. The principle of 
self-transformation alone is blind, leading at best to 
an ennobled personality but not to a liberated one. 
The principle of self-transcendence alone is barren, 
leading to a cold ascetic withdrawal devoid of the 
potential for enlightenment. It is only when these 
two complementary principles work in harmony, 
blended and balanced in the course of training, that 
they can bridge the gap between the actual and ide-
al and bring to a fruitful conclusion the quest for the 
end of suff ering.

Of the two principles, that of self-transcendence 
claims primacy both at the beginning of the path 
and at the end. For it is this principle that gives 
direction to the process of self-transformation, re-
vealing the goal toward which a transformation of 
the personality should lead and the nature of the 
changes required to bring the goal within our reach. 
However, the Buddhist path is not a perpendicular 
ascent to be scaled with picks, ropes and studded 
boots, but a step-by-step training which unfolds in 
a natural progression. Thus the abrupt challenge of 
self-transcendence — the relinquishing of all points 
of attachment — is met and mastered by the gradual 
process of self-transformation. By moral discipline, 
mental purifi cation and the development of insight, 
we advance by stages from our original condition 
of bondage to the domain of untrammeled freedom.

_________

From "Self-transformation", by Bhikkhu Bodhi. Access 
to Insight (BCBS Edition), 5 June 2010, http://www.
accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/bps-essay_16.
html .

LỜI PHẬT DẠY

Không nên nhìn lỗi người,
xem họ đã làm gì và không làm gì.
Chỉ nên xem lại mình,
Đã có làm gì và chưa làm gì.
[Kinh Pháp Cú – 50]

Chớ làm các điều ác, 
gắng làm các việc lành,
giữ tâm ý trong sạch - 
Ấy lời chư Phật dạy.
[Kinh Pháp Cú – 183]

Người tâm ý thanh tịnh, 
ngữ, thân đều thanh tịnh,
thường chánh trí giải thoát,
nên được an ổn luôn.
[Kinh Pháp Cú – 95]
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Tự-Chuyển-Hóa
Bhikkhu Bodhi / Từ Nguyên dịch

C ó lẽ nó là triệu chứng mang tính chất “sa 
ngã” của tình trạng con người bình thường 
mà ít ai trong chúng ta trải qua toàn bộ cuộc 

sống của mình để điều hòa với bản chất tự nhiên của 
chúng ta. Ngay cả giữa những lúc thịnh vượng và 
thành đạt, ta vẫn gầm gừ thốt lên lời than vãn vào 
ban ngày và mộng mị phiền não vẫn ám ảnh trong 
giấc ngủ vào ban đêm. Khi mà mắt chúng ta còn bị 
lớp bụi mờ giăng phủ, ta thường gán ghép những 
nguyên nhân phiền não ấy từ bên ngoài – từ người 
bạn đời, từ lối xóm hay từ việc làm, từ vận đen hay 
từ số rũi. Nhưng khi bụi mờ tan biến và mắt ta sáng 
tỏ, chúng ta mới nhận ra rằng, nguyên nhân ấy thực 
sự nằm ở bên trong.

Khi chúng ta khám phá ra nguyên nhân sâu xa 
nơi sự bất hạnh của chúng ta ẩn sâu trong tâm khảm 
như thế nào, nhận thức rằng những thay đổi về thẩm 
mỹ bên ngoài sẽ không đưa đến đâu, mà cần có sự 
chuyển hóa cơ bản bên trong. Ước nguyện chuyển 
hóa nhân cách này, đưa đến một con người mới từ 
đống tro tàn của con người cũ, là một trong những 
sự quyến rũ nhiều đời trong tâm khảm loài người. 
Từ ngàn xưa, nó đã là nguồn căn tiềm tàng trong sự 
truy cầu tâm linh, và ngay ở trong thế gian, niềm 
khao khát này trong nền văn hóa khẳng định cuộc 
sống của thời đại thế giới chủ nghĩa đã không hoàn 
toàn biến mất.

Trong khi những khái niệm như chuộc tội, cứu 
rỗi và giải thoát, có lẽ không còn mang tính cách 
chuyển hóa như mong cầu, sự thôi thúc cho một sự 
định hình việc tu sửa cá tánh một cách cấp thiết lại 
trở nên khá mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để cho thích 
ứng với quan niệm của thế gian. Khi xưa, sự thôi 
thúc này hoàn tất ở nơi tự viện, đạo tràng và tu viện, 
nay thì trong lối mới: ở nơi văn phòng của nhà phân 
tâm, hội thảo vào cuối tuần, nhiều lối trị liệu và các 
giáo phái mới lại sinh ra. Tuy nhiên, dù có thay đổi 

khung cảnh và nguyên lý cốt cán bằng cách nào đi 
nữa, thì mô thức căn bản cũng vẫn như nhau. Bất 
mãn với những tập khí (thói hư tật xấu) hằn sâu 
trong tâm khảm, chúng ta luôn khao khát đánh đổi 
tất cả những tập khí sâu dày và hạn hẹp trong nhân 
cách của mình để lấy một phương thức sống mới, 
nhẹ nhàng hơn, thanh thoát tự do hơn.

Tự-chuyển-hóa cũng là mục tiêu căn bản trong 
giáo lý của Đức Phật, là phần chính yếu trong giáo 
trình giải thoát khỏi khổ đau của Ngài. Phật Pháp 
không nhắm vào các bậc thánh toàn hảo. Mà nhắm 
vào hạng người trần tục sai lầm, bị vây bủa bởi đủ 
mọi khuyết điểm trong bản chất của con người không 
được rèn luyện trau dồi: hạnh vi thì thất thường và 
vục chạc, tâm tư thì chứa đầy tham lam, sân hận và 
ích kỷ, quan điểm thì méo mó và tập khí thì chỉ làm 
tổn hại cho mình và cho người. Mục đích của Phật 
Pháp chính là để chuyển hóa những loại người như 
vầy – như chúng ta đây – để trở thành “những người 
thành toàn”: tức là, trở thành người mà hành động 
thì trong sạch, tâm trí thì thanh tịnh và điềm đạm, 
trí tuệ thì thấu suốt chân lý sâu sắc nhất và hành vi 
luôn được in dấu bằng tấm lòng từ bi biết quan tâm 
đến kẻ khác và vì lợi ích cho thế gian.

Giữa hai đầu của sự giảng dạy – một đầu là nhân 
cách sai lầm và gút mắc mà chúng ta mang vào 
trong hành trình tu tập, và đầu kia là đích cuối với 
một nhân cách hoàn toàn giải thoát – trải qua một 
quá trình tự-chuyển-hóa dần dần được điều chỉnh 
bởi những hướng dẫn rất cụ thể. Sự chuyển hóa này 
chịu ảnh hưởng bởi hai khía cạnh: đó là, buông bỏ 
(pahana), tức là, loại bỏ khỏi tâm trí tất cả những gì 
có hại và bất thiện, và phát triển (bhavana), tu tập 
những phẩm chất tốt lành, thuần khiết và thanh tịnh.

Điểm nổi bật trong giáo trình tự-chuyển-hóa của 
Đức Phật, so với vô số các hệ thống khác, với mục 
đích tương tự, là sự đóng góp thêm một nguyên tắc 
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khác luôn gắn liền với nguyên tắc tự-chuyển-hóa. 
Đó là nguyên tắc tự-siêu-việt, là nỗ lực loại trừ tất 
cả các cố gắng thiết lập một cảm giác vững chắc 
về bản sắc (identity) cá nhân. Trong sự huấn luyện 
Phật Giáo, mục đích của sự chuyển hóa nhân cách 
phải được bổ sung bằng một nỗ lực song hành để 
vượt qua mọi chấp thủ với những yếu tố tạo nên con 
người hình tướng của chúng ta. Giáo lý về “anatta” 
hay vô ngã, không gì hơn là một luận đề triết học để 
khơi dậy tri thức, được xem như là một phương thuốc 
cho sự tự-siêu-việt. Nó khẳng định rằng sự cố gắng 
không ngừng của chúng ta nhằm thiết lập một cảm 
giác về bản sắc cá nhân coi nhân cách của chúng ta là 
“tôi” và “của tôi”, trên thực tế là một kế hoạch được 
sinh ra từ sự bám víu. Một kế hoạch, đồng thời, là 
căn nguyên của sự khổ đau của chúng ta. Do đó, nếu 
chúng ta tìm cách vượt thoát sự khổ đau, thì chúng 
ta không thể dừng việc chuyển hóa nhân cách thành 
nhân cách cao thượng và cao cả để làm mục tiêu cuối 
cùng. Điều cần thiết, đúng hơn, là một sự chuyển hóa 
mang lại sự loại trừ sự bám víu, và cùng với nó, loại 
trừ mọi khuynh hướng tự-xác-định.

Điều quan trọng là phải nhấn mạnh ở khía cạnh 
siêu việt này của Phật Pháp, bởi vì, trong thời đại 
của chúng ta, khi các giá trị “nội tại” ở thế gian 
được nâng cao, thì sự cám dỗ là rất lớn cho nên bỏ 
qua khía cạnh này. Nếu chúng ta cho rằng giá trị 
của một sự thực hành chỉ bao gồm trong khả năng 
của nó để mang lại những kết quả cụ thể cho thế 
gian này, thì chúng ta có lẽ nghiêng về việc xem 
Phật Pháp chỉ đơn giản là một phương tiện để gạn 
lọc và hàn gắn nhân cách rời rạc, cuối cùng đưa đến 
một sự xác lập mới về bản thân thế gian của chúng 
ta và trạng huống của chúng ta trong thế gian. Tuy 
nhiên, cách tiếp cận như thế sẽ bỏ qua sự khẳng 
định của Đức Phật rằng tất cả các yếu tố của sự hiện 
hữu cá nhân của chúng ta là vô thường, bất toại ý và 
vô ngã, và lời khuyến cáo của Ngài rằng chúng ta 
nên học cách xa lánh những điều đó và cuối cùng là 
loại trừ chúng.

Trong việc thực hành đúng đắn Phật Pháp với 
cùng hai nguyên tắc, nguyên tắc tự-chuyển-hóa và 
nguyên tắc tự-siêu-việt, đều quan trọng như nhau. 
Nếu chỉ theo nguyên tắc tự-chuyển-hóa không thôi, 

thì trở nên đui chột, cao lắm cũng chỉ đưa đến một 
nhân cách cao thượng, mà không có giải thoát. Còn 
nếu theo nguyên tắc tự-siêu-việt không thôi, thì vô 
vị, dẫn đến việc rút lui một cách khổ hạnh, không 
có tiềm năng giác ngộ. Chỉ khi hai nguyên tắc bổ 
sung này hoạt động một cách hài hòa, hòa hợp và 
cân bằng trong quá trình tu tập, chúng mới có thể 
thu hẹp khoảng cách giữa thực tế và lý tưởng, và 
mang lại kết quả có hiệu quả cho công cuộc tìm 
kiếm sự chấm dứt khổ đau.

Trong số hai nguyên tắc, nguyên tắc tự-siêu-việt 
giữ vai trò ưu việt cả khi bắt đầu con đường và khi 
kết thúc. Bởi vì chính nguyên tắc này đưa ra sự định 
hướng cho quá trình tự-chuyển-hóa, đưa ra mục tiêu 
mà sự chuyển hóa nhân cách phải nhắm tới và bản 
chất của sự chuyển hóa cần phải thiết thực trong tầm 
tay. Tuy nhiên, con đường Phật Giáo không phải là 
một con đường dốc đứng phải leo lên bằng móc câu, 
dây thừng và giày đinh, mà là sự tu tập từng bước, 
từng bước một, trải qua sự tiến bộ một cách tự nhiên. 
Như vậy, sự tự-siêu-việt mới được dứt khoát – loại bỏ 
tất cả mọi chấp trước – sẽ được đáp ứng và thấu đáo 
bởi quá trình tự-chuyển-hóa tuần tự. Bằng cách giữ 
gìn đạo đức (Giới), thanh tịnh tâm ý (Định) và khai 
sáng trí tuệ (Tuệ), chúng ta tiến theo từng giai đoạn 
từ tình trạng bị trói buộc ban đầu đến bến bờ của sự 
giải thoát không bị ràng buộc.

____________

Trích dịch từ  "Self-transformation", của Bhikkhu 
Bodhi. Access to Insight (BCBS Edition), 5 June 2010, 
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/bps-
essay_16.html .
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Đổi Mới Để Có Một Mùa Xuân
Nguyễn Thế Đăng – HT Thích Minh Diệu

T rong bốn mùa, mùa Xuân 
biểu hiện rõ nhất sự đổi mới: 
cây thay lá mới,thiên nhiên 

trẻ lại, trời đất trong sáng và dồi 
dào sinh khí… Thậm chí ngay cả 
người ít cảm xúc nhất cũng phải 
theo thiên hạ mà làm sạch nhà 
cửa, ăn mặc mới sạch, đi đâu cũng 
phải làm ra vui vẻ. Trong ý nghĩ 
thì chúc nhau những điều tốt đẹp 
tích cực, loại bỏ những ý nghĩ thô 
xấu tiêu cực. Quét rửa vào những 
ngày cuối năm, rước lộc về, thắp 
hương cầu khấn, chẳng phải là 
muốn đem về nhà cái mới, cái 
hên để thay thế cho những cái cũ, 
cái xui xấu của năm vừa qua sao?

Trong ước mong và hành 
động của con người cái mới bao 
giờ cũng đồng hóa với cái tốt 
hơn, đẹp hơn, đúng hơn.

Nếu nhìn kỹ thì trong một 
ngày cũng có bốn mùa: tảng sáng 
cho đến giữa buổi sáng là mùa 
xuân, trưa là mùa hạ, chiều là 
mùa thu và tối rút vào giấc ngủ 
là mùa đông. Sự đổi thay là phần 
việc của thiên nhiên, sự đổi mới 
chủ yếu là do con người. Nếu 
không có sự đổi thay biến chuyển 
như thế làm sao có tiến bộ? Nếu 
không có sự đổi mới mỗi ngày ắt 
cuộc đời sẽ buồn tẻ và bất hạnh.

Con người muốn sống vui vẻ, 
sung sức, hạnh phúc thì phải đổi 
mới, đổi mới từng ngày. Nhưng 
đổi mới cái gì? Đổi mới của thiên 
nhiên thì chúng ta tạm biết rồi, 
còn đổi mới của con người là gì?

Đổi mới của con người là 
làm sạch thân tâm mình, tịnh hóa 
những tiêu cực, gây tai hại, làm 
chướng ngại, để tiếp nhận và phát 
triển cái mới. Cắt bỏ (đoạn trừ) 
những phiền não và những thứ 
gây ra phiền não; tịnh hóa những 

ám ảnh, những buồn đau, những 
cái hư hỏng, xấu xí, cũ kỹ.

Đổi mới là chuyển hóa cái cũ 
thành cái mới, cái tiêu cực thành 
cái tích cực. Loại bỏ cái xấu, cái 
tiêu cực và tích tập xông ướp 
(huân tập) cái tốt, cái tích cực.

Đổi mới là tự hoàn thiện theo 
chiều hướng đúng hơn, tốt hơn, 
đẹp hơn. Đâylà sự tiến bộ và phát 
triển của con người.

Những chữ “tịnh hóa, loại 
bỏ, chuyển hóa, hoàn thiện, tiến 
bộ, phát triển, tích tập xông ướp” 
là những thực hành Phật Giáo 
đã trở thành những từ ngữ quen 
thuộc trong đời sống hằng ngày.

Như thế, Đạo Phật là phương 
tiện giúp ta đổi mới mỗi năm, 
mỗi tháng, mỗi ngày, thậm chí 
mỗi giờ. Đổi mới thân, khẩu, ý 
của chúng ta theo chiều hướng 
Chân, Thiện, Mỹ. Chúng ta chỉ 
cần thực hành bất cứ một pháp 
môn nào của Đạo Phật trong một 
giờ đồng hồ, sau một giờ ấy, dù 
tiến trình đổi mới này khó nhận ra, 
chúng ta cũng phải cảm thấy thân 
tâm mình tươi mới lại, sạch sẽ ra, 
trong sáng hơn, thanh nhẹ hơn, an 
vui sáng suốt hơn. Thế nên, nếu 
biết đổi mới mình mỗi ngày bằng 
niệm Phật, ngồi thiền, bằng sám 
hối, bằng tụng kinh trì chú, bằng 
phát Bồ-đề tâm và hồi hướng… là 
chúng ta đang tạo dựng hạnh phúc 
cho mình, đang đi trên con đường 
đổi mới của tự do và an vui, con 
đường Phật Đạo.

Nếu thực sự biết làm một 
pháp môn nào, chúng ta sẽ tiếp 
xúc được với Phật Pháp, cái mà 
chúng ta thường nói là Phật, 
Pháp, Tăng thường trụ.

Nếu không đổi mới được 
thân tâm mình, thời gian đối với 
chúng ta là mất thay vì được. Và 
cuối chuyến đi buôn có phần mệt 
nhọc trên trần thế này mới biết là 
mình lỗ lả nặng nề thì đã muộn.

Đạo Phật giúp ta chủ động 
đổi mới thường trực. Sự đổi mới 
đi từ những mảnh nhỏ của cuộc 
đời mình lần lần đến đổi mới toàn 
diện, triệt để. Sự đổi mới được 
người xưa đồng hóa với mùa xuân, 
có lẽ vì người Việt Nam ưa thích 
mùa xuân hơn ai hết. Những bài 
thơ buổi đầu của thi ca Việt Nam 
ở thời Lý Trần hay nhắc đến mùa 
xuân. Chỉ riêng vua Trần Nhân 
Tông thì trong 30 bài thơ, đã có 
tới 16 bài có chữ xuân.

Đạo Phật giúp chúng ta đổi 
mới toàn diện và triệt để đến độ 
thấy và sống được một mùa xuân 
vĩnh cửu, một mùa xuân bất tử. 
Lúc ấy chúng ta mới hết nghi cái 
mùa xuân bất tử này. Mùa xuân 
bất tử ấy không chỉ siêu vượt 
ngoài sự đến đi, nở tàn, còn mất, 
mà còn nằm ngay chính nơi sự 
đến đi, nở tàn, còn mất:
Xuân đến xuân đi nghi xuân tận
Hoa tàn hoa nở chỉ là Xuân.
Thiền sư Chân Không (1046-1100)

________
(Source: thuvienhoasen)
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Ký 
Quyển Thứ Tư - Phẩm An Lạc Hạnh - Thứ 14

Hán Ngữ: Thích Trí Dụ Giảng Thuật

Việt Dịch: Sa môn Thích Viên Huy

N hân gian thường nói, khi thân không đau đớn 
bịnh tật là an, còn tâm không ưu bi sầu não là 
lạc; đối với người đệ tử Phật, thân an tâm lạc 

là một cảnh giới an lành hạnh phúc nhất, riêng đối 
với chúng Bồ Tát đi vào đời thực hành hạnh nguyện 
hóa độ chúng sanh, đó là khi thân tâm đạt đến chỗ 
an lạc, thì mọi sự việc chung quanh đều biến thành 
đơn giản và nhịp nhàng. 

Theo lý mà nói, thân nghiệp thanh tịnh khi 
chúng ta xả bỏ đươc những điều nghịch duyên bên 
lề cuộc sống, lúc này mới gọi là an; và ý nghiệp 
thanh tịnh khi quên được những lo âu phiền não 
nhiễu loạn tâm trí, lúc này mới gọi là lạc, có thể nói 
khi thân an tâm lạc chính là lúc tam nghiệp thanh 
tịnh, mà khi tam nghiệp đã thanh tịnh rồi thì con 
đường học tập tu trì giáo pháp, cũng như lời thệ 
nguyện hoằng hóa chúng sanh sẽ thênh thang mở 
lối. Lại nói, an tức thực hành định lực; và lạc tức 
thực hành huệ lực; hành, là thực hành hạnh đại từ 
bi, Bồ Tát khi chuyển thân tái sanh vào đời sau, thực 
hành hạnh nguyện quảng bá trì tụng biên chép kinh 
Pháp Hoa, tức đã thực hành đầy đủ ý nghĩa An Lạc 
Hạnh; định, là thể hiện hình thái tâm bình thường, 
không chấp vào các tướng, như như bất động trước 
những biến thiên thay đổi; huệ, là đạt đến tột đỉnh 
ngữ nghĩa thật tướng của chư pháp, tịch mặc tu tập, 
không bị dính vào chấp trước ngã nhân bỉ thử, do 
vậy không bị đau khổ, cũng không thọ lạc, không 
thọ tất cả pháp, không bị nhiễm ô, không khổ không 
lạc, được như vậy gọi là đại lạc. Đại từ bi, là tình 
thương không bờ bến, như tình thương của bậc Bồ 
Tát đối với chúng sanh, xem chúng sanh như con 
đẻ, tâm không dính mắc, không phân biệt, không 
đứng lưỡng biên, và cũng không đứng vào một vị trí 
nào trong thế gian, không hành mà hành, hành mà 
không hành, độ vô tận vô lượng vô số chúng sanh, 

nhưng không chấp vào một cá thể nào, đây là hành 
vi đại từ bi.

Những lý luận ngữ nghĩa trên, xa rời lý luận của 
Thật Tướng pháp, vì Thật Tướng pháp luận rằng, 
các pháp vốn dĩ phi thật chân thật, hiểu rõ ý này, 
hàng Bồ Tát có thể trụ vững nơi hạnh nhẫn nhục, 
nhu hòa thiện thuận, tâm bất kinh động, hành pháp 
cũng như không hành, không hành mà hành, hành 
động này chính là An Lạc Hạnh vậy.

Chánh văn: Nhĩ thời Văn Thù Sư Lợi pháp 
vương tử Bồ Tát ma ha tát bạch Phật ngôn. 
Thế Tôn, thị chư Bồ Tát, thậm vi nan hữu, 
kính thuận Phật cố, phát đại thệ nguyện, ư 
hậu ác thế hộ trì đọc thuyết thị Pháp Hoa 
kinh. Thế Tôn, Bồ Tát ma ha tát, ư hậu ác thế 
vân hà năng thuyết thị kinh.
Giản Thuật: Ngài Văn Thù Sư Lợi tán thán chư 

Bồ Tát phát đại thệ nguyện quảng phát Pháp Hoa 
kinh, sau đó vấn hỏi rằng: Này các Bồ Tát, vào thời 
ác thế các ông làm thế nào để quảng phát kinh Pháp 
Hoa? Nhân vì sự vấn hỏi của Văn Thù Sư lợi mà 
đức Phật diễn thuyết phẩm An Lạc Hạnh.

Chánh văn: Phật cáo Văn Thù Sư Lợi, nhược 
Bồ Tát ma ha tát, ư hậu ác thế, dục thuyết 
thị kinh, đương an trụ tứ pháp, nhứt giả an 
trụ Bồ Tát hành xứ cập thân cận xứ, năng vi 
chúng sanh diễn thuyết thị kinh.
Giản Thuật: Đức Phật nói, chư vị Bồ Tát sanh 

vào đời ác thế khi thuyết kinh này, phải trụ tâm vào 
tứ pháp1, trước tiên an trụ vào hạnh nguyện và nơi 

1. Tứ pháp, là Bốn Pháp Tế độ, phát xuất từ cụm từ saṅgāha 
vattha nghĩa là sự thu phục, nhiếp hóa, cảm hóa, tế độ. Đây 
là 4 pháp, 4 nguyên tắc sống mà tiền thân chư Phật, tức chư 
Bồ-tát thường áp dụng để nhiếp hóa, cảm hóa chúng sanh, 
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chốn đó, sau phát tâm diễn thuyết bổn kinh, dù nơi 
thân cận hay xa xôi đều không bỏ sót; hành xứ dữ 
cận xứ, tức nói đến những thổ nhưỡng khác biệt, 
ngày nay khi xem kinh Pháp Hoa, chúng ta biết 
được tường tận nơi chốn, hành vi, tánh hạnh của 
chư Bồ Tát, thân cận xứ tức nói về sự tướng và nơi 
chốn mà chư Bồ Tát hoằng hóa. 

Chánh văn: Văn Thù Sư Lợi, vân hà danh Bồ 
Tát ma ha tát hành xứ, nhược Bồ Tát ma ha 
tát, trụ nhẫn nhục địa, nhu hòa thiện thuận 
nhi bất tốt bộc tâm diệc bất kinh, hựu phục ư 
pháp vô sở hành, nhi quán chư pháp như thực 
tướng, diệc bất hành phân biệt, thị danh Bồ 
Tát ma ha tát hành xứ.

Giản Thuật: Vân hà Bồ Tát hành xứ, tức Bồ 
Tát trụ vào hạnh nhẫn nhục, an ổn trong Ba La Mật, 
biết rõ thật tướng của chư pháp vốn không thật, an 
tịnh trong tịch mặc vắng lặng, thậm chí phải nhu 
hòa các pháp, vô vi vô nghi, thuận theo thật tướng, 
bởi lẽ nếu như trên đường hoằng hóa giáo pháp mà 
quá thuận tiện, ắt dễ sanh tâm tự cao tự đại, ngạo 
mạn tự đắc, không có lòng kính tín đối với Tam 
Bảo, dẫn đến việc khó mà chuyển hóa chúng sanh, 
nên khi biết rõ thật tướng vạn pháp vốn vô nhơn vô 
pháp, tức không thường không trụ, thì tâm sẽ trụ ở 
chỗ vô tướng pháp, làm cũng như không làm, không 
làm mà làm, đây chính là phạm hạnh của bậc Bồ 
Tát, khiến cho chư Bồ Tát tích lũy được vô lượng 
công đức. Những điều nêu trên đều là khế thời khế 
cơ của pháp Thật tướng, tuy pháp có khế cơ khế 
thời, nhưng hoàn toàn không phân biệt thật tướng 
hay phi thật tướng, do vậy được mệnh danh là Bồ 
Tát hành xứ. Kế đến là phần nói rõ hành vi và sự 
tướng của chư Bồ Tát. Phẩm An Lạc Hạnh nói về 
việc thân an hành, khẩu an hành, ý an hành, và thệ 
nguyện an hành.

Chánh văn: Vân hà danh Bồ Tát ma ha tát 
thân cận xứ, Bồ Tát ma ha tát, bất thân 
cận Quốc Vương Vương tử Đại thần Quang 

hướng dẫn chúng sanh trên con đường phước thiện, đạo 
đức. Bốn pháp này liên hệ hữu cơ, gắn bó thiết cốt với nhau, 
như một cái bàn có bốn chân, thiếu một thì cái bàn sẽ khập 
khiễng, Cũng vậy, bốn pháp tế độ mà thiếu một thì sự cảm 
hóa chúng sanh sẽ giảm hẳn hiệu năng. Bốn pháp đó là: Bố 
thí (Dānaṃ), ái ngữ (Piyavajjam), lợi hành (Atthacariyā), 
và đồng sự (Samānattatā).

trưởng, bất thân cận chư ngoại đạo phạm chí 
Ni Kiền tử đẳng, cập cáo thế tục văn bút tán 
vĩnh ngoại thư, cập Lộ Già Da Đà nghịch lộ 
Già Da Đà giả.
Giản Thuật: Bồ Tát thân cận xứ là thân an lạc, 

bất thân cận quốc vương là người thân cận những 
người có gia thế, không thận cận ngoại đạo; Phạm 
chí Bà La Môn, Bà La môn là những người thường 
cúng Phạm Thiên, lúc 15 tuổi trở xuống ở nhà tu 
tập, 15 tuổi trở lên phải du hành tu học, đến 40 tuổi 
trở lên mới được kết hôn sanh con, 50 tuổi trở lên thì 
xuất gia ẩn cư vào núi tu tập; còn những người Bà 
La Môn tại gia tu học thì được xưng là Phạm Thiên 
Chí; Lộ Già Da Đà là một bộ Thế luận, cũng gọi là 
Thuận Thế luận, nội dung thuận theo pháp thế gian 
mà luận thuyết; Nghịch lộ Già Da Đà là bộ luận 
nghịch thế gian, các bộ như Nho Gia, Tề Gia, Trị 
Quốc, Bình Thiên Hạ, Mặc Gia, Phi Công, Kiêm 
Ái, thuộc về thuận thế gian, những bộ này nội dung 
tương đối giống với bộ Lộ Già Da Đà của Ấn Độ 
thời bấy giờ, còn Đạo Gia thì tương phản lại, thuyết 
Thanh Tịnh Vô Vi, Vô Dục, tương đối giống với 
nội dung của bộ Nghịch Lộ Già Da Đà của Ấn Độ, 
thường nói “nhất thiết vô vi, bất nhập thế, bất thuận 
thế”, tức tất cả pháp đều vô vi, không nhập thế hay 
thuận thế.

Chánh văn: Diệc bất thân cận chư hữu hung 
hí tướng kĩ tướng bộc cập Na Đà đẳng chủng 
chủng biến hiện chi hí, hựu bất thân cận 
Chiên Đà La cập súc trư dương kê cẩu điền 
lạp ngư bộ chư ác luật nghĩa, như thị nhơn 
đẳng hoặc thời lai giả, tắc vi thuyết pháp vô 
sở bố vọng.
Giản Thuật: Bất thân cận hung hiểm hí giả, 

tức không thân cận những kẻ giết mổ súc vật; Na 
La, xưng gọi Na La Diên, dịch là Tác Lực sĩ, tức 
những người chuyên làm việc ma thuật; Chiên Đà 
La, tức Đồ phu, là những người chuyên săn bắt thú, 
thuộc hàng ác nhơn.

Chánh văn: Hựu bất thân cận cầu Thanh Văn 
Tỷ Kheo Tỷ Kheo Ni Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di, 
diệc bất vấn tấn, nhược ư phòng trung, nhược 
kinh hành xứ, nhược tại giảng đường trung, 
bất cộng trụ chỉ, hoặc thời lai giả, tùy nghi 
thuyết pháp vô sở bố cầu.
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Giản Thuật: Bồ Tát khi học pháp Đại thừa, 
không nên tiếp cận pháp Nhị thừa2, vì bậc Bồ Tát 
có hạnh nguyện và trách nhiệm quảng bá giáo hóa 
chúng sanh, do đó không nên học pháp Tiểu thừa, 
cho dù nơi Tăng Phòng, hoặc lúc kinh hành, hay 
nơi giảng đường đều không cùng sinh hoạt với pháp 
Nhị thừa, nếu như có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, hay 
Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di đem pháp Nhị thừa ra chia 
sẻ giảng giải thì chúng Bồ Tát nên tùy nghi mà đối 
ứng. Đức Phật duy chỉ nói pháp Nhất thừa, không 
nói Nhị hay Tam, pháp Tứ Đế của hàng Thanh Văn, 
là pháp tùy phương tiện mà diễn thuyết, lúc thuyết 
pháp Tứ Đế, nên dẫn dắt về lý Đại thừa, vì trong 
pháp Tứ Đế có cả lý nghĩa Đại và Tiểu thừa, Tứ Đế 
của Đại thừa pháp có Vô Lượng Tứ Đế, Vô Biên 
Tứ Đế, vì vậy khi thuyết pháp này nên cẩn trọng và 
khéo léo dẫn dắt đại chúng quy hướng về Đại thừa.

Chánh văn: Văn Thù Sư Lợi, hựu Bồ Tát ma 
ha tát, bất ưng ư nữ nhơn thân thú năng sanh 
dục tưởng tướng nhi vị thuyết pháp, diệc bất 
lạc kiến, nhược nhập tha gia, bất dữ tiểu nữ 
xứ nữ phụ nữ đẳng cộng ngữ.
Giản Thuật: Không được vì sanh lòng thích thú 

với nữ nhơn mà thuyết pháp; Năng sanh dục tưởng 
tướng giả, tức người có dung mạo xinh đẹp khiến 
cho người khác phái sanh lòng mê đắm.

Chánh văn: Diệc phục bất cận ngũ chủng bất 
nam chi nhơn dĩ vi thân hậu, bất xúc nhập tha 
gia, nhược hữu nhân duyên tất xúc nhập thời 
đán nhất tâm niệm Phật, nhược vi nữ nhơn 
thuyết pháp bất lộ xỉ tiếu, bất hiện hông ức, 
nãi chí vi pháp do bất thân hậu, huống phục 
trừ sự, bất lạc xúc niên thiếu đệ tử Sa Môn 
tiểu nhi, diệc bất lạc dữ đồng quy, thường hiếu 
tọa thiền, tại ư nhàn xứ tu nhiếp kỳ tâm, Văn 
Thù Sư Lợi, thị danh sơ thân cận xứ.
Giản Thuật: Ngũ chủng bất nam giả, một là 

sanh ra không phải nam giới, người sanh ra thân là 
nam tướng nhưng không có bộ phận sinh dục, hai 
là kiền bất nam, như yêm nhân (tức như thái giám), 
ba là đố bất nam, bốn là biến bất nam, năm loại bất 
nam này được liệt vào hàng sơ thân cận xứ.

2. Nhị thừa pháp, là  pháp học của bậc Tiểu thừa như Thanh 
Văn và Duyên Giác, chỉ học rồi ẩn tu tự độ cho bản thân chứ 
không có hạnh nguyện giáo hóa chúng sanh như bậc Bồ Tát. 

Chánh văn: Phục thứ Bồ Tát ma ha tát quán 
nhất thiết pháp không, như Thật tướng, bất 
điên đảo bất động bất thối bất chuyển, như 
hư không vô sở hữu tánh, nhất thiết ngữ ngôn 
đạo đoạn, bất sanh bất xuất bất khởi, vô danh 
vô tướng thực vô sở hữu, vô lượng vô biên vô 
nghi vô chướng, đán dĩ nhân duyên hữu, tùng 
điên đảo sanh cố, thuyết thường lạc quán như 
thị pháp tướng, thị danh Bồ Tát ma ha tát đệ 
nhị thân cận xứ.
Giản Thuật: Quán nhất thiết pháp không, tức 

quán vạn pháp trên thế gian đều là không, không 
thật, không có đoạn diệt, nói pháp không tức lấy 
nhân duyên làm thành vô tự tánh, vì pháp do từ vô 
tánh biến thành tánh nên nói là không, mà pháp 
không tức vạn pháp do duyên mà thành, do đó vô 
tánh tùy duyên để thành vạn pháp, và vạn pháp đi 
đến vô tự tánh, nên biết vô tánh tức tùy duyên, tùy 
duyên tức vô tánh, và vô tánh là không, mà nghĩa 
của tùy duyên là có, vậy vô tánh tùy duyên, tức là 
không có chỗ sở đắc, còn tùy duyên vô tánh tức có 
chỗ sở đắc, nói “nhất thiết pháp bất khả đắc”, là 
nói đến chỗ cứu cánh không, quán các pháp đều 
không, tức quán thật tướng của các pháp; Như thật 
tướng, tức nói thật tướng chư pháp, chúng không 
điên đảo, nghĩa của bất điên đảo là cứu cánh không, 
và nghĩa của không là có chỗ sở đắc (hữu sở đắc), 
chúng vốn như như bất động, và cứu cánh không là 
chỗ bất sở đắc (không có sở đắc), bất thối chuyển, 
vô sở hữu, như hư không tịch vắng lặng; 

Dĩ vô sở hữu như hư không cố, là lấy ngôn ngữ 
làm chỗ dứt bặt, không sanh, không xuất, không khởi, 
vô danh vô tướng, vô sở hữu vô lượng vô biên, và vô 
sở chướng, nhưng vạn pháp đều do duyên mà thành, 
kể cả huyễn mộng là do sự thấy biết điên đảo mộng 
tưởng của chúng sanh, nên đức Phật mới thuyết pháp 
này, kỳ thực vạn pháp đều không, không thể luận 
bàn, như việc thấy mọi pháp trên thế gian này đều 
thường lạc an ổn, không bị lay động bởi các pháp, thì 
chỉ có chư Bồ Tát mới có đủ định lực để nhận biết 
thật tướng mà thôi, tâm bất động trên của chư Bồ Tát 
được gọi là Đệ Nhị Thân Cận Xứ.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trọng tuyên 
thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, nhược hữu Bồ 
Tát, ư hậu ác thế, vô bố úy tâm, dục thuyết 
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thị kinh, ứng nhập hành xứ, cập thân cận xứ, 
thường ly Quốc Vương, cập Quốc Vương tử, 
Đại Thần Quan Ttrưởng, hung hiểm hí giả, 
cập Chiên Đà La, ngoại đạo Phạm Chí, diệc 
bất thân cận, tăng thượng mạn nhơn, tham 
trước Tiểu thừa, tam tạng học giả, phá giới Tỳ 
Kheo, danh tự La Hán, cập Tỳ Kheo ni, hiếu 
hí tiếu giả, thâm trước ngũ dục, cầu hiện diệt 
độ, chư Ưu Bà Di, giai vật thân cận.
Giản Thuật: Cầu hiện diệt độ, là chỉ hàng Thanh 

Văn, sau khi đã đoạn trừ được phiền não chướng, 
lập tức nhập vào Niết Bàn, không độ chúng sanh, 
chỉ lo cho bản thân, do đó hàng Thanh Văn chỉ đoạn 
trừ được phiền não chướng, còn sở tri chướng không 
thể đoạn diệt. Đối với hàng Bồ Tát lại khác, hàng 
Bồ Tát phá bỏ được vô minh, và khi tận trừ được 
vô minh thì chắc chắn không thọ các loại như hành, 
thức, danh sắc, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. 
Vì hàng Bồ Tát phát nguyện độ chúng sanh, nên tái 
sanh vào đời, thọ nhận các loại ái hữu, chưa đoạn 
trừ được niệm ái, nên không nhập Niết Bàn, do đó 
nói Bồ Tát hành hạnh Không, không chứng đắc là 
ý này; 

Vô minh, là một loại sở tri chướng; ái dĩ hạ giả, 
là phiền não chướng, nên biết chúng Bồ Tát chỉ đoạn 
trừ sở tri chướng, chứ chưa đoạn trừ được phiền não 
chướng, vì phải đi vào đời độ chúng sanh nên chưa 
đoạn trừ được ái hữu, nếu như không làm như vậy, 
thì chẳng khác gì chúng Thanh Văn chỉ cầu giải thoát 
cho bản thân, nhưng hàng Bồ Tát sau khi nhập vào 
đại định Kim Cang, thì thấy biết rõ hai loại phiền não 
chướng (sở tri chướng và phiền não chướng), lập tức 
đoạn tận, chuyển thân thành Vô Thượng Giác.

Chánh văn: Nhược thị nhơn đẳng, dĩ hảo tâm 
lai, đáo Bồ Tát sở, vi văn Phật đạo, Bồ Tát tắc 
dĩ, vô sở úy tâm, nhi vi thuyết pháp, quả nữ 
xứ nữ, cập chư bất nam, giai vật thân cận, dĩ 
vi thân hậu, diệc mạc thân cận, đồ nhi khôi 
cối, điền lạp ngư bổ, vi lợi sát hại, phán nhục 
tự hoạt, huyễn mại nữ sắc, như thị chi nhơn, 
giai vật thân cận, hung hiểm tướng bộc, chủng 
chủng hi hí, chư dâm nữ đẳng, tận vật vô cận, 
mạc độc bình xứ, vi nữ thuyết pháp, nhược 
thuyết pháp thời, vô đắc hí tiếu, nhập lý khất 
thực, tương nhất Tỳ Kheo, nhược vô Tỳ Kheo, 

nhất tâm niệm Phật, thị tắc danh vi, hành xứ 
cận xứ, dĩ thử nhị xứ, năng an lạc thuyết.
Giản Thuật: Bồ Tát thuyết pháp, đích thị dùng 

lời nói chân trực, lời chân trực là lời nói như nhất, y 
cứ vào đúng pháp Phật, không thêm không bớt, nên 
nói Bồ Tát thuyết pháp vô sở úy, lại nữa do vì Bồ 
Tát có đầy đủ mười Trí lực, nên khi thuyết pháp đều 
nói lời vô sở úy (đúng theo lời Phật dạy).

Chánh văn: Hựu phục bất hành thượng trung 
hạ pháp, hữu vi vô vi, thực bất thực pháp, diệc 
bất phân biệt, thị nam thị nữ, bất đắc chư pháp, 
bất tri bất kiến, thị tắc danh vi, Bồ Tát hành 
xứ, nhất thiết chư pháp, không vô sở hữu, vô 
hữu thường trụ, diệc vô khởi diệt, thị danh trí 
giả, sở thân cận xứ, điên đảo phân biệt, chư 
pháp hữu vô, thị thật phi thật, tại ư nhà xứ, 
tu nhiếp kỳ tâm, an trụ bất động, như Tu Di 
sơn, quán nhất thiết pháp, giai vô sở hữu, do 
như hư không, vô hữu kiên cố, bất sanh bất 
xuất, thường trụ nhất tướng, thị danh cận xứ, 
nhược hữu Tỳ Kheo, ư ngã diệt hậu, nhập thị 
hành xứ, thuyết kỳ kinh thời, vô hữu khiếp 
nhược, Bồ Tát hữu thời, nhập ư tịnh thất, dĩ 
chánh ức niệm, tùy nghĩa quán pháp, tùng 
thiền định khởi, vi chư Quốc Vương, Vương 
tử Thần dân, Bà La Môn đẳng, khai hoa diễn 
dương, thuyết kỳ kinh điển, kỳ tâm an ổn, vô 
hữu khiếp nhược, Văn Thù Sư Lợi, thị danh 
Bồ Tát, an trụ sơ pháp, thuyết Pháp Hoa kinh.
Giản Thuật: Các pháp Hữu vi vô vi, đều hư 

huyễn không thật, hữu vi pháp sanh diệt vô thường, 
chúng không tồn tại, bởi vì nếu có tồn tại tất đã là 
hữu thường rồi, khi ta đem hữu vi lập thành vô vi, 
thì hữu vi tắc không tồn tại, do vậy hữu vi vô vi đều 
từ vô mà thành, lý luận trên cho thấy tất cả pháp 
đều giai không, do vậy không có sự phân biệt giữa 
thượng trung hạ, hữu vi hay vô vi, thật và không thật 
pháp, chúng đều là hư vô, là không thường hằng, 
pháp thường hằng duy chỉ có Phật Thừa mà thôi. 
Chư pháp đều do duyên khởi, và do nhân duyên 
nên sanh ra các pháp, do vậy đức Phật mới nói đến 
chữ “không”, vậy không có pháp thì làm sao có 
chỗ sở đắc được? do nhân duyên sanh ra các pháp, 
và pháp này chính là ngũ uẩn, mà ngũ uẩn tất giai 
không, nên không có chỗ sở đắc, và nếu như nói 
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nhất thiết pháp giai không, vậy làm sao để thấy biết 
được pháp đây? Đức Phật nói, Như có Tỳ Kheo, sau 
khi Như Lai diệt độ, du hành khắp nơi, đến chỗ xa 
xôi hẻo lánh, giảng thuyết chư kinh, không lo lắng 
khiếp sợ, thật ra người đã có đại nguyện đem pháp 
Thật tướng của kinh Pháp Hoa để giáo hóa chúng 
sanh thì làm sao mà có tâm lo lắng khiếp sợ được, 
bởi người thuyết kinh Pháp Hoa, là người nói lời 
chân thật, hành động chân thật, tu tập chân thật, và 
đem giáo pháp chân thật của đức Phật quảng bá đến 
chúng sanh, tuyệt đối không có sự sợ hãi trước bất 
cứ vật cản nào bên ngoài.

Chánh văn: Hựu Văn Thù Sư Lợi, Như Lai 
diệt hậu, ư mạc pháp trung dục thuyết thị 
kinh, ứng trụ an lạc hạnh, nhược khẩu tuyên 
thuyết nhược đọc kinh thời, bất lạc thuyết 
nhơn cập kinh điển quá, diệc bất khinh mạn 
chư dư Pháp Sư, bất thuyết tha nhơn hiếu ác 
trường đoạn, ư Thanh Văn nhơn bất xưng 
danh thuyết kỳ quá ác, diệc bất xưng danh tán 
thán kỳ mỹ, hựu diệc bất sanh nộ hiểm chi 
tâm, thiện tu như thị an lạc tâm cố, chư hữu 
thính giả bất nghịch kỳ ý, hữu sở nan vấn, bất 
dĩ bất thừa pháp đáp, đán dĩ Đại thừa nhi vi 
giải thoát, kim đắc nhất thiết chủng trí.
Giản Thuật: Đoạn này nói về khẩu nghiệp an lạc, 

đức Phật dạy, lúc người thuyết kinh Pháp Hoa không 
được đem chuyện người ra bàn tán, không được sanh 
tâm khi mạn với các Pháp Sư yếu kém hơn mình, 
tuyệt đối chú tâm diễn thuyết kinh, không được bàn 
tán chuyện của hàng Thanh Văn, hay nêu danh nêu 
tánh của họ, không nên tán thán khen ngợi vẻ đẹp 
của người khác, cũng không được sanh tâm oán ghét 
người khác, bằng như có người hỏi những câu hỏi 
khó, nên đem nội dung của pháp Đại thừa ra giảng 
giải cho họ nghe. Pháp Đại thừa là gì? Đó là pháp 
Thật tướng, là pháp chân thật nói về sự tùy duyên 
sanh diệt của các pháp, vì vạn pháp vô tánh là chơn, 
là không thường, còn vô tánh vạn pháp là lấy chơn 
nhập vào giả, biết được tánh không của các pháp, 
chính là Nhất Thiết Trí, là Trí Chân Đế; biết không 
mà không ngại giả, tức là Đạo chủng Trí, và chính 
là Tục Đế Trí, biết vô tác mà tác, thì tác là vô tác, 
khi hai Đế này dung thông với nhau, là Nhất Thiết 
Chủng Trí. Đức Phật, người có đầy đủ Nhất Thiết 
Chủng Trí, Đạo Chủng Trí, nên có pháp Nhất thừa.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trùng 
tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, Bồ Tát 
thường lạc, an ổn thuyết pháp, ư thanh tịnh 
địa, nhi thí sàng tọa, dĩ do đồ thân, tảo dục 
trần uế, trước tân tịnh y, nội ngoại câu tịnh, 
an xứ pháp tọa, tùy vấn vi thuyết, nhược hữu 
Tỷ Kheo, cập Tỳ Kheo ni, chư Ưu Bà Tắc, cập 
Ưu Bà Di, Quốc Vương Vương Tử, Quần Thần 
Sĩ Dân, dĩ vi diệu nghĩa, hòa nhân vi thuyết, 
nhược hữu nan vấn, nhân duyên thí dụ, số diễn 
phân biệt, dĩ thị phương tiện, giai sử phát tâm, 
tiệm tiệm tăng ích, nhập ư Phật đạo, trừ lãn 
đọa ý, cập giải đãi tưởng, ly chư ưu não, thư 
dạ thường thuyết, vô thượng đạo giáo, dĩ chư 
nhân duyên, vô lượng thí dụ, khai thị chúng 
sanh, hoặc linh hoan hỷ, y phục ngọa cụ, ẩm 
thực y dược, nhi ư kỳ trung, vô sở hy vọng, 
đán nhất tâm niệm, thuyết pháp nhân duyên, 
nguyện thành Phật đạo, linh chúng diệc nhĩ, 
thị tắc đại lợi, an lạc cộng dưỡng.
Giản Thuật: Bồ Tát thuyết pháp, luôn chuyên 

tâm trì chí, tuyệt đối không bị các niệm giải đãi sai 
khiến đánh mất ý chí, thường lấy từ tâm làm gốc, 
thuyết pháp Nhất thừa, giúp chúng sanh thông đạt 
lời Phật, tu tập chứng quả, không bị các danh lợi 
dưỡng thế gian chi phối.

Chánh văn: Ngã diệt độ hậu, nhược hữu Tỷ 
Kheo, năng diễn thuyết kỳ, Diệu Pháp Hoa 
kinh, tâm vô tật khuể, chư não chướng nghi, 
diệc vô ưu sầu, cập mạ lị giả, hựu vô bố úy, gia 
lực chi đẳng, diệc vô binh xuất, an trụ nhẫn 
cố, trí giả như thị, thiện tu kỳ tâm, năng trụ 
an lạc, như ngã thượng thuyết, kỳ nhơn công 
đức, thiên vạn ức kiếp, toán số thí dụ, thuyết 
bất năng tận.
Giản Thuật: Đức Phật nói, sau khi Như Lai diệt 

độ, nếu có Tỳ Kheo thuyết kinh Pháp Hoa, tâm trụ 
vào hạnh nhẫn nhục, có thể chịu đựng tất cả lời mạ lị 
của kẻ ác khẩu, chí đến bị vu oan giá họa đánh đập, 
cũng không thối chuyển đại nguyện hoằng hóa, được 
như vậy, Tỳ Kheo đó đạt được vô lượng công đức.

Chánh văn: Hựu Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát ma 
ha tát, ư hậu mạc thế pháp dục diệt thời, thọ 
trì đọc tụng kỳ kinh điển giả, vô hoài tật đố 
siểm cuồng chi tâm, diệc vật khinh mạ học 
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Phật đạo giả cầu kỳ trường đoản, nhược Tỷ 
Kheo Tỷ Kheo ni Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di, cầu 
Thanh Văn giả, cầu Bích Chi Phật giả, cầu Bồ 
Tát đạo giả, vô đắc phiền chi linh kỳ nghi hối, 
ngữ kỳ nhơn ngôn nhữ đẳng khứ đạo thâm 
viễn, chung bất năng đắc Nhất Thiết Chủng 
Trí, sở dĩ giả hà, nhữ thị phóng dật chi nhơn, 
ư đạo giải đãi cố, hựu diệc bất ứng hí luận chư 
pháp hữu sở tịnh tranh cạnh, đương ư nhất 
thiết chúng sanh khởi đại bi tưởng, ư chư Như 
Lai khởi từ phụ tưởng, ư chư Bồ Tát khởi đại 
Sư tưởng, ư thập phương chư đại Bồ Tát, 
thường ứng thâm tâm cung kính lễ bái, ư nhất 
thiết chúng sanh bình đẳng thuyết pháp, dĩ 
thuận pháp cố bất đa bất thiểu, nãi chí thâm 
ái pháp giả, diệc bất vi đa thuyết. 
Giản Thuật: Bồ Tát là giác hữu tình, ma ha tát 

là đại Bồ Tát, xưng gọi là Bồ Tát ma ha tát, Văn Thù 
Sư Lợi chính là Long Chủng Thượng Tôn Vương 
Phật hóa thân, cùng giúp đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
hóa độ chúng sanh, nên được xưng tôn là Bồ Tát ma 
ha tát, vào thời mạt pháp, nếu có người thọ trì đọc 
tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì nên giữ tâm thanh 
sạch, vô tật vô đố vô tham trước cuồng si; Siểm, là 
siểm mị, a dua nịnh hót; cuồng, là cuống biến si mê. 
Đối với người học pháp Tam thừa, thì không nên 
sanh phiền não; người cầu học Thanh Văn Thừa, chú 
trọng đến ngôn giáo; người cầu Bích Chi Phật, chú 
trọng đến nghĩa lý, còn người hành đạo Bồ Tát luôn 
lấy hành pháp làm chuẩn mực, cầu học Bồ Tát đạo, là 
chỉ cho hàng Tam thừa Bồ Tát, tức các vị Bồ Tát học 
sơ thập hồi hướng. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh khai 
Tam nhưng hiển Nhất, tuy nói Tam thừa, nhưng thật 
chất chỉ diễn dương pháp Nhất thừa, những vị Bồ Tát 
đem pháp Nhất thừa hành Bồ Tát đạo là những vị đã 
đắc được an lạc pháp rồi, khi đi vào con đường Đệ 
Nhất Nghĩa, là đã đạt đến Địa Thượng Bồ Tát, ngoài 
ra người học hạnh Bồ Tát cũng không được vì tha 
nhân mà khởi niệm phiền não, làm cho chúng sanh 
khởi tâm hoài nghi pháp Phật. Bậc Bồ Tát đối với 
pháp Tam thừa, hoàn toàn tịnh tín, những chúng Bồ 
Tát ra đời cách Phật lâu xa, không thể đắc được Nhất 
Thiết Chủng Trí là do phóng dật giải đãi; 

Diệc bất ứng chấp thủ ngôn ngữ văn tự tướng, 
ý nói Bồ Tát không chấp chặt vào ngôn tự thể tướng, 
cũng không hí luận các điều vô nghĩa, chỉ dựa giả 

danh tướng để bàn luận mà thôi, như kinh Bát Nhã 
nói “Thế gian nhân duy phân biệt ư giả danh” vạn 
pháp trên thế gian này đều phân biệt sự khác biệt 
giữa các pháp không ngoài hai chữ giả danh. 

Chánh văn: Văn Thù Sư Lợi, thị Bồ Tát ma 
ha tát, ư hậu mạc thế pháp dục diệt thời, hữu 
thành tựu thị đệ tam An Lạc Hạnh giả, thuyết 
thị pháp thời vô năng não loạn, đắc hảo đồng 
học cộng đọc tụng thị kinh diệc đắc đại chúng 
nhi lai thính thọ, thính dĩ năng trì, trì dĩ năng 
tụng, tụng dĩ năng thuyết, thuyết dĩ năng tả, 
nhược sử nhơn tả, cúng dường kinh quyển 
cung kính tôn trọng tán thán.
Giản Thuật: Văn Thù Sư Lợi, vào thời mạt pháp, 

nếu như có người thành tựu đệ tam An Lạc Hạnh, 
thì lúc thuyết pháp tâm không vướng bận phiền não.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trùng 
tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, nhược 
dục thuyết thị kinh, đương xả tật khuể mạn, 
siểm cuồng tà ngụy tâm, thường tu chất trực 
hạnh, bất khinh miệt ư nhơn, diệc bất hí luận 
pháp, bất linh tha nghi hối, vân nhữ bất đắc 
Phật, thị Phật tử thuyết pháp, thường nhu hòa 
năng nhẫn, từ bi ư nhất thiết, bất sanh giải 
đãi tâm, thập phương đại Bồ Tát, mẫn chúng 
sanh cố hành đạo, ứng sanh cung kính tâm, 
thị tắc ngã đại Sư, ư chư Phật Thế Tôn, sanh 
vô thượng phụ tưởng, bạt ư kiêu mạn tâm, 
thuyết pháp vô chướng ngại, đệ tam pháp như 
thị, tri giả ứng thủ hộ, nhất tâm an lạc hạnh, 
vô lượng chúng sở kính.
Hựu Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát ma ha tát, ư 
hậu mạc thế pháp dục diệt hậu thời, hữu trì 
thị Pháp Hoa kinh giả, ư tại gia xuất gia nhơn 
trung sanh đại bi tâm, ư phi Bồ Tát nhơn 
trung sanh đại bi tâm, ưng tác thị niệm, như 
thị chi nhơn tắc vi đại thất, Như Lai phương 
tiện tùy nghi thuyết pháp, bất khai bất tri bất 
giác bất vấn bất tín bất giải, kỳ nhơn nan bất 
vấn bất tín bất giải thị kinh, ngã đắc A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thời, tùy tại hà 
địa, dĩ thần thông lực trí huệ lực, dẫn chi linh 
đắc trụ thị pháp trung, Văn Thù Sư Lợi, thị 
Bồ Tát ma ha tát, ư Như Lai diệt hậu, hữu 
thành tựu thư đệ tứ pháp giả, thuyết thị pháp 
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thời vô hữu quá thất, thường vi Tỷ Kheo Tỷ 
Kheo Ni Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di, Quốc Vương 
Vương Tử Đại Thần Nhân Dân Bà La Môn 
Cư Sĩ đẳng, cúng dường cung kính tôn trọng 
tán thán, hư không chư thiên vi thính pháp cố 
diệc thường tùy đãi, nhược tại tựu Lạc Thành 
Ấp không nhàn lâm trung, hữu nhơn lai dục 
nan vấn giả, chư Thiên thư dạ, thường vi pháp 
cố nhi vi hộ chi, năng linh thính giả giai đắc 
hoan hỷ. Sở dĩ giả hà, thử kinh nhất thiết quá 
khứ vị lai hiện tại chư Phật thần lực sở hộ 
cố, Văn Thù Sư Lợi, thị Pháp Hoa kinh, ư vô 
lượng quốc trung, nãi chí danh tự bất khả đắc 
văn, hà huống đắc kiến thọ trì đọc tụng.
Giản Thuật: Đoạn văn này thuộc về đệ tứ thệ 

nguyện trong phẩm An Lạc Hạnh, phẩm này lấy 
từ bi tâm, và nhu hòa nhẫn nhục tâm làm pháp cứu 
cánh, đây chính là trọng ý của Bát Nhã trong bổn 
Chánh Pháp Hoa; Vô thượng bồ đề, ở phần trước 
đã nói qua, đó là đắp y Như Lai ngồi tòa Như Lai, 
và đạt cảnh giới Như Lai. Ở phẩm kinh An Lạc 
Hạnh, người phát thệ nguyện trì kinh Pháp Hoa phải 
phát đại nguyện tâm, đức Phật nói với Văn Thù Sư 
Lợi, vào thời mạc pháp, giáo pháp của Như Lai hầu 
như đi vào ngõ cụt, giả dụ có vị Bồ Tát vào thời kỳ 
này mà pháp tâm thọ trì đọc tụng biên chép, hay 
vì chúng sanh diễn thuyết kinh Pháp Hoa, hoặc có 
người tại gia hay xuất gia phát đại từ tâm thọ trì biên 
chép, những vị này đều đã lập hạnh nguyện của chư 
Bồ Tát. Bồ Tát có ba nghĩa, một là Bồ Tát tại gia, 
hai là Bồ Tát xuất gia, ba là thập phương Bồ Tát. 
Đối với hàng Bồ Tát xuất gia, nên vì chúng sanh 
phát đại bi tâm, khiến cho chúng sanh phát tâm thọ 
trì đọc tụng Pháp Hoa kinh, và đối với hàng Tiểu 
thừa nên khởi lòng bi mẫn thương xót, giúp cho họ 
bỏ tiểu theo đại, nói tóm lại, nếu có Bồ Tát phát tâm 
hoằng hóa kinh Pháp Hoa trong thời mạc pháp thì 
nên phát đại thệ nguyện, làm cho tâm trụ vững trước 
mọi ác chướng của chúng sanh. 

Đức Phật nói Pháp có Thế Đế, và Đệ Nhất Nghĩa 
Đế, thời còn tại thế đức Phật chỉ thuyết pháp Nhất 
Đế, Nhất Thật Đế và Vô Đế, làm cho chúng Bồ Tát 
khi nghe đều có thể hiểu tận, còn đối với hàng phàm 
phu chúng, ngài nói pháp Nhị Đế, đối với Thánh 
Nhân ngài nói pháp Không, những điều này ngài 
đều tùy phương tiện thuyết pháp, ngài còn lấy Nhất 

Thật Đế phân thành Nhị Đế và Tam Đế, Phật pháp 
vốn dĩ chỉ có Nhất Thật Đế, nhưng khi Như Lai nói 
pháp Nhất Thật Đế thì đại đa số chúng sanh nghe đều 
không hiểu, do đó sau khi Như Lai diệt độ hai mươi 
bảy ngày, mười phương chư đại Bồ Tát thuyết kinh 
Hoa Nghiêm, lúc này hàng Tiểu Bồ Tát Thanh Văn 
và Duyên Giác đều ngồi im phăng phắc vì không 
hiểu rõ tận ý của Đại thừa pháp; cũng như vì phương 
tiện nên Như Lai nói pháp Nhất thừa thành Tam thừa, 
với hàng Thanh Văn ngài lại nói Tứ Đế, đối với hàng 
Duyên Giác ngài nói Thập Nhị Nhân Duyên, với 
hàng Đại thừa ngài nói pháp Lục Độ. 

Kỳ thực, pháp Tứ Đế hay Thập Nhị Nhân Duyên 
đều là phương tiện tùy nghi biện thuyết pháp Nhất 
Thật Đế của Như Lai. Khi thuyết pháp Tứ Đế, thì 
Tam Bảo3 ra đời, đức Phật là Phật Bảo, Tứ Đế pháp 
là Pháp Bảo, và năm vị Tỳ Kheo thính pháp là Tăng 
Bảo, Nhất đế là pháp Thật tướng và Vô tướng; còn 
Đệ Nhất Nghĩa đế là Thật Tướng Vô Bất Tướng, 
lý Tục đế mà đức Phật thuyết giảng là nói về Sắc 
giai không (sắc là không), và Khổ tập, còn Đệ Nhất 
Nghĩa đế là Không giai Sắc (không là sắc), và Đệ 
Nhất Nghĩa đế là nói về con đường Diệt đạo. 

Kỳ thật, pháp Tứ Đế là nói về tánh không, tức 
tùy duyên vô tánh và vô tánh tùy duyên, cứu cánh 
không có chỗ sở đắc, nhiếp quy pháp Nhất thừa; 
Vô tánh tùy duyên, chính là luận về Khổ Tập Diệt 
Đạo, và Tùy duyên vô tánh lại luận về vô Khổ Tập 
Diệt Đạo. 

Tứ Đế, gồm có Khổ đế, Khổ Tập đế, Khổ Diệt 
đế, và Khổ Đạo đế; Khổ vốn dĩ không có, nhưng do 
có Tập nên mới sanh ra Khổ, ví như do có thế đoạn 
Tập đế, thì chắc chắn có thể xa lìa Khổ đế, nên nói 
Tập là nhân, và Khổ là quả, trong nhân có quả và 
trong quả có nhân, toàn nhân tức toàn quả, và ngược 
lại toàn quả tức toàn nhân, ngoài quả không có nhân 
và ngoài nhân không có quả. Từ đó cho thấy, do 
nguyên nhân của Tập đế mà dẫn đến quả Khổ đau 
thì hoàn toàn có vấn đề, vì nếu cho rằng do nhân 
Tập nên sanh ra khổ, vậy Tập có trước Khổ sao lại 
nói Tập Đế rồi mới đến Khổ Đế? Nói cách khác, 
không có Khổ thì cũng sẽ không có Tập, Khổ Tập 
Nhị đế, đó chính là lập luận do Nhân duyên sanh ra 
các pháp vậy. 

3. Tam Bảo: gồm có Phật, Pháp và Tăng
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Nói vô Khổ, vậy thì chúng ta không cần tìm 
cách diệt khổ, và nếu đã nói vô Tập vô Khổ rồi thì 
cần gì tìm cách diệt khổ nữa (Diệt Khổ đạo); do đó 
cho chúng ta thấy rằng Vô tánh tùy duyên chính 
là con đường Khổ Tập Diệt đạo, và Tùy duyên 
vô tánh tất nhiên là không có Khổ Tập Diệt đạo. 
Khổ chính là một trạng thái bức bách, đức Như Lai 
liễu tận điều đó nên luận pháp Nhất tánh thành vô 
tánh; Tập là chiếu Hoặc tánh, Diệt cũng thuộc Vô 
Tánh.. vv, riêng Đạo lại là Tu tánh, và tất cả những 
điều trên đức Như Lai đã liễu tận nên ngài nói Nhất 
tánh thành Vô tánh. Đức Phật vì muốn nói pháp 
Nhất thừa nên ngài đã phương tiện nói pháp Tứ Đế, 
chúng Tiểu Thừa tuy tận tai nghe Như lai nói (văn 
ngôn giáo), nhưng không lãnh hội được ý chỉ của 
ngài, mà lại chấp vào sự sanh diệt xoay chuyển của 
Tứ đế, thậm chí còn cho rằng lý nghĩa Đại thừa là 
phi pháp (không phải pháp), thật đáng thương thay! 

Thập Nhị Nhân Duyên cũng y như vậy, từ chỗ 
Vô Tánh Tùy Duyên lại sanh ra 12 Nhân Duyên 
sanh tử lưu chuyển; Thế Đế luận rằng, Tùy Duyên 
Vô Tánh tức (diệt) không chấp nhận Thập Nhị 
Nhân Duyên; Đệ Nhất Nghĩa Đế lại nói, nếu (diệt) 
bỏ qua 12 Nhân Duyên, thì đó là nghĩa vô vô minh 
diệc vô vô minh tận, vô lão tử diệc vô lão tử tận vậy. 
Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Phật viết, Thập 
Nhị Nhơn Duyên có bốn loại quán trí, đó là Hạ trí, 
Trung trí, Thượng trí, và Thượng Thượng trí, chúng 
Thanh Văn lấy Hạ trí để quán chiếu Thập Nhị 
Nhơn Duyên, không thấy được Phật tánh, nên đắc 
Thanh Văn đạo; chúng Duyên Giác lấy Trung trí 
quán chiếu 12 Nhân Duyên, cũng không thấy được 
Phật tánh, chỉ đắc Bích Chi Phật; chúng Bồ Tát lấy 
Thượng trí quán chiếu 12 Nhân Duyên, thấy biết 
được Phật tánh nhưng chưa liễu tận, do chưa liễu 
tận nên chỉ đắc Thập Trụ Địa; đức Phật lấy Thượng 
Thượng trí quán chiếu 12 Nhân Duyên, nên ngài 
thấy rõ Phật tánh, liễu tận các pháp trên thế gian, 
đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 

Do đó nên biết, phi pháp luôn có hai đường, căn 
cơ của chúng sanh cũng có cao thấp, do căn tánh 
chúng sanh không đồng nhau, nên Như Lai mới 
tùy căn cơ nói pháp Phương tiện sai biệt, khi xa lìa 
phương tiện tùy nghi nói pháp mà có sự sai biệt, thì 
duy chỉ có Nhất Phật Thừa mới làm được điều đó. 
Hàng Bồ Tát sanh vào thời mạc pháp, đối với chúng 
sanh chưa biết tu tập nên phát tâm từ bi thương xót, 

bởi vì nếu không thương xót giáo hóa thì không có 
lợi cho đạo pháp, không có lợi ở đây, là sẽ không có 
người đắc kiến Phật, đắc vô thượng Bồ Đề quả. Xa 
lìa những chúng sanh vô minh, tức chưa hiểu được 
pháp phương tiện mà Như Lai đã nói, muốn cầu đến 
vô thượng Bồ đề, phải vô vấn vô tín vô giải (không 
hỏi, không tin và không giải thích). Bậc Bồ Tát nên 
phát thệ nguyện, ngay khi Như Lai thành Phật, cũng 
phát nguyện đắc thần thông lực, trí huệ lực, để giữ 
vững chánh pháp trường tồn; Nan điệu giả, là dựa 
vào thần thông lực để đoạn phục các pháp; Thiện 
thuận giả, là lấy trí huệ lực nhiếp thọ các pháp.

Văn Thù Sư Lợi, sau khi Như Lai diệt độ, nếu 
có chư Bồ Tát thành tựu được bốn pháp tế độ, thuyết 
kinh Pháp Hoa sẽ được rất nhiều lợi ích, và thường 
được tứ chúng cùng tất cả chúng sanh cúng dường 
cung kính tôn trọng ngợi khen tán thán. Hữu lai 
nan vấn giả, tức có chư Thiên hộ trì, vì kinh Pháp 
Hoa là bộ kinh thường được thần lực mười phương 
chư Phật gia hộ, kinh văn được lưu truyền đến vô 
lượng quốc độ, nhưng lại hiếm có người nghe, thì 
làm sao có được người thọ trì đọc tụng?

Chánh văn: Văn Thù Sư Lợi, thệ như cường 
lực Chuyển Luân Thánh Vương, dục dĩ uy lực 
hàng phục chư quốc, nhi chư tiểu Vương bất 
thuận kỳ mệnh, thời Chuyển Luân Thánh 
Vương, khởi chủng chủng nhi vãng thảo 
phạt, Vương kiến binh chúng chiến hữu công 
giả, tức đại hoan hỷ công thưởng tứ, hoặc dữ 
điền trạch Bộ Lạc Thành Ấp, hoặc dữ y phục 
nghiêm thân chi cụ, hoặc dữ chủng chủng 
trân bảo kim ngân lưu ly xa cừ mã não san 
hô hổ phách tướng mã xa thừa nô bộc nhân 
dân, duy quát trung minh châu bất dĩ dữ chi. 
Sở dĩ giả hà, độc Vương đỉnh thượng hữu thử 
nhất châu, nhược dĩ dữ chi, Vương chư quyến 
thuộc tất đại kinh quái.
Giản Thuật: Dĩ Luân Vương đỉnh châu, là dụ 

cho sự hy hữu khó gặp của kinh Pháp Hoa; Nhi 
vãng thảo phạt, ví như một cuộc thảo chinh.

Chánh văn: Văn Thù Sư Lợi, Như Lai diệc 
phục như thị, dĩ thiền định trí huệ lực đắc 
pháp Quốc độ Vương ư tam quả, nhi chư ma 
Vương bất khẩn thuận phục, Như Lai hiền 
thánh chư tướng chi dữ chi cộng chiến, kỳ 
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hữu công giả tâm diệc hoan hỷ, ư tứ chúng 
trung vi thuyết chư linh kỳ tâm duyệt, tứ dĩ 
giải thoát vô lậu căn lực chư pháp chi tài, hựu 
phục tứ dữ Niết Bàn chi thành ngôn đắc diệt 
độ, dẫn đạo kỳ tâm linh giai hoan hỷ, nhi bất 
vi thuyết thị pháp Hoa Kinh, Văn Thù Sư Lợi, 
như Chuyển Luân Vương kiến chư binh chúng 
hữu đại công giả tâm thâm hoan hỷ, dĩ thử 
nan tín chi châu cửu tại kết trung, bất vọng 
dữ nhơn, nhi kim dữ chi, Như Lai diệc phục 
như thị, ư tam giới trung vi đại pháp Vương, 
dĩ pháp giáo hóa nhất thiết chúng sanh, kiến 
hiền thánh xa dữ ngũ ấm ma phiền não ma 
cộng chiến hữu đại công huân, diệt tam độc 
xuất tam giới bạt ma võng, nhĩ thời Như Lai 
diệc đại hoan hỷ, thử Pháp Hoa kinh, năng 
linh chúng sanh chí nhất thiết trí, nhất thiết 
thế gian đa nộ nan tín, tiên sở vị thuyết nhi 
kim thuyết chi.
Giản Thuật: Như Lai nhờ Dùng thiền định trí 

huệ lực, mà đắc được lòng tịnh tín của Pháp Vương 
trong tam giới; Thành tựu vô thượng Phật đạo, 
tức thành tựu định huệ, bậc Bồ Tát cũng nương 
vào định huệ này mà thành tựu vô thượng Bồ đề; 
Như Lai Hiền Thánh chư tướng, dữ Ma Vương 
cộng chiến hữu công, đức Phật vì mục đích diễn 
thuyết chư kinh, và đạt đến quả vị Niết Bàn, ngài 
đã giữ gìn giới định huệ trong suốt nhiều số kiếp, 
con đường giới định tuệ này, duy chỉ có Thật Tướng 
pháp trong kinh Pháp Hoa mới chỉ rõ nhất. Tám 
năm sau cùng của Như Lai, ngài nói kinh Pháp Hoa, 
giống như ánh mặt trời soi chiếu vào ngọn núi, như 
bánh xe lớn chuyên chở khắp cõi nhân sinh; Ma, có 
bốn loại, một là Ngũ Ấm ma, hai là Phiền Não ma, 
ba là Tử ma, bốn là Thiên ma.

Chánh văn: Văn Thù Sư Lợi, thử Pháp Hoa 
kinh, thị chư Như Lai đệ nhất chi thuyết, ư 
chư thuyết trung tốt vi thậm thâm, mạc hậu 
tư dữ, như bị cường lực chi Vương cửu hộ 
Minh Châu kim nãi dữ chi, Văn Thù Sư Lợi, 
thử Pháp Hoa kinh, chư Phật Như Lai bí mật 
chi tạng, ư chư kinh trung tốt tại kỳ thượng, 
trường dạ thốn hộ bất vọng tuyên thuyết, thỉ 
ư kim nhật, nãi dữ nhữ đẳng nhi phu diễn 
chi.

Giản Thuật: Xưng tán kinh Pháp Hoa, cũng như 
xưng tán chư Phật vậy, vì sao? Vì chư pháp Thật 
tướng, duy chỉ có đức Phật và chư Phật mới có thể 
liễu tận ý nghĩa thâm sâu vô lượng của pháp, do đó 
chúng ta không thể thuận theo văn tự mà diễn nghĩa 
được, nếu có người cho rằng văn tự của kinh Pháp 
Hoa nông cạn thì e rằng người đó chỉ dựa trên văn 
tự bên ngoài chứ chưa hiểu được thâm ý sâu xa khó 
lường của kinh, nên nhớ Pháp Hoa là bộ kinh cứu 
cánh trong tạng pháp của đức Phật. 

Chư Phật bí mật chi tạng, pháp Phật vốn dĩ 
không có bí mật tạng, nhưng do nội hàm của kinh 
Pháp Hoa quá thậm thâm vi diệu, chúng sanh chỉ dựa 
vào trí kém văn cạn để lược giải, nên cho là bí mật 
tạng; Trường dạ thốn hộ bất vọng tuyên thuyết 
giả, tức nói do kinh Pháp Hoa nan giải, vì sợ chúng 
sanh không hiểu hết sanh tâm bất tín huỷ báng sẽ đắc 
tội trọng, nên ngài phương tiện thuyết giáo.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trùng thử 
nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, thường hành nhẫn 
nhục, ai mẫn nhất thiết, nãi năng diễn thuyết, 
Phật sở tán kinh.
Giản Thuật: Bốn điều trong phẩm An Lạc Hạnh 

đó là: Thân an lạc, Khẩu an lạc, Ý an lạc, và Thệ 
Nguyện an lạc, thường hành hạnh nhẫn nhục, thương 
xót tất cả chúng sanh, và thường xuyên thuyết giảng 
kinh Pháp Hoa.

Chánh văn: Hậu mạt thế thời, trì thử kinh giả, 
ư tại gia xuất gia, nãi phi Bồ Tát, ứng sanh 
từ bi, kỳ đẳng bất văn, bất tín thị kinh, tắc 
vi đại thất, ngã đắc Phật đạo, dĩ chư phương 
tiện, vi thuyết thử pháp, linh trụ kỳ trung, thệ 
như cường lực, Chuyển Luân chi Vương, binh 
chiến hữu công, thường tứ chư vật, Tượng Mã 
xa thừa, nghiêm thân chi cụ, cập chư điền 
trái, Bộ Lạc Thành Ấp, hoặc dữ y phục, chủng 
chủng trân châu, Nô Bộc tài vật, hoan hỷ tứ 
dữ, như hữu nam kiện, năng vi nan sự. Như 
Lai diệc nhĩ, vi chư pháp Vương, nhẫn nhục 
đại lực, trí huệ bảo tạng, dĩ đại từ bi, như pháp 
hóa thế, thọ chư khổ não, dục cầu giải thoát, 
dữ chư ma chiến, vi thị chúng sanh, thuyết 
chủng chủng pháp, dĩ đại phương tiện, thuyết 
thử chư kinh, tức tri chúng sanh, đắc kỳ lực 
dĩ, mạc hậu nãi vi, thuyết thị Pháp Hoa, như 
tam giải kết, Minh Châu dữ chi.
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Giản Thuật: Như Lai vì chúng sanh thuyết 
chủng chủng pháp phương tiện, trong đó pháp Thật 
tướng của Pháp Hoa kinh là pháp chân thật ngài 
thuyết giáo sau cùng, sự diễn giải trong kinh văn rõ 
ràng mạch lạc giúp chúng sanh thấy rõ con đường 
tu tập đi đến quả vị Bồ Đề, nó là bộ kinh đứng đầu 
tất cả các kinh.

Chánh văn: Thử kinh vi tôn, chúng kinh trung 
thượng, ngã thường thủ hộ, bất vọng khai thị, 
kim chánh thị thời, vi nhữ đẳng thuyết, ngã 
diệt độ hậu, cầu Phật đạo giả, dục đắc an ổn, 
diễn thuyết thị kinh, ưng đương thân cận, như 
thị tứ pháp, đọc thị kinh giả, thường vô ưu 
não, nhan sắc tiên bạch, bất sanh bần cùng, 
ty tiện xú lậu, chúng sanh lạc kiến, như mộ 
Hiền Thánh, Thiên chư đồng tử, dĩ vi cấp sử, 
đao chi bất gia, độc bất năng hại, nhược nhơn 
ác ma, khẩu tắc bế tái, du hành vô úy, như sư 
tử Vương, trí huệ quang minh, như nhật chi 
chiếu, nhược ư mộng trung, đán kiến diệu sự, 
kiến chư Như Lai, tọa sư tử Tòa, chư Tỷ Kheo 
chúng, vi nhiễu thuyết pháp, hựu kiến Long 
Thần, A Tu La đẳng, số như hằng sa, cung 
kính hiệp chưởng, tự kiến kỳ thân, nhi vi thuyết 
pháp, hựu kiến chư Phật, thân tướng kim sắc, 
phóng vô lượng quang, chiếu ư nhất thiết, dĩ 
Phạm âm thanh, diễn thuyết chư pháp, Phật vi 
tứ chúng, thuyết vô thượng pháp, kiến thân xứ 
trung, hiệp chưởng tán Phật, khai pháp hoan 
hỷ, nhi vi cúng dường, đắc Đà La Ni, chứng bất 
thối trí, Phật tri kỳ tâm, thâm nhập Phật đạo, 
tức vi thọ ký, thành tốt chánh giác, nhữ thiện 
nam tử, đương tri lai thế, đắc vô lượng trí, Phật 
chi đại đạo, quốc độ nghiêm tịnh, quảng đại vô 
bỉ, diệc hữu tứ chúng, hiệp chưởng thính pháp, 
tại sơn lâm trung, chứng chư bảo tướng, thâm 
nhập thiền định, kiến thập phương Phật.
Giản Thuật: Pháp Hoa, là bộ kinh đứng đầu, vì 

tất cả chúng sanh từ bậc thượng trung căn đều xưng 
tụng tán thán; Dục đắc an ổn, an ổn ở đây ý nói 
đến cảnh Niết Bàn; Ưng đương thân cận, như thị tứ 
pháp, tức nên thân cận vào bốn pháp An Lạc Hạnh. 
Sau đây là phần kệ thêm vào, tùy theo ý văn mà 
diễn thích.

Chánh văn: chư Phật thân kim sắc, bách phúc 
kỳ trang nghiêm, văn pháp vi nhơn thuyết, 
thường hữu thị hảo mộng, hựu mộng tác quốc 
Vương, xả cung điện quyến thuộc, cập thượng 
diệu ngũ uẩn, hành chỉ ư đạo trường, tại Bồ 
Đề thọ hạ, nhi xứ Sư Tử tòa, cầu đạo quá thất 
nhật, đắc chư Phật chi trí, thành vô thượng 
đạo dĩ, khởi nhi chuyển pháp luân, vi tứ chúng 
thuyết pháp, kinh thiên vạn ức kiếp, thuyết vô 
lậu diệu pháp, độ vô lượng chúng sanh, hậu 
đương nhập Niết Bàn, như diêm tận đăng diệt, 
nhược hậu ác thế trung, thuyết thị đệ Nhất 
pháp, thị nhơn đắc đại lợi, như thượng chư 
công đức.
Giản Thuật: Bách phúc tương trang nghiêm, 

bộ Pháp Hoa Sơ Nghĩa viết “ư Thập Thiện trung, 
mỗi nhất thiện hữu ngũ phẩm tâm, tức Hạ Phẩm 
tâm, Trung Phẩm tâm, Thượng Phẩm tâm, và 
Thượng Trung phẩm tâm, và Thượng Thượng Phẩm 
tâm”, Thập Thiện hợp thành 50, từ đầu đến cuối 
có tổng cộng 50 Phẩm Tâm, gọi là Bách Phúc; Kinh 
Pháp Hoa là bộ kinh nói về Nhất Phật Thừa và con 
đường cuối cùng đi đến thành đạo, do đó trong phần 
kệ này, nói đến chữ “mộng tác quốc Vương”, tức 
thành Phật.
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Thái Tú Hạp

Giọt Sương Uyên Áo

Ngày xưa theo Mẹ đến chùa
Nghe câu Bát Nhã gió đùa theo chuông
Nhẩn nhơ con bướm ven đường
Con ong đuổi bắt mùi hương Ưu Đàm
Em tung tăng áo màu lam
Ta ngơ ngẩn với tiếng đàn ca vui
Bao năm mê mẩn nụ cười
Đời muôn phương vẫn ngậm ngùi nhớ quê
Thời gian thoáng chốc cơn mê
Sắc không hư ảo nẻo về Chân Như
Chùa xưa bóng Mẹ tuyệt mù
Nghe kinh Bát Nhã đường tu sáng ngời
Cho dù tâm động biển khơi
Giọt sương uyên áo bên trời có nhau

Cõi Tình Riêng Ta

Từng bước cỏ hoang đồi vắng
Chim khuya rớt hạt trăng gầy
Trà thiền đậm tình sông núi
nụ cười như hoa tuyết bay

Nhớ xưa ta đời phiêu lãng
quỳnh hoa tiền kiếp em về
cùng nhau uống trăng bên suối
càn khôn thoáng chỉ cơn mê

Một lần nhốt mây hạnh ngộ
một đời Tâm động ngàn phương
có em bên Trời Viễn Xứ
trăm năm vàng đá yêu thương

Bao nhiêu Tàng Kinh Mật Ngữ
Bao nhiêu dị sử kỳ hương
Ta đi từ không đến có
cuộc đời hư huyễn Như Sương

ta vì em hẹn mấy kiếp
con đường Hạnh Đạo an nhiên
Vừng Trăng từ tâm Chánh Niệm
Soi tình ta Cõi Chân Huyền.

Câu Thơ Nối Kết Tình Nhau

1.
Sớm mai đá nẩy hoa vàng
Núi non xưa cũng bàng hoàng động tâm
Ta về thăm hỏi cố nhân
Canh gà hiu hắt chiều hoang vắng buồn
Con đường mấy cõi hư không
Tiếng chuông tĩnh thức vọng hồn thu quê
Chim qua rớt hạt bồ đề
Trăng Linh Thứu tỏa dặm về non mây

2.
Thế gian khổ một kiếp người
Câu thơ nối kết ơn đời cho nhau
Sá gì một thoáng bể dâu
Mong manh như giọt sương đầu cành mai
Nụ cười thiêng mở trang đài
Dấu chân cát bụi trần ai phiêu bồng
Ba ngàn thế giới thong dong
Mây và biển có hoài mong cội nguồn

3.
Như loài chim ở với rừng
Trong tiền kiếp đã một phương ân tình
Nhịp cầu nối đoạn phù sinh
Nghiệp duyên cửa mở bình minh quê nhà



31XUÂN TÂN SỬU ■ 2021

SKILLFUL MEANS
Ayya Khema

T he two aspects of our being 
are mind and body. We have 
to pay attention to both of 

them, even though meditation 
is a mind exercise, not a body 
exercise.

Some of the most common 
questions are: "How am I going 
to learn to sit?" "How am I not 
going to have any pain?" That is 
only possible through continued 
application, doing it again and 
again. In the beginning, the body 
just doesn't like sitting cross-
legged on the fl oor.

We can use this situation as 
skillful means. When discomfort 
arises in the body, we learn to pay 
attention to the mind's reaction, 
and do not move automatically. 
Everybody in the world is trying 
to get out of any kind of discom-
fort with an instinctive, immedi-
ate reaction. It's not that we're not 
going to get out of discomfort, 
but in order to make meditation 
pay off , we have to learn to get 
out of instinctive, immediate re-
actions. It's those that land us 
in dukkha over and over again.

When there is an uncomfort-
able feeling, it is essential to re-
alize what is happening within. 
We notice that there is a sense 
contact, in this case "touch!" The 
body is making contact; the knees 
with the pillow, the legs with 
each other, several contacts are 
happening. From all sense con-
tacts, feelings arise. There is no 
way out of that; this is how hu-

man beings are made. The Bud-
dha taught cause and eff ect, that 
dependent upon any sense con-
tact, feeling results. There are 
three kinds of feelings, pleasant, 
unpleasant and neutral. We can 
forget about the neutral ones, be-
cause we are hardly ever aware of 
them. Neutral is actually consid-
ered pleasant, because at least it 
doesn't hurt. From this particular 
touch contact that is being made 
through the sitting posture, there 
arises, after a while, an unpleas-
ant feeling. The immediate reac-
tion is to move. Don't! Investi-
gate! By getting to know our own 
mind, we get to know the world 
and the universe. All minds con-
tain the seed of enlightenment. 
Unless we know our own mind, 
we cannot develop and culti-
vate that seed. here the mind has 
been contacted with an unpleas-
ant feeling, our perception says: 
"this is painful." Our next step are 
the mental formations, which are 
also kamma formations, because 
we make kamma through our 
thought processes.

First came the sense contact, 
secondly feeling arose. Then per-
ception, naming it, followed by 
dislike. At the moment of dislike, 
there is the running away through 
changing our position. That is the 
kamma making aspect. This is 
minor negative kamma, yet it's 
negative, because the mind is in a 
state of ill-will by saying "I don't 
like it."

The mind may start all kinds 
of rationalizations: "I wish I'd 
brought my own little chair"; "I 
can't sit"; "At my age I shouldn't 
do things like this"; "Meditation 
is too diffi  cult." None of these 
explanations have any intrinsic 
validity, they are only a mind re-
acting to an unpleasant feeling. 
Unless we become acquainted 
with our mind's reactions, we're 
not using meditation in the most 
benefi cial manner.

Knowing the unpleasant feel-
ing, we can now try to acquaint 
ourselves with its true nature. Our 
whole life is lived according to 
our feelings. Unless we become 
aware of our reactions to feelings, 
we remain half asleep. There is a 
beautiful little book called The 
Miracle of Being Awake. This 
miracle is nothing but mindful-
ness, knowing what's going on 
within. When we have realized 
we want to get rid of the unpleas-
ant feeling, then we can try to 
disown it for a moment. Only the 
Arahant is fully capable of com-
plete detachment, but we can do 
so for a short time. The unpleas-
ant feeling has arisen without our 
asking for it and we don't have to 
believe it to be ours. We can let it 
be just a feeling.

If we do that for a moment, 
we can get back to the meditation 
subject, and have won a victory 
over our own negative reactions. 
Otherwise we are letting our un-
pleasant feelings rule us in what-
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ever way they want. The whole 
of humanity runs after pleasant 
feelings, and away from unpleas-
ant ones. Unless we at least know 
that, we have no reference point 
for inner change. It may not be 
possible to reverse that reaction 
yet, but at least we know it is 
happening.

After we have become aware 
of our mind's intention, we're free 
to move and change our sitting 
position. There is nothing wrong 
with changing one's posture but 
there's something wrong with 
instinctive, impetuous habits. 
Meditation means total aware-
ness. Being awake is not the op-
posite of being asleep; it is the 
opposite of being dull and foggy. 
Such mind states are mostly due 
to an unwillingness to look at our 
own dukkha. We'd rather hide in 
a fog. In meditation that won't do. 
The Buddha said that this body is 
a cancer; the body as a whole is 
a disease, and we can experience 
that when just sitting still, it be-
comes uncomfortable.

Meditation means sa-
matha and vipassana, calm and in-
sight. Unless we know the limita-
tions of each and also their possi-
bilities, we won't be able to make 
good use of the practice. We are 
generally applying both of them 
in every session, but we must be 
able to distinguish between them. 
If there is no understanding of 
what's happening in the mind, the 
fog settles down in it.

Everybody would like bliss, 
peace and happiness. That is a 
natural wish. They are avail-
able in meditation, with a lot of 
practice, and some good kamma. 
However they are not the goal of 

meditation. The goal of medita-
tion is insight. Yet skillful means 
for gaining insight are needed 
and are found in tranquillity 
meditation.

Making use of a meditation 
subject, the mind, after some 
training, will be able to stay on 
it for a while. Presuming that the 
mind is able to focus on the breath 
for even a short time, we real-
ize afterwards that some peace 
arose, because the mind was not 
thinking. The thinking process in 
everybody's mind is hardly ever 
profound. It's just thinking. Just 
as the body breathes, so the mind 
keeps churning. And it keeps 
churning out mostly irrelevant, 
unsubstantial and unimportant 
details, without which we would 
be much happier.

The mind in its original form 
is pure. It's clear and lucid, lu-
minous, pliable and expandable. 
Our thinking is the impurity and 
the blockage. There's hardly a 
person who doesn't think all day 
long, probably without even be-
ing aware of it. But when we 
start meditating, we do become 
aware of our inner restlessness. 
We realize we can't keep the 
mind on the meditation subject, 
because we are thinking instead 
of meditating. The moment we 
experience our thinking habit 
(even that takes time to realize) 
we accomplish two things. We 
become aware of our mind's ac-
tivity and also the content of our 
thoughts. We will realize imme-
diately that our thinking is irrele-
vant and makes little or no sense. 
Because of that, we can let go of 
it fairly easily and return to the 
meditation subject. We have to 

be able to stand back and watch 
the thinking process and not get 
involved in it. Otherwise we'll 
just keep on thinking instead of 
meditating.

The mind is the greatest and 
most delicate tool existing in the 
universe. All of us have it, but 
few look after it properly. Prac-
tically everybody is interested in 
looking after their bodies. Eat-
ing, sleeping, washing, exercis-
ing, seeing the doctor when the 
body is sick, cutting hair, nails, 
fi lling teeth, doing everything 
that's necessary to keep the body 
functioning well. In reality, the 
body is the servant and the mind 
is the master. So we are looking 
after the servant and forgetting 
the master. If we do that in our 
homes, we create chaos. That's 
one of the reasons why the world 
looks as chaotic as it does. People 
kill each other, steal from each 
other, are unfaithful, lie, gossip 
and slander. Most have absolute-
ly no ideas that the mind is our 
most precious asset. It gives us 
wealth beyond compare and yet 
we don't know how to look after 
it.

We have to do exactly the 
same thing for the mind as we do 
for the body. We need to give it 
a rest. Imagine if we didn't go to 
sleep for three or four days, how 
would we feel? Without energy, 
without strength, pretty terrible. 
The body needs a rest, but the 
mind does too. During the day 
it thinks, at night it dreams. It's 
always busy. The only real rest it 
can ever get, which energizes and 
gives the needed boost to become 
clear and lucid, is to stay on the 
meditation subject.
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The mind needs a clean-up, 
which means purifi cation. This 
happens when all thinking is 
stopped for a while, because of 
one-pointed concentration. One 
moment of concentration is one 
moment of purifi cation. At that 
time the mind cannot contain ill-
will or sensual desire, or any oth-
er negativity. When the concen-
tration ceases, the mind reverts to 
its usual behavior again. In medi-
tation we can experience that a 
purifi ed mind gives us happiness, 
and quite naturally we will try to 
keep that purifi cation process go-
ing also in daily living.

The mind needs the kind of 
exercise that is not geared to-
wards winning or achieving 
anything, but just to obey. When 
we ask the mind to stay on the 
meditation subject, yet it runs 
away from it, we know immedi-
ately that we are not the master 
of our mind, but that the mind 
does what it pleases. When we 
have realized that, we will be less 
likely to believe our own views 
and opinions, particularly when 
they are unwholesome, because 
we understand that the mind is 
simply thinking habitually. Only 
through the meditation process 
can we become aware of that.

The mind also requires the 
right kind of food. Because in 
meditation we can reach states 
of higher consciousness, we are 
thereby able to nourish the mind 
in a way which cannot happen 
in the ordinary thinking process. 
Tranquillity meditation leads the 
mind into realms which are to-
tally unavailable to us otherwise. 
Happiness and peacefulness arise 
without dependence on outer 

conditions, which give us a new 
freedom.

The mind of every human be-
ing contains the seed of Nibbana. 
We need training in order to real-
ize what is obscuring our vision. 
Then the seed can be cultivated 
and nurtured to full growth. Be-
cause our minds contain such a 
potential, they also contain the 
peace and happiness which ev-
erybody wants. Most people try 
to fi nd fulfi llment through ac-
quiring material objects, seeing 
or touching, eating or knowing 
them. Particularly having more 
and keeping it all safe.

This dependency is a guaran-
tee for dukkha. As long as we de-
pend on outer conditions, wheth-
er people, experiences, coun-
tries, religions, wealth or fame, 
we are in constant fear of losing 
our footing, because everything 
changes and vanishes. The only 
way we can have real peace 
and happiness, is by being inde-
pendent of all around us. That 
means gaining access to the pu-
rity of our mind without thinking, 
which involves staying on our 
meditation subject long enough 
for our consciousness to change. 
The thinking consciousness is 
the consciousness we all know. It 
contains constant ups and downs, 
either liking or disliking, wanting 
something in the future or regret-
ting something about the past, 
hoping for better days or remem-
bering worse ones. It is always 
anxious and cannot be expected 
to be totally peaceful.

We are familiar with a diff er-
ent consciousness also, for in-
stance when we love someone 
very much. That emotion chang-

es our consciousness to where we 
are only giving from the heart. 
We know a diff erent conscious-
ness when we are involved with 
religious activities, with faith and 
confi dence aroused. We are giv-
ing ourselves to an ideal. None 
of that lasts through, and all de-
pends upon outer conditions.

Through meditation we can 
change our consciousness to 
an awareness of purity within, 
which all of us have, only ob-
scured through thinking. At that 
time we realize that such an inde-
pendent peace and happiness are 
only possible when the "me" and 
"mine" are forgotten for a mo-
ment, when "I want to be happy" 
is eliminated. It is impossible to 
have peace when thinking about 
"self." This will be our fi rst in-
kling of what the Buddha meant, 
when he said non-self (anatta) is 
the way out of dukkha.

Because it is diffi  cult for the 
mind to stay on the meditation 
subject, we have to use every-
thing that arises for insight. Even-
tually the mind becomes clear 
and sharp and is no longer both-
ered by the outer manifestations 
that touch upon it, such as sound 
and thought, which are the most 
common ones. Finally a depth of 
concentration is reached.

When unpleasant feelings 
arise let us use them for insight. 
We didn't ask for the feelings, 
why are they ours? They are 
certainly changeable, they get 
worse or better, they move their 
position, and they give us a very 
good indication that the body 
is dukkha.

The body isn't doing any-
thing except sitting, and yet 
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we have dukkha, for the simple 
reason of not liking the feeling 
as it is. When we use the un-
pleasant feeling to actually re-
alize the fi rst and second noble 
truths, we've come nearer to the 
Dhamma in our hearts. The fi rst 
noble truth being the noble truth 
of dukkha, the second being the 
reason for dukkha, namely crav-
ing. In this case, we're craving 
to get rid of the unpleasant feel-
ings. If we were totally accepting 
of the feeling, not making any 
value judgments, there would be 
no dukkha.

We can try letting go of this 
craving for a moment; anyone 
with some strength of mind can 
do that. Just accepting the feel-
ing as it is, not disliking it. Then 
there's no dukkha, for just that 
moment. That will be a profound 
insight experience, because it 
will show without the shadow of 
a doubt, that if we drop our de-
sires, dukkha disappears. Natu-
rally when the body feels un-
comfortable, it's diffi  cult to drop 
the craving to get rid of that dis-
comfort. But anybody can do it 
for just one moment, and it's an 
essential and in-depth experience 
of the Dhamma.

When we are able to step back 
to observe our thought processes 
we realize that the mind is con-
tinually thinking. It may take 
from 5-10 minutes to become 

aware of that, for someone who 
hasn't practiced meditation previ-
ously. For an experienced medi-
tator it may only take a second or 
two. Next we can see what kind 
of thinking we are indulging in 
and the more often we see it, the 
less enraptured we'll be with it. 
We become aware of the fact that 
this is the way the human mind 
acts, not just ours, but every-
body's and we'll know the truth 
about the mind. There is nothing 
else to be seen except that. When 
we observe that the thinking goes 
on and that it is insignifi cant, 
it will be so much easier to let 
go. We also see how very fl eet-
ing thoughts are, how they come 
and go all the time. We'll know 
from experience then, that no 
real happiness is to be found in 
something so short-lived, yet the 
whole world is trying to achieve 
happiness that way. We can't 
even remember what we thought 
a moment ago, how can that bring 
happiness? Such insights make it 
possible to drop the distractions 
and get back to the meditation 
subject.

We are using the two ap-
proaches of calm and insight 
in conjunction with each other. 
When calm is fi rmly established, 
insight arises spontaneously. It's 
important to realize that calm 
meditation is essential. If isn't as 
if some people like it and others 
don't.

If the ocean has high waves 
and we want to look beneath the 
surface to see what can be found 
there, we can't recognize any-
thing at all while the waves are 
rising. There is too much move-
ment, all is stirred up and noth-

ing is to be seen. When the waves 
subside and the ocean surface 
becomes calm and transparent, 
then we can look underneath the 
surface of the water and see sand, 
coral and multi-colored fi sh. It's 
the same in the mind. When the 
mind has all the waves and mo-
tions of thinking, that churning 
in the mind makes it impossible 
to see absolute reality. On the 
contrary, the mind refuses to look 
beyond ordinary knowing. But 
when the mind becomes totally 
calm, then there is no value judg-
ment, and we can see easily what 
lies underneath the surface.

In order to understand the 
Buddha's teaching, we have to 
get below the surface, otherwise 
our insights will be superfi cial. 
The calm mind is the means for 
delving below relative reality. 
While we are trying to become 
calm, at the same time we're 
objectively examining all that 
arises, so that there is more and 
more support for letting go of the 
thinking. The less we believe in 
our thoughts, the less we expect 
of them and the happier we will 
be to let them go. Then we get an 
inkling of what inner peace and 
happiness mean.

These inner feelings are most 
pronounced in meditation, but 
can be carried into daily living in 
a milder form, primarily because 
the mind knows it can always 
return to peace and happiness 
in meditation, without having to 
depend on any situation or any 
person. Worldly aff airs no longer 
have the former sting in them; 
they are just happening, that's all, 
the same as thinking and feeling 
are arising and ceasing, without 
an owner or a maker.
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Phương Tiện Thiện Xảo
Ayya Khema  • Diệu Liên Lý Thu Linh dịch

S ự hiện hữu của ta bao gồm 
thân và tâm. Ta cần quan 
tâm đến cả hai, dầu thiền 

là một hoạt động của tâm, chứ 
không phải thân.

Những câu hỏi của người mới 
bắt đầu hành thiền là: “Tôi phải 
ngồi như thế nào?” “Làm sao để 
không bị đau khi ngồi?” Điều này 
chỉ có thể được giải quyết trong 
quá trình tu tập, cứ tiếp tục thực 
hành mà thôi. Lúc đầu, dĩ nhiên 
là thân không quen ngồi tréo chân 
trên sàn nhà.

Chúng ta có thể dùng cơ hội 
này như một phương tiện tu tập 
thiện xảo. Khi thân phát khởi đau, 
khó chịu, ta tập chú tâm đến phản 
ứng của tâm, không lập tức thay 
đổi thế ngồi.

Tất cả mọi người trên thế 
giới này đều muốn thoát khỏi sự 
khó chịu, đau đớn, bằng những 
phản ứng quán tính, tức thời. 
Không phải là chúng ta không 
muốn tránh sự đau đớn, khó chịu, 
nhưng để sự hành thiền của ta 
được có kết quả, ta phải tập bỏ 
những phản ứng theo quán tính, 
tức thời. Chính các hành động đó 
khiến ta phải ở mãi trong vòng 
luân hồi khổ đau.

Quan trọng là ta phải nhận 
thức được điều gì đang xảy ra bên 
trong ta, khi cảm thọ khổ phát 
khởi.  Ta thấy có sự xúc chạm 
giác quan. Thân đang có những 
xúc chạm; đầu gối tiếp xúc với 

sàn, hai chân chéo nhau, nhiều sự 
xúc chạm đang xảy ra nơi thân.  
Do các sự tiếp xúc này, cảm thọ 
phát sinh. Không có cách gì tránh 
khỏi, làm con người thì phải chịu 
thế thôi. Đức Phật đã dạy về nhân 
quả, rằng tùy theo sự tiếp xúc của 
các giác quan, cảm thọ phát sinh. 
Có ba loại cảm thọ: khổ, lạc và 
xả (trung tính). Tuy nhiên, ít khi 
chúng ta để ý đến cảm thọ trung 
tính. Thực ra, nó cũng có thể được 
coi là lạc thọ, vì ít nhất nó không 
tạo khổ cho ta. Trong thế ngồi 
thiền, sau một khoảng thời gian, 
xúc giác sẽ tạo ra cảm giác khó 
chịu. Phản ứng tức thời là chuyển 
động. Hãy khoan! Hãy quán sát! 
Khi hiểu được tâm mình, là ta 
hiểu được thế giới, vũ trụ. Tâm 
tất cả mọi người đều có hạt giống 
giác ngộ. Tuy nhiên, nếu không 
biết tâm mình, chúng ta không 
thể phát triển, vun trồng hạt giống 
đó. Hiện tại tâm đang tiếp xúc với 
một cảm thọ khổ, tưởng liền lên 
tiếng: “Đau quá”. Tiếp theo đó là 
các tâm hành, mà cũng là hành 
nghiệp, vì ta tạo nghiệp quả trong 
quá trình tư duy.

Đầu tiên là sự xúc chạm giác 
quan, rồi cảm xúc phát khởi. Kế 
là ý nghĩ, tiếp nối bằng khổ thọ. 
Ngay giây phút đó, chỉ có cách 
thoát là chuyển đổi vị thế. Vậy 
là tạo nghiệp. Dầu là nghiệp xấu 
nhỏ, nhưng vẫn xấu, vì tâm ở 
trong trạng thái tâm sân hận khi 
nói, “Tôi không thích điều này”.

Tâm có thể bắt đầu đủ thứ lý 
luận: “Tiếc là mình không mang 
theo ghế:; “Tôi không thể ngồi 
được”; “Ở tuổi tôi, lý ra tôi không 
được làm những việc như thế này”; 
“Thiền quá khó hành”. Không có 
lý giải nào có giá trị đích thực. 
Chúng chỉ là phản ứng của tâm 
đối với cảm thọ khổ. Nếu không 
huân tập để biết rõ các phản ứng 
của tâm, là ta không biết sử dụng 
thiền một cách tốt nhất.

Biết cảm thọ khổ rồi, giờ ta 
có thể cố gắng nhận biết bản chất 
thực sự của nó. Chúng ta sống tùy 
thuộc vào các cảm thọ của mình. 
Vì thế nếu ta không ý thức về các 
phản ứng của tâm đối với chúng, 
là ta sống một cách lơ mơ.  Có một 
quyển sách nhỏ rất hay, có tựa đề 
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức. Phép 
lạ ở đây không gì khác hơn là 
chánh niệm, biết điều gì đang xảy 
ra bên trong. Khi ý thức được rằng 
mình muốn thoát khỏi cảm thọ 
khổ, thì chúng ta có thể cố gắng 
trốn tránh nó, nhưng chỉ là trong 
giây lát. Chỉ có các bậc A-la-hán 
mới có khả năng hoàn toàn giải 
thoát, còn chúng ta chỉ có thể làm 
thế trong một thời gian ngắn ngủi. 
Cảm thọ khổ phát khởi không 
phải do ta mời gọi, nên ta không 
nên xem chúng là của ta. Hãy để 
chúng chỉ là một cảm thọ.

Nếu ta có thể làm thế dù trong 
giây phút, rồi quay trở về với đối 
tưọng thiền, là ta đã chiến thắng 
phản ứng tiêu cực của bản thân. 
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Trái lại là ta đã để cho các cảm 
thọ khổ làm chủ tâm ta bằng mọi 
cách. Tất cả mọi chúng sanh đều 
chạy đuổi theo các lạc thọ, lảng 
tránh khổ thọ. Chí ít ta cũng phải 
biết điều đó, nếu không ta không 
có căn cớ gì để thay đổi nội tâm. 
Hiện tại có thể ta chưa thay đổi 
được các phản ứng, nhưng ít ra ta 
cũng biết điều gì đang xảy ra.

Sau khi đã biết được ý hướng 
của tâm, chúng ta có quyền 
chuyển động, thay đổi thế ngồi 
của mình. Tóm lại, không có gì 
sai khi thay đổi thế ngồi, nhưng 
sai, nếu ta làm điều đó bằng thói 
quen, theo quán tính. Thiền có 
nghĩa là hoàn toàn tỉnh thức. Tỉnh 
thức không trái nghĩa với đang 
ngủ; mà trái ngược lại với sự ù 
lì, đần độn. Trạng thái tâm đó đa 
phần là do sự thiếu ý chí để quan 
sát chính cái khổ của bản thân. 
Ta thà là chôn giấu nó dưới đám 
sương mù. Trong thiền điều đó 
không thể xảy ra. Đức Phật bảo 
rằng thân này là ung thư; toàn 
thân ta là ổ bệnh, khi ngồi yên, ta 
có thể cảm nhận nó trở nên khốn 
khổ như thế nào.

Thiền có nghĩa là samatha 
và vipassana, định và tuệ. Nếu 
không biết về những giới hạn 
cũng như tiềm năng của chúng, ta 
không thể thực hành đúng. Trong 
mỗi thời khóa thiền, chúng ta 
thường sử dụng cả hai, nhưng ta 
phải biết phân biệt chúng. Nếu 
tâm không biết điều gì đang xảy 
ra, thì sương mù sẽ bao phủ nó.

Ai cũng thích sự bình an, tĩnh 
lặng, hạnh phúc. Đó là ước muốn 
tự nhiên. Trong thiền, ta có thể 
tìm được chúng, khi thực hành 
thuần thục và có chút duyên lành. 

Tuy nhiên, chúng không phải là 
mục đích của thiền. Mục đích của 
thiền là tuệ. Ta cần có phương 
tiện thiện xảo để đạt được tuệ 
và chúng thường được tìm thấy 
trong thiền định.

Sau nhiều công phu thực 
hành, sử dụng đề mục thiền quán, 
tâm có thể trụ vào đó một khoảng 
thời gian. Giả dụ rằng tâm có thể 
trụ vào hơi thở dù chỉ trong một 
thời gian ngắn, ta cũng có thể 
cảm nhận sự bình lặng phát khởi 
sau đó, do tâm không nghĩ suy.  
Quá trình tư duy trong tâm mọi 
người khó có bao giờ dừng. Tâm 
luôn nghĩ suy. Giống như thân 
luôn thở, tâm luôn hoạt động. Và 
đa số những thứ nó thải ra đều 
không quan trọng, phóng dật, vô 
ích, mà nếu không có chúng, ta sẽ 
thấy hạnh phúc hơn nhiều.

Tâm trong bản thể ban đầu 
của nó rất thuần khiết. Nó rõ 
ràng, trong sáng, uyển chuyển, 
phóng khoáng. Chính tư duy là 
cặn bẩn, là vật cản đường. Gần 
như không có ai là không suy 
nghĩ suốt ngày, dầu một cách vô 
thức. Nhưng khi bắt đầu hành 
thiền, ta trở nên ý thức về sự lăng 
xăng trong tâm. Ta nhận ra rằng 
thật khó giữ tâm trụ vào đề mục 
thiền quán, vì tâm thích suy nghĩ 
hơn hành thiền. Khi nhận ra được 
thói quen suy nghĩ này (dầu cần 
có thời gian tu tập trước khi điều 
đó xảy ra), tức là ta đã thành tựu 
được hai thứ. Ta trở nên ý thức 
về các hoạt động của tâm, cũng 
như nội dung suy tư. Ta sẽ nhận 
ra ngay rằng các suy nghĩ của 
mình không đáng kể, không có 
ý nghĩa gì to tát. Nhờ đó, ta có 
thể buông bỏ nó khá dễ dàng để 
quay về với đề mục thiền quán.  

Chúng ta phải tạo khả năng đứng 
lùi lại, quan sát quá trình tư duy 
mà không cảm thấy vướng mắc 
với nó. Trái lại ta sẽ cứ tiếp tục 
suy nghĩ thay vì hành thiền.

Tâm là công cụ vĩ đại nhưng 
mong manh nhất trong vũ trụ. 
Ai cũng có tâm, nhưng ít ai biết 
chăm sóc nó đúng cách. Ai cũng 
lo chăm sóc thân. Lo cho nó ăn, 
ngủ, tắm rửa, tập thể dục, khám 
bệnh, cắt móng, cắt tóc, chữa 
răng, làm đủ mọi thứ cần thiết 
để thân được khỏe mạnh, thoải 
mái. Thực ra, thân là đầy tớ, tâm 
mới là ông chủ. Té ra ta lo phục 
vụ đầy tớ mà bỏ quên ông chủ. 
Nếu trong gia đình mà chúng 
ta làm thế, thì loạn. Đó là một 
trong những lý do tại sao thế giới 
dường như đang đảo lộn. Người 
ta giết hại lẫn nhau, trộm cướp 
của nhau, không chung thủy, 
gian dối, dèm pha, nói xấu nhau. 
Không ai nghĩ rằng tâm là tài sản 
quý giá nhất.  Nó mang đến cho 
ta những gia tài không gì có thể 
so sánh, vậy mà ta không biết 
cách chăm sóc nó.

Chúng ta phải chăm sóc cho 
tâm giống như cho thân. Ta phải 
cho nó nghỉ ngơi. Thử tưởng 
tượng nếu chúng ta không ngủ 
ba hay bốn ngày, ta sẽ cảm thấy 
thế nào? Ta sẽ thiếu sinh lực, mệt 
mỏi, khổ sở. Thân cần được nghỉ 
ngơi, tâm cũng thế. Cả ngày nó 
phải suy nghĩ, đêm thì mộng mị.  
Nó luôn bận rộn. Sự nghỉ ngơi 
thực sự mà nó có thể có được, để 
có năng lượng thúc đẩy nó trở nên 
trong sáng, nhu nhuyến, là được 
trụ vào các đề mục thiền quán.

Tâm cần được tẩy rửa, có 
nghĩa là thanh tịnh hóa. Điều này 
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chỉ có thể xảy ra khi tất cả mọi 
nghĩ suy được dừng lại trong một 
khoảng thời gian, nhờ vào định 
nhất tâm. Một giây phút định là 
một giây phút thanh tịnh. Ở thời 
điểm đó tâm không thể có ác ý 
hay tham dục, hay bất cứ sự tiêu 
cực nào khác. Khi xả định, tâm 
trở về lại với những hoạt động 
bình thường. Nếu khi hành thiền 
chúng ta thấy rằng tâm thanh tịnh 
đem lại cho ta hạnh phúc, thì tự 
nhiên là ta sẽ cố gắng duy trì quá 
trình thanh tịnh hóa tâm trong cả 
những sinh hoạt hằng ngày.

Tâm cần những hoạt động 
không hướng tới việc chiến thắng 
hay đạt được bất cứ điều gì, mà 
chỉ cần hành. Khi ta muốn tâm trụ 
trên đề mục thiền, nhưng nó chạy 
đi chỗ khác, ta biết ngay rằng ta 
không phải là chủ của tâm mình, 
mà nó chỉ làm những gì nó thích. 
Khi nhận ra điều đó, ta sẽ ít bám 
vào quan điểm, ý kiến của mình 
nữa, nhất là khi chúng bất thiện, 
vì ta biết là tâm chỉ suy nghĩ theo 
thói quen. Chỉ qua quá trình hành 
thiền chúng ta mới ý thức được 
điều đó.

Tâm cũng cần có thực phẩm 
riêng cho nó. Vì trong khi hành 
thiền, chúng ta có thể đạt đến các 
trạng thái tâm thức cao hơn, nhờ 
đó ta có thể nuôi dưỡng tâm theo 
cách mà quá trình tư duy thông 
thường không thể thực hiện được. 
Hạnh phúc, bình an phát khởi mà 
không tùy thuộc vào các điều kiện 
bên ngoài, cho ta sự tự do mới mẻ.

Tâm của mọi chúng sanh đều 
có sẵn hạt giống Niết bàn. Chúng 
ta cần huấn luyện tâm để nhận 
biết điều gì đang che mờ tầm 
nhìn của ta. Rồi hạt giống đó mới 

có thể được vun trồng, phân bón 
cho đến lúc ra quả, hoàn mãn. Vì 
tâm có những khả năng như thế, 
nó cũng tiềm tàng sự bình an, 
hạnh phúc mà mọi người kiếm 
tìm. Phần đông chúng ta cố gắng 
thỏa mãn nhu cầu đó bằng cách 
kiếm tìm những đối tưọng vật 
chất, bằng cách nhìn, chạm, nếm 
hay ý thức về chúng. Đặc biệt là 
muốn có nhiều thêm và giữ chặt 
lấy chúng.

Sự tùy thuộc đó chắc chắn 
đưa đến khổ đau. Khi nào ta còn 
tùy thuộc vào những điều kiện 
bên ngoài, dẫu đó là con người, 
xứ sở, tôn giáo, tiền tài hay danh 
vọng, chúng ta luôn sợ mất 
chúng, vì mọi thứ đều chuyển đổi 
và biến hoại. Cách duy nhất để có 
được hạnh phúc, bình an thực sự, 
là phải độc lập với tất cả mọi thứ 
quanh ta. Có nghĩa là đạt được 
tâm thanh tịnh mà không cần 
phải suy tư, là có thể trụ được vào 
đề mục thiền đủ lâu để tâm thức 
có thể chuyển đổi. Tâm thức nghĩ 
suy là thức mà tất cả chúng ta 
đều biết đến. Nó luôn lên xuống, 
thích hoặc không thích, mong cầu 
ở tương lai, ân hận chuyện quá 
khứ, hướng tới tương lai hay hoài 
niệm quá khứ. Lúc nào tâm cũng 
xao động, ta không thể mong nó 
hoàn toàn được bình an.

Chúng ta ai cũng quen thuộc 
với một loại thức khác, thí dụ khi 
ta yêu thương ai rất mực. Tình 
cảm đó chuyển đổi tâm thức đến 
độ ta hoàn toàn quên mình. Cũng 
thế khi nó liên quan đến vấn đề 
tôn giáo, khi tín tâm phát khởi. 
Chúng ta hiến thân cho một lý 
tưởng. Dầu những thứ này không 
tồn tại lâu, và tất cả đều tùy thuộc 
vào các điều kiện bên ngoài.

Qua việc hành thiền, chúng 
ta có thể chuyển đổi tâm thức 
đến chỗ ý thức được sự thuần 
khiết bên trong ta, thứ mà tất cả 
chúng ta đều sở hữu, chỉ là hiện 
tại đang bị che mờ bởi vô minh. 
Chúng ta sẽ ý thức được rằng sự 
bình an, hạnh phúc tự tại đó chỉ 
có thể có mặt khi “cái tôi”, “cái 
của tôi” được gạt qua một bên, dù 
chỉ trong chốc lát, khi ý nghĩ “tôi 
muốn được hạnh phúc”, được dẹp 
bỏ. Ta không thể có bình an, hạnh 
phúc khi còn nghĩ đến “cái tôi”. 
Đó là cái ta cần hiểu trước hết khi 
đức Phật nói về vô ngã (anatta), 
là cách thoát khổ (dukkha).

Vì tâm khó trụ vào đề mục 
thiền quán, ta phải sử dụng tất cả 
mọi thứ có thể để phát khởi tuệ 
giác. Dần dần tâm trở nên trong 
sáng, nhạy bén và không còn bị 
các hành ở bên ngoài làm ảnh 
hưởng đến, như là âm thanh hay 
tư tưởng, là những thứ thường xảy 
ra. Cuối cùng định sâu thẳm có 
thể đạt tới.

Khi các cảm thọ khó chịu 
phát khởi, hãy sử dụng chúng 
để phát triển tuệ giác. Chúng ta 
không mời chúng đến, tại sao 
lại nhận chúng là ta? Chắc chắn 
chúng sẽ thay đổi, sẽ tệ hơn hay 
tốt hơn, chúng chuyển vị thế, và 
chúng cho ta thấy rõ ràng có thân 
là khổ (dukkha).

Thân không làm gì cả, chỉ 
ngồi, vậy mà chúng ta thấy khổ, 
chỉ vì lý do đơn giản là ta không 
thích cái cảm thọ vừa phát khởi.  
Khi ta sử dụng khổ thọ đó để thực 
sự ý thức về đế thứ nhất và thứ 
hai của tứ diệu đế, là tâm ta đang 
tiến gần hơn đến với Pháp. Đế thứ 
nhất là diệu đế về khổ, đế thứ hai 
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là nguyên nhân của khổ, là ái dục. 
Trong trường hợp này, chúng ta 
tham muốn thoát khỏi các cảm 
giác khó chịu. Nếu ta hoàn toàn 
chấp nhận các cảm thọ, không 
đánh giá ưa ghét, sẽ không có khổ.

Chúng ta có thể cố gắng 
buông xả ái dục này trong chốc 
lát; bất cứ ai với chút ý chí đều 
có thể làm được. Chỉ chấp nhận 
cảm giác đó như nó là, không ghét 
bỏ, không bám víu, thì sẽ không 
có khổ, trong chỉ giây phút đó. 
Nhưng đó là một sự trải nghiệm 
sâu sắc về tuệ giác, vì nó cho ta 
thấy không chút nghi ngờ rằng 
nếu ta buông bỏ được các ái dục, 
khổ sẽ biến mất. Dĩ nhiên khi thân 
đang đau, ta khó thể buông bỏ ước 
muốn được thoát khỏi sự đau đớn, 
khó chịu. Tuy nhiên, nếu chỉ trong 
phút giây thì ai cũng có thể làm 
được, và đó là một sự trải nghiệm 
căn bản, sâu sắc trong Pháp.

Khi ta có thể lùi lại để quan 
sát quá trình tư duy của mình, ta 
sẽ thấy là tâm không dừng suy 
nghĩ. Đối với người chưa có kinh 
nghiệm hành thiền trước đó, có 
thể họ phải mất từ 5-10 phút để 
ý thức về điều đó. Đối với người 
đã có kinh nghiệm thì chỉ mất 
vài giây. Sau đó ta có thể xét 
xem mình đắm chìm trong những 
suy nghĩ gì. Càng thường xuyên 
quan sát như thế, ta càng ít chìm 
đắm trong đó. Ta trở nên ý thức 
rằng đó là cách mà tâm chúng 
sanh hoạt động, không chỉ tâm 
của ta, mà là của mọi người, như 
thế là ta biết được một sự thật 
về tâm. Không có gì đáng để 
quan sát hơn việc đó. Khi ta thấy 
rằng sự suy tưởng cứ triền miên, 
tầm phào như thế, ta sẽ dễ dàng 
buông bỏ hơn. Ta cũng thấy các 

ý tưởng này rất chóng qua, chúng 
luôn đến rồi đi. Lúc đó, chúng 
ta sẽ biết từ chính kinh nghiệm 
bản thân rằng không thể có hạnh 
phúc thực sự trong những gì quá 
ngắn ngủi, tạm bợ, vậy mà cả thế 
giới đều cố gắng đạt được hạnh 
phúc bằng cách đó. Chúng ta còn 
không thể nhớ mình đã nghĩ gì 
mấy phút trước đó, thì làm sao nó 
có thể mang hạnh phúc đến cho 
ta? Tuệ giác đó giúp ta buông bỏ 
các vọng tưởng và trở về với đề 
mục thiền quán.

Chúng ta sử dụng cả hai 
phương pháp định và tuệ chung 
với nhau. Khi định đã được thiết 
lập vững chải, tuệ sẽ tự động phát 
sinh. Điều quan trọng cần nhớ 
là thiền định là căn bản. Không 
phải là việc ta có thích hay không 
thích hành nó.

Nếu biển đang động, có sóng 
lớn mà ta muốn nhìn xuống dưới 
đáy sâu thì ta không thể nhìn thấy 
gì cả. Vì có quá nhiều chuyển 
động, tất cả đều bị xáo trộn, nên ta 
không thể nhìn thấy gì. Khi sóng 
tan, mặt biển trở nên bình lặng, 
trong suốt, thì ta có thể nhìn xuống 
dưới đáy sâu để thấy cát, thấy san 
hô và cá đủ màu sắc. Tâm ta cũng 
thế. Khi tâm dậy sóng với nghĩ 
suy, sự biến động đó trong tâm 
khiến nó không thể nhìn thấy thực 
tại tuyệt đối. Hơn nữa, tâm từ chối 
không muốn nhìn quá cái hiểu biết 
thông thường của nó. Nhưng khi 
tâm trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, 
không có những phán đoán, chúng 
ta có thể dễ dàng thấy những gì 
nằm dưới bề mặt.

Để hiểu được giáo lý của 
đức Phật, chúng ta phải đào sâu 
dưới bề mặt, nếu không sự hiểu 

biết của ta thật nông cạn, giả tạo.  
Tâm bình lặng là công cụ giúp 
ta đào sâu xuống khỏi thực tại 
tương đối. Trong khi ta cố gắng 
để được được tĩnh lặng, đồng thời 
quan sát một cách khách quan tất 
cả những gì phát khởi trong tâm, 
thì càng lúc ta càng thấy có nhiều 
cơ sở để buông bỏ vọng tưởng. 
Ta càng ít dựa vào những nghĩ 
suy của mình, thì ta càng ít mong 
chờ, đòi hỏi, và ta càng hạnh phúc 
hơn khi buông bỏ chúng. Lúc đó 
ta sẽ biết thế nào là sự bình an, 
hạnh phúc nội tại.

Các cảm xúc nội tại này sâu 
sắc nhất trong thiền, nhưng cũng 
có thể mang vào cuộc sống hằng 
ngày một cách nhẹ nhàng hơn, 
chính là vì tâm biết rằng nó luôn 
có thể trở về với sự bình an, tĩnh 
lặng trong thiền, mà không phải 
phụ thuộc vào bất cứ hoàn cảnh 
hay bất cứ ai. Những vấn đề thế 
gian không còn cay đắng như 
xưa; chúng chỉ xảy ra, thế thôi, 
cũng như nghĩ suy, cảm xúc cứ 
sinh, diệt, mà không có ai là chủ 
nhân hay người tạo ra chúng.

Diệu Liên Lý Thu Linh

(Chuyển ngữ theo Skillful Means, 
là một trong mười bài Pháp thoại 
mà Ni Sư Ayya Khema đã giảng 
trong một khóa tu tại Trung Tâm 
Đào Tạo Tăng Sĩ Pelmadulla, Tích 
Lan, năm 1989, và đã được tổng 
hợp thành sách với tựa đề VISIBLE 
HERE AND NOW)
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I don’t know a single person 
right now who is not 
emotionally effected in some 

way by the recent COVID-19 
outbreak. As a Buddhist priest 
and community mental health 
worker, I have counseled many 
people in the last week who are 
anxious about family members 
contracting the virus. This is 
perfectly understandable; I have 
also felt the anxiety and fear. 
Fear is a natural response to the 
existential (and very real) threat 
of death. But the people I talk 
to also feel powerless, confused, 
and are desperately searching for 
a feeling of agency in the face 
of potentially overwhelming 
tragedy. I believe these secondary 
feelings of powerlessness and 
confusion are perhaps more 
painful than simple fear.

In times like these, I am grate-
ful for my many years of Bud-
dhist practice. After initially feel-
ing anxious about the virus my-
self (and doing my share of stress 
shopping… yes, I did buy dried 
lentils and canned food), I have 
started to feel more grounded 
and hopeful — or at least, equa-
nimous — about the state of the 
world. And so I would like to 
share with you a few things that 

have been helpful for me in gain-
ing equanimity.
Old age, sickness and death 
are inevitable

Buddhist wisdom points to the 
reality that suff ering is an endur-
ing and continual part of being 
alive. There is one foundational 
Buddhist parable that explains 
this beautifully. Before the Bud-
dha was enlightened, his name 
was Siddhartha, and he lived as a 
prince in India (“Buddha” means 
“one who is awake”). Siddhar-
tha’s father had received a proph-
esy that his son would be either 
a great ruler or a great sage, and 
so he kept his son enclosed in the 
palace, surrounded only by lovely 
people and beautiful experiences, 
to prevent him from encountering 
the spiritual life. However, well 
into his early adulthood, Siddhar-
tha had a longing to see what was 
outside the palace. He convinced 
his attendant Channa to take him 
in a chariot and drive him through 
the city.

When he fi nally entered the 
city, Siddhartha saw many won-
derful things, but he also saw a 
man who was hunched over and 
wrinkled with age. He turned 
to Channa and asked, “What is 
that? Why is that men hunched 

over and wrinkled?” Channa an-
swered, “That is an old person.” 
Ignorant of the ways of the world, 
Siddhartha asked, “Who becomes 
old?” His friend answered, “Ev-
eryone in the world is young in 
the beginning but grows older 
with time. None of us can escape 
old age.”

Siddhartha continued driving, 
and eventually saw a beggar lying 
on the side of the road, wheez-
ing and coughing, with a pale 
face drenched in sweat. “What is 
wrong with that man?” Siddhar-
tha asked Channa. “He is sick,” 
Channa answered. “Who be-
comes sick?” Siddhartha asked. 
Channa answered, “Everyone 
who lives long enough will be-
come sick. There is no one who 
can escape that fate.”

Next, Siddhartha encountered 
a corpse being carried away on 
a stretcher. He asked Channa the 
same questions, and Channa ex-
plained that everyone who is born 
will inevitably die. Siddhartha 
was shocked and horrifi ed. Luck-
ily though, the last thing Siddhar-
tha saw on his trip through the 
city was a holy man. Channa ex-
plained that many people, when 
faced with these inevitable suf-
ferings, choose to devote their 
life to spiritual practice. This 
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experience inspired Siddhartha 
to leave the palace, become an 
ascetic, and eventually achieve 
enlightenment.

I love this story because even 
though it might seem ridiculous 
that someone could be so shel-
tered as to not understand old 
age, sickness, and death, the truth 
is that we are very much like Sid-
dhartha in our naivety and igno-
rance. We are often sheltered in 
our own kind of psychological 
palace where we are shielded (for 
a time) from things like illness. 
Yet this kind of suff ering can 
ultimately not be avoided. We 
will all, everyone one of us, face 
old age, sickness and death. The 
fourth sight — the holy man — 
reminds us that we can chose the 
way we respond to this suff ering.

Personally, one of the most 
distressing things to me about the 
COVID-19 outbreak has been a 
feeling that “things should not 
be this way.” In reality, though, 
things are and always have been 
this way. While there is a cer-
tain contemporary, American, 
capitalist fl avor to the suff ering 
caused by COVID-19 (our abys-
mal healthcare system, corporate 
greed, governmental incompe-
tence, lack of sick days for most 
part-time, exempt workers, etc.), 
the suff ering caused by illness 
and death is nothing new.

There is one more Buddhist 
parable that I want to share. Ac-
cording to legend, once there was 
a woman who lost her baby to 
illness. She sought out the Bud-
dha, crazy with grief, and asked 
him for medicine to bring her 
son back from the dead. He re-

plied that he would give her this 
medicine if she brought him back 
a white mustard seed from the 
house of a family that had never 
experienced death. The woman 
went door to door, searching 
for a family untouched by grief 
and death. Of course, she could 
never fi nd one. She realized that 
death touches everyone. In real-
izing the universality of grief and 
death, her suff ering lessened.

This story shows us that the 
feeling of “things should not be 
this way” is an additional and un-
necessary pain on top of inevi-
table suff ering. We cannot avoid 
old age, sickness, and death, but 
we can remove the unnecessary 
assumption that things should be 
otherwise, and the psychic pain 
this assumption causes us.
Recognize interconnectedness

Another important piece of 
wisdom, though not exclusive 
to Buddhist traditions, is the rec-
ognition of interconnectedness. 
Nothing lays bare our intercon-
nectedness like a literal global 
pandemic. Humans depend upon 
each other for survival, and we 
also impact each other in large 
and small ways.

Take, for example, the now 
ubiquitous (I hope!) advice to 
wash your hands to prevent the 
spread of COVID-19. At fi rst 
glance, hand washing is an act of 
self-care. Frequent hand wash-
ing protects us individually from 
contracting the virus. But it is 
also an act of community care; 
we help protect others when we 
help protect ourselves. So too 
with the recommendation to stay 
home when sick. Although there 

is defi nitely a level of privilege in 
being able to take time off  work, 
it is clearly important to take care 
of our communities by prevent-
ing the spread of illness. In these 
simple hygiene practices, our un-
derstanding of “self” and “other” 
start to break down.

Where do I end and you be-
gin? We breathe the same air. My 
survival and happiness depends 
upon yours. As the Dalai Lama 
points out, “Interdependence is a 
fundamental law of nature. Even 
tiny insects survive by mutual 
cooperation based on innate rec-
ognition of their interconnected-
ness. It is because our own hu-
man existence is so dependent on 
the help of others that our need 
for love lies at the very founda-
tion of our existence. Therefore 
we need a genuine sense of re-
sponsibility and a sincere con-
cern for the welfare of others.”

Without catastrophizing too 
much, I think it is important to 
consider a future reality in which 
there is insuffi  cient government 
response to the COVID-19 out-
break, and our healthcare sys-
tems become overwhelmed by 
illness. This is when community 
response will become crucial. In 
fact, the CDC recommends talk-
ing to your neighbors about creat-
ing a community crisis plan. But 
I don’t think we need to despair 
too much. Human beings are ac-
tually quite good at taking care of 
each other, especially in the face 
of natural disaster.

In his book Tribe: On Home-
coming and Belonging, Sebastian 
Junger documents how mental 
health actually improves during 
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times of war and disaster. This, 
he theorizes, is because we have 
lost touch with our natural pro-
clivity to form community (i.e 
join “tribes”), and disaster neces-
sitates building community. Dur-
ing World War II, he writes, psy-
chiatric wards were “strangely 
empty,” and suicides decreased. 
Despite the horrors of war, so-
cial resilience actual increased, 
because people depended upon 
each other more.

One member of the United 
States Strategic Bombing Survey, 
Charles Fritz, intrigued by the re-
silience of citizens during the blitz 
in London, conducted further re-
search into community response 
to disaster. According to Junger, 

Fritz was “unable to fi nd a sin-
gle instance where communities 
that had been hit by catastrophic 
events lapsed into sustained pan-
ic, much less anything approach-
ing anarchy. If anything, he found 
that social bonds were reinforced 
during disasters, and that people 
overwhelmingly devoted their 
energies toward the good of the 
community rather than just them-
selves… Disasters, he proposed, 
create a “community of suff erers” 
that allows individuals to experi-
ence an immensely reassuring 
connection to others.”

The months to come will un-
doubtedly bring pain, suff ering, 
and fear. My wish to you, gen-
tle readers, is recognition that 

“things should not be another 
way.” This is all the stuff  of hu-
man existence. It’s beautiful and 
traumatizing and it’s life. Addi-
tionally, I invite you to open up 
to your surroundings and to your 
community. This can be a time 
to get to know neighbors, care 
for the most vulnerable, share re-
sources, and build connections.

If we can convert our individ-
ual suff ering and fear into com-
passion for others, we will suff er 
less. This is because you and I are 
not separate. We breathe the same 
air and touch the same subway 
poles. As COVID-19 spreads, 
fear and grief are perhaps inevita-
ble, but so is connection and care. 
We are all of these things.

H iện tại, tôi không biết có 
người nào là không bị ảnh 
hưởng về mặt tâm lý bởi 

đợt bùng phát COVID-19 gần 
đây. Là một tu sĩ Phật Giáo và là 
nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm 
thần cộng đồng, tôi đã cố vấn cho 
khá nhiều người trong tuần qua, 
những người lo lắng về việc các 
thành viên trong gia đình nhiễm 
virus. Điều này là hoàn toàn dễ 
hiểu; tôi cũng đã cảm thấy lo lắng 
và sợ hãi.

Sợ hãi là một phản ứng tự 
nhiên đối với mối đe dọa sự có 
mặt (và rất thực) của cái chết. 
Nhưng những người tôi nói 
chuyện, ngoài nỗi sợ hãi, họ cũng 

còn cảm thấy bất lực, bối rối và 
đang tuyệt vọng tìm kiếm một 
cảm giác tự chủ khi phải đối diện 
với thảm họa kinh hoàng có thể 
xảy ra. Tôi tin rằng những cảm 
giác bất lực và bối rối bồi thêm 
này có lẽ còn đau đớn hơn cả nỗi 
sợ hãi không thôi.

Trong những lúc như thế này, 
tôi rất biết ơn vì có nhiều năm 
tu hành theo Phật Giáo của tôi. 
Sau cảm giác lúc ban đầu lo lắng 
về virus (và cũng góp phần cho 
sự căng thẳng khi ấy là đi mua 
sắm… vâng, tôi đã đi mua đậu 
khô và đồ hộp), tôi bắt đầu lấy lại 
tinh thần và hy vọng hơn – hoặc 
ít nhất, cũng bình tĩnh hơn – về 

tình hình trên thế giới. Và vì vậy 
tôi muốn chia sẻ với bạn một vài 
điều hữu ích đối với tôi trong việc 
lấy lại sự bình tĩnh.

Già, bệnh và chết là điều 
không thể tránh khỏi

Trí tuệ Phật Giáo chỉ ra sự 
thực rằng khổ đau là một phần 
kéo dài và liên tục của cuộc sống. 
Có một câu chuyện trong giáo 
thuyết cơ bản của Phật Giáo giải 
thích điều này rất hay. Trước 
khi Đức Phật thành đạo, tên của 
Ngài là Siddhartha, và Ngài là 
một hoàng tử ở Ấn Độ (“Phật” 
có nghĩa là “người tỉnh thức”). 
Cha của Siddhartha đã nghe được 
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lời tiên tri rằng con trai của vua 
sẽ trở thành một nhà cai trị vĩ 
đại hoặc một nhà hiền triết vĩ 
đại, vì vậy vua giữ con trai mình 
trong cung điện, xung quanh 
chỉ có những người đáng yêu và 
những trải nghiệm tuyệt đẹp, để 
ngăn cản con đi về đời sống tâm 
linh. Tuy nhiên, ngay từ khi mới 
trưởng thành, Thái Tử Siddhartha 
khao khát được nhìn thấy những 
gì ở bên ngoài cung điện. Ngài 
đã thuyết phục người phục vụ 
Channa đưa Ngài đi trên một 
chiếc xe ngựa và đi ra ngoài cung 
điện. 

Cuối cùng khi vào thành phố, 
Thái Tử Siddhartha nhìn thấy 
nhiều điều kỳ lạ, nhưng Ngài 
cũng nhìn thấy một người đàn ông 
còng lưng và da nhăn nheo vì tuổi 
tác. Ngài quay sang Channa và 
hỏi, “Cái gì vậy? Tại sao người 
đàn ông lại còng lưng và nhăn 
nheo thế? ” Channa trả lời, “Đó 
là một người già.” Không biết 
gì về đời sống thế gian, Thái Tử 
Siddhartha hỏi, “Ai là người trở 
nên già nua?” Người hầu ấy trả 
lời, “Mọi người trên thế gian này 
lúc đầu còn trẻ nhưng sẽ già theo 
thời gian. Không ai trong chúng 
ta có thể thoát khỏi tuổi già.”

Thái Tử Siddhartha tiếp tục 
đi, và cuối cùng Ngài nhìn thấy 
một người ăn xin nằm bên đường, 
thở khò khè và ho, với khuôn mặt 
nhợt nhạt ướt đẫm mồ hôi. “Có 
chuyện gì với người đàn ông đó?” 
Thái Tử Siddhartha hỏi Channa. 
“Người ấy bị bệnh,” Channa trả 
lời. "Ai bị bệnh?" Siddhartha hỏi. 
Channa trả lời, “Tất cả mọi người 
sống dù lâu cách mấy đều sẽ bị 

bệnh. Không có ai có thể thoát 
khỏi số phận đó.”

Tiếp đến, Thái Tử Siddhartha 
bắt gặp một xác chết được mang đi 
trên cáng. Ngài hỏi Channa những 
câu hỏi tương tự, và Channa giải 
thích rằng tất cả mọi người sinh ra 
đều sẽ chết. Thái Tử Siddhartha 
bị kích động và kinh hoàng. Tuy 
nhiên, may mắn thay, điều cuối 
cùng mà Thái Tử  Siddhartha nhìn 
thấy trong chuyến đi xuyên thành 
phố là một người thánh thiện. 
Channa giải thích rằng nhiều 
người, khi phải đối mặt với những 
đau khổ không thể tránh khỏi này, 
đã dành trọn cả cuộc đời để tu 
hành. Kinh nghiệm này đã truyền 
cảm hứng cho Thái Tử Siddhartha 
rời bỏ cung điện, trở thành một 
nhà tu khổ hạnh, và cuối cùng đạt 
được giác ngộ.

Tôi thích câu chuyện này bởi 
vì mặc dù có vẻ nực cười khi ai đó 
được che chở đến mức mà không 
thể hiểu được tuổi già, bệnh tật 
và cái chết, sự thật là chúng ta rất 
giống như Thái Tử Siddhartha ở 
sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của 
mình. Chúng ta thường ẩn náu 
trong các loại cung điện tâm lý của 
chính mình, nơi ta được che chở 
(trong một thời gian) khỏi những 
thứ như bệnh tật. Tuy nhiên, loại 
đau khổ này cuối cùng không thể 
tránh được. Tất cả chúng ta, ai 
trong chúng ta cũng sẽ phải đối 
diện với tuổi già, bệnh tật và cái 
chết. Cảnh tượng thứ tư – người 
thánh thiện – nhắc nhở chúng ta 
rằng chúng ta có thể chọn cách để 
đối phó với cái khổ này.

Cá nhân tôi, một trong những 
điều đau buồn nhất đối với tôi 

về sự bùng phát COVID-19 là 
có cảm giác rằng “sự việc lý ra 
không như vậy”. Tuy nhiên, trong 
thực tế, mọi thứ vẫn luôn diễn ra 
như vậy. Mặc dù có một số sự 
việc của thời đại có hương vị đau 
khổ gây ra bởi COVID-19 như hệ 
thống chăm sóc sức khỏe tồi tệ, 
lòng tham của công ty, sự bất lực 
của chính phủ, thiếu ngày nghỉ 
ốm đau đối với hầu hết những 
người làm việc bán thời gian, 
được miễn thuế, v.v., sự đau khổ 
gây ra bởi bệnh tật và cái chết thì 
không có gì là mới cả.

Còn có một câu chuyện Phật 
Giáo nữa mà tôi muốn chia sẻ. 
Theo truyền thuyết, xưa kia có 
một người phụ nữ mất con vì 
bệnh. Bà tìm đến Đức Phật, điên 
loạn vì đau khổ, và xin Đức Phật 
cho thuốc để cứu con bà sống 
lại. Đức Phật trả lời rằng Ngài 
sẽ cho bà thuốc nếu bà mang về 
cho Ngài một hạt cải trắng từ nhà 
của gia đình nào chưa từng có ai 
chết. Người phụ nữ đi từng nhà, 
tìm kiếm một gia đình nào chưa 
từng có người chết. Tất nhiên, bà 
ấy không bao giờ tìm ra được gia 
đình nào như thế. Bà mới hiểu 
rằng cái chết không từ chối một 
ai. Khi nhận ra tính phổ quát của 
sự đau buồn và cái chết, nỗi đau 
khổ của bà đã vơi đi. Câu chuyện 
này cho chúng ta thấy rằng cảm 
giác “sự việc lý ra không như thế 
này” là một nỗi đau bồi thêm trên 
nỗi đau khổ không thể tránh khỏi. 
Chúng ta không thể tránh được 
tuổi già, bệnh tật và cái chết, 
nhưng chúng ta có thể loại bỏ cái 
giả định không cần thiết rằng mọi 
thứ lý ra phải khác đi, và nỗi đau 
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tâm linh mà giả định này gây ra 
cho chúng ta.

Nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau
Một phần quan trọng khác của 

trí tuệ, mặc dù không chỉ dành 
riêng trong truyền thống Phật 
Giáo, là nhận thức ra được mối 
tương quan lẫn nhau giữa mọi 
người. Không có gì làm mất khả 
năng hỗ tương của chúng ta như 
một đại dịch toàn cầu. Con người 
phụ thuộc vào nhau để sinh tồn, 
và chúng ta cũng ảnh hưởng lẫn 
nhau theo cách này hay cách khác.

Lấy ví dụ, lời khuyên hiện 
nay đang phổ biến (tôi hy vọng!) 
Là rửa tay để ngăn chặn sự lây lan 
của COVID-19. Thoạt nhìn, rửa 
tay là một hành động tự chăm sóc 
bản thân. Rửa tay thường xuyên 
sẽ bảo vệ cá nhân chúng ta khỏi 
lây nhiễm virus. Nhưng đó cũng 
là một hành động quan tâm đến 
cộng đồng; chúng ta giúp bảo vệ 
cho người khác khi chúng ta giúp 
tự bảo vệ chính mình. Vì vậy, 
với khuyến cáo ở nhà khi bị bệnh 
cũng vậy. Mặc dù chắc chắn có 
một đặc quyền khi có thể nghỉ 
làm, nhưng rõ ràng điều quan 
trọng là phải chăm sóc cho cộng 
đồng của chúng ta bằng cách 
ngăn chặn sự lây lan của bệnh 
tật. Trong những sự thực hành vệ 
sinh đơn giản này, sự hiểu biết 
của chúng ta về “bản thân” và 
“người khác” bắt đầu bị phá vỡ.

Ở đâu thì tôi chấm dứt và bạn 
bắt đầu? Chúng ta hít thở cùng 
một bầu không khí. Sự sống còn 
và hạnh phúc của tôi phụ thuộc 
vào sự sinh tồn và hạnh phúc 
của bạn. Như Đức Dalai Lama 

chỉ dạy: “Sự phụ thuộc lẫn nhau 
là quy luật căn bản của tự nhiên. 
Ngay cả những loài côn trùng nhỏ 
bé cũng sinh tồn nhờ sự hợp tác 
lẫn nhau dựa trên nhận thức bẩm 
sinh về tính liên kết của chúng. 
Chính vì sự tồn tại của con người 
chúng ta quá phụ thuộc vào sự 
giúp đỡ của người khác cho nên 
nhu cầu từ bi làm nền tảng chính 
cho sự tồn tại của chúng ta. Vì 
vậy, chúng ta cần có tinh thần 
trách nhiệm thực sự và sự quan 
tâm chân thành đến lợi ích của 
người khác. ”

Biến nỗi sợ hãi thành hành 
động

Không muốn bi kịch hóa vấn 
đề, tôi nghĩ điều quan trọng là 
phải xem xét một thực tế trong 
tương lai, trong đó chính phủ 
không có sự ứng phó một cách 
đầy đủ đối với sự bùng phát 
COVID-19, và hệ thống chăm 
sóc sức khỏe của chúng ta trở nên 
quá tải vì bệnh tật. Đây là lúc sự 
tiếp tay của cộng đồng trở nên 
quan trọng. Trên thực tế, CDC 
(Centers for Disease Control - 
Trung Tâm Kiểm Dịch) khuyên 
bạn nên nói chuyện với hàng 
xóm của bạn về việc lập ra một 
kế hoạch xử lý cơn khủng hoảng 
cộng đồng. Nhưng tôi không nghĩ 
rằng chúng ta không nên quá 
tuyệt vọng.  Con người thực ra 
khá tốt trong việc chăm sóc giúp 
đỡ lẫn nhau, nhất là khi đối mặt 
với các thảm họa thiên nhiên.

Trong cuốn sách “Bộ Lạc: 
Trở Về Nhà và Thuộc Về”, 
Sebastian Junger ghi lại cách làm 
thế nào sức khỏe tâm thần thực 

sự cải thiện trong thời kỳ chiến 
tranh và thảm họa. Theo lý thuyết 
của ông đưa ra, điều này là do 
chúng ta đã mất đi khuynh hướng 
tự nhiên của mình để hình thành 
cộng đồng (tức là tổ hợp lại thành 
“bộ lạc”), và có thiên tai thì phải 
gầy dựng cộng đồng. Trong Thế 
Chiến thứ hai, ông viết, các khu 
điều trị tâm thần “trống rỗng một 
cách kỳ lạ,” và các vụ tự tử cũng 
giảm hẳn. Bất chấp sự khủng 
khiếp của chiến tranh như thế 
nào, khả năng phục hồi xã hội 
thực sự tăng lên, bởi vì mọi người 
tương thuộc vào nhau nhiều hơn.

Một thành viên của Cơ Quan 
Khảo Sát Đánh Bom Chiến Lược 
Hoa Kỳ, Charles Fritz, đã bị lôi 
cuốn về khả năng phục hồi của 
người dân trong trận chiến chớp 
nhoáng ở London, ông đã tiến 
hành cuộc nghiên cứu sâu hơn 
về phản ứng của cộng đồng đối 
với thảm họa chiến tranh. Theo 
Junger, Fritz “Chúng ta không 
thể tìm thấy một trường hợp nào, 
trong đó các cộng đồng từng bị 
ảnh hưởng bởi các sự kiện thảm 
khốc, rơi vào tình trạng hoảng 
loạn kéo dài, ít hơn nhiều so với 
tình trạng hoảng loạn vô chính 
phủ. Nếu bất cứ điều gì, ông ấy 
nhận thấy rằng các mối liên kết 
xã hội được củng cố hơn trong 
các thảm họa, và mọi người dành 
toàn bộ năng lực của mình cho 
sự lợi ích của cộng đồng hơn 
là chỉ cho bản thân họ… Thảm 
họa, theo ông đề xuất, tạo ra một 
“cộng đồng của những người đau 
khổ” giúp cho các cá nhân trải 
nghiệm một sự liên kết với những 
người khác. ”
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Những tháng ngày sắp tới 
chắc chắn sẽ mang lại nhiều nỗi 
đau đớn, khổ sở và sợ hãi. Lời 
chúc của tôi đến các bạn, những 
độc giả thân mến, là hãy nhận ra 
rằng “sự việc phải thế thôi”. Đây 
là tất cả những gì cho sự tồn tại 
của con người. Nó đẹp đẽ và đau 
thương, và đó là cuộc sống. Ngoài 
ra, tôi mong bạn mở rộng lòng 
ra với hoàn cảnh xung quanh và 
cộng đồng của bạn. Đây có thể là 
lúc để làm quen với những người 
hàng xóm, quan tâm đến những 
người dễ bị đau yếu nhất, chia sẻ 
nguồn tài nguyên và xây dựng sự 
liên kết.

Nếu chúng ta có thể chuyển 
hóa nỗi đau khổ và nỗi sợ hãi của 
cá nhân mình thành sự sự quan 
tâm đối với người khác, chúng 
ta sẽ bớt đau khổ hơn. Điều này 
là bởi vì bạn và tôi không tách 
biệt nhau. Chúng ta hít thở cùng 
một bầu không khí và chạm vào 
cùng một cột điện ngầm. Khi 
COVID-19 lan rộng, sợ hãi và 
đau buồn có lẽ là không thể tránh 
khỏi, nhưng sự kết nối và quan 
tâm cũng vậy. Chúng ta là tất cả 
những thứ này.

Chúc Mừng Năm Mới 2021

NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua
MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà
CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ
MỪNG vui khắp chốn cất lời ca
HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc
PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà
CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh
HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca.
(Internet: Thích Nữ Giới Hương sưu tầm)

Wishes In The New Year 2021

NEW YEAR comes to say goodbye to winter
WELCOME fresh spring to every home
WISHING you all gain more joy in life
CELEBRATING parties ring around the world
HAPPINESS and rituals are performed respectfully 
MERIT will be collected with success 
WONDERFUL sounds from horns, drums, and 
dragons
HARMONIOUS music greets the NEW YEAR.

(Nguồn: Internet; dịch tiếng Anh: Thích Nữ Giới Hương)
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SORROW AND BLOSSOMS: THE POETRY OF SAIGYO
David Landis Barnhill1

__________________________________________
(Endnotes)
1* h  ps://www.uw*osh.edu/facstaff /barnhill/244-japan/Saigyo%20-%20Sorrow%20and%20Blossoms.pdf

The poetry of the monk-poet 
Saigyō has been revered 
in Japan for 800 years. He 

has been considered particularly 
important because he is both a 
part of Heian court poetry and 
the medieval Buddhist poetic 
tradition. The complexity of 
his poetry has given rise to 
a wide variety of not only 
interpretations but also methods 
of interpretations. In this section 
we will pursue an issue that can be 
one of the most important focuses 
for the discovery of religious 
meaning: the question of religious 
success. What kind of experience 
is embodied in the poems, and 
do they suggest the fulfillment of 
religious ideals or a falling short? 
We will not be able to establish 
a definitive interpretation of 
Saigyo's religiosity or even of 
individual poems in these few 
pages. But by examining the 
themes of attachment, emotions, 
nature, and the self, we can get 
at least an initial sense of the 
complexity involved in examining 
religious experience and success 
in Saigyo's poetry.

Attachment--grasping for 
things one desires--is a central 
part of the Buddhist notion of 
suff ering; it is a major obstacle 
to liberation. Emotions such as 
sadness are often taken as signs 

of attachment: sorrow comes 
because what we desire passes 
away; if one was not attached, 
why would one ever be sad? For 
most Buddhists the ultimate goal 
is release from all attachments, 
and with them the notion of a self 
(perhaps the ultimate object of 
attachment). Such a state is often 
depicted as a calm equanimity 
that remains undisturbed by any 
occurrence or situation.

Such views are the context for 
one of Saigyo's most famous po-
ems.

Kokoro naki   
mi ni mo aware wa  
shirarekeri    
shigi tatsu sawa no  
aki no yugure
  
Even to one
free of passions such pathos
would be apparent.
A marsh where a snipe rises
into autumn evening.

It is dusk: day is fading into 
night as autumn is fading into 
winter. As light and color dissolve 
a bird fl ies up and disappears. It is 
a somber yet powerful moment of 
impermanence with the stark but 
striking beauty favored by the po-
ets of Saigyo's time.

Before we encounter this 
scene, however, we read an in-
triguing statement. It is in the 

form of a denial of conventional 
expectations: we would think 
that someone who is kokoro naki 
would not feel sorrow, but we are 
told that in fact even such a per-
son would feel aware here. The 
fi rst line literally reads "without 
a heart." Kokoro, however, has 
various meanings: heart, mind, 
feeling, passions, compassion, 
etc. The phrase kokoro naki itself 
has several meanings, including 
"without compassion" and "de-
void of cultivated sensitivity" -- 
with negative connotations -- and 
also "free of passions," an ideal 
for a Buddhist monk. The poem 
thus might be suggesting that 
such a scene is so powerful that it 
would move even someone lack-
ing aesthetic sensibilities.1 It also 
might be suggesting that even a 
Buddhist who has freed himself 
from his passions would feel 
sorrow at such a moment.2  Of 
course one should always keep in 
mind the possibility of combin-
ing such alternative readings.

Let us pursue the second, Bud-
dhist interpretation. Is the poem 
implying that even someone who 
has become free of passions is still 
trapped in attachment, thus feeling 
sorrow at the passing of things? If 
so, the poem is pessimistic and 
suggests a kind of religious fail-
ure. But perhaps the poem sug-
gests that when we have removed 
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the passions that are a manifesta-
tion of attachment, a particular 
kind of sorrow remains. Accord-
ing to this interpretation, Buddhist 
liberation does not imply cold 
detachment but rather a sensitiv-
ity to the profound pathos of exis-
tence experienced within abiding 
equanimity. In fact, much of Japa-
nese religious aesthetics involves 
tranquil sorrow.

The value Saigyo placed on 
such tranquil sorrow can be seen 
in another verse.

Tou hito mo
omoi taetaru
yamazato no
sabishisa nakuba
sumi ukaramashi

No longer hoping
for visitors to come—
this mountain village:
were there no loneliness
life here would be misery

The key term here is sabishisa, 
"loneliness," a term we will en-
counter again in our discussion 
of Basho's haiku. In the poem, 
sabishisa is distinguished from 
misery, which is avoided by the 
presence of this special kind of 
loneliness. For Saigyō (as for 
Bashō), loneliness was an ideal 
state, sorrowful yet devoid of the 
wrenching, disturbed emotion of 
misery.

Saigyo cultivated the sensi-
bility of sorrow, and nature was 
a principal context for such aes-
thetic development.

Hana chirade  
tsuki wa kumoranu 
yo nariseba  
mono o omowanu 
waga mi naramashi

Were the world without
falling blossoms
or the clouded moon,
I could no longer live
in sad longing.

The term mono o omou is of-
ten used in reference to longing 
for one's loved one, but here the 
meaning is more general. This 
melancholy is something he priz-
es, and it is both maintained and 
refi ned by exposure to the imper-
manence of nature and the som-
ber beauty of a clouded moon.

Saigyo's poetry, however, 
does not uniformly present expe-
riences of such quiescent sorrow. 
Some poems point to a struggle 
with attachment.

Nanigoto ni  
tomaru kokoro no  
arikereba   
sara ni shimo mata 
yo no itowashiki  

When this heart
becomes attached
to some thing:
now--yet again--
so hateful is the world.

In the context of Buddhist atti-
tudes toward attachment, poems 
such as these suggest a diffi  cult, 
even bitter, spiritual struggle.

Attachment was clearly an is-
sue Saigyō wrestled with, but his 
response was not "de-tachment," 
a withdrawal from involvement. 
Some his poems about blossoms 
involve a subtle reinterpretation 
of the notion of attachment.

Yoshino yama  
kozue no hana o  
mishi hi yori  

kokoro wa mi ni mo 
sowazunariniki
  
Mount Yoshino:
from that day I saw
those blossom branches,
my heart has been gone
from my self

One could read the poem as a 
painful song of attachment: from 
the fi rst I have been attached 
to the blossoms, so much that I 
have lived a torn life. Wherever 
my body (mi) may go, my heart 
(kokoro) remains grasping at this 
beauty, my feelings at odds with 
my self. Some commentators see 
the poem suggesting a split be-
tween the aesthetic, beauty-lov-
ing (and craving) kokoro and the 
Buddhist renunciant mi.3

Another poem seems, at least 
at fi rst reading, to confi rm this 
"negative" view towards Saigyo's 
love of blossoms.

Nagamu tote 
hana ni mo itaku  
narenureba  
chiru wakare koso  
kanashikarikere 

Gazing at them, immersed,
I become so intimate
with the blossoms;
and with the falling away
and scattering comes sorrow.

This can be read as a classic 
statement of attachment as well 
as the suff ering that inevitably 
results from it in an impermanent 
world. But given the complexity 
of Saigyo's poetry and his ten-
dency to play with our expec-
tations, it is wise to be open to 
subtle alternative interpretations.



48 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 2 - 2021  

In the fi rst line, the verb 
nagamu suggests both gazing at 
a wide expanse and being deeply 
immersed in meditative thought. 
Saigyō seems to be absorbed in 
contemplation of the blossoms 
and as a result has become "very 
intimate" with them. It should 
be remembered that one general 
type of meditation in Buddhism 
was concentration on a visual 
object, a "moon-disk" being one 
important example.4 The fi rst 
three lines thus could be read as 
suggesting an intense form of 
visual meditation which allows 
Saigyo to merge with the blos-
soms, to lose his "self" and the 
subject/object split that is at the 
root of delusion and desire.5

The fourth line is literally "it 
is the falling away and scatter-
ing," the word chiru associated 
with the scattering of blossoms 
and wakare presumably meaning 
their separation from the branch-
es. But again we have more 
than one possible interpretation. 
The poem could be suggesting 
that while his meditation on the 
blossoms had engendered a con-
templative union with them, as 
they fall, the meditative union is 
broken and there is a separation 
between him and the blossoms, 
resulting in regret. But then we 
must remember that at least one 
kind of sorrow (seen in terms 
such as aware, sabishisa, and 
mono o omou) is presented as an 
ideal state, a tranquil sadness at 
the pathos of life that comes with 
Saigyo's Buddhist realization. 
Perhaps the falling and separation 
refers not only to the scattering 
of blossoms but to the sloughing 

off  of the self, the full release of 
the ego and the delusion of sepa-
ration from the world. If this is 
the case, with the falling away of 
the self comes Buddhist insight, 
including the realization of the 
pathos of impermanent beauty.

If this reading is valid, per-
haps the statement in the previous 
poem that his heart has become 
identifi ed with the blossoms and 
separated from his self is not a 
testimony of a religious failure. 
Perhaps instead it is a declara-
tion of an abiding union main-
tained wherever his body may 
go. Such an unconventional and 
positive view of intimacy with 
blossoms can be found in other 
poems of the period, and a discus-
sion of one of them helps to throw 
light on Saigyo's poetry and sug-
gest that the subtlety of Saigyo's 
understanding of Buddhism 
can be found elsewhere in the 
Shinkokinshū period. The follow-
ing poem is by the court poetess 
Kojijū ( ) and entitled “The 
Heart of the Heart Sutra”.

Iro ni nomi   
someshi kokoro no  
kuyashiki o 
munashi to tokeru  
ho nori no ureshisa
  
The heart dyed only
in the colors of the world:
its regret is turned
to joy as the Buddha's Law
resolves it all as emptiness.

The word iro means "color" 
in Japanese, but it is also the 
word used for the Buddhist term 
"form" (shiki). Munashi can 
mean "vain," but the same word 
pronounced diff erently is ku, 

emptiness, the Buddhist term for 
ultimate reality. The Heart Sutra 
is most famous for a statement 
that identifi es emptiness with the 
phenomenal world: "form is emp-
tiness, emptiness is form." Given 
this context, a conventional inter-
pretation of the poem might read 
the poem as suggesting that be-
ing dyed in the colors or forms of 
the world is vain because colors 
are illusory and form is empty of 
reality. In this interpretation, the 
ideal would be to go beyond such 
distress-causing distractions and 
attachments.

But a new interpretation aris-
es if we put this poem fully in 
the context of the "heart" of the 
Heart Sutra--the idea that form is 
nothing other than emptiness and 
emptiness is nothing other than 
form. Grammatically, the object 
of the verb tokeru ("explain," 
translated here as the transitive 
verb "to resolve") is actually the 
regret felt ("kuyashiki"), not the 
condition of being dyed: it is the 
regret that is vain. According to 
a conventional interpretation of 
the poem, this grammatical struc-
ture makes little sense and has 
been ignored. But in terms of the 
heart of the Heart Sutra, it makes 
a great deal of sense. If one has 
achieved a meditative immersion 
in the world's colors/forms and 
realized the truth that the world's 
colors/forms are nothing other 
than emptiness, then what could 
there be to regret? Being dyed 
in the colors of the phenomenal 
world is to be in a state of medita-
tive unity with emptiness itself.6

One poem by Saigyō similarly 
refers to the experience of blos-
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soms, color, and being dyed, and 
it indicates how, at least in some 
poems, intimacy with blossoms 
involved not attachment but lib-
eration.

Omoikaesu   
satori ya kyo wa  
nakaramashi  
hana ni some oku  
iro nakariseba
 
Mind-changing
satori--this very day--
it would not exist
had my own color
not been dyed by blossoms.

The poem literally reads “...
had color not been dyed by blos-
soms,” and iro could actually re-
fer to two things: his own form, 
his being, and the form of the 
phenomenal world as a whole. In 
his contemplative immersion in 
blossoms he achieved a unitary 
experience in which his very self 
was dyed in blossoms. Both the 
word "dye" and, attached to it, 
the auxiliary verb oku (which im-
plies a continuing state) suggest 
that this experience was not mo-
mentary but abiding--it was with 
him wherever he went. Thus any 
unitary contemplation of real-
ity would involve this “blossom 
heart” and the whole of phenom-
enal reality of forms would take 
on this color of blossoms. This 
long-standing intimacy with--in-
deed union with--blossoms has 
led to this day's awakening.

A discussion of more of 
Saigyō's poems would lead to a 
refi nement of this basic interpre-
tation, but we leave that up to the 
reader. One danger in focusing on 
the issue of religious success is 

the tendency to expect a simple 
answer: his poems embody either 
success or failure. It seems wiser, 
however, to consider the possibil-
ity that some of his poems suggest 
religious success, others spiritual 
frustration, and still others are 
ambiguous enough to suggest 
both a conventional and a more 
subtle reading that diverges from 
the conventional. In this way we 
can retain an openness to the com-
plexity of Saigyō's experience.

Saigyō7 is the Dharma Name, 
also called Sato Norikiyo (born 
1118, Kyoto, Japan—died March 
23, 1190, Osaka) Japanese Bud-
dhist priest-poet, one of the 
greatest masters of the tanka (a 
traditional Japanese poetic form), 
whose life and works became the 
subject matter of many narra-
tives, plays, and puppet dramas. 
He originally followed his father 
in a military career, but, like oth-
ers of his day, he was oppressed 
by the sense of disaster that over-
whelmed Japan as the brilliant 
imperial court life of the Heian 
era passed into a period of civil 
wars in the latter half of the 12th 
century.

At the age of 23 Saigyō became 
a priest. His life was spent in trav-
el throughout Japan, punctuated 
by periodic returns to the capital 
at Kyōto to participate in impe-
rial ceremonies. Saigyō’s poetry 
is largely concerned with a love 
of nature and devotion to Bud-
dhism. Among his many works 
are the anthology Sankashū and 
the Mimosusogawa utaawase 
(“Poetry Contest at Mimosusu 
River”)—a poetic masterpiece in 
which he pitted his own poems 

against each other. Many of his 
poems are included in the impe-
rial anthology Shin kokin-shū. 
Saigyō’s infl uence was refl ected 
in poets of later ages, particularly 
the haiku master Matsuo Bashō.

___________

(Endnotes)
1. This interpretation seems to guide 

the translation by Geoffrey Bownas 
and Anthony Thwaite in The 
Penguin Book of Japanese Verse 
(Baltimore: Penguin, 1964): "A 
man without feelings,/even, would 
know sadness/When snipe start 
from the marshes/On an autumn 
evening" (p. 100).

2. Keene (Anthology of Japanese 
Literature [New York: Grove, 
1955], 195), LaFleur (Mirror for the 
Moon [New York: New Directions, 
1978], 24), and Watson (Saigy�: 
Poems of a Mountain Home [New 
York: Columbia UP, 1991], 81) 
use the phrase "free of passions," 
while Brower and Miner use the 
phrase "While denying his heart,/
Even a priest..." (Introduction to 
Japanese Court Poetry [Stanford: 
Stanford UP, 1968], 103). The 
distinction between Bownas and 
Thwaite's seemingly "aesthetic" 
interpretation and these "religious" 
interpretations may reflect the fact 
that Saigy� can be (and has been) 
read principally as a Heian court 
poet who happened to be a monk 
or a medieval recluse monk who 
wrote poetry.

3. LaFleur translates "Now my body 
knows the absence/Even of its 
own heart" (5) while Takagi Kiyoko 
renders it "My heart has been at 
odds/With priestly me" (“Saigy�: 
A Search for Religion,” Japanese 
Journal of Religious Studies 4 
(1977): 69).

4. Yamada Shozen has suggested that 
Saigy�'s gazing at the moon (in the 
sky) is a development of this type 
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of meditation. If so, it is not unlikely 
that Saigy� used the blossoms in a 
similarly meditational way.

5. See Konishi Jin’ichi, A History 
of Japanese Literature, vol. III 
(Princeton: Princeton UP, 1991), 
199, for a discussion Teika's poetry 
as involving Tendai Buddhist 
meditation on blossoms. 

6. See David Pollack, The Fracture 
of Meaning: Japan’s Synthesis of 
China from Eighth through the 
Eighteenth Centuries (Princeton: 
Princeton UP, 1986), pages 
101 and 104 for a different 
interpretation. I am indebted to 
him for the translation of toku as 
"resolves it all."

7. https://www.britannica.com/
biography/Saigyo

BUỒN VÀ NHỮNG CÁNH HOA TÂM: Dòng Thơ SAIGYO
David Landis Barnhill / Đào Nguyên Minh dịch

giáo: đó là câu hỏi về sự thành 
công tôn giáo. Loại trải nghiệm 
nào được thể hiện qua những bài 
thơ, và liệu những trải nghiệm ấy 
có thực hiện được những lý tưởng 
tôn giáo hay là sự hụt hẫng thiếu 
sót? Chúng ta sẽ không thể thiết 
lập một sự giải thích dứt khoát 
về tính chất tôn giáo của thơ 
Saigyo hoặc thậm chí của từng 
bài thơ trong vài trang giấy ngắn 
này. Tuy nhiên, bằng cách khảo 
sát các đề tài của sự chấp trước, 
những cảm ứng, bản tánh, và tự 
ngã, chúng ta có thể rút tỉa ít ra 
một cảm giác sơ khởi của sự phức 
tạp có liên quan đến việc khảo 
sát sự trải nghiệm tôn giáo và sự 
thành công tôn giáo trong thơ của 
Saigyo.

Chấp trước – là sự nắm giữ, 
lưu luyến, bám víu vào những 
điều mà người ta mong muốn ưa 
thích – là một phần chính yếu 
trong khái niệm Phật Giáo về 
đau khổ; nó là một trở ngại chính 
cho sự giải thoát. Những cảm xúc 
như buồn rầu thường được coi là 
dấu hiệu của sự chấp trước: buồn 
đến là bởi vì những gì mà chúng 
ta ưa thích đã mất đi; nếu người 
ta không lưu luyến, thì làm sao 
người ta biết buồn? Đối với hầu 
hết người Phật tử thì mục đích tối 
hậu là giải thoát khỏi mọi chấp 
trước, và với họ đó là quan niệm 
về một tự ngã (có lẽ là đây đối 
tượng tối hậu của sự chấp trước). 
Một trạng thái giải thoát như vậy 

thường được mô tả là một trạng 
thái thanh thản bình yên không bị 
xáo trộn bởi bất kỳ một sự kiện 
hoặc tình huống nào.

Những cái nhìn như vậy là bối 
cảnh cho một trong những bài thơ 
nổi tiếng nhất của Saigyo.

Kokoro naki   
mi ni mo aware wa  
shirarekeri   
shigi tatsu sawa no  
aki no yugure
  
Even to one
free of passions such pathos
would be apparent.
A marsh where a snipe rises
into autumn evening.

Ngay cả người vô tâm
Trong lòng cũng biết buồn
ngày dần vào bóng đêm
bóng chim vượt đầm vắng
biền biệt chiều tàn thu.

Hoàng hôn: ngày đang mờ 
dần vào bóng đêm khi mùa thu 
đang chuyển sang mùa đông. 
Lúc ánh sáng và sắc màu tan 
biến, bóng chim duật tung cánh 
lên và biến dạng. Đó là nét ảm 
đạm nhưng khoảnh khắc của vô 
thường ấy thoáng hiện trong vẻ 
đẹp tráng lệ được các nhà thơ thời 
Saigyo ưa chuộng.

Tuy nhiên, trước khi gặp 
quang cảnh này, chúng ta đã đọc 

D òng thơ của thi sĩ - thiền sư 
Saigyo đã được tán tụng ở 
Nhật Bản trong suốt 800 

năm qua. Ông đã được coi là nhân 
vật quan trọng vì ông vừa là nhà 
thơ của thi ca triều đình Heian, 
vừa là nhà thơ của truyền thống 
thi ca Phật Giáo thời trung cổ. 
Sự phức tạp trong dòng thơ của 
ông đã phát sinh ra không những 
chỉ có nhiều sự giải thích khác 
nhau mà còn có nhiều phương 
pháp giải thích khác nhau. Trong 
bài này, chúng ta sẽ theo đuổi 
một vấn đề có thể là một trong 
những tiêu điểm quan trọng nhất 
về việc khám phá ra ý nghĩa tôn 

(Endnotes) 
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thấy một lời phát biểu hấp dẫn. 
Nó lồng trong hình thức phủ 
nhận các kỳ vọng thông thường 
là có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng 
một người kokoro naki (vô tâm) 
sẽ không cảm thấy buồn, nhưng 
chúng ta biết rằng trên thực tế, 
ngay cả một người như vậy cũng 
thấy có sự cảm biết ở đây. Dòng 
đầu tiên có nghĩa đen là “vô 
tâm.” Tuy nhiên kokoro (tâm), 
có nhiều ý nghĩa khác nhau: trái 
tim, tâm ý, cảm giác, đam mê, 
lòng từ, v.v. Câu kokoro naki 
(vô tâm) tự nó có nhiều ý nghĩa, 
luôn cả “không có lòng từ” hay 
“không có sự chăm sóc rèn luyện 
sự bén nhạy” –  có hàm ý tiêu cực 
– và cũng có ý nghĩa là “thoát 
khỏi vòng đam mê, luyến ái” là 
một lý tưởng đối với một nhà sư 
Phật Giáo. Bài thơ mà từ đó có 
thể gợi ý cho thấy rằng một cảnh 
sắc như vậy có thể là sự gợi cảm 
mạnh mẽ làm cho những ai dù là 
người thiếu sự bén nhạy về thẩm 
mỹ. Nó cũng có thể cho thấy 
rằng, ngay cả một nhà sư Phật 
Giáo đã tự thoát khỏi sự luyến 
ái của mình nhưng cũng sẽ cảm 
thấy buồn trong khoảnh khắc 
như vậy. Tất nhiên người ta nên 
ghi nhớ về khả năng kết hợp của 
các cách đọc hiểu khác nhau.

Chúng ta thử theo cách thứ 
hai, với lối giải thích theo ý nghĩa 
Phật Giáo. Có phải bài thơ ngụ 
ý rằng ngay cả người đã thoát 
vòng đam mê tục lụy vẫn còn 
bị mắc vào sự chấp trước, do đó 
cảm thấy buồn trước sự việc trôi 
qua? Nếu vậy, bài thơ mang màu 
sắc bi quan và cho thấy một sự 
thất bại tôn giáo. Nhưng có lẽ bài 

thơ gợi ý rằng, khi chúng ta đã 
loại bỏ những đam mê mang tính 
cách của sự chấp trước, thì nỗi 
buồn riêng vẫn còn. Theo cách 
giải thích này, thì sự giải thoát 
của Phật Giáo không có nghĩa 
là buông bỏ một cách lạnh lùng 
mà là một sự bén nhạy đối với sự 
hiện hữu của nỗi đau sâu sắc đã 
trải qua bên trong sự thanh vắng. 
Trong thực tế, phần lớn những 
nét thẩm mỹ về tôn giáo của Nhật 
Bản đều mang nỗi buồn thanh 
vắng ấy.

Giá trị mà Saigyo đặt trên nỗi 
buồn thanh vắng như thế có thể 
được tìm thấy trong một bài thơ 
khác như sau.

Tou hito mo
omoi taetaru
yamazato no
sabishisa nakuba
sumi ukaramashi

No longer hoping
for visitors to come –
this mountain village:
were there no loneliness
life here would be misery

Khách phương xa đâu thấy
làm gì còn hy vọng
đây quê xa núi thẳm:
nếu không là đơn bóng
sống ở đây sẽ buồn.

Thuật ngữ chính ở đây là 
sabishisa (buồn, cô đơn), một 
thuật ngữ mà chúng ta sẽ gặp 
lại trong phần thảo luận về thơ 
haiku (bài cú) của Basho. Trong 
bài thơ, sabishisa được phân biệt 
khác với nỗi khổ sở, là bởi sự hiện 
diện của loại cô đơn đặc biệt này. 

Đối với Saigyō (cũng như đối với 
Basho), cô đơn là một trạng thái 
lý tưởng, buồn mà không cảm 
thấy bị giằng xé, xáo trộn.

Saigyo đã chăm sóc sự bén 
nhạy của nỗi buồn và tính tự 
nhiên là bối cảnh chính cho nét 
thẩm mỹ đó phát triển.

Hana chirade   
tsuki wa kumoranu  
yo nariseba   
mono o omowanu 
waga mi naramashi 

Were the world without
falling blossoms
or the clouded moon,
I could no longer live
in sad longing.

Thế gian nếu không có 
những cánh hoa rơi rụng
trăng mờ nép bóng mây
làm sao sống thêm nữa
trong nỗi buồn triền miên.

Thuật ngữ mono o omou 
thường được sử dụng để nói về 
niềm tưởng nhớ đến người thương 
yêu của mình, nhưng ở đây nó có 
ý nghĩa rộng rãi hơn. Nỗi buồn 
này là những gì mà ông thưởng 
ngoạn, và nó vừa được duy trì và 
vừa được trau chuốt qua sự phô 
bày bản chất vô thường và nét 
đẹp u buồn của vầng trăng khuất 
bóng.

Tuy dòng thơ Saigyo không 
chỉ đơn thuần diễn tả những trải 
nghiệm về nỗi buồn thanh vắng 
như vậy. Mà còn có một vài bài 
thơ nói đến sự chiến đấu với sự 
chấp trước.
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Nanigoto ni   
tomaru kokoro no  
arikereba   
sara ni shimo mata  
yo no itowashiki  

When this heart
becomes attached
to some thing:
now--yet again--
so hateful is the world.

Nếu như con tim này
Mà trở nên lưu luyến
những thứ gì gì đó:
lần này --rồi lần khác--
thế gian thật đáng ghét.

Trong bối cảnh của thái độ 
Phật Giáo đối với sự chấp trước, 
những bài thơ như thế này gợi ra 
một cuộc chiến đấu tinh thần đầy 
cam go, thậm chí còn cay đắng 
nữa.

Chấp trước rõ ràng là một vấn 
đề mà Saigyo đã phải vật lộn với, 
nhưng lối đáp ứng của ông không 
phải là sự “buông bỏ”, mà là sự 
rút lui khỏi dính líu. Một số bài 
thơ của ông nói về hoa có liên 
quan đến sự diễn tả lại một cách 
khéo léo về quan niệm của sự 
chấp trước.

Yoshino yama  
kozue no hana o  
mishi hi yori   
kokoro wa mi ni mo  
sowazunariniki
  
Mount Yoshino:
from that day I saw
those blossom branches,
my heart has been gone
from my self

Yoshino núi đồi:
hoa nở rộ khắp nơi
từ ngày ấy đắm nhìn 
tâm ta đã ra đi
chào biệt tấm thân này.

Người ta có thể đọc một bài 
thơ như là một bài ca buồn mang 
sự chấp trước: ngay từ đầu ta đã bị 
vướng vào những cánh hoa, nhiều 
đến nỗi ta đã sống một đời tan 
nát. Khi thân ta (mi – thấy, thuộc 
về thân) ra đi, thì tâm ta (kokoro) 
vẫn bám vào vẻ đẹp này, nỗi lòng 
của ta lại mâu thuẫn với bản thân 
ta. Một số nhà bình luận thấy bài 
thơ nói lên sự tách biệt giữa nét 
thẩm mỹ, vẻ yêu kiều (và lòng 
ham muốn) thuộc về kokoro 
(tâm) với mi (thấy) mang ý nghĩa 
xuất gia (ra đi) trong Phật Giáo.

Một bài thơ khác, ít ra khi 
đọc lần đầu, để xác nhận quan 
điểm “tiêu cực” này theo chiều 
hướng yêu thích những cánh hoa 
của Saigyo.

Nagamu tote   
hana ni mo itaku  
narenureba   
chiru wakare koso  
kanashikarikere 

Gazing at them, immersed,
I become so intimate
with the blossoms;
and with the falling away
and scattering comes sorrow.

Đắm mình ngắm nhìn hoa
lòng trở nên thắm thiết
những đóa hoa tươi màu
rồi thấy hoa rơi rụng
lòng tan tác buồn theo.

Bài thơ này có thể được đọc 
như là một lời phát biểu cổ xưa 
về sự chấp trước cũng như sự khổ 
đau hiển nhiên là kết quả của nó 
trong thế giới vô thường. Nhưng 
với sự phức tạp trong thơ Saigyo 
và khuynh hướng của ông là để 
chơi đùa với những kỳ vọng của 
chúng ta, thật là khéo léo để mở 
ra sự thay thế những cách giải 
thích tinh tế khác.

Ngay dòng đầu tiên, động từ 
nagamu cho thấy cả về sự ngắm 
nhìn dài lâu và thẩm thấu vào 
trong cõi thiền. Saigyō dường 
như đã thể nhập vào sự lặng ngắm 
những cánh hoa và kết quả là đã 
trở nên “rất thắm thiết” với chúng. 
Nên nhớ rằng, một loại thiền quán 
phổ thông trong Phật Giáo, đó là 
chú tâm vào một đối tượng thị 
giác, như một “mảnh trăng” là 
một ví dụ điển hình. Do đó, ba câu 
đầu có thể được đọc với sự gợi ý 
về một hình thức thiền quán thâm 
mật cho phép Saigyo thể nhập vào 
những cánh hoa, để mất đi cái “tự 
ngã” của ông và sự tách biệt chủ 
thể/đối tượng là nguồn gốc của ảo 
tưởng và dục vọng.

Câu thứ tư có nghĩa đen là “sự 
chia lìa và phân tán”. Chữ chiru 
(phân tán) hỗ trợ cho sự tản mác 
của những cánh hoa và wakare 
(chia lìa) mang ý nghĩa là sự xa 
lìa cành. Nhưng một lần nữa, 
chúng ta có thêm nhiều lối giải 
thích khác nữa. Bài thơ có thể gợi 
ý rằng trong khi ông thiền quán 
về những cánh hoa đã tạo cho 
ông sự đắm mình vào chúng, khi 
hoa rơi. Khi sự đắm mình trong 
thiền bị tan vỡ, và có sự chia lìa 
giữa ông và những cánh hoa, đưa 
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đến sự luyến tiếc. Nhưng sau 
đó chúng ta nên nhớ rằng, ít ra 
có một nỗi buồn (đã thấy trong 
những thuật ngữ như aware (hay 
biết), sabishisa (buồn, cô đơn), 
và mono o omou(nhớ mong) 
được trình bày như là một trạng 
thái lý tưởng, một nỗi buồn thanh 
vắng trong sự bi thương của cuộc 
đời đến cùng với sự thực chứng 
Phật Giáo của Saigyo. Có lẽ sự rơi 
rụng và chia lìa nhắc đến không 
những sự tản mác của những cánh 
hoa mà còn nói đến sự tàn lụi của 
tự ngã, hoàn toàn giải thoát khỏi 
cái ta và tách rời khỏi thế giới mê 
lầm. Nếu đúng như vậy, với sự 
buông bỏ tự ngã, người Phật Giáo 
sẽ có cái nhìn thấu suốt, bao gồm 
cả việc nhận ra sự bi thương của 
vẻ đẹp vô thường.

Nếu cách đọc bài thơ này mà 
có giá trị, có lẽ lời phát biểu trong 
bài thơ trước cho rằng tâm ông đã 
trở nên đồng nhất với những cánh 
hoa và tách rời khỏi tự ngã của 
mình không phải là một chứng 
ngôn của sự thất bại tôn giáo. 
Thay vào đó có lẽ là một tuyên 
bố của sự hội tụ bền vững được 
duy trì ở bất cứ nơi nào mà thân 
ông có thể đi đến. Một cái nhìn 
khác thường và tích cực như vậy 
của sự thắm thiết với hoa có thể 
được tìm thấy trong những bài 
thơ khác của thời kỳ này, và một 
cuộc thảo luận về một trong số 
những bài thơ giúp làm sáng tỏ 
được thơ của Saigyo và gợi ý 
rằng nét tinh tế trong sự thấu hiểu 
Phật Giáo của Saigyo có thể được 
tìm thấy ở những nơi khác trong 
thời kỳ Shinkokinshu (Tân Cổ 
Kim Tập). Bài thơ sau đây là của 

nữ thi sĩ cung đình Kojijū, với tựa 
đề “Tâm của Tâm Kinh”.

Iro ni nomi   
someshi kokoro no  
kuyashiki o   
munashi to tokeru  
ho nori no ureshisa
 
The heart dyed only
in the colors of the world:
its regret is turned
to joy as the Buddha's Law
resolves it all as emptiness.

Tâm kia chỉ nhuốm màu
trong sắc tướng thế gian
hối tiếc nó tan thành
niềm vui của Phật Pháp
đều giải thoát như không.

Chữ iro có nghĩa là “màu 
sắc” trong tiếng Nhật, nhưng nó 
cũng được dùng cho thuật ngữ 
Phật Giáo gọi là “sắc” (shiki). 
Munashi có thể có nghĩa là “rỗng 
không”, nhưng cùng một từ mà 
phát âm khác là “không” (ku), là 
thuật ngữ Phật Giáo nói về thực 
tại tối hậu. Tâm Kinh nổi tiếng 
nhất là lời tuyên bố về sự đồng 
nhất của tánh không với thế giới 
hiện tượng: “sắc tức thị không, 
không tức thị sắc”. Trong bối 
cảnh này, một cách giải thích 
thông thường của bài thơ có thể 
cho thấy rằng, bài thơ bị nhuốm 
trong sắc màu hay hình tướng 
của thế gian là rỗng không bởi vì 
sắc màu là hư ảo và hình tướng 
là rỗng rang không thực. Trong 
cách giải thích này, điều lý tưởng 
sẽ là vượt qua (siêu việt) những 
phiền não và chấp trước gây ra 
khổ đau như vậy.

Nhưng cách giải thích mới 
nảy sinh ra nếu chúng ta đặt bài 
thơ này hoàn toàn vào trong bối 
cảnh của “tâm” của Tâm Kinh 
trong ý tưởng mà sắc bất dị 
không, không bất dị sắc. Về mặt 
văn phạm, đối tượng của động từ 
tokeru (“giải” – được dịch ở đây 
là tha động từ “giải trừ, giải thoát, 
giải thích”) thực ra đó là cảm giác 
hối tiếc (kuyashiki), mà không 
phải là tình trạng để bị nhuốm 
màu: mà đó là sự hối tiếc trống 
vắng. Theo cách giải thích thông 
thường của bài thơ, cấu trúc văn 
phạm này có ý nghĩa rất ít và đã bị 
bỏ qua. Tuy nhiên xét về mặt tâm 
của Tâm Kinh thì nó lại có nghĩa 
lý rất lớn. Nếu một người đã đạt 
được trạng thái thiền định thâm 
nhập vào thế giới của sắc/tướng 
và nhận chân ra thực tướng của 
thế giới sắc/tướng là không có gì 
khác hơn là sự rỗng không, thì có 
gì để mà hối tiếc? Cho nên thấm 
nhuần trong sắc màu của thế giới 
hiện tượng là ở trong một trạng 
thái thiền định đồng nhất với bản 
thể của tánh không.

Một bài thơ tương tự của 
Saigyō đề cập đến sự trải nghiệm 
về hoa, sắc màu, và bị nhuốm 
màu, nó cho thấy, ít ra trong một 
vài bài thơ, thắm thiết với hoa 
không liên quan gì đến sự gắn bó 
mà là sự giải thoát.

Omoikaesu   
satori ya kyo wa  
nakaramashi   
hana ni some oku  
iro nakariseba
 
Mind-changing
satori --this very day--
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it would not exist
had my own color
not been dyed by blossoms.

Ý tưởng ấy chuyển thành
giác ngộ ngay hôm nay
giải thoát mà không vướng
sắc màu của chính ta
lòng không thắm thiết hoa.

Bài thơ theo nghĩa đen đọc 
là “... đã không bị hoa nhuốm 
màu”, và chữ iro thực sự có thể 
ám chỉ đến hai điều: hình tướng 
(sắc tướng) của chính ông, con 
người của ông, và hình tướng 
của toàn bộ thế giới hiện tượng. 
Trong sự đắm mình quán chiếu 
về hoa, ông đã đạt được một sự 
thể chứng thuần nhất mà trong đó 
chính bản thân ông đã bị nhuốm 
màu hoa. Cả hai từ “nhuốm 
màu”, và gắn bó theo nó, trợ 
động từ oku (trong đó hàm ý một 
trạng thái liên tục) cho rằng, sự 
thể chứng này không phải là nhất 
thời mà là vĩnh cửu – nó còn đó 
với ông ở bất cứ nơi nào mà ông 
đến. Vì vậy bất kỳ sự quán chiếu 
thâm mật nào về thực tế đều sẽ 
gắn liền “hoa tâm” này và toàn 
bộ mọi hình tướng của hiện tượng 
thực tế sẽ mang màu sắc này của 
hoa. Sự thắm thiết lâu dài này với 
– thực sự là sự kết hợp với – hoa 
đã đưa đến sự thức tỉnh (giác ngộ) 
của ngày hôm nay.

Một sự thảo luận thêm về 
những bài thơ của Saigyo sẽ đưa 
đến sự tìm hiểu một cách sâu sắc 
hơn về lối giải thích căn bản này, 
tuy nhiên chúng tôi xin nhường 
lại cho người đọc. Một điều nguy 
hiểm trong việc tập trung vào vấn 

đề thành công tôn giáo là khuynh 
hướng mong chờ một câu trả lời 
đơn giản: những bài thơ của ông 
thể hiện cả thành công lẫn thất 
bại. Tuy nhiên, có vẻ khôn khéo 
hơn khi xem xét lại khả năng là 
một số bài thơ của ông cho thấy 
sự thành công tôn giáo, một số 
bài thơ khác là sự thất vọng tinh 
thần, và hãy còn những bài khác 
thì vẫn còn mơ hồ để đề nghị cả 
trong cách đọc thông thường lẫn 
cách đọc tinh tế hơn xa rời với 
cách đọc thông thường. Bằng 
cách này, chúng ta mới có thể để 
bỏ ngõ đối với sự phức tạp trong 
sự thể nghiệm của Saigyo.

Saigyō là Pháp danh, thế danh 
là Sato Norikiyo (sinh năm 1118, 
Kyoto, Nhật Bản – mất ngày 23 
tháng 3 năm 1190, Osaka) thi sĩ 
thiền sư Phật Giáo Nhật Bản, một 
trong những bậc thầy vĩ đại nhất 
của tanka (một thể thơ truyền 
thống của Nhật Bản), mà cuộc 
đời và tác phẩm của ông đã trở 
thành chủ đề của nhiều bài tường 
thuật, vở kịch và các vở kịch múa 
rối. Ban đầu ông theo cha mình 
trong sự nghiệp quân sự, nhưng, 
giống như những người khác 
trong thời của ông, ông bị áp lực 
bởi các thảm họa chiến tranh tràn 
khắp Nhật Bản khi cuộc sống 
triều đình huy hoàng của thời đại 
Heian đi vào thời kỳ nội chiến ở 
cuối thế kỷ 12.

Năm 23 tuổi Saigyo trở thành 
tăng sĩ. Cuộc đời của ông dành 
cho việc chu du khắp Nhật Bản, 
rồi trở về định cư ở kinh đô Kyoto 
để tham gia các nghi lễ triều đình. 
Thơ của Saigyō phần lớn liên quan 
đến tình yêu thiên nhiên và lòng 

sùng mộ Phật Giáo. Trong số rất 
nhiều tác phẩm của ông có tuyển 
tập Sankashu và Mimosusogawa 
utaawase (“Cuộc thi thơ ở sông 
Mimosusu”) – một kiệt tác thơ 
trong đó ông đọ sức với những 
bài thơ của mình. Nhiều bài thơ 
của ông được đưa vào tuyển tập 
hoàng gia Shin kokin-shū. 

Ảnh hưởng của Saigyō được 
phản ảnh qua các nhà thơ của 
những thời đại sau này, đặc biệt 
là bậc thầy của thơ haiku (bài cú) 
Matsuo Basho.
__________
https://www.uwosh.edu/facstaff /
barnhill/244-japan/Saigyo%20-%20
Sorrow%20and%20Blossoms.pdf
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Nguyên Đán
Wikipedia -Tài liệu

Tết Nguyên Đán (còn gọi 
là Tết Ta, Tết Âm lịch, 
Tết Cổ truyền hay chỉ gọi 
đơn giản là Tết) là dịp lễ 

đầu năm âm lịch quan trọng và 
có ý nghĩa bậc nhất ở Việt Nam, 
cùng với văn hóa Tết Âm lịch của 
các nước Đông Á. Trước ngày 
Tết, người Việt có các phong tục 
như "cúng Táo Quân" (23 tháng 
chạp âm lịch) và "cúng Tất Niên" 
(29 hoặc 30 tháng chạp âm lịch).

Vì Tết tính theo Âm lịch nên 
Tết Nguyên Đán của Việt Nam 
muộn hơn Tết Dương lịch (hay 

Tết Tây). Do quy luật 3 năm 
nhuận một tháng của âm lịch nên 
ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên 
Đán không bao giờ trước ngày 21 
tháng 1 Dương lịch và sau ngày 
19 tháng 2 Dương lịch mà rơi vào 
giữa những ngày này. Toàn bộ 
dịp Tết Nguyên Đán hàng năm 
thường kéo dài trong khoảng 7 
đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày 
đầu năm mới (23 tháng Chạp đến 
hết ngày 7 tháng Giêng).

Hàng năm, Tết được tổ chức 
vào ngày Mồng 1 (hay Mồng 

Một) tháng Giêng âm lịch trên 
đất nước Việt Nam và ở một vài 
nước khác có cộng đồng người 
Việt sinh sống. Sắm đào và quất 
ở miền Bắc, mai và cúc vàng ở 
miền Trung hay miền Nam được 
coi là sự chuẩn bị không thể thiếu 
trong những ngày giáp Tết. Sau 
đó, trong những ngày Tết, là ngày 
mọi người đều lên một tuổi cho 
nên các gia đình sum họp bên 
nhau, cùng thăm hỏi người thân, 
thờ cúng ông bà tổ tiên, chúc thọ 
cho người lớn tuổi, mừng tuổi cho 
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người trẻ, cũng như chúc mừng 
tốt đẹp cho mọi người… Theo 
phong tục tập quán.

Nguồn gốc chữ “Tết” 
Chữ “Tết” trong tiếng Việt 

mà âm Hán Việt cổ của chữ 節, 
đọc là “Tiết”, về sau do sự biến 
đổi của ngữ âm tiếng Việt cách 
phát âm của chúng đã thay đổi 
thành “Tết”.

Văn hóa Đông Á – thuộc văn 
minh nông nghiệp lúa nước – do 
nhu cầu canh tác nông nghiệp đã 
“phân chia” thời gian trong một 
năm thành 24 tiết khí khác nhau 
(và ứng với mỗi tiết này có một 
thời khắc “giao thừa”) trong đó 
tiết quan trọng nhất là tiết khởi 
đầu của một chu kỳ canh tác, 
gieo trồng, tức là “Tiết Nguyên 
Đán”. Sau này được biết đến là 
“Tết Nguyên Đán”.

Cuối năm
Công việc sửa soạn cho ngày 

Tết của người Việt thường bắt đầu 
từ ngày 23 tháng Chạp, là ngày 
mà người Việt cúng ông Táo (Táo 
quân). Theo quan điểm của người 
Việt thì ông Táo vừa là thần bếp 
trong nhà vừa là người ghi chép tất 
cả những việc làm tốt xấu mà con 
người đã làm trong năm cũ và báo 
cáo với Ngọc Hoàng những vấn đề 
tốt xấu của gia chủ. Ông Táo được 
cúng vào trưa hoặc chiều ngày 23 
tháng Chạp âm lịch hàng năm. 
Lễ cúng gồm có hương (nhang), 
nến, hoa quả, vàng mã và hai mũ 
đàn ông, một mũ đàn bà kèm theo 
ba con cá chép (cá chép thật hoặc 
cá chép làm bằng giấy kèm theo 

cỗ mũ). Theo sự tích ông Táo, cá 
chép sẽ đưa ông Táo vượt qua Vũ 
Môn để lên Thiên đình gặp Ngọc 
Hoàng. Trước ngày Tết, người 
Việt cũng chuẩn bị bánh chưng, 
bánh dầy, còn ở miền Nam thì 
loại bánh phổ biến là bánh tét và 
các món ăn thịnh soạn để dâng lên 
ông bà tổ tiên.

Tất niên
Ngày Tất niên có thể là ngày 

30 tháng Chạp (nếu là năm đủ) 
hoặc 29 tháng Chạp (nếu là năm 
thiếu). Đây là ngày gia đình sum 
họp lại với nhau để ăn cơm buổi 
tất niên. Buổi tối ngày này, người 
ta làm cỗ cúng tất niên. Giữa ngày 
30 (hoặc 29) tháng Chạp và ngày 
Mồng 1 tháng Giêng, giờ Tý (từ 
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23 giờ hôm trước đến 1 giờ hôm 
sau), trong đó thời điểm bắt đầu 
giờ Chính Tý (0 giờ 0 phút 0 giây 
ngày Mồng Một tháng Giêng) là 
thời khắc quan trọng nhất của dịp 
Tết. Nó đánh dấu sự chuyển giao 
năm cũ và năm mới, nó được gọi 
là Giao thừa. Để ghi nhận thời 
khắc này, người ta thường làm 
hai mâm cỗ. Một mâm cúng rước 
ông bà tổ tiên tại bàn thờ gia tiên 
ở trong nhà và một mâm cúng 
thiên địa ở khoảng sân trước nhà. 
Một số cộng đồng khác thì có 
một phần cỗ dành để cúng chúng 
sinh, cúng những cô hồn lang 
thang không nơi nương tựa.

Ba ngày Tân niên
"Ngày Mồng Một tháng 

Giêng" là ngày Tân niên đầu 
tiên và được coi là ngày quan 
trọng nhất trong toàn bộ dịp Tết. 
Không kể những người tốt số, 
hợp tuổi được mời đi xông đất, 
vào sáng sớm ngày này, người 
Việt cổ thường không ra khỏi 
nhà, chỉ bày cỗ cúng Tân niên, ăn 

tiệc và chúc tụng nhau trong gia 
đình. Đối với những gia đình đã 
tách khỏi cha mẹ và cha mẹ vẫn 
còn sống, họ đến chúc Tết các 
ông bố theo tục: 

Mồng Một Tết cha,
Mồng Hai Tết mẹ,
Mồng Ba Tết thầy.
"Ngày Mồng Hai tháng 

Giêng" là ngày có những hoạt 
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động cúng lễ tại gia vào sáng 
sớm. Sau đó, người ta chúc Tết 
các bà mẹ theo tục Mồng Hai 
Tết mẹ. Riêng đàn ông đã lập gia 
đình còn phải đến nhà cha mẹ vợ 
(nhạc gia) để chúc Tết:

Mồng Một thì ở nhà cha,
Mồng Hai nhà vợ,
Mồng Ba nhà thầy.

"Ngày Mồng Ba tháng 
Giêng" là ngày cúng đưa ông bà 
tổ tiên, sau khi cúng cơm tại gia 
theo lệ cúng ít nhất đủ ba ngày 
Tết, các học trò thường đến chúc 
Tết thầy dạy học theo tục Mồng 
Ba Tết thầy. Trong những ngày 
này người ta thường đi thăm 
viếng, hỏi thăm nhau những điều 
đã làm trong năm cũ và những 
điều sẽ làm trong năm mới.

Xông đất
Xông đất (hay đạp đất, mở 

hàng) là tục lệ đã có lâu đời ở 
Việt Nam. Nhiều người quan 
niệm ngày Mồng Một "khai 
trương" một năm mới. Họ cho 
rằng vào ngày này, nếu mọi việc 
diễn ra suôn sẻ, may mắn, cả năm 
cũng sẽ được tốt lành, thuận lợi. 
Ngay sau thời khắc giao thừa, bất 
cứ người nào bước từ ngoài vào 
nhà với lời chúc năm mới được 
coi là đã xông đất cho gia chủ. 
Người khách đến thăm nhà đầu 
tiên trong một năm cũng vì thế 
mà quan trọng. Cho nên cứ cuối 
năm, mọi người cố ý tìm xem 
những người trong bà con hay 
láng giềng có tính vui vẻ, linh 
hoạt, đạo đức và thành công để 
nhờ sang thăm. Người đến xông 
đất thường chỉ đến thăm, chúc 

Tết chừng 5 đến 10 phút chứ 
không ở lại lâu, cầu cho mọi việc 
trong năm của chủ nhà cũng được 
trôi chảy thông suốt.

Chúc Tết
Sáng mồng Một Tết còn gọi 

là ngày Chính Đán, con cháu tụ 
họp ở nhà tộc trưởng để lễ Tổ 
Tiên và chúc Tết ông bà, các bậc 
huynh trưởng. Theo quan niệm, 
cứ năm mới tới, mỗi người tăng 
một tuổi, bởi vậy ngày mồng Một 
Tết là ngày con cháu "chúc thọ" 
ông bà và các bậc cao niên. Trong 
dịp này con cháu thường chúc thọ 
cho cha mẹ, ông bà và nhận được 
phong bao lì-xì gọi là mừng tuổi, 
người nhỏ chúc Tết người lớn 
được phước huệ trang nghiêm và 
cũng nhận được phong bao lì xì 
phước lộc tròn đủ cho năm mới.

Tục thăm viếng
Thăm viếng họ hàng là để gắn 

kết tình cảm gia đình họ hàng. 
Lời chúc Tết thường là sức khỏe, 
phát tài phát lộc, gặp nhiều may 

mắn, mọi ước muốn đều thành 
công... Những người năm cũ gặp 
rủi ro thì chúc nhau tai qua nạn 
khỏi hay của đi thay người nghĩa 
là trong cái họa cũng tìm thấy cái 
phúc, hướng về sự tốt lành.

Đến thăm những người hàng 
xóm của mình và những gia đình 
sống gần với gia đình mình, chúc 
họ những câu tốt lành đầu năm 
mới. Những chuyến thăm hỏi này 
giúp gắn kết mọi người với nhau, 
xóa hết những khúc mắc của năm 
cũ, vui vẻ đón chào năm mới.

Đến thăm những người bạn 
bè, đồng nghiệp và những người 
thân thiết với mình để chúc họ 
những câu tốt lành, giúp tình cảm 
bạn bè gần gũi hơn.

Cây và hoa Tết
Ngoài hai loại hoa đặc trưng 

cho Tết là đào và mai, hầu như 
nhà nào cũng có thêm những loại 
hoa để thờ cúng và hoa trang trí. 
Hoa thờ cúng có thể như hoa vạn 
thọ, cúc, lay ơn, hoa huệ...; hoa 
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để trang trí thì muôn màu sắc như 
hoa hồng, hoa thủy tiên, hoa lan, 
hoa thược dược, hoa violet, hoa 
đồng tiền... Ngoài ra, hoa hồng, 
cẩm chướng, loa kèn, huệ tây, 
lá măng, thạch thảo... cắm kèm 
sẽ tạo sự phong phú và mang 
ý nghĩa sum họp cho bình hoa 
ngày Tết. Màu sắc tươi vui của 
bình hoa cũng ngụ ý cầu mong 
một năm mới làm ăn phát đạt, gia 
đình an khang và sung túc.

Miền Bắc thường chọn cành 
đào đỏ để cắm trên bàn thờ hoặc 
cây đào trang trí trong nhà, theo 
quan niệm, đào có quyền lực trừ 
ma và mọi xấu xa, màu đỏ chứa 
đựng sinh khí mạnh, màu đào đỏ 
thắm là lời cầu nguyện và chúc 
phúc đầu xuân.

Hoa mai, với miền Trung và 
miền Nam nước Việt, nằm trong 
vùng khí hậu nhiệt đới rất thích 
hợp môi trường cho hoa mai đơm 
bông nảy mầm mỗi dịp Xuân về 
Tết đến. Miền Trung và miền 
Nam lại hay dùng cành mai vàng 
hơn miền Bắc, màu vàng tượng 

trưng cho sự cao thượng vinh hiển 
cao sang, màu vàng còn tượng 
trưng cho vua (thời phong kiến). 
Màu vàng thuộc hành Thổ trong 
Ngũ hành, theo quan điểm người 
Việt, Thổ nằm ở vị trí trung tâm 
và màu vàng được tượng trưng 
cho sự phát triển nòi giống. Đối 
với người miền Trung và miền 
Nam, nếu hoa mai nở đúng vào 
lúc đón giao thừa hay nở vào 

sáng sớm ngày mùng Một Tết thì 
điều đó có nghĩa là sự may mắn, 
thịnh vượng, và hạnh phúc sẽ đến 
với cả gia đình trong năm đó.

Bên cạnh những cây hoa Tết, 
không thể không nhắc đến cây 
quất — loại cây thường được bày 
bố và trang trí tại phòng khách 
trong những ngày Tết. Cây quất 
Tết ngày càng có nhiều kiểu dáng 
cầu kỳ nhưng vẫn phải xum xuê, 
lá xanh tốt, quả vàng chi chít thể 
hiện sự trù phú, hứa hẹn năm mới 
được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào 
sức sống.

Ẩm thực ngày Tết
Thành ngữ Việt Nam có câu 

Đói giỗ cha, no ba ngày Tết. Tết 
đến, dù nghèo khó đến đâu thì 
người ta cũng cố vay mượn, xoay 
xở để có đủ ăn trong ba ngày Tết 
sao cho "già được bát canh, trẻ 
có manh áo mới". Hơn thế nữa, 
dù có đói khát quanh năm thì đến 
Tết, mọi người mà nhất là trẻ em 
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thường được ăn uống no đủ. Bữa 
ăn ngày Tết thường có nhiều món, 
đủ chất hơn và sang trọng hơn bữa 
ăn ngày thường. Vì vậy mà người 
ta cũng thường gọi là "ăn Tết". 
Ngoài cơm, ngày Tết còn có:

Bánh truyền thống: bánh 
chưng, bánh dầy, bánh tét... Đây 
là các loại bánh cho phong tục ăn 
uống ngày Tết ở Việt Nam. Bánh 
chưng và bánh dầy còn được gắn 
với các sự tích cổ của các vua 
Hùng, tổ tiên của người Việt.

Mứt Tết và các loại bánh kẹo 
khác để thờ cúng, sau đó dọn ra 
để đãi khách. Mứt có rất nhiều 
loại như: mứt gừng, mứt bí, mứt 
cà chua, mứt táo, mứt dừa, mứt 
quất, mứt sầu riêng, mứt mít, mứt 
khoai, mứt hạt sen, mứt chà-là, 
mứt lạc, mứt me...

Trái cây, mâm ngũ quả, và 
đặc biệt là dưa hấu đỏ không thể 

thiếu trong những gia đình miền 
Nam. Dưa hấu được chưng cúng 
nơi bàn thờ Tổ tiên, bên cạnh các 
loại mứt, mâm ngũ quả, bánh 
kẹo..., và nhiều quả dưa còn được 
gắn thêm chữ Phước - Lộc - Thọ. 
Sáng mồng Một Tết, người nhà 
cử người bổ quả dưa để bói cầu 
may và lấy hên xui.

Kẹo bánh thì đa dạng hơn 
như: Kẹo bột, kẹo dồi, kẹo mè, 

kẹo thèo lèo, kẹo dừa, kẹo cau, 
kẹo đậu phụng, bánh chè lam... 
Ngoài ra, Tết còn có hạt dưa, hạt 
bí, hạt hướng dương, hạt điều, hạt 
dẻ rang...

Thức uống ngày Tết: Phổ 
biến nhất vẫn là rượu. Các loại 
rượu truyền thống của dân tộc 
như rượu nếp than, nếp cái hoa 
vàng (người Kinh), nếp nương 
(người Thái), nếp cẩm (người 
Mường), rượu San lùng, rượu 
ngô (người H'Mông, người 
Dao), rượu Mẫu sơn (người Tày, 
người Nùng), rượu Bàu đá (miền 
Trung), rượu đế (miền Nam)... 
thường được dùng. Sau bữa ăn, 
người ta thường dùng trà xanh. 
Ngày nay còn có thêm các loại 
rượu của phương Tây, bia và các 
loại nước ngọt.

Sự tích bánh chưng, bánh dày
Ngày xưa, đời Vua Hùng 

Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp 
xong giặc Ân, vua có ý định 
truyền ngôi cho con. Nhân dịp đầu 
Xuân, vua mới họp các hoàng tử 

lại, bảo rằng: “Con nào tìm được 
thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho 
có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền 
ngôi vua cho”. Các hoàng tử đua 
nhau tìm kiếm của ngon vật lạ 
dâng lên cho vua cha, với hy vọng 
mình lấy được ngai vàng.

Trong khi đó, người con trai 
thứ 18 của Hùng Vương là Tiết 
Liêu (còn gọi là Lang Liêu) tính 
tình hiền hậu, lối sống đạo đức, 
hiếu thảo với cha mẹ. Vì mẹ mất 
sớm, thiếu người chỉ vẽ, nên ông 
lo lắng không biết làm thế nào.

Một hôm, Tiết Liêu nằm 
mộng thấy có vị Thần đến bảo: 
“Này con, vật trong Trời Đất 
không có gì quý bằng gạo, vì gạo 
là thức ăn nuôi sống con người. 
Con hãy nên lấy gạo nếp làm 
bánh hình tròn và hình vuông, để 
tượng hình Trời và Đất. Hãy lấy 
lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột 
bánh, để tượng hình Cha Mẹ sinh 
thành.”

Tiết Liêu tỉnh dậy, vô cùng 
mừng rỡ. Ông làm theo lời Thần 
dặn, chọn gạo nếp thật tốt làm 
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bánh vuông để tượng hình Đất, 
bỏ vào chõ chưng chín gọi là 
Bánh Chưng. Và ông giã xôi làm 
bánh tròn, để tượng hình Trời, gọi 
là Bánh Dầy. Còn lá xanh bọc ở 
ngoài và nhân ở trong ruột bánh 
là tượng hình cha mẹ yêu thương 
đùm bọc con cái.

Đến ngày hẹn, các hoàng tử 
đều đem thức ăn đến bày trên 
mâm cỗ. Ôi thôi, đủ cả sơn hào 
hải vị, nhiều món ngon lành. 
Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có 
Bánh Dầy và Bánh Chưng. Vua 
Hùng Vương lấy làm lạ hỏi, thì 
Tiết Liêu đem chuyện Thần báo 
mộng kể, giải thích ý nghĩa của 
Bánh Dầy Bánh Chưng. Vua cha 
nếm thử, thấy bánh ngon, khen 
có ý nghĩa, bèn truyền ngôi Vua 
lại cho Tiết Liêu con trai thứ 18.

Kể từ đó, mỗi khi đến Tết 
Nguyên Đán, thì dân chúng làm 
bánh Chưng và bánh Dầy để dâng 
cúng Tổ Tiên và Trời Đất.

Sự tích dưa hấu
Ngày xưa, Vua Hùng Vương 

thứ 18 có nuôi một đứa trẻ thông 
minh khôi ngô, đặt tên là Mai 
Yển, hiệu là An Tiêm. Lớn lên, 
vua cưới vợ cho An Tiêm, và 
tin dùng ở triều đình. Cậy nhờ 
ơn Vua cha, nhưng An Tiêm lại 
kiêu căng cho rằng tự sức mình 
tài giỏi mới gây dựng được sự 
nghiệp, chứ chẳng nhờ ai. Lời nói 
này đến tai vua, vua cho An Tiêm 
là kẻ kiêu bạc vô ơn, bèn đày An 
Tiêm cùng vợ con ra một hòn đảo 
xa, ở ngoài biển Nga Sơn (Thanh 
Hoá, Bắc Việt).

Người vợ là nàng Ba lo sợ sẽ 
phải chết ở ngoài cù lao cô quạnh, 

nhưng An Tiêm thì bình thản nói: 
“Trời đã sinh ra ta, sống chết là ở 
Trời và ở ta, việc gì phải lo”.

Hai vợ chồng An Tiêm cùng 
đứa con đã sống hiu quạnh ở một 
bãi cát, trên hoang đảo. Họ ra 
sức khai khẩn, trồng trọt để kiếm 
sống. Một ngày kia, vào mùa hạ, 
có một con chim lạ từ phương 
tây bay đến đậu trên một gò cát. 
Chim nhả mấy hạt gì xuống đất. 
Được ít lâu, thì hạt nẩy mầm, 
mọc dây lá cây lan rộng.

Cây nở hoa, kết thành trái to. 
Rất nhiều trái vỏ xanh, ruột đỏ. 
An Tiêm bảo vợ: “Giống cây này 
tự nhiên không trồng mà có tức là 
vật của Trời nuôi ta đó”. Rồi An 
Tiêm hái nếm thử, thấy vỏ xanh, 
ruột đỏ, hột đen, mùi vị thơm và 
ngon ngọt, mát dịu. An Tiêm bèn 
lấy hột gieo trồng khắp nơi, sau 
đó mọc lan ra rất nhiều.

Một ngày kia, có một chiếc 
tàu bị bão dạt vào cù lao. Mọi 
người lên bãi cát, thấy có nhiều 
quả lạ, ngon. Họ đua nhau đổi 
thực phẩm cho gia đình An Tiêm. 
Rồi từ đó, tiếng đồn đi là có một 
giống dưa rất ngon ở trên đảo. 
Các tàu buôn tấp nập ghé đến 
đổi chác đủ thứ vật dụng và thực 
phẩm cho gia đình An Tiêm. Nhờ 
đó mà gia đình bé nhỏ của An 
Tiêm trở nên đầy đủ, cuộc sống 
phong lưu.

Vì chim đã mang hột dưa đến 
từ phương Tây, nên An Tiêm đặt 
tên cho thứ trái cây này là Tây 
Qua. Người Tàu ăn thấy ngon, 
khen là “hẩu”, nên về sau người 
ta gọi trại đi là Dưa Hấu.

Ít lâu sau, vua sai người ra cù 
lao ngoài biển Nga Sơn dò xét 
xem gia đình An Tiêm ra làm sao, 
sống hay chết. Sứ thần về kể lại 

cảnh sống sung túc và 
nhàn nhã của vợ chồng 
An Tiêm, nhà vua 
ngẫm nghĩ thấy thầm 
phục đứa con nuôi, 
bèn cho triệu An Tiêm 
về phục lại chức vị cũ 
trong triều đình.

An Tiêm đem về 
dâng cho vua giống 
dưa hấu mà mình 
may mắn có được. 
Rồi phân phát hột dưa 
cho dân chúng trồng ở 
những chỗ đất cát, làm 
giàu thêm cho xứ Việt 
một thứ trái cây danh 
tiếng. Hòn đảo mà An 
Tiêm ở, được gọi là 
Châu An Tiêm.
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Ngày Mai Trời Lại Sáng
Diệu Minh – Tuệ Nga

Cơn đại họa ! Dịch corona khủng khiếp !!!
Đang tràn lan thảm họa khắp toàn cầu ...
Ai hỏi mình nhân loại sẽ về đâu ?
Ai mong ước nguyện cầu đấng thiêng liêng 
cao cả.

Cả thế giới ! Quan tâm ! Lo âu !
Những nhà khoa học ! Những bộ óc trí tuệ !
Đã họp nhau:  đang nghiên cứu, miệt mài 
tìm, Phương thuốc giải ...

Diệt đại dịch corona ! Cứu nạn toàn cầu ...
Niềm hy vọng ... Diệt trừ tai họa ! 
Người người hết lo âu,
Trời bão tố ! Ngày mai trời lại sáng,

Nắng lên rồi ! Nhân loại qua đại nạn !
Trong đêm đen !  Xin thành kính nguyện cầu 
...

Thưa Thượng Tọa, Phật Tử Diệu Minh Tuệ Nga cùng Gia Đình Kính Lời Cầu Chúc
Đến Thương Tọa Cùng Chư Vị Thương Tọa Đại Đức Tăng Ni. Chư Phật Tử 

Luôn Được PHƯỚC LÀNH ...
Kính Thành Khẩn Nguyện : BA NGÀN THẾ GIỚI . MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT,
CHƯ BỒ TÁT TỪ BI CỨU ĐỘ NHÂN GIAN QUA ĐẠI NẠN DỊCH CORONA !!! 

NGUYỆN CẦU THẾ GIỚI AN BÌNH ... NHÀ NHÀ HẠNH PHÚC AN VUI ...
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT...

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ..

Tình nghĩa, yêu thương trải rông khắp đất Á, 
trời Âu  ...
Niềm hy vọng ! Xin chung lời kính nguyện !

Ta cùng nhau ước nguyện ... Đời an bình ...

Đêm tối qua rồi. Sớm mai lại bình minh !
Nghĩ như thế bạn ơi, cho lòng an tịnh ...
Cuộc đời hay số mệnh !
Ngày mai, ngày mai trời rạng ... Nắng bình 
minh ...
Thế giới ngân vang ... Chuông kính tạ an 
bình...
Chúng ta đã vượt qua rồi, cơn đại nạn!

LỆ MỪNG VUI ! 
CHAN HÒA ... BIỂN NHÂN GIAN ...

Tuệ Nga
Oregon Miền Tây Bắc,
24/3/ 2020
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Nụ Cười Nguyên Xuân Của Di Lặc Bồ Tát
ĐỊNH NGUYÊN sưu tầm

Bố Đại (Hotei trong tiếng Nhật), tranh vẽ 
của Kano Takanobu, 1616 - Wikipedia

BỐ ĐẠI HÒA THƯỢNG
Bố Đại Hòa Thượng đến và đi trong cõi đời này 

như một huyền thoại. Tương truyền rằng, vào đời 
Hậu Lương thời Ngũ Đại, ở Trường Đinh, Phụng 
Hóa, Minh Châu (nay là thành phố Ninh Ba, Triết 
Giang, Trung Quốc) có người nông dân tên là 
Trương Trùng Thiên, tuổi đã 50 mà vẫn còn hiếm 
muộn. Một sáng chớm xuân khi đi giăng lưới trở 
về, đến đầu cầu Nhạc Lâm Tự ông phát hiện ra có 
một tảng băng mỏng trôi đến chân cầu, bên trên 

có một cậu bé chừng 7, 8 tuổi, mặt tròn, đầu tròn, 
tay chân tròn lẵn, ăn mặc phô bày cả chiếc bụng to 
tròn ngồi trên chiếc túi vải màu xanh đang nhìn ông 
cười híp cả mắt. Là người không có con, gặp được 
đứa bé, Trương Trùng Thiên như nhặt được vàng, 
bèn đưa về nhận làm con nuôi và đặt tên Khế Thử, 
hiệu Trường Đinh Tử. Lớn lên, Khế Thử xuất gia 
tại chùa Nhạc Lâm. Với chiếc túi vải trên vai, tính 
tình hào phóng, ưa kết thiện duyên; cùng với dung 
mạo khác người, nói lời khó đoán, ăn ngủ chẳng cầu 
và nụ cười rộng mở, ông vân du khắp chốn để hóa 
duyên và phổ độ chúng sinh, nên mọi người gọi ông 
là Bố Đại Hòa Thượng – Hòa Thượng Túi Vải.     

Một lần, trong lúc hóa duyên có người hỏi pháp 
hiệu của ông là gì? Bố Đại Hòa Thượng đọc ngay 
bài kệ:

Ngã hữu nhất bố đại
Hư không vô quải ngại
Đả khai biến thập phương
Nhập thời quán tự tại.
Tạm dịch:

Ta có chiếc túi vải
Trống không chẳng vướng ngại
Mở ra khắp mười phương
Nhận vào quán tự tại.

Hỏi có hành lý gì không? Thì được ông lại đáp:

Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du
Đổ nhân thanh nhãn tại
Vấn lộ bạch vân đầu.
Tạm dịch:

Bát cơm của ngàn nhà
Một thân xuôi vạn dặm;
Mắt xanh nhìn thấy người,
Hỏi đường tận mây xa.

 Nguồn Internet
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Một lần khác, ông ở lại qua đêm tại nhà một cư 
sĩ. Sớm mai, khi mọi người thức giấc thì ông đã ra 
đi, để lại trên vách bài kệ:

Ngô hữu nhất khu Phật
Thế nhân giai bất thức
Bất tố diệt bất trang
Bất điêu diệt bất khắc

Vô nhất khối nê thổ
Vô nhất điểm thái sắc
Công họa họa bất thành
Tặc thâu thâu bất đắc

Thể tướng bổn tự nhiên
Thanh tịnh thường hiệu khiết
Tuy nhiên thị nhất khu
Phân thân thiên bách ức.

Tạm dịch:

Ta có một thân Phật
Thế gian đều chẳng biết
Chẳng vẽ cũng chẳng tô
Không chạm cũng không khắc

Không một khối đất bùn
Không chút màu tô vẽ
Thợ vẽ, vẽ không xong
Kẻ trộm, trộm không được

Thể tướng vốn tự nhiên
Thanh tịnh thường trong sạch
Tuy là có một thân
Phân đến trăm ngàn ức.

Có người hỏi ông nghĩ gì khi cấy lúa, ông đã tùy 
hứng ngâm lên bài thơ:

Thủ niết thanh miêu chủng phước điền
Đê đầu diện kiến thủy trung thiên
Lục căn thanh tịnh phương thành đạo
Hậu thối nguyên lai thị hướng tiền.

Tạm dịch:

Tách nhánh mạ non cấy phước điền
Cúi đầu là thấy “thủy trung thiên”
Sáu căn trong sạch mới thành đạo
Lùi bước chính là đã tiến lên.

Bài thơ mô tả việc cấy lúa rất cụ thể và dễ hiểu, 
như: tách mạ, cấy lúa, tư thế khom lưng, cúi đầu, 
bước giật lùi… nhưng lại hàm chứa một triết lý rất 
sâu xa qua cách dùng Thiền ngữ thật độc đáo. Câu 
đầu “Thủ niết thanh miêu chủng phước điền”, gợi 
đến sự tích “Phật Tổ niêm hoa” và nụ cười của Ma 
Ha Ca Diếp; phước điền theo nghĩa đen là ruộng 
tốt, nhưng trong ngữ cảnh này lại còn có nghĩa là 
Phước điền y – tức áo cà sa của nhà Phật. Câu hai, 
rõ ràng mô tả động tác cấy lúa, nhưng người nông 
dân này đang ở trong tâm thế tận hưởng hạnh phúc 
từ công việc của mình. Vậy nên khi cúi đầu cấy lúa 
đã cảm nhận được cả cái đẹp của “trời xanh trong 
ngấn nước”, cái khoảnh khắc “an trú trong hiện 
tại” ấy thật là thanh tịnh và đầy ý vị của Thiền. Câu 
ba “Lục căn thanh tịnh phương thành đạo” thì quả 
là cách chơi chữ rất hay. Người nghe có thể hiểu là, 
phải làm sạch bộ rễ thì mạ mới phát triển thành cây 
lúa (vì đạo (稻) là cây lúa); ở góc độ khác, người 
nghe lại hiểu là, khi lục căn (gồm: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý) thanh tịnh thì mới có thể tu tập thành 
Đạo được. (Trong ngữ cảnh này chữ Đạo (道) là 
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con đường dẫn đến chánh quả). Câu bốn “Hậu thối 
nguyên lai thị hướng tiền”, cũng là mô tả động tác 
cấy lúa, vì cấy lúa thì phải đi giật lùi mới được. Câu 
tả thực ấy lại hàm chứa triết lý phong phú, đồng thời 
ngầm chỉ ra phương pháp tu tập của nhà Phật.

Một cư sĩ hỏi ông, làm thế nào mới có thể không 
rơi vào vòng xoáy thị phi bàn luận của người khác? 
Bố Đại Hòa Thượng liền hát một bài “Nhẫn nhục 
kệ” cho ông:

Thị phi tăng ái thế thiên đa,
Tử tế tư lượng nại ngã hà.
Khoan khước đỗ bì thường nhẫn nhục,
Phóng khai ương nhật ám tiêu ma.

Nhược phùng tri kỷ tu y phân,
Tung ngộ oan gia dã cộng hòa.
Yếu sử thử tâm vô quái ngại,
Tự nhiên chứng đắc lục ba la.

Đại ý là: Trên thế gian này, thị phi yêu hận thật 
sự quá nhiều rồi, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại có thể làm 
được gì đây? Nếu như có thể mở rộng tấm lòng thì 
có thể nhẫn được khuất nhục, nếu như có thể buông 
tâm xuống được, thì có thể xua tan màn đen. Không 
kể là đối với người bạn tri kỷ, hay là oan gia, đều 
có thể chung sống hòa thuận với nhau, trong tâm 
không vì yêu hận mà buồn phiền sầu não, thân tâm 
tự nhiên điềm đạm tự tại.

DI LẶC BỒ TÁT
Tương truyền rằng, trước khi viên tịch, Bố Đại 

Hòa Thượng đã ngồi trên tảng đá bằng ở hành lang 
phía đông Chùa Nhạc Lâm, Minh Châu – nơi ông 
đã xuất gia – rồi đọc lên câu kệ:

Di Lặc chân Di Lặc
Phân thân thiên vạn ức
Thời thời thị thời nhân
Thời nhân tự bất thức.
Tạm dịch:

Di Lặc, chân Di Lặc
Phân thân ngàn vạn ức
luôn luôn bảo người đời
Người đời tự chẳng biết.

Đọc xong thì hóa. Ấy là ngày mùng 03 tháng 3 
năm thứ 2 đời Lương Trinh Minh (916).

Từ đấy, người đời mới hay Bố Đại Hòa Thượng 
chính là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Ít lâu sau ở nơi 
khác, có người thấy ông xách túi vân du khắp chốn. 
Về sau, người đời mới theo hình dáng của Bố Đại 
Hòa Thượng mà họa hình, tạc tượng thành Đức Di 
Lặc để thờ phụng trong nhà. 

Ngày nay, đến thăm Nhạc Lâm Tự, có thể thấy 
ngay ở cổng chùa bức tượng Đức Di Lặc với nụ cười 
nguyên xuân như đang hoan hỷ đón chào du khách. 
Bên dưới bức tượng là bài kệ nói lên tấm lòng bao 
dung, hoan hỷ của Người:

“Nhãn tiền đô thị hữu duyên nhân, tương kiến 
tương thân, chẩm bất mãn khang hoan hĩ/ Thế 
thượng tận đa nan nại sự, tự tác tự thụ, hà phương 
đại đỗ bao dung/ Đại đỗ bao dung, liễu khước nhân 
gian đa thiểu sự/ Mãn khang hoan hĩ, tiếu khai thiên 
hạ cổ kim sầu/ Đại đỗ bao dung, nhẫn thế gian nan 
nhẫn chi sự/ Tiếu khẩu thường khai, tiếu thiên hạ 
khả tiếu chi nhân.”

Tạm dịch:

“Trước mắt đều là khách hữu duyên, gặp nhau 
thân nhau, sao chẳng ngập lòng hoan hĩ/ Trên đời 
biết bao điều khó xử, tự làm tự nhận, ngại gì đại đỗ 
bao dung/ Đại đỗ bao dung, hiểu hết bao nhiêu điều 
nhân thế/ Ngập lòng hoan hĩ, cười vang xua sạch cổ 
kim sầu/ Đại đỗ bao dung, nhịn những điều thế gian 
khó nhịn/ Miệng cười luôn nở, cười những kẻ thiên 
hạ nên cười.”

Ngày nay, hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng 
đã được đồng nhất cùng Di Lặc Bồ Tát, là vị Phật 
được mọi người, mọi nhà sùng kính nhất. Ở Nhật 
Bản, hình tượng của ông với nụ cười nguyên xuân 
đã đi vào truyền thuyết dân gian và trở thành niềm 
cảm hứng vô tận của văn học, nghệ thuật – nhất là 
hội họa.



67XUÂN TÂN SỬU ■ 2021

TN. TỊNH QUANGTN. TỊNH QUANG

Nghe Tiếng Gà XuânNghe Tiếng Gà Xuân

Không biết tết có tự lúc 
nào, mỗi khi xuân về tết 
đến, lòng tôi chợt nao 
nao… dư âm tiếng gà 

xuân đâu đây vẫn còn văng vẳng 
bên tai như ru tôi vào giấc mộng 
an bình.

Nhớ những ngày cuối năm, 
khi làn gió đông se thắt, hai cây 
mai cong queo trước sân nhà tôi 
kết nụ, lúc này mọi người trong 
làng đều tất bật sửa sang nhà cửa, 
đầu đường rộn ràng những câu 
chào hỏi và chuyên trò về việc 
làm ăn và cưới hỏi vào năm mới. 
Chợ Côi và chợ Đưới bày bán đủ 
thứ đồ tết, đặc biệt hoa Cúc và 
hoa Vạn thọ vàng rực cả chợ từ 
sáng đến chiều. Quanh làng, đâu 
đâu cũng thấy tràn ngập niềm 
thôi thúc vì xuân.

Tôi hỏi:
- Còn bao lâu nữa mới tới tết 

hở mẹ?
Mẹ bảo:
- Hăm chín ngày nữa.

Thế là tôi ngóng xuân và đếm 
tết vào từng ngày; lòng thầm vui 
vì sắp đến ngày nghỉ học, được 
ăn mứt, hạt dưa, bánh tét, bánh 
chân, được mẹ may áo quần mới 
để mặc đi lễ chùa đầu năm, được 
lì xì, rồi cùng mấy đứa bạn hàng 
xóm đến đình làng để đánh Cờ 
Oi, chơi bài Tới, bài Tiến Lên… 

vào chiều mồng một, mồng hai 
tết.

Cứ mỗi sáng thức dậy vừa 
bước xuống giường, chưa kịp súc 
miệng rửa mặt là tôi vồn vã hỏi 
mẹ:

- Có phải còn 28 (27, 26… 
10, 9…1) ngày nữa là tết phải 
không me?

Mẹ kiên nhẫn trả lời:
- Ừ.

Không gì hồi hộp bằng 30, 
ngày cận tết; mọi người trong 
làng ùn ra chợ, ra đường; không 
khí rộn rã, nô nức của dân làng 
khiến cho mùa xuân càng thêm 
nhiều ý vị. Nhớ năm nào đó, vừa 
ăn cơm chiều 30 mươi xong, tôi 
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hớn hở mặc trước bộ đồ vải xẹt 
Lào (thay vì sáng mồng một mới 
được mặc) với màu đỏ chói mà 
mẹ vừa may xong, cổ áo thắt nơ 
xanh lá cây, tay áo và lai quần 
viền ven trắng, và mang đôi guốc 
gỗ cũng vừa mới mua có màu 
xanh nước biển, trên quai guốc 
có gắn bông hồng bằng vải lụa 
vàng rất xinh. Tôi hãnh diện với 
áo quần mới, với đôi guốc mới, 
và đi ỏng qua ẻo lại, không quên 
xách túi tiền lẻ của mẹ giao phó 
vào làng phát cho người già neo 
đơn và người tật bệnh theo lời mẹ 
dặn: rằng làm phúc cuối năm để 
sang năm hưởng phước.

Mới 7:00 giờ chiều, mẹ bảo 
chị em chúng tôi đi ngủ sớm 
để khuya mẹ gọi dậy đón Giao 
thừa. Tôi lên giường nằm mà mắt 
không thể nào nhắm được. Nhìn 
ra sau vườn qua lỗ hỏng của bức 
tường gỗ, tôi thấy những tàu lá 
chuối đu đưa theo gió mà hình 
dung những cánh buồm đang trôi 
trên những con sóng đen của đại 
dương và chờ đợi ánh bình minh 
bên chân trời hắt hiu thăm thẳm; 
thỉnh thoảng một vài cơn gió lướt 
nhanh khiến cho những tàu lá bật 
lên bật xuống ẩn hiện ánh sáng 
của những ngọn đèn cầy đu đưa 
của nhà hàng xóm ở sau nương 
nhà tôi. Lòng cảm thấy nôn nao, 
tôi bước xuống giường và đi ra 
sân. Bóng đèn dầu ở bàn thờ trước 
hiên nhà tôi đã bị gió tạt qua tạt lại 
đen thui. Nhìn bóng đèn của hai 
nhà cạnh bên cũng không khác gì 
mình. Một lúc, mẹ tôi chong thêm 
một cây đèn sáp lớn, ánh sáng của 
nó lưng tưng nhảy nhót trước gió 
thật là vui mắt; càng vui hơn khi 

thấy nhà nào cũng mở toang cửa, 
bên trong ánh sáng liu riu, vài ba 
cái bóng người chao qua đảo lại 
trong nhà kia. Thoang thoảng mùi 
nhang trầm đâu đó loang trong 
không gian thơm phức, trời đất 
như nồng nàn hơn lúc nào cả.

Đến chừng 9:00 giờ tối, tôi 
giúp mẹ chuẩn bị hương quả, 
bánh mức, xôi chè và thức ăn đặt 
ở bàn thờ để rước ông bà. Sau đó, 
mẹ mặt áo dài xanh ngồi lần chuỗi 
trước bàn thờ Phật, tôi ngồi sau 
lưng mẹ, lắng nghe tiếng thì thầm 
của mẹ…tiếng nhỏ lắm, nhưng 
cũng đủ cho tôi nghe được danh 
hiệu Quan Thế Âm Bồ tát...Cứ 
chừng khoảng mười tiếng niệm 
là mẹ chắp tay cúi đầu xuống đất 
lạy Phật, tôi cũng bắt chước mẹ 
lạy Phật. Xong thời niệm Phật 
mẹ qua bàn thờ ba và ông bà thắp 
nhang và khấn rằng: “Ba ngày 
tết, mời các vị về nhà vui tết cùng 
con cháu và phò hộ cho chúng nó 
mạnh khỏe, đừng ốm đau…”

Tôi ngước mắt nhìn lên di ảnh 
của ba, của ông bà nội ngoại như 
lung linh theo lời ước nguyện của 
mẹ. Ngọn đèn cầy trên bàn linh 
nhỏ xiu, dù không đủ sáng và ấm 
trong đêm 30 của miền Trung, 
trong lòng tôi chợt ấm lên một 
cách lạ thường với cảm giác rằng 
người thân của tôi đang đoàn tụ 
trong giây phút đó, dù bên ngoài 
cơn gió giao thời vẫn rít lên trên 
nhưng cành phi lao già tuổi.

Xong lễ khấn, tôi giúp mẹ sửa 
soạn mâm trái cây và lư nhang 
cúng giữa trời, treo lại tràng 
pháo Tống trước mái hiên vừa rơi 
xuống đất vì bị gió đánh gãy đứt 
dây. Tràng pháo của nhà tôi rất 

dài, gần chấm xuống đất, có màu 
đỏ thẫm giống như bức màn sáo 
treo ở cửa nhà của Bảy Chú Lùn 
trong quyển sách tập đọc lớp bốn 
của tôi. Nhà của bác Tư Chèo và 
bà Thơm Mối ở kế bên nhà tôi 
cũng treo pháo đỏ như nhà tôi, 
nhưng tràng pháo của họ nhỏ hơn 
và ngắn hơn, dù đã móc trên bụi 
tre rậm bên hông nhà mà cũng bị 
gió thổi tới tấp, bay phấp phơi; 
tôi cứ trông theo mà lòng lắt lư 
lo sợ rằng chúng sẽ rơi mất. Loay 
hoay một lúc, tôi chợt thấy tất cả 
sân nhà xung quanh sáng lên, nhà 
con Bòn và thằng Lượm học cùng 
lớp ở bên kia sông nhà tôi cũng 
sáng lên, rồi cả làng sáng lên như 
trăng khuya 21, rồi nhiều bóng 
người lững thững nhấp nhô trong 
ánh sáng huyền diệu ấy. Mẹ nói 
sắp đến Giao thừa, và bảo tội gọi 
tất cả chị em thức dậy.

Thằng Chó Lớn và Chó Don 
em tôi khóc rú lên không chịu 
thức. Chỉ có tôi, thằng Cu Anh, 
chị Cả cùng mẹ tôi chuẩn bị đón 
giao thừa. Ba chị em tội ngồi 
trệt trước ngạch cửa nhà và dòm 
qua lũ trẻ hàng xóm nhà kế bên, 
chúng nó cũng ngồi chao vao 
trước ngạch cửa nhà như chúng 
tôi; chỉ có những người lớn đi lui 
đi tới làm gì đó trước sân nhà. 
Chốc chốc, chị Cả tôi nóng lòng 
hỏi mẹ:

- Còn bao lâu nữa mới đốt 
pháo hở mẹ?

Mẹ bình thản:
- Sắp rồi…

…Một âm thanh bất chợt nổ 
tách… tách... ở làng trên phát ra, 
tất cả chúng tôi đứng dậy, mẹ bảo 
đứng ra xa tràng pháo. Nhanh 
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tay, me rút que diêm quẹt lửa 
châm vào ngòi pháo….những tia 
lửa xẹt ra, rồi một tiếng nổ ‘đùng’ 
to lớn; chúng tôi nhảy tửng lên 
vui mừng và dùng hai tay bịt 
tai và la lớn, lũ trẻ nhà kế bên 
cũng bịt lỗ tai và la lớn nhưng 
vẫn không át được tiếng pháo 
Giao thừa. Những tiếng nổ vang 
trời tiếp theo cứ đùng… đùng… 
đùng… liên hồi như xé toạc màn 
đêm. Rồi tiếng pháo nổ đùng… 
đùng… của nhà kế bên, tiếng 
pháo nổ đùng... đùng… của nhà 
kia nhà nọ, làng trên làng dưới 
cùng nhau nổ vang sáng rực cả 
bầu trời tạo thành hàng vạn ngôi 
sao lấp la lấp lánh. Chừng mười 
phút sau, lúc tiếng pháo Giao 
thừa đón mừng năm mới đã im 
phắc là tiếng ba hồi chuông trống 
Bát Nhã của chùa Đông Hồ vang 
lừng; trong làn khói hương nghi 
ngút, mọi người đều chắp tay và 
thầm nguyện ân Tam bảo phò trì 
cho năm mới… Khi hồi chuông 
trống vừa dứt, nhà nhà tắt đèn tắt 
nến đi ngủ, ngổn ngang xác pháo 
rãi đỏ ngập sân nhà.

Sau giờ đón Giao thừa, chị 
em tôi đều leo lên giường ngủ 
tiếp. Riêng tôi được nằm chung 
với mẹ, tôi thấy mẹ cứ tráo mắc 
nhìn vào khoảng không. Ngạc 
nhiên, tôi hỏi:

- Mẹ không nhắm mắt ngủ? 
mẹ không mệt hả?

- Mẹ chờ nghe tiếng gà gáy.
- Nghe tiếng gà để làm chi hả 

mẹ?
- Để biết rằng năm ni làng 

mình được mùa hay mất mùa. 
Nếu sau giờ Giao thừa mà chó sủa 
trước thì năm ni làng mình mất 
mùa và sẽ có ăn trộm. Còn nếu 

làng mình năm ni được mùa, vui 
vẻ ấm no thì có điềm gà gáy trước.

-Ai nói với mẹ rứa?
- Đó là tục tin lâu đời của ông 

bà và của làng mình.
- Thiệt hả mẹ?
- Ừ.

Tôi nhìn ra ngoài sân, không 
thấy gì cả, ngoài bức màn đen 
khổng lồ đang ôm choàng cả 
không gian tĩnh mịch. Tôi bắt 
chước mẹ nhìn lên trần nhà, lắng 
lòng chời đợi… để nghe tiếng gà 
gáy chứ không phải tiếng chó sủa 
hay tru. Không gì để nghe cả… 
ngay cả tiếng con ễnh ương bì 
bõm sau bờ ao hằng đêm cũng im 
ru, chỉ còn tiếng gió rất nhẹ vi vu 
trên rặng cây cao niên sau hiên 
nhà. Vạn vật im lìm như đang 
chìm vào giấc ngủ mê say.

Meo… meo.., con mèo Mun 
nhà tôi đi theo con mèo cái nhà 

ông Giò ba ngày nay, bất chợt trở 
về ré lên trong đêm. Tôi thúc vào 
tay mẹ và nói:

- Mẹ ơi năm ni mèo kêu trước, 
coi chừng nghèo đó!

- Đừng nói tầm bậy, con mèo 
kêu chỉ có nhà mình nghe, không 
phải là điềm báo của cả làng.

Mẹ tôi nói với vẻ mặt nghiêm 
khắc hơn.

Tôi im lặng chờ đợi tiếp…
Thời khắc trôi qua lúc này đối 
với tôi sao mà chậm quá! Tôi lăn 
qua lăn lại một hồi rồi mệt lử, và 
trong khi sắp đi vào cõi mộng 
bỗng tiếng gà khuya từ xa vọng 
lại: Ò … ó… o… o…

Giật mình, tôi thấy mẹ vùng 
dậy và thở phào nhẹ nhõm. Vẻ 
mặt tươi vui, mẹ bước xuống 
giường và đến bàn Phật, bàn linh 
thắp hương vái lạy và khẽ nói: 
“Năm ni vui rồi…”

Không biết làng trên thì sao, 
làng tôi hình như năm nào sau lễ 
đón Giao thừa một lúc là tiếng gà 
khuya vang lên, chỉ một tiếng gà 
khởi đầu, báo hiệu niềm tin và hy 
vọng về một năm mới yên lành 
nơi miền thôn dã. Tương lại đơn 
giản được hẹn ước bằng tiếng gà 
xuân khoác trên những cánh đồng 
với hai mùa mưa nắng hài hòa.

Bây giờ làng tôi có còn đón 
xuân với tiếng pháo tưng bừng 
như xưa không? Có còn lắng 
nghe tiếng gà khuya sau phút 
Giao thừa im ắng ấy? Tiếng gà 
xuân hôm nao đã êm đềm đi vào 
ký ức tuổi thơ của tôi, vẳng nghe 
đâu đây chốn quê xưa thanh bình 
êm ả.
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Nguyễn Long

TRANH-LUẬN TRANH-LUẬN 
VỀ CÀN-KHÔNVỀ CÀN-KHÔN
Kiểu KALAMKiểu KALAM

(A Kalam Cosmological 
Argument)1

1  Kalam: Theo Dictionary.com, noun, Islam. Một 
định nghĩa là:
A school of philosophical theology originating in the 
9th century A.D., asserting the existence of God as 
a prime mover and the freedom of the will (Một 
trường phái triết lý thần học bắt nguồn từ thế kỷ 
thứ 9 A.D. (Anno Domini) xác quyết rằng sự hiện-
hữu của Thượng Đế (God) như là Chuyển-Thể uyên 
nguyên (tạm dịch) và sự tự do của ý-chí.

Mỗi sinh-hữu có nguyên-nhân sinh-hữu
Mà Càn-Khôn đã sinh-hữu, cho nên
Càn-Khôn có một nguyên-nhân sinh-hữu
Là Chân-Không chứa Năng-Lượng nguyên-tuyền.1

1 Mỗi hiện-hữu có nguyên-nhân sinh-hữu – Everything 
that exist has a cause (of its existence). (Mà) Càn-Khôn 
(đã) sinh-hữu – The universe exists. Cho nên – Therefore, 
Càn-Khôn có một nguyên-nhân sinh-hữu – The universe 
has a cause of its existence.
Chân-Không chứa Năng-Lượng nguyên-tuyền (The cause 
of the existence of the universe) is Emptiness with its 
original (internal) energy.

Một Dao-Động Chân-Không sinh Đơn-Điểm,
Điểm Nhiệt, Năng vô-lượng trướng-bành nhanh
Hơn Quang-Tốc. Trong siêu-thời, toàn-xạ
Hóa hạt vi. Này, Vũ-Trụ hình-thành!2

Nên, Vũ-Trụ có nguyên-nhân sinh-hữu
Là khởi nguồn từ Năng-Lượng Chân-Không.
Nên, tất yếu Chân-Không luôn hiện-hữu
Như nguyên-nhân mọi hiện-hữu trùng trùng.3

Nguyên-nhân của Chân-Không thì tất yếu
Là Chân-Không, là trùng điệp Chân-Không
Nguyên-nhân tiếp nguyên-nhân thành vô tận,
Khắp mười phương, lai khứ của vô cùng.

Một Vũ-Trụ hay là nhiều Vũ-Trụ
Bắt nguồn từ các Dao-Động Chân-Không,
Và tất yếu từ Chân-Không Dao-Động
Mà hiện-sinh như thực-thể bềnh bồng.4

Nếu không có Chân-Không đầy Năng-Lượng,
Tại làm sao có Vũ-Trụ tồn-sinh?
Nếu Vũ-Trụ không tồn-sinh chính nó,
Thì làm sao có Nhân-Thế đa-tình?

2 Một Dao-Động Chân-Không – A vacuum fl uctuation. 
Đơn-Điểm – The Gravitational (Big Bang) Singularity.
Điểm nhiệt, năng vô-lượng – A Singularity of infinite 
temperature and energy.
Trướng-bành (hay bành trướng) nhanh hơn quang-tốc – 
Expanding faster than the speed of light.
  Siêu thời: Thời gian siêu ngắn (ngắn hơn 10-43 seconds).
 Xạ: Radiation. Xạ hóa hạt vi – The radiation (of the Baby 
Universe) was converted into particles/antiparticles.

3 Nên Vũ-Trụ có nguyên nhân sinh-hữu – Therefore (if) 
the universe has a cause of the existence.
Là khởi nguồn từ Năng-Lượng Chân-Không – Then, 
(that cause) is from the vacuum (Emptiness energy).
Nên, tất yếu Chân-Không luôn hiện-hữu – Therefore, 
Emptiness essentially always exists.

4 Dao-Động Chân-Không – Emptiness/Vacuum 
fluctuation(s)
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Nếu không có Điểm-Đơn đầy Năng, Nhiệt,
Tại làm sao có Nền Xạ Vi-Ba?
Nếu không có sự Động-Dao Lượng-Tử,
Tại làm sao cả Vũ-Trụ bay xa?5

Ồ, hữu-thể phát sinh từ Không-Thể,
Không ngút ngàn chứa Sắc Sắc là Năng.
Năng là “Khối” nhân “bình-phương Quang-Tốc”.
Khối mêng mông là hiện-hữu muôn tầm.6

Vậy chỉ có Chân-Không hàm Năng-Lượng,
Mọi hiện-sinh là trình-hiện mà thôi,
Từ hạt Quark đến Không-Thời Tương-Đối,
Đến Càn-Khôn tận biên-ngoại diệu vời.

Vậy chỉ có Chân-Không hàm Năng-Lượng
Là nguyên-nhân thực-hữu của Muôn Trùng.
Nếu Siêu-Thể được tin là hiện-hữu
Không thể không xuất-hữu tự Chân-Không.

Và giải thích tại làm sao Siêu-Thể
Đã hiện-sinh-không cưỡng lý cuồng ngôn-
Vì hiện-hữu không-nguyên-nhân nghịch lý,
Dù bên trên bên dưới mọi sinh-tồn.7

5 Điểm Nguyên-Sơ Đơn-Hữu (Đơn Điểm, Điểm Đơn) – 
The Initial Singularity.

Nền Xạ Vi-Ba – The Cosmic Microwave Background 
Radiation (MBR).
Sự Động-Dao Lượng-Tử - The Quantum Fluctuation.
 Vũ-Trụ bay xa – The expansion of the universe.

6 Hữu-thể - (All) existences, all phenomena.  Không-
thể - The Emptiness (that is not a Nothingness, not a 
Complete Nothingness).
University of Texas at Austin, Back to the Big Bang: 
“Virtual particles and photos were created from the 
high-energy VACUUM STATE, from NOTHING” (sic) 
- Vacuum và Emptiness ở đây hiểu nghĩa là Không-
Thể (Vacuum, Space trong Thời-Không Tương Đối, 
Vũ Trụ; và Emptiness trong nghĩa Chân-Không, không 
phải là Không Ngơ, Không Trống, Hư-Không, Hư-Vô, 
Nothingess, Nothing).

7 Hiện hữu (nguyên-nhân) không-nguyên-nhân – An 
uncaused cause.

Lá Thư Điều Ngự
Tiếp theo trang 1

cũng không để bị mắc kẹt trong phạm trù 
triết lý nhị nguyên vốn  bắt nguồn từ những 
khái niệm phân chia giữa chủ thể và khách 
thể, có và không, siêu nghiệm và nội tại, 
tự ngã và thế giới… như một mâu thuẫn 
lưỡng cực không thể hợp nhất.

Năm mới cần có những nhận thức mới 
vượt tầm thời đại. Để thành tựu viên mãn 
những khát vọng tốt đẹp nhất trong cuộc 
sống, chúng ta cần chủ động nâng cao khả 
tính giác ngộ bằng cách vun bồi kiến giải 
Phật pháp, tinh tấn hành trì lời Phật dạy 
nhằm đoạn tận lậu hoặc và nỗ lực dấn thân 
chu toàn lý tưởng Bồ Tát đạo.

Hy vọng năm mới mọi sự đều đổi mới 
trên căn bản của Bồ đề tâm, nhưng niềm 
tin sắc son vào chánh pháp vẫn luôn mãi 
bất động.

Nguyện cầu Phật pháp trường tồn, thế 
giới thái bình, nhân sanh an lạc; đặc biệt 
dân tộc Việt Nam sớm hưởng độc lập, tự 
do, dân chủ và thịnh vượng.

Kính chúc mọi người một tâm xuân 
thường tại, phước huệ trang nghiêm.

Xuân Tân Sửu – 2021
TK Thích Viên Lý
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TẾT THÁI LAN, LÀO, TẾT THÁI LAN, LÀO, 
CAMPUCHIA và MIẾN ĐIỆNCAMPUCHIA và MIẾN ĐIỆN

Tài liệu – Wikipedia

TẾT THÁI LAN – Songkran
Songkran là ngày tết cổ truyền 

mừng năm mới của Thái Lan. 
Songkran được tổ chức vào ngày 
đầu năm theo Phật lịch (tương 
ứng với ngày 13-15/4 theo dương 
lịch) để đón năm mới. Đây là thời 
điểm người Thái tỏ lòng kính mộ 
lên Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, 
té nước vào người cao tuổi nhằm 
tỏ lòng tôn kính. Trong thời gian 
diễn ra lễ hội, nhiều cuộc diễu 
hành, thi sắc đẹp được tổ chức. 
Ngoài ra, người ta còn nấu các 
món ăn truyền thống và mặc các 
trang phục nhiều màu sắc. Đặc 
biệt, trong tết Songkran, người 
dân sẽ té nước lên nhau bằng xô, 
súng phun nước, bóng... những 
người càng được té nhiều nước 
càng may mắn. Lễ hội này có 
nét giống Lào và Campuchia, tuy 
nhiên mỗi nước có nghi thức lễ và 
hội có vài chi tiết khác nhau.

Tính cộng đồng
Tết té nước của Thái Lan 

mang tính chất cộng đồng nhiều 
hơn so với Tết cổ truyền của Việt 
Nam và các nước Đông Á khác 
– thường hướng về gia đình. Do 
đó, lễ hội Songkran là một dịp lý 
tưởng để du khách tới chứng kiến 
và tham gia ngày hội.

Tắm Phật
Ở Thái Lan, Phật giáo là 

quốc giáo vì vậy nước này ăn tết 
theo Phật lịch. Theo Phật lịch, 
năm mới bắt đầu bằng ngày Đản 
sinh của Đức Phật 15/4 và ngày 
lễ chính thức được mở đầu bằng 
lễ tắm Phật trên chùa. Sau lễ tắm 
Phật, mọi người bắt đầu chào 
mừng năm mới bằng hội té nước. 
Từ năm 1941, Hoàng gia Thái đã 
quy định rằng ngày Tết Songkran 
bắt đầu vào ngày 13-4 (dương 
lịch) mỗi năm.

Nguồn gốc Songkran
Từ Songkran xuất phát từ 

tiếng Phạn, với nghĩa "lúc thời 
gian chuyển dịch, mặt trời đi từ 
khu vực Hoàng Đạo sang khu 
vực Kim Ngưu trong vũ trụ", mọi 
người đón mừng Đản sinh Đức 
Phật bằng việc phun nước vào 
người nhau để gột rửa hết buồn 
phiền đón mừng năm mới. Mọi 
người lên chùa dự lễ tắm Phật và 
mang trái cây cùng những món 
ăn chay cúng các vị sư, đồng thời 
thả chim lên trời phóng sinh, sau 
đó là chúc thọ cha mẹ, ông bà, rồi 
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lấy nước thơm cho vào phun lên 
người nhau để chúc phúc.

Songkran
Để chuẩn bị cho Tết 

Songkran, người dân dành 2 ngày. 
Bắt đầu là Wan Sungkharn Long 
- ngày này được dành để dọn dẹp 
nhà cửa và rũ bỏ những cái cũ. 
Tiếp đó là Wan Nao – ngày dành 
riêng để chuẩn bị đồ ăn trong 
những ngày lễ sắp tới. Theo tập 
tục, người dân sẽ tới bờ sông và 
thi nhau dựng các ngôi chùa bằng 
cát, mỗi hạt cát sẽ cuốn đi một tội 
lỗi. Ngày Wan Nao tương tự như 
ngày 30 của Tết cổ truyền Việt 
Nam. Wan Payawan là ngày đầu 
tiên của năm mới. Mở đầu là một 
số nghi lễ trên chùa vào lúc sáng 
sớm, người dân sẽ cúng đồ ăn và 
quần áo. Còn tại nhà, các bức ảnh 
của Đức Phật sẽ được lau và vẩy 
nước thơm. Wan Payawan cũng 
là ngày bắt đầu của lễ hội té nước.

Cuối cùng là ngày Wan Parg-
bpee – ngày để cầu nguyện, 
tưởng nhớ người già và tổ tiên và 
rắc nước thiêng.

Tuy nhiên, những lễ hội trên 
chỉ là cơ bản vì mỗi vùng lại có 
tập tục khác nhau. Một số nơi lưu 
truyền những sự tích khác nhau 
về ngày lễ. Theo thường lệ, thủ 
đô Bangkok là nơi tổ chức các 
hoạt động chào mừng lớn nhất. 
Các du khách được khuyên nên 
tới Chiang Mai - thủ đô của 
Songkran, nơi tuyệt vời nhất trên 
thế giới để chứng kiến tết té nước. 

Chiang Mai được cho là nơi tổ 
chức một tết té nước đầy màu sắc 
truyền thống vì ở đây, người Thái 
còn giữ được nhiều phong tục cổ 
xưa. Người Chiang Mai sửa soạn 
Tết Songkran từ trước một tháng; 
họ lo trang hoàng lại nhà cửa và 
chùa chiền, sao cho nhà cửa thật 
lộng lẫy, chùa chiền thật đẹp và 
uy nghiêm. Với người Chiang 
Mai thì ngày Tết Songkran càng 
ướt càng vui, càng hạnh phúc. 
Do đó ai cũng chuẩn bị kỹ các 
phương tiện té nước vào người 
nhau. Sau khi mọi người vui 

thỏa với việc chúc phúc nhau 
bằng nước thì họ bắt đầu ăn Tết. 
Songkran là Tết mọi người nghĩ 
tới người đã khuất nên họ thường 
chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn 
để cúng tổ tiên rồi tiếp đó mới 
vui chơi thỏa thích. Cũng trong 
tết té nước, người dân ở Chiang 
Mai cũng làm lễ buộc chỉ cổ tay 
như một hình thức chúc may mắn 
trong năm mới.
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TẾT LÀO – Bunpimay
Tết Lào (tiếng Lào: Bunpimay, 

Pi Mai, Pee Mai, Koud Song 
Kane hay Bunhot Nậm) diễn ra từ 
14 đến 16/4 hằng năm. Đây là Tết 
theo Phật lịch vì ở Lào, đạo Phật từ 
lâu đã trở thành quốc giáo. Người 
dân té nước để cầu may, bình yên 
cho cả năm. Cũng như người dân 
Thái Lan và Campuchia, lễ hội 
Bunpimay mang ý nghĩa đem lại 
sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn 

vật, ấm no hạnh phúc thanh khiết 
hóa cuộc sống của con người. 
Bunpimay là dịp để nuôi dưỡng và 
hun đúc nghệ thuật dân tộc.

Nguồn gốc lễ hội
Hiện nay Tết Lào được tổ 

chức từ ngày 13 đến ngày 16 
tháng 4 dương lịch hàng năm, khi 
bầu trời thanh cao, các dòng sông 
lớn đều dồi dào nước tượng trưng 
cho một năm mới nhiều lộc.

Tết Bunpimay diễn ra trong 
ba ngày. Ngày đầu tiên cũng 
là ngày cuối cùng của năm cũ, 
người ta lau dọn sạch sẽ trong nhà 
ngoài ngõ. Ngày thứ hai không 
được tính đến vì đó là giao thời 
giữa năm cũ và năm mới. Hội bắt 
đầu vào ngày cuối cùng với nhiều 
hoạt động tưng bừng khắp nơi. 
Ngày cuối cũng là ngày kết thúc 
tuần trăng. Trong ba ngày này 
người Lào được nghỉ, không làm 
việc và cũng không có các hoạt 
động buôn bán.

Các phong tục trong Tết 
Bunpimay
Té nước

Vào ngày đầu tiên của Tết 
Lào, người ta quét dọn, lau chùi 
nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị nước 
thơm và hoa. Nước thơm là một 
hỗn hợp gồm nước, nghệ, bồ kết 
nướng, hoa và dầu thơm. Nước 
được ướp hương hoa hoặc hương 
liệu thiên nhiên. Về sau người ta 
còn cho cả kem và bột.

Vào buổi chiều, người dân 
trong làng tập trung ở chùa để 
làm lễ cúng Phật, cầu nguyện, 
nghe các nhà sư thuyết pháp. Sau 
đó, người ta rước tượng Phật ra 
một gian riêng trong ba ngày và 
mở cửa để mọi người có thể vào 
tắm Phật. Nước thơm sau khi tưới 
lên các tượng Phật sẽ được hứng 
lại đem về nhà để sức vào người 
làm phước. Người ta còn té nước 
vào các nhà sư, chùa và cây cối 
xung quanh chùa. Để tỏ lòng tôn 
kính người trẻ tuổi té nước những 
người lớn tuổi để chúc sống lâu 
và thịnh vượng. Bạn bè té nước 
vào nhau. Họ không chỉ té nước 



75XUÂN TÂN SỬU ■ 2021

vào người mà còn vào nhà cửa, đồ 
thờ cúng, súc vật và công cụ sản 
xuất. Người Lào tin rằng nước sẽ 
giúp gột rửa điều xấu xa, bệnh tật 
và cầu chúc năm mới sống lâu, 
sạch sẽ và mạnh khỏe. Ai bị ướt 
nhiều là hạnh phúc nhiều.

Tục lệ té nước (tạt nước) trong 
ngày tết của Lào cũng có phần do 
thời tiết nóng bức (tháng 4 là thời 
điểm nóng nhất ở Lào). Trước 
khi té nước cho nhau, người ta 
thường dành cho nhau những lời 
chúc tốt lành.

Xây tháp cát
Cát được đưa đến sân chùa 

và trang trí trước khi dâng cho 
các nhà sư để tỏ lòng thành kính. 
Có hai cách để làm tháp bằng 
cát. Người ta có thể làm ngay tại 
bãi biển hoặc dâng cát cho chùa. 
Tháp cát được trang trí bằng cờ, 
hoa, dây vải trắng và vẩy nước 
thơm. Các tháp cát này tượng 
trưng cho núi Phoukaokailat nơi 
bảy con gái của Kabinlaphom thờ 
đầu cha mình và được dâng cúng 

để cầu sức khỏe, hạnh phúc trong 
năm mới.

Phóng sinh
Các loài động vật như rùa, 

cá, cua, chim, lươn và các con 
vật nhỏ khác được phóng sinh. 
Người ta tin rằng trong dịp Tết 
ngay cả động vật cũng cần được 
tự do. Một số người phóng sinh 
động vật với số lượng trùng với 
tuổi của con vật.

Hái hoa tươi
Vào các buổi chiều, sư trụ trì 

hướng dẫn các nhà sư, ni cô và dân 
làng đi hái hoa tươi đem về chùa 
cúng Phật. Trong khi đi hái hoa 
người ta chơi trống và các nhạc cụ 
cổ truyền. Những người khác thì 
đem nước đến lau rửa hoa.

Buộc chỉ cổ tay
Ngày tết khách đến xông nhà 

được chủ nhà buộc vào cổ tay 
một vòng chỉ xanh hoặc đỏ, biểu 
tượng hạnh phúc và sức khỏe.

Các phong tục khác
Vào những ngày này mọi 

người thường biếu vải, biếu khăn 
cho người già. Hội đua thuyền 
được tổ chức trên sông. Ở các 
địa phương đều có đám rước, 
nhưng nổi tiếng nhất là đám rước 
Nangsangkhane ở cố đô Luang 
Prabang, với bảy cô gái đóng vai 
bảy người con của Kabinlaphom.

Ban ngày người ta đến đền 
chùa cầu nguyện. Vào buổi 
tối, mọi người tập trung ở chùa 
để vui chơi, biểu diễn âm nhạc 
truyền thống (morlam) và múa 
lamvong. Nếu làng nào đặt tượng 
Phật trong hang núi thì lễ tắm 
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Phật gọi là Song Namphaphou. 
Các nhà sư và dân làng ăn trưa 
ngay tại núi sau khi làm lễ.

Hoa
Hoa sử dụng trong những 

ngày này được xem là điềm may 
mắn, có hai loại hoa: hoa Muồng 
(bò cạp vàng, hoa hoàng hậu) 
được người dân cột vào xe và 
treo trên nhà để cầu may mắn. 
Còn hoa Champa được người dân 
kết thành chùm hay cài trên tóc 
để cầu mong điều phước lành.

TẾT CAMPUCHIA – 
Chol Chnam Thmay

Chol Chnam Thmay (hoặc 
Chaul Chnam Thmay) là lễ hội 
mừng năm mới theo lịch cổ 
truyền của dân tộc Khmer. Chôl 
nghĩa là Vào và Chnăm Thmay 
là Năm Mới. Lễ Chôl Chnăm 
Thmay cũng là những ngày Tết 
của Campuchia. Ngoài tôn giáo 
chính là Phật Giáo, người Khmer 
còn tin rằng mỗi năm có một vị 
thần trên trời (Têvôđa) được sai 
xuống để chăm lo cho cuộc sống 
và con người trong năm đó, hết 
năm lại về trời để vị thần khác 
xuống hạ giới. Những ngày này 
trở thành, lễ hội truyền thống của 
cả cộng đồng. Tổ chức nhiều trò 
vui như đốt đèn trời, đốt ông lói, 
đánh quay lửa... Các cụ già kể cổ 
tích, thần thoại, chuyện cũ cho 
con cháu nghe.

Campuchia cũng sử dụng 
Phật Lịch của Phật Giáo để đếm 
năm. Đối với năm 2021 là Phật 
Lịch 2565.

Thời gian
Thường tổ chức khoảng đầu 

tháng Chét của lịch Phật giáo 

Khmer (khoảng giữa tháng 4 
dương lịch). Kéo dài trong 3 
ngày, năm nhuận kéo dài 4 ngày, 
tên gọi mỗi ngày tết khác nhau.

1. Ngày đầu tiên có tên: Maha 
Songkran (Chôl sangkran 
thmây)

2. Ngày thứ hai có tên: Wanabat 
(Wonbơf)

3. Ngày thứ ba có tên: Tngai 
Laeung Saka (Lơng săk)

4. Nếu năm nhuận cũng có tên 
là: wonbơf
Trong các ngày này mọi người 

đi thăm hỏi lẫn nhau, chúc nhau 
tài lộc, sức khỏe, phát đạt và cùng 
nhau tham gia các trò vui. Thời 
gian có khi kéo dài hơn tuần mới 
trở lại cuộc sống th ường nhật.

Chuẩn bị
Gia đình nào cũng tập trung 

ăn mặc đẹp, các trẻ em được 
may sắm những bộ quần áo mới. 
Mọi nhà đều sửa sang, quét dọn, 
trang trí lại, chuẩn bị đồ ăn thức 
uống đầy đủ cho những ngày Tết. 
Trước đây người ta giã gạo, chà 
gạo sẵn, làm bánh. Ngày nay họ 

chuẩn bị gạo đầy đủ, cùng các đồ 
ăn như bánh trái, hoa quả, cá, thịt, 
rau... tất cả đều sẵn sàng. Mọi 
công việc thường ngày đều dừng 
lại, mọi người nghỉ ngơi, trâu bò 
thả tự do. Người người hào hứng 
chăm lo cho ngày tết. Sửa sang 
nhà cửa, chuồng trâu chuồng bò 
đều phải đầy rơm đầy rạ.

Đêm giao thừa
Nhà nào cũng làm cỗ, thắp 

hương, đốt đèn, cúng tiễn đưa 
vị Têvôđa cũ, đón rước Têvôđa 
mới. Trên bàn thờ có bày sẵn năm 
nhánh hoa, 5 cây đèn cầy, 5 cây 
nhang, 5 hạt cốm và nhiều loại 
cây quả. Cả gia đình ngồi xếp 
chân trước bàn thờ tổ tiên, khấn 
vái, mong và tin rằng sẽ được 
thần ban phước lành.

Ngày Chôl sangkran thmây
Ngày thứ nhất làm lễ rước 

đại lịch. Mọi người tắm gội, mặc 
quần áo đẹp, đội cỗ lên chùa. Vào 
giờ tốt đã được chọn, bất kể sáng 
hay chiều (thường là vào 7 giờ 
sáng hoặc 5 giờ chiều).
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Mọi người mang theo lễ vật: 
nhang đèn, hoa quả đến chùa làm 
lễ rước Đại lịch, Môha Sang-
Kran. Môha Sang-Kran đặt trong 
khay sơn son thếp vàng đưa lên 
kiệu khiêng đi vòng quanh chính 
điện 3 vòng trang trọng, vừa là 
lễ chào mừng năm mới vừa chờ 
điềm báo năm mới tốt hay xấu, 
tùy vào cuộc rước có hoàn thiện 
hay không, rồi mới vào chính 
điện làm lễ. Sau đó, tất cả vào lễ 
Phật, tụng kinh chúc mừng năm 
mới.

Ngày Wonbơf
Ngày thứ hai làm lễ dâng 

cơm và đắp núi cát. Mỗi gia đình 
làm cơm dâng cho các vị sư; sãi ở 
chùa vào buổi sớm và trưa. Trước 
khi ăn, các nhà sư tụng kinh làm 
lễ tạ ơn những người làm ra vật 
thực, những người mang vật thực 
đến cho nhà chùa. Buổi chiều, tổ 
chức lễ đắp núi cát để tìm phúc 
duyên. Mọi người đắp cát thành 
nhiều ngọn núi nhỏ theo tám 
hướng và một núi ở trung tâm, 

tượng trưng cho vũ trụ. Tục này 
có dẫn chứng theo tích lâu đời 
biểu lộ ước vọng cầu mưa, cầu 
phúc của con người.

Ngày Lơng săk
Ngày thứ ba làm lễ tắm tượng 

Phật, tắm sư. Vào buổi sáng dâng 
cơm sáng cho các sư, họ tiếp tục 
nghe thuyết pháp. Chiều, đốt đèn 
nhang, dâng lễ vật, đưa nước có 
ướp hương thơm đến tắm tượng 
Phật. Biết ơn tưởng nhớ Đức Phật 
đồng thời gột rửa mọi điều không 
may của năm cũ, bước sang năm 
mới, mọi sự như ý.

Sau đó tắm cho các vị sư sãi 
cao niên. Sau lễ tại chùa, mọi 
người rước các nhà sư tới nghĩa 
trang, để thực hiện lễ cầu siêu 
cho linh hồn những người quá cố. 
Sau đó ai về nhà nấy, làm lễ tắm 
tượng Phật tại nhà mình, dâng cỗ 
chúc phúc ông bà cha mẹ, xin tha 
thứ những thiếu sót, lỗi lầm năm 
cũ.

TẾT MIẾN ĐIỆN – Thingyan
Thingyan (tiếng Miến Điện: 

sangkran, từ bắt nguồn từ tiếng 
Pali sankanta, nghĩa là sự di 
chuyển của mặt trời từ cung Song 
Ngư sang cung Dương Cưu) là 
Tết té nước năm mới của Miến 
Điện (nay là Myanmar), thường 
rơi vào giữa tháng tư (theo lịch 
Miến Điện cổ). Ngày lễ diễn ra 
trong 4 hoặc 5 ngày năm mới. 
Theo truyền thống, thời điểm 
diễn ra Tết được tính theo âm 
lịch Miến Điện nhưng ngày nay 
được cố định từ ngày từ 13 đến 
16 tháng 4, trùng vào dịp lễ Phục 
Sinh của các nước phương Tây. 
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Tết Thingyan là một ngày lễ 
quan trọng nhất trong các kỳ nghỉ 
lễ và là một phần của kỳ nghỉ hè 
sau một năm học. Té nước là một 
phần đặc trưng nhất của lễ hội 
này và thường diễn ra vào 4 ngày 
đầu tiên của kỳ lễ.

Thingyan tương tự như các 
lễ hội năm mới ở các nước theo 
Phật Giáo Nguyên Thủy như 
Tết Lào, Chol Chnam Thmay và 
Songkran.

Đêm giao thừa tết Thingyan
Ngày giao thừa Thingyan, 

ngày đầu tiên của kỳ lễ, gọi là 
a-kyo nei, là thời điểm bắt đầu 
của nhiều hoạt động tôn giáo. 
Các Phật tử được khuyên là nên 
tuân theo Bát giới, hơn là Ngũ 
giới cơ bản, gồm có việc ăn một 
bữa trước chính ngọ. Thingyan là 
thời điểm của ngày Bố Tát (hay 
Trai Giới). Của bố thí và các mâm 
lễ vật được dâng lên các nhà sư 
trong các nơi thờ tự, và một loại lễ 
vật gồm dừa non và thân dừa còn 

nguyên vẹn được kết thành vòng 
tròn và bó trong lá chuối xanh và 
các nhánh tha byay hoặc jambul 
đặt trước các ảnh tượng của Đức 
Phật Thích Ca; ảnh tượng này sẽ 
được đổ nước thơm từ phía trên 
xuống trong nghi lễ tắm Phật. 
Thời xa xưa, các vua Miến Điện 
có tham dự một lễ gội đầu bằng 
nước tinh khiết lấy từ Gaungsay 
Kyun (nghĩa là đảo Gội Đầu), 
là phần đá nhỏ trồi lên mặt biển 

của một hòn đảo ở vịnh Martaban 
gần Mawlamyaing.

Trước khi trời tối, những cuộc 
vui thật sự bắt đầu với âm nhạc, 
hát múa, các trò hề và các trò bói 
toán mua vui khác. Ở mọi sảnh 
nhà hay sân khấu, các đồ gỗ, tre, 
giấy (được đặt tên lễ) rộn rã suốt 
đêm. Những thiếu nữ địa phương 
đã luyện tập hàng tuần hoặc hàng 
năm để tham gia vào các nhóm hát 
đồng ca, nhảy múa của các sự kiện 
lớn; các cô gái đều mặc váy áo 
đồng phục đầy màu sắc, đầu đội 
vòng hoa và gắn kim tuyến. Họ bôi 
lên mặt loại phấn thơm thanaka –
một loại keo từ vỏ cây Murraya 
paniculata, có công dụng như là 
một loại kem chống nắng và se lỗ 
chân lông, và cài hoa giáng hương 
(tiếng Miến: padauk) vàng có mùi 
thơm ngọt ngào lên tóc. Hoa giáng 
hương (Pterocarpus macrocarpus) 
chỉ nở một ngày mỗi năm vào Tết 
Thingyan nên được gọi là "hoa 
Thingyan". Đám đông người trẩy 
hội đi bộ, xe đạp, xe máy hoặc 
ngồi trên các xe buýt, xe jeeps 
mui trần đi dạo quanh, một số còn 
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tự sáng tác nhạc, còn hầu hết các 
phụ nữ đều bôi thanaka và cài hoa 
giáng hương. Những chiếc thuyền 
trôi được thắp sáng và trang trí 
rạng rỡ, cũng được đặt tên lễ và 
chở một ban nhạc cùng nhiều 
chàng trai trẻ say đắm trong các 
điệu nhạc; tại các điểm dừng trên 
bờ, ở các mandat, họ sẽ đi vòng 
vòng, hát đối đáp những bài ca 
dành riêng cho lễ hội, trong đó 
có nhiều bài truyền thống của 
Tết Thingyan mà mọi người đều 
biết, cũng như là trình diễn than 
gyat (tương tự như hát nhạc rap, 
nhưng có một người hát chính, 
và những người khác phụ họa với 
âm vực cao nhất của giọng để làm 
trò cười, hoặc châm biếm bất cứ 
điều gì sai trái trong xã hội ngày 
nay từ thời trang, chủ nghĩa tiêu 
dùng, lạm phát, tội phạm, thuốc 
lắc, AIDS, tham nhũng, các chính 
trị gia thiếu năng lực...). Đây thật 
sự là thời gian để tự do thoải mái, 
một cái van an toàn để xả hơi mọi 
căng thẳng hay những thứ không 
hài lòng vốn đã bị đè nén từ lâu. 

Đây cũng là thời điểm tập trung 
các tai nạn do lái xe khi say xỉn 
hoặc lái xe khinh suất ở các con 
đường đông đúc đầy những người 
trẩy hội với đủ mọi loại phương 
tiện giao thông, cũng như là 
những vụ say xỉn, cãi lộn mà các 
nhà chức trách phải chuẩn bị để 
đối phó. Tuy nhiên, nói chung là 
sự thân thiện, những lời chúc lành 
và những hội hè náo nhiệt vẫn lấn 
át tất cả.

Lễ hội nước
Ngày tiếp theo được gọi là 

a-kya nei là lúc mà Tết Thingyan 
thật sự bắt đầu; đó là lúc thần 
Thagya Min từ trên trời giáng 
xuống trần gian và lưu lại vài ngày. 
Sau một hiệu lệnh, một phát súng 
thần công (tiếng Miến: Thingyan 
a-hmyauk) được khai hỏa và mọi 
người đổ ra đường với các hũ 
nước và các nhánh tha byay; họ 
vừa cầu nguyện vừa đổ nước lên 
mặt đất. Một lời tiên tri cho năm 
mới (tiếng Miến: Thingyan sa) 
được đưa ra bởi các đạo sĩ Bà La 
Môn (tiếng Miến: ponna); lời tiên 
tri này dựa vào loài vật nào mà 
thần Thagya Min đang cưỡi để đi 
xuống hạ giới, cũng như dựa vào 
vật mà thần đang mang trong tay. 
Trẻ con được dạy rằng nếu chúng 
ngoan, thần Thagya Min sẽ viết 
tên chúng vào cuốn sách vàng; 
còn nếu chúng hư, tên chúng sẽ 
bị đưa vào cuốn sách chó.

Nghi lễ vẩy nước chính thức 
chưa bắt đầu cho đến khi mà ngày 
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a-kya nei đến ở nhiều vùng trên 
đất nước, dù có những ngoại lệ 
cho nguyên tắc này. Theo truyền 
thống, lễ Thingyan gồm nghi lễ 
vẩy nước thơm từ một cái chén 
bạc với lá tha byay (Jambul), một 
nghi thức vẫn được thực hành phổ 
biến ở nhiều vùng quê. Những 
giọt nước được vẩy đi là ẩn dụ của 
việc rửa trôi những tội lỗi của mọi 
người trong năm qua. Ở những 
thành phố lớn như Yangon, các 
vòi tưới nước trong vườn, các ống 
dẫn nước lớn làm bằng tre, đồng, 
hoặc nhựa, các bơm nước và các 
dụng cụ phun nước khác được sử 
dụng bên cạnh các ly tách chỉ có 
thể hất nước ra nhẹ nhàng; ngay 
cả bóng nước và vòi rồng cứu hỏa 
cũng được mang ra dùng. 

Đây là thời điểm nóng nhất 
trong năm nên việc giội nước như 
thế này được nhiều người hưởng 
ứng. Mọi người đều tham gia một 
cách bình đẳng, trừ nhà sư và dĩ 
nhiên là phụ nữ đang mang thai. 
Vài chú bé chơi quá nhiệt tình 
bị các phụ nữ, vốn là những mục 
tiêu chính té nước chính của các 
chú, bắt lại và trở thành đối tượng 
chọc ghẹo, rồi còn bị bôi trét nhọ 
nồi lên mặt. Các thiếu nữ từ các 
mandat với hàng tá những vòi tưới 
nước cũng bị hàng trăm ga-lông 
nước của đám đông người trẩy hội 
giội vào người, khiến cho người 
này người khác cứ trôi trượt trong 
nước. Nhiều người đi hội mang 
theo khăn để ngăn các tia nước 
bắn vào tai và để tránh một cách 
tương đối việc bị dầm mình trong 
nước và bị ướt sũng với bộ đồ 
mỏng mùa hè. Những người quậy 
còn dùng cả nước đá và các dụng 
cụ bắn nước tung tóe gây ra những 
tiếng la hét bất ngờ, theo sau là 

những tràng cười lớn của những 
"nạn nhân". 

Các buổi biểu diễn (tiếng 
Miến: pwè) với rối, dàn đồng ca, 
các nhóm nhảy múa, diễn kịch, 
ngôi sao điện ảnh ca nhạc, gồm cả 
các nhóm nhạc pop cũng rất phổ 
biến vào dịp lễ hội này.

Lễ hội nước ở Miến Điện thời 
hiện đại

Suốt lễ hội nước, Chính phủ 
Miến Điện giảm nhẹ các giới hạn 
về quyền tụ tập. Ở cố đô Yangon, 
Chính phủ cho phép đám đông 
được tụ họp trên đường Kadawgyi 
Pet và Kabaraye. Các đài phun 
nước, được gọi là pandal được lập 
ra hoặc mở rộng diện tích thành 
các sân khấu nhảy múa. Nhiều 
đại sảnh cũng được các nhà giàu 
và có thế lực cho mượn.

Ngày thứ ba được gọi là ngày 
a-kyat nei (ngày này có thể kéo 

dài 2 ngày vào một số năm). Ngày 
thứ tư là ngày a-tet nei, ngày mà 
thần Thagya Min trở lại thiên 
đường, là ngày cuối cùng của lễ 
hội nước. Vài người sẽ vẩy nước 
lên người khác vào cuối ngày rồi 
nói lời xin lỗi, đại loại như "thần 
Thagya Min bỏ quên ống nước 
của ngài và ngài sẽ quay lại lấy". 

Trong kỳ lễ dài này, có một 
truyền thống tôn vinh thời gian 
là bánh trôi mont lone yeibaw; 
đó là những viên xôi nếp, bên 
trong trộn đường cọ jaggery, 
được thả vào chảo nước đang 
sôi và ăn ngay khi nó nổi lên 
(cách ăn này là lý do cho tên của 
bánh). Cả nam lẫn nữ đều chung 
tay cùng nấu món này và tất cả 
đều được chào đón, tuy nhiên 
cần canh chừng không để những 
kẻ quậy phá lén bỏ vào vài trái ớt 
mắt chim bên trong bánh, thay vì 
đường cọ jaggery mà cười nhạo 
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mọi người. Mont let saung là một loại bánh mát 
lành khác dùng để ăn chơi khác của Tết Thingyan; 
đó là một nhúm bột nếp nướng mè chan nước sirô 
làm từ đường cọ jaggery và nước dảo dừa. 

Ở các thành phố lớn như Yangon và Mandalay, 
người Rakhine cũng mừng lễ Thingyan với nghi 
thức riêng. Nước được xúc từ các thuyền lớn (tiếng 
Miến: laung hlei) rồi đổ vào người trẩy hội và người 
ta ăn món bún cá mohinga phiên bản Rakhine.

Ngày Tân Niên
Ngày tiếp theo là ngày Tân Niên (tiếng Miến: 

"hnit hsan ta yet nei"). Đây là thời điểm mọi người 
viếng thăm người lớn tuổi và quỳ lạy (tiếng Miến: 
gadaw hoặc shihko) để thể hiện lòng tôn kính cũng 
như là dâng nước đựng trong các nồi đất nung và xà 
phòng thơm. Người nhỏ tuổi sẽ gội đầu cho người 
lớn tuổi, theo cách thức truyền thống là với hạt và 
vỏ của cây keo Acacia rugata. 

Nhiều người soạn ra các kế hoạch, giải pháp cho 
năm mới, thường là những việc cần sửa chữa hay là 
các hành động đáng khen liên quan đến nghiệp của 
mỗi người (karma). 

Phóng sinh cá (nga hlut pwè) cũng là một truyền 
thống khác, những con cá bị mắc cạn nằm phơi mình 
dưới nắng nóng được cứu vớt, rồi được thả vào các 
nồi, các vại đất lớn trước khi được phóng sinh trở lại 
các sông hồ lớn với lời cầu nguyện và điều ước rằng 
"Ta giải thoát cho cá lần này, cá hãy giải thoát cho 
ta 10 lần sau nhé". 

Thingyan (a-hka dwin) cũng là thời điểm ưa 
thích để tổ chức lễ xuất gia cho các bé trai (tiếng 
Miến: shinbyu) theo nghi thức của Phật Giáo 
Nguyên Thủy (Thượng tọa bộ); các bé sẽ gia nhập 
giáo hội (sangha) trong một thời gian ngắn để thụ 
hưởng giáo lý nhà Phật- cụ thể là để học Phật Pháp 
(Dharma). Nghi lễ này tương tự như nghi lễ trưởng 
thành trong các tôn giáo khác.

Vào ngày Tân Niên, mọi người quyên góp thức 
ăn (tiếng Miến: studitha) ở nhiều nơi, đặc biệt là 
phát thức ăn miễn phí cho những người tham gia lễ 
hội năm mới.

Thanh Trúc/
Chơn Diệu/HVP

Tỉnh Thức

“Tập trung tư tưởng định Chánh niệm
Yên lặng buông thả hết tham sân”
Biết Sống khi nào cũng thế thôi
Hỷ nộ ái ố là lẽ đời
Là luật vòng quay của nhân thế
Biết sống vui buồn lẽ đầy vơi.
Biết sống việc gì cũng cho xong
Buồn vui lẫn lộn mỗi cõi lòng
Người cày cười vui có đồng ruộng
Sa trường anh Lính mừng chiến công.
Biết sống khi nào cũng thảnh thơi
Nắng ấm vui chơi cảnh đất Trời
Mưa ngồi kết dệt vần thơ lạ
Tay vần tràng hạt niệm DI ĐÀ.
Còn sống mà không thấy vui sao?
Thiên đàng nơi đây chớ đâu nào
Nhiều người tìm vui vùng vắng vẻ
Lắm kẻ lại thích chốn lao xao.
Biết sống tuổi nào cũng đẹp tươi
Xuân trẻ xông pha đã một thời 
Yếu già vui chơi cùng con cháu
Bạn Đời, Bạn Đạo vẹn tình người.
Biết sống Tỉnh Thức sống sẽ vui
Tùy duyên nương theo để ngọt bùi
Niềm vui tự tại là vậy đó
Có Không Còn Mất tự mỗi Người.
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HOÀNG VINH

Tỉnh Ngộ

Ảo não sầu thương, bởi vọng tưởng,
Đường trần nghiệt ngã lắm đoạn trường
Bao phen giông tố cuốn đi vèo
Vướng đọng vờn mây lắm nhiễu nhương

Phủ kín âm u khắp cõi trần
Luân lưu trĩu nặng mấy nào hay
Thay ngôi đổi dạng trên đà tiến
Bao kiếp miệt mài cứ ngủ say

An bày số phận diễn theo nhau
Thấu hiểu bừng tâm cảm nhận liền
Bóng xế lu mờ vắng tịch luôn
Tỏ ngộ vừng trăng ánh diệu hiền

Tâm không vướng đọng cảnh lao xao
Tự tại an vui chẳng âu sầu
Huệ nhản lân loan sáng toả ngời
Từ bi hiển lộ ánh nhiệm mầu.

                                            

Tuyết Rơi

Đông về tuyết phủ cả vùng sâu
Trắng cả mây trời lẫn thế nhân
Hoa tuyết đượm tình theo sương gió
Liễu xanh trĩu nặng tận cành thân
Lững lờ gió cuốn, hạt rơi rớt
Nẻo vắng đường trơn lạnh bến trần
Quê cũ sầu vương chạnh nhớ thương
Ánh ngời rộ nở khắp vườn sân.

Thiện Duyên

Duyên trần lắm nỗi, vận lao đao
Bao kiếp long đong cứ miệt mài
Lặn hụp bôn chen theo tiếng vọng
Tham sân si cứ việc theo hoài

Nghiệp chướng sâu dày luân chuyển mãi
U minh che lấp, cứ triền miên
Trầm luân tiếp diễn chẳng ngừng đâu
Phận số an bày bởi nghiệp duyên

Thấu hiểu dừng chân cảm nhận ngay
Cơ duyên Phật Pháp quá nhiệm mầu
Tu tâm dưỡng tánh chân thành tựu
Dứt sạch nợ trần chuyển hóa mau

Hành thiền nhập định tâm thanh tịnh
Trí huệ thành đạt chứng tỏ bày
Tín nguyện lòng thành cơ duyên đến
Nhiệm mầu đạo quả ứng liền ngay.
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Minh Đức sưu tầm

NHỮNG CÂU CHUYỆN ÐẠONHỮNG CÂU CHUYỆN ÐẠO

Hòa thượng, chú tiểu và chậu 
hoa lan

Trong ngôi chùa nọ có một 
vị hòa thượng già sống cùng với 
một chú tiểu. Vị hòa thượng già 
có trồng một chậu hoa lan. Được 
chăm chút mỗi ngày nên cây hoa 
lan rất khỏe mạnh, nở hoa rất đẹp, 
khiến ai thấy cũng phải xuýt xoa.

Một hôm, hòa thượng già có 
việc phải ra ngoài vài ngày nên 
đã giao chậu hoa lan cho chú 
tiểu, nhờ chú ta chăm sóc.

Chú tiểu rất có trách nhiệm, 
hằng ngày chăm chút cho hoa lan 
chẳng khác gì cách hòa thượng 
già vẫn làm nên cây hoa cứ thế 
phát triển xanh tốt.

Chẳng ngờ, một hôm, sau khi 
đã tưới cho cây xong, chú tiểu 
đặt chậu hoa ra bậu cửa sổ rồi ra 
ngoài làm việc.

Một lúc sau, trời bỗng đổ 
mưa rào. Mưa nặng hạt và gió đã 
khiến chậu hoa bị dập nát. Chú 
tiểu chạy về đến nơi, nhìn thấy 
cảnh tượng này, chú vừa đau lòng 
vừa sợ bị thầy trách mắng.

Vài ngày sau, hòa thượng già 
trở về, chú tiểu mang toàn bộ sự 
việc kể cho thầy nghe và chuẩn bị 
sẵn tâm lý chịu khiển trách. Thế 
nhưng, sư thầy không hề nói gì.

Chú tiểu lấy làm lạ lắm, bởi 
rõ ràng đó là chậu hoa mà thầy 
mình rất thích. Nhận thấy mối 
băn khoăn trên mặt học trò, hòa 

thượng già lúc này mới cười, 
nói: “Ta trồng hoa lan, không 
phải là để tức giận.”

Chỉ một câu nói đơn giản như 
vậy nhưng đã nói lên một thái độ 
sống vô cùng tích cực, đạt đến độ 
cảnh giới ở đời.

Tương tự như việc trồng hoa 
lan vậy, chúng ta làm việc hằng 
ngày cũng không phải để tức 
giận, chúng ta yêu thương lẫn 
nhau cũng không phải để tức 
giận…

Những thứ ta vô cùng nâng 
niu trân trọng một khi đã không 
thể lấy lại được cũng không cần 
phải tiếp tục oán trách làm gì, hối 
hận làm gì.

Những lúc còn có trong tay, 
hãy trân trọng, còn một khi đã 
mất đi rồi, hãy cứ thản nhiên, 
đừng hối hận, đừng oán trách, 
tâm sẽ tốt hơn.

Nếu trong lòng ôm hận, sống 
ở nơi nào đi chăng nữa bạn vẫn 
có thể hận;

Nếu trong lòng bạn biết ơn, 
sống ở đâu bạn cũng sẽ cảm thấy 
biết ơn;

Nếu bạn trưởng thành, trong 
mọi việc bạn đều có thể trưởng 
thành;

Không phải thế giới đang lựa 
chọn bạn mà chính là bạn đang 
lựa chọn thế giới của mình.

Thắng-Thua
Có một Hòa Thượng lên núi 

chặt củi, trên đường trở về, ông 
phát hiện cậu thiếu niên nọ đã bắt 
được một con bướm và đang cố 
gắng khom hai bàn tay lại để giữ 
cho nó khỏi bay.

Nhìn thấy người tu hành, cậu 
cất lời:

“Thưa Hòa Thượng, cháu và 
ngài đánh cược một ván được 
không?”

Hòa Thượng hỏi lại: “Cược 
thế nào?”

“Ngài đoán xem con bướm 
trong tay cháu sống hay chết? 
Nếu ngài đoán sai, bó củi sẽ thuộc 
về cháu”, – cậu thiếu niên trả lời.

Vị Hòa Thượng nọ đồng ý và 
đoán:

“Con bướm trong tay cháu 
chết rồi.”

Cậu thiếu niên cười lớn đáp:
“Ngài đoán sai rồi.” Nói 

đoạn, cậu mở tay ra, con bướm từ 
trong bay lên.
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Hòa Thượng nói: “Được, 
gánh củi này thuộc về cháu.”

Nói xong, ông đặt gánh củi 
xuống, vui vẻ bước đi.

Cậu thiếu niên không biết vì 
sao Hòa Thượng lại có thể vui vẻ 
đến như vậy nhưng nhìn gánh củi 
trước mặt, cậu ta cũng không để 
tâm lắm mà vui vẻ gánh gánh củi 
về nhà.

Nhìn thấy con về, người cha 
liền hỏi số củi đó ở đâu ra, cậu 
mới đem chuyện kể lại cho cha 
nghe..

Nghe hết câu chuyện của con 
trai, đột nhiên ông nói, giọng 
giận dữ:

“Con ơi là con! Con hồ đồ 
quá rồi! Con nghĩ là mình đã 
thắng sao? Ngay cả khi con đã 
thua, con cũng không hề biết 
mình đã thua đấy.”

Lời cha nói khiến cậu con trai 
ngơ ngác, không hiểu gì. Người 
cha liền lệnh cho cậu ta gánh bó 
củi lên vai, hai cha con mang củi 
đến trả cho nhà chùa.

Nhìn thấy vị Hòa Thượng nọ, 
người cha liền cất tiếng:

“Thưa thầy, con trai tôi đắc 
tội với thầy, xin thầy lượng thứ.”

Hòa Thượng gật đầu, mỉm 
cười nhưng không nói gì.

Trên đường trở về nhà, cậu 
thiếu niên sau một khoảng thời 
gian băn khoăn cuối cùng cũng 
nói ra những nghi vấn trong lòng.

Người cha thở dài, nói:
“Vị Hòa Thượng đó cố ý đoán 

con bướm chết, như thế con mới 
thả nó ra và thắng được gánh củi. 
Nếu ông ấy nói con bướm còn 
sống, con sẽ bóp chết con bướm 
và con cũng sẽ thắng cược.

Con cho rằng vị Hòa Thượng 
đó không biết con tính toán gì 
sao?

Người ta thua một bó củi 
nhưng đã thắng được thứ giá trị 
hơn rất nhiều, đó là lòng từ bi. 
Còn con, con đã thua, đã để mất 
thứ quý giá đó mà chẳng hề hay 
biết.”

Câu chuyện có thể rất đơn 
giản nhưng đó là bài học cho 
chúng ta trong cuộc sống.

Thắng, thua, thành, bại là 
những chuyện thường xuyên giày 
vò cuộc sống của con người.

Có những lúc chúng ta tự cho 
rằng mình đã thắng nhưng trên 
thực tế, có khi chúng ta đã thua 
nhiều hơn mà chẳng hề hay biết.

(Nguồn Internet)

Lương tâm một thầy giáo
Một thanh niên nhìn thấy 

người thầy thời tiểu học của mình 
tại một đám cưới. Anh ta đến 
chào người thầy với tất cả sự kính 
trọng:

- Thầy có nhớ em không ạ?

Thầy giáo nói:
- Thầy không nhớ lắm, hãy 

nói về em xem nào.

Người học trò nói: Em đã học 
lớp 3 của thầy hồi đó, em đã ăn 
cắp chiếc đồng hồ của một bạn 
trong lớp. Em chắc là thầy nhớ 
chuyện đó mà.

Một bạn trong lớp có một 
chiếc đồng hồ rất đẹp, vì vậy em 
đã ăn trộm nó. Bạn ấy khóc và 
méc với thầy có người lấy cắp 
đồng hồ của bạn. Thầy bảo cả 
lớp đứng cho thầy soát túi. Em 
nhận ra rằng hành động của mình 

trước sau sẽ bị phơi bày ra trước 
mặt tất cả các bạn. Em sẽ bị gọi 
là thằng ăn cắp, một kẻ nói dối 
và hạnh kiểm của em sẽ bị hoen 
ố mãi mãi.

Thầy đã bắt chúng em đứng 
quay mặt vào tường và nhắm mắt 
lại. Thầy soát từng chiếc túi, và 
khi lấy chiếc đồng hồ từ túi của 
em, thầy tiếp tục soát đến túi của 
bạn cuối cùng. Xong xuôi, thầy 
kêu chúng em mở mắt ra và thầy 
ngồi xuống ghế. Giây phút đó em 
thật sự lo sợ là thầy sẽ bêu tên em 
ra trước các bạn.

Thầy giơ cái đồng hồ cho cả 
lớp thấy và đưa trả lại cho bạn ấy. 
Thầy đã không nêu tên người ăn 
cắp chiếc đồng hồ. Thầy không 
nói với em một lời nào và cũng 
không bao giờ đề cập chuyện đó 
với bất cứ ai. Suốt những năm 
tiểu học, không một giáo viên 
hay học sinh nào nói với em về 
chuyện ăn cắp đồng hồ. Em nghĩ 
Thầy đã cứu vớt cho danh dự của 
em ngày đó. Thầy không nhớ em 
sao? Sao thầy lại không nhớ em 
được, thưa thầy? Em chắc là thầy 
phải nhớ câu chuyện em đã ăn 
cắp cái đồng hồ và thầy không 
muốn làm em xấu hổ. Đó là một 
câu chuyện không thể nào quên.

Người thầy đáp:
- Thầy không thể nào nhớ 

được ai đã lấy cắp cái đồng hồ 
ngày đó, bởi vì khi thầy soát túi 
các em, thầy cũng nhắm mắt!

Thầy nghĩ rằng việc lấy chiếc 
đồng hồ đó là một hành động nhất 
thời bồng bột của các em, thầy 
không muốn hành vi đó lưu lại 
trong trí nhớ của các em như một 
vết nhơ mà muốn đó như là một 
bài học để rút kinh nghiệm. Cho 
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nên tốt nhất thầy không nên biết 
người đó là ai, và cũng không nên 
nhắc lại việc đó vì thầy tin rằng 
em nào đã lấy sẽ tự biết sửa đổi 
để trở thành người tốt hơn.

Giáo dục là làm cho con 
người biết hướng thiện, giáo dục 
không phải là sự trừng phạt!

Câu chuyện đúc kết lại bằng 
một bài học nhân văn: "Một người 
dẫn dắt phải biết VUN XỚI, chứ 
không phải là TRIỆT HẠ!"

(Không biết tác giả là ai !!!) 

Chăn bông sưởi ấm cho người
Hay người sưởi ấm chăn 

bông?
Trong một ngôi chùa cũ nát, 

chú tiểu nhỏ chán nản thất vọng 
nói với lão hòa thượng: “Trong 
ngôi chùa nhỏ bé này chỉ có 
hai thầy trò chúng ta, lúc con đi 
xuống núi hóa duyên, mọi người 
đều là nói những lời ác ý về Sư 
phụ và con, còn thường xuyên 
gọi con là hòa thượng hoang”.

Tiểu hòa thượng nói tiếp: 
“Hôm nay con đi khất thực, trời 
lạnh như vậy mà không một ai mở 
cửa cho, đến cơm bố thí cũng được 
ít. Chùa Bồ Đề chúng ta muốn 
là nơi hóa độ chúng sinh, tiếng 
chuông vang xa không ngớt như 
Sư Phụ nói, con e là không thể.”

Lão hòa thượng khoác lên 
mình chiếc áo cà sa không nói lời 
nào, chỉ nhắm mắt lại lẳng lặng 
nghe... Tiểu hòa thượng cứ nói và 
cằn nhằn liên miên…

Cuối cùng lão hòa thượng mở 
mắt và hỏi: “Bây giờ bên ngoài 
gió bấc thổi mạnh, lại có băng 
tuyết ngập trời, con có thấy lạnh 
không?”

Tiểu hòa thượng toàn thân 
run rẩy nói: “Dạ, con lạnh, hai 
chân con đều tê cóng cả rồi!”

Lão hòa thượng nói: “Vậy chi 
bằng chúng ta đi ngủ sớm thôi.”

Lão hòa thượng và tiểu hòa 
thượng tắt đèn và vào trong chăn 
ngủ.

Một lúc sau, lão hòa thượng 
hỏi: “Bây giờ con có thấy ấm 
không?”

Chú tiểu nhỏ trả lời: “Dạ kính 
bạch Sư phụ, đương nhiên là con 
thấy ấm rồi, giống như ngủ dưới 
ánh mặt trời vậy!”

Lão hòa thượng nói: “Khi 
nãy, chăn bông để ở trên giường 
là lạnh, thế nhưng khi có người 
nằm vào lại trở nên ấm áp. Con 
thử nói xem, là chăn bông sưởi 
ấm cho người hay là người sưởi 
ấm cho chăn bông đây?”

Tiểu hòa thượng nghe xong 
liền nở một nụ cười nói: “Dạ Sư 
phụ ơi, chăn bông làm sao có thể 
sưởi ấm cho người được, là do 
con người tỏa ra thân nhiệt làm 
chăn bông ấm lên đấy ạ”.

Lão hòa thượng hỏi: “Chăn 
bông đã không cho chúng ta sự 
ấm áp lại còn cần chúng ta ủ sưởi 
ấm nó, như thế thì chúng ta còn 
đắp chăn bông làm gì?”

Tiểu hòa thượng ngẫm nghĩ 
một lát rồi nói: “Dạ kính bạch 
Thầy, mặc dù chăn bông không 
sưởi ấm cho chúng ta, nhưng chăn 
bông dày có thể giữ lại hơi ấm 
của chúng ta, khiến cho chúng ta 
ngủ được thoải mái.”

Sau khi nghe chú tiểu nhỏ trả 
lời, lão hòa thượng miệng mỉm 
cười và bảo:

“Chúng ta là hòa thượng tụng 
kinh rung chuông, chẳng phải 
là giống người nằm dưới “chăn 
bông”? Còn những chúng sinh 
kia chẳng phải họ là một cái chăn 
bông dày đó sao? Chỉ cần chúng 
ta một lòng hướng thiện, thì chiếc 
“chăn bông” lạnh như băng ngoài 
kia cuối cùng cũng sẽ được chúng 
ta sưởi ấm. Lúc đó cái chăn bông 
ấy cũng sẽ giữ ấm lại cho chúng 
ta.

Tiểu hòa thượng nghe xong 
liền bừng tỉnh mà hiểu ra hết.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, chú 
tiểu nhỏ ấy đều dậy rất sớm đi 
xuống núi hóa duyên. Tiểu hòa 
thượng cũng vẫn gặp phải những 
lời ác như trước đây. Thế nhưng 
tiểu hòa thượng trước sau gì đều 
giữ vững thái độ nho nhã và lễ độ 
đối xử với mọi người.

***
Mười năm sau…
Chùa Bồ Đề đã trở thành ngôi 

chùa có diện tích hơn mười km2, 
có rất nhiều hòa thượng, khách 
hành hương tới lui không ngớt. 
Tiểu hòa thượng ngày nào cũng 
đã trở thành một vị Sư trụ trì lỗi 
lạc.

Kỳ thực trên thế giới này, 
chúng ta đều là người đang nằm 
trong chăn bông, người khác 
chính là “chăn bông” của chúng 
ta. Khi chúng ta dụng tâm đi sưởi 
ấm cho “chăn bông” thì một thời 
gian “chăn bông” cũng sẽ giữ ấm 
lại cho chúng ta.

Mối quan hệ giữa người và 
“chăn bông” là như vậy.
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Vườn Cây Xanh – Cây Kiểng
Nhật Bảo – Nguyễn Phúc

Ngày Xuân viếng Chùa, 
Lễ Phật, hái lộc đầu 
năm là những tập tục 
và cũng là truyền thống 

văn hóa tốt đẹp không thể thiếu 
của người Việt Nam.  Dù sống ở 
hải ngoại, truyền thống nầy vẫn 
được gìn giữ và lưu truyền trong 
cộng đồng, trong đồng hương 
Phật Tử Việt Nam.

Thời gian hơn 10 năm đã trôi 
qua kể từ năm 2009. Chùa Điều 
Ngự được thành lập nhờ công 
đức những vị ân sư: Hòa Thượng 
Thích Viên Thành, Hòa Thượng 
Thích Viên Lý, Hòa Thượng 

Thích Viên Huy cùng sự đồng 
tâm hiệp lực của các vị: Chư Tôn 
Đức, các vị Tăng Ni và được sự 
hân hoan đón mừng tâm thành 
ủng hộ của đồng hương Phật Tử.

Kể từ đó Chùa Điều Ngự trở 
thành nơi quen thuộc Thiêng 
Liêng tại vùng Little Sàigòn 
miền Nam California: – Nơi Tu 
học – Lễ lạc Phật sự. Đây cũng là 
nơi được nhiều du khách không 
chỉ 50 tiểu bang trong nước Mỹ 
mà còn các nước khác đến chùa 
chiêm ngưỡng Lễ Phật cũng như 
thăm viếng du lịch.

Chùa có bề mặt rất rộng, 
có thể đi vào chùa bằng hai 
lối: Đường Hazard và đường 
Chestnut. Vào dịp cuối tuần, 
Chùa trở nên tấp nập, nhộn nhịp. 
Người người đi chùa đông hơn 
những ngày thường.

Đến chùa không ai bảo ai tất 
cả đều hướng tâm chờ đến giờ 
Chư Tôn Đức, Tăng Ni đăng đàn 
Thuyết Pháp. Sau lễ cúng Phật là 
lễ Cầu Siêu Hương Linh.

Nhiều Phật Tử trẻ xin được 
diện kiến Chư Tôn Đức, Tăng 
Ni để tìm hiểu về Phật Pháp và 
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xin học hỏi cách Thờ Phượng – 
Chiêm bái Đức Phật.

Khi bước vào Chùa từ cổng 
chính, cửa Tam Quan chúng ta 
nhìn thấy những chậu Tùng xếp 
thành hàng trước sân chánh điện.  
Cành lá mơn mởn lay động nhẹ 
trước gió như đón chào du khách 
và đồng hương Phật Tử tiến bước 

vào bên trong chánh điện. Tuy nói 
là chậu Tùng nhưng chậu không 
nhỏ như chậu kiểng cây bonsai. 
Chậu rất to vòng quanh chậu có 
những hoa văn cổ điển trông rất 
lạ đẹp mắt. Cây Tùng cao tầm 
khoảng 15 feet, phải ngước đầu 
nhìn mới nhìn đến tận ngọn. Nếu 
nhìn kỹ có thể thấy sự uốn lượn 
từng tầng rất khéo từ thân đến 
ngọn Tùng. Chúng ta có thể cảm 
nhận được sự oai nghiêm trong 
một không gian yên tĩnh dưới 
bóng gốc Tùng trước chánh điện.

Trước quang cảnh yên tĩnh 
đầy tâm linh lòng bỗng gợi nhớ 
tiếng Chuông Chùa ngân lên 
vào một buổi chiều – một buổi 
sáng tinh mơ trong không gian 

tĩnh mịch, không khí huyền diệu 
cảnh vật trở nên hùng vĩ đi vào 
lòng người. Những giây phút ấm 
áp giúp chúng ta quên đi những 
nhọc nhẵn, những mệt mỏi và 
những điều không vừa lòng của 
cuộc sống hằng ngày.

Những phút thư thái dưới sân 
chùa lá đây. Hai bên hông chánh 
điện là vườn cây xanh, các loại 
cây kiểng đủ kiểu. Nơi đây có 
hầu hết các loại hoa: hoa Mai, 
hoa Đào, hoa Hồng, hoa Sen và 
có cả những chậu Thiên Thanh, 
loại cây quí hiếm. Cây nào cũng 
đua nhau đơm bông kết trái. Mỗi 
dịp Tết đến, đây như là vườn 
Xuân đua sắc, muôn màu muôn 
vẻ, muôn hương. Những chậu 
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Tắc, chậu Lựu say quả khoe màu 
vàng đỏ.

Sải bước hai bên hông Chùa 
chúng ta thưởng thức được hương 
thơm hoa trái trong không khí se 
lạnh của những ngày đầu xuân.

Sau khi Lễ Phật - Thiền Định 
bước ra sân chùa ngắm nhìn hàng 
cây xanh mát và hương thơm từ 
những chậu hoa giúp chúng ta 
vui vẻ sảng khoái nhẹ nhàng hơn.

Tôi thường nghỉ nơi đây là 
Điều Ngự “Tự” Uyển:
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Điều Ngự “Tự” Uyển có được 
là do công sức Chư Tôn Đức, 
Tăng Ni tự tìm kiếm, tự gom góp 
mỗi nơi một loại – Mua có – Các 
chùa tặng có và Phật Tử đem đến 
cúng dường vun bồi cho vườn 
cây kiểng mỗi ngày một nhiều và 
đẹp hơn.

Sự chăm sóc vườn cây được 
Chư Tôn Đức và Hòa Thượng 
Thích Viên Huy hướng dẫn, chỉ 
bày  cho nhiều Phật Tử cách thức 
chăm bón tỉa cành và tưới nước. 
Rất nhiều bàn tay đóng góp mới 
có được vườn cây kiểng xanh mát 
hôm nay. 

Đến Chùa mỗi ngày chúng ta 
sẻ gặp Bác Nhật Hoàng tưới cây 
vào buổi sáng. Buổi mai, buổi 
chiều mỗi ngày trong tuần sẻ có 
Bác Nhật Văn làm cỏ, chăm bón, 
tỉa cành. Buổi chiều thỉnh thoảng 
gặp Bác Nhật Bảo và một số Phật 
Tử tưới nước và phụ giúp Bác 
Nhật Văn.

Thật sự thán phục và biết ơn 
Chư Tôn Đức, Tăng Ni và những 
Phật Tử đã trì công gìn giữ vườn 
cây xanh, cây kiểng mỗi ngày 
thêm tươi tốt. Cuộc sống muốn 
có những sự thay đổi, những biến 
động nhất thời gây cho chúng 
ta nhiều khó khăn. Thiền Định 
sẻ giúp chúng ta có được “Tinh 
Tấn” để vượt qua.

Hơn lúc nào hết giữa lúc Đại 
Dịch Covid-19 đang hoành hành.  
Chúng ta cố gắng giữ được bầu 
không khí trong lành, một không 
gian mát mẻ để mọi người hít thở, 
thong thả dạo bước viếng Chùa –
Lễ Phật – Đánh Lễ Chư Tôn Đức 
– Tăng Ni – Hòa chung niềm vui 
Tu hoc là điều vô cùng ý nghĩa.

Xuân đến, Xuân đi – Hoa nở 
rồi Hoa tàn. Mong rằng vòng tròn 
nầy luôn lặp lại để việc người 
làm vẫn làm đều đặn mỗi ngày. 
Người mình gặp luôn gặp mỗi 
lúc. Covid-19 rồi cũng sẽ qua đi. 
Trả lại cuộc sống bình thường 
ngày nào cho mọi người. Vui Tết 
đón Xuân Tân Sửu 2021, chụp 
hình lưu niệm, ngắm cảnh vườn 
Xuân Chùa Điều Ngự.

Lạy Phật – Đánh Lễ Chư Tôn 
Đức Tăng Ni: một năm nhiều 
may mắn, bình an.

Phật Tử: 
Nhật Bảo - Nguyễn Phúc

Email: 
Baonguyen11906@gmail.com

Cell: (714) 696-4799
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Tôi là một Bác sĩ tại một bệnh viện lớn tại Tây 
Âu. Nhìn người Mỹ (và cả người Anh nữa) trong 
tình trạng còn sớm về việc đại nạn dịch toàn cầu 
coronavirus tôi thấy giống như mình đang xem một 
cuốn phim kinh dị quen thuộc, khi những người đóng 
vai chính trong vở tuồng đó, lại một lần nữa, chia 
nhau thành từng đôi một, hoặc quyết định đi quan sát 
một vòng trong cái tầng hầm basement đen ngòm.

Cách cư xử đang xảy ra trong đời sống hiện nay 
cho rằng đây cũng chỉ là một trận dịch cảm cúm thôi; 
các trường học tiếp tục mở cửa; hãy giữ nguyên các 
chương trình du ngọan và cứ đi vào văn phòng làm 
việc mỗi ngày. Đó chính là những điều chúng tôi đã 
làm ở nước Ý. Chúng tôi cũng coi mọi việc như bình 
thường đến nỗi khi có người cho thấy có triệu chứng 
bị nhiễm vi khuẩn coronavirus bắt đầu xuất hiện, 
chúng tôi đã ghi nhận rằng mỗi trường hợp này chỉ 
là một trường hợp bị cảm cúm nặng thế thôi. Chúng 
tôi giữ cho kinh tế tiếp tục như thường, chỉ tay đổ tội 
China và kêu gọi du khách tiếp tục thăm viếng. Đa 
số chúng tôi tự nhủ và nói với nhau: Cũng không có 
gì tồi tệ lắm. Chúng tôi còn trẻ, chúng tôi khỏe mạnh 
ngon lành, chúng tôi sẽ không sao cho dù chúng tôi 
có bị nhiễm vi khuẩn này chăng nữa.

Chỉ hai tháng sau đó thôi, chúng tôi bắt đầu chết 
đuối trong đại nạn dịch. Nhìn vào thống kê, – căn cứ 

TÂM THƯ CỦA MỘT BÁC SĨ TẠI VÙNG TÂY ÂU GỬI NGƯỜI MỸ
Viết ngày 11 tháng 3 năm 2020, lúc 2:29 chiều.
Lá thư này được đăng trên NEWSWEEK, một tuần san rất uy tín của nước Mỹ. Tác giả 

là một Bác sĩ cao cấp tại một bệnh viện lớn ở Âu châu. Bà yêu cầu đừng tiết lộ tên Bà vì Bà 
chưa nhận được phép để nói với báo chí.

Người ghi lại là DIMI REDER.
Người phiên dịch sang tiếng Việt là Giáo Sư Phạm Vân Bằng, Giám Đốc Trung Tâm 

Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự, nguyên Giáo sư Anh ngữ Đaị Học Vạn Hạnh 
trước 1975, các học khu Los Angeles và Montebello sau 1975..

Bả n dị ch nà y đã  đượ c đăng trên trang nhà  dieungucengter.org cuả  Trung Tâm Sinh 
Hoạ t Cộ ng Đồ ng Phậ t Giaó  Điề u Ngự  từ  ngà y 20 thá ng 3 năm 2020

vào biểu đồ của China, – chúng tôi chưa tới cao điểm 
cao nhất, nhưng tỷ số chết đã ở mức 6%, gấp hai lần 
tỷ số trung bình trên thế giới.

Bỏ các con số thống kê sang một bên. Đây là 
những gì đang xẩy ra trên thực tế. Hầu hết các bạn 
thời niên thiếu của tôi bây giờ là các bác sĩ đang làm 
việc tại vùng Bắc của nước Ý. Ở Milan, Bergamo, 
Padua, họ đang phải chọn lựa giữa việc dành máy thở 
ống dưỡng khí để chữa trị cho một người 40 tuổi với 
hai con, hay một người 40 tuổi trông rất khoẻ mạnh 
và không có các chứng bệnh nan y khác, hay một 
người 60 tuổi với bệnh cao máu, chỉ vì họ không có 
đủ giường bệnh cho tất cả mọi bệnh nhân. Trong khi 
đó thì trong hành lang bệnh viện có thêm 15 người 
khác đang bị khó thở và cần máy thở dưỡng khí ngay.

Quân đội đang cố đưa một số những người này 
tới nơi khác bằng trực thăng, nhưng không thể nào 
xuể được: làn sóng người bệnh qúa đông, có qúa 
nhiều người đang bị bệnh và cùng một lúc. Và chúng 
tôi vẫn còn đang chờ lúc cao điểm nhất của nạn dịch 
tại Âu châu: có lẽ sẽ vào khoảng đầu tháng Tư (4) 
cho nước Ý, giữa tháng Tư (4) cho Đức và Thụy Sĩ, 
cũng khoảng chừng lúc đó cho Anh. Còn ở nước Mỹ, 
sự lây lan chỉ mới bắt đầu.

Nhưng cho tới khi chúng ta qua được lúc cao 
điểm của nạn dịch, giải pháp duy nhất để đối phó 
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ngay bây giờ là giới hạn các giao tiếp xã hội. Và nếu 
chính phủ của các bạn còn đang chần chừ ngần ngại 
thì việc đặt để các giới hạn giao tiếp xã hội là ở nơi 
chính các bạn.

Ở nguyên tại chỗ. Không du lịch. Hủy bỏ các 
chương trình tụ họp gia đình, tiệc liên hoan mừng 
được thăng chức hoặc tụ họp vui chơi buổi tối. Phải 
làm như vậy thật khốn nạn quá, nhưng đây là hoàn 
cảnh đặc biệt. Đừng liều lĩnh. Đừng đi những nơi có 
trên 20 người trong cùng một căn phòng. Những việc 
đó không an toàn và không đáng để làm trong lúc 
này. Nhưng tại sao lại có tình trạng nguy kịch như 
thế, nếu đa số sẽ sống sót?

Đây là câu trả lời: Nếu dùng sự chết làm cái 
thước đo (để quyết định sinh hoạt của mình) thì sai 
lầm. Bị nhiễm trùng có thể làm xáo trộn đời sống của 
bạn trên rất nhiều mặt, rất nhiều hơn là chỉ giết chết 
bạn, “Chúng ta còn trẻ” – Tốt. “Dù chúng ta có bị vi 
khuẩn tấn công, chúng ta sẽ lướt qua được” – Qúa 
tốt. — Hãy nghĩ đến việc bạn sẽ phải trải qua bốn 
(4) tháng trời tập vật lý trị liệu trước khi bạn cảm 
thấy bạn còn là con người. Hoặc có một cái xẹo trong 
phổi bạn và mức độ sinh họat của bạn sẽ bị hạn chế 
suốt cuộc đời còn lại của bạn. Ấy là chưa kể, bạn sẽ 
có rất nhiều cơ hội để bị tấn công bởi các vi trùng 
khác trong lúc đang được chữa trị tại nhà thương, hay 
đang chờ đợi để được chẩn đoán với một hệ thống 
miễn nhiễm đã bị lệch lạc ngay cả khi đối diện với 
một bệnh cảm cúm thông thường. Không đi đây kia 
để giải trí hay cho công việc là cái gía rất đáng phải 
trả đó.

Thế này nhé, có nhiều xác xuất bạn sẽ bị nhiễm 
trùng mà bạn sẽ không có triệu chứng gì. Tốt quá. 
Tốt cho bạn. Rất không tốt cho mọi người khác, từ 
Ông Bà của bạn, tới một người lớn tuổi lạ hoắc đã 
lên toa xe điện ngầm sau khi mà bạn đã bước xuống 
khỏi xe này một hay hai trạm trước đó. Bạn thì bình 
thường, bạn có thể hắt hơi hay ho chút chút, nhưng 
bạn đang đi loanh quanh đó đây, và bạn giết chết vài 
người phụ nữ lớn tuổi mà không biết là bạn đã làm 
như vậy. Điều đó có công bằng không? Bạn nói cho 
tôi nghe đi.

Đây là ý kiến cá nhân của tôi cũng như quan điểm 
nghề nghiệp của tôi: Tất cả chúng ta đều có bổn phận 
phải ở yên một chỗ không đi đứng lang thang, ngoại 
trừ có những có lý do rất đặc biệt, chẳng hạn như bạn 

đi làm vì bạn đang làm trong ngành y tế, hoặc bạn 
đang cứu mạng sống một người và đang mang ai đó 
tới nhà thương, hoặc bạn cần ra khỏi nhà để mua thực 
phẩm để sống còn. Khi chúng ta đã tới tình trạng đại 
dịch toàn cầu thế này, thì điều thực sự quan trọng là 
không thể rải rắc vi trùng lung tung. Điều hữu ích 
duy nhất là hạn chế giao tiếp xã hội.

Lý tưởng nhất là chính phủ nên công bố các chỉ 
dẫn đó cùng lúc cung cấp giúp đỡ tài chánh – bù 
đắp cho sự thất thoát của các cơ sở buôn bán thương 
mại, làm giảm thiểu tối đa khó khăn tài chánh cho 
tất cả mọi người, làm giảm đi việc phải liều lĩnh sinh 
mạng mình hay sinh mạng nhiều người khác để kiếm 
tiền sinh sống. Nhưng nếu chính quyền của nước bạn 
chần chừ, chậm chạp trong việc đối phó với hoàn 
cảnh hiện nay, thì xin bạn đừng làm cái người đó 
(rải rắc vi khuẩn). Hãy hành động với tinh thần trách 
nhiệm.

Ngoại trừ có việc tối cần thiết, xin kiềm chế 
chính mình. Đây là lớp học về bệnh dịch 101. Nó 
thật là tệ lậu. Nó thật là qúa đáng – Nhưng may thay 
chúng ta không có bệnh dịch toàn cầu với tác hại ghê 
gớm như thế này mỗi năm. Vậy xin vắng mặt nhé. 
Ngồi yên ở nhà. Không du lịch. Tất cả hoàn toàn 
chắc chắn chẳng đáng gì đâu. Đây là bổn phận công 
dân và nghĩa vụ luân lý của mỗi người chúng ta, ở bất 
cứ nơi nào, cần tham gia vào nỗ lực chung toàn cầu 
để giảm thiểu mối đe dọa hiện nay đối với toàn thể 
nhân loại. Hãy hoãn tất cả mọi sự di chuyển hay du 
lịch không thực sự tối cần thiết cho đời sống và hãy 
cố gắng truyền bệnh dịch càng ít càng tốt.

Xin hãy có những niềm vui trong tháng sáu (6) 
tháng bẩy (7), tháng tám (8) khi mà, cứ hy vọng như 
vậy, bệnh dịch này sẽ qua đi. Xin bạn bảo trọng. 
Chúc bạn may mắn.

https://www.newsweek.com/young-
unafraid-coronavirus-pandemic-good-
you-now-stop-killing-people-opinion-
1491797utm_source=SilverpopMailing&utm_
medium=email&utm_campaign=Updated%20
Starting%205%203.12.2020&utm_content=

Lá thư trên đây được dịch sang tiếng Việt để phổ 
biến gấp cho các học viên và thành viên của Trung 
Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự 
ngà y 20 thá ng 3 năm 2020.
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THỨC ĂN MÙA ĐÔNG 12-2020
An Truong

Ă n uống theo mùa là một 
trong những yếu tố quan 
trọng quyết định đến sức 

khoẻ thể chất và tinh thần của tất 
cả các sinh vật trên trái đất này 
trong đó có con người, một sinh 
vật tiến hoá nhất so với mọi sinh 
vật khác. Lợi ích từ việc ăn uống 
theo mùa đem lại cho con người 
có thể kể đến như tiết kiệm về 
mặt kinh tế, giảm lãng phí nguồn 
năng lượng, thuốc bảo vệ thực 
vật cho thức ăn trái mùa, thức ăn 
đúng mùa thường đạt năng suất 
và chất lượng cũng như giá trị 
dinh dưỡng cao nhất vì lý do đó 
đem lại sức khoẻ tốt nhất cho con 
người, ngoài ra ăn theo mùa còn 
giúp chúng ta sống hoà hợp hơn 
với thiên nhiên, tôn trọng và bảo 
vệ tự nhiên, đây là yếu tố quyết 
định sự sống cho thế hệ chúng ta 
và nhiều thế hệ sau nữa.

I. Tóm lược về thức ăn dành 
cho mùa Xuân, Hè và Thu

• Mùa Xuân với nguồn năng 
lượng dương tươi mới làm thay 
đổi diện mạo bên ngoài của cây 
cỏ và muôn loài thì chúng ta cũng 
cần trút bỏ đi cân nặng dư thừa 
được tích tụ trong mùa đông để 
giữ ấm cơ thể bằng những loại 
thức ăn giàu dương khí như các 
loại rau, củ tươi non, màu xanh 
đậm, những loại rau mầm như giá 
đỗ, một chút vị ngọt và một chút 
vị cay sẽ giúp đem năng lượng từ 
bên trong cơ thể ra bên ngoài làm 

chúng ta nhanh nhẹn và vui tươi 
hơn.

• Mùa hè thức ăn rất đa dạng 
và phong phú nên lựa chọn tốt 
nhất là ăn tất cả các thể loại rau 
củ quả có nhiều nhất trong mùa 
này và lưu ý ăn đa dạng các 
chủng loại để cung cấp đủ chất 
dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể 
hoạt động nhiều hơn. Ánh nắng 
mặt trời là một nguồn năng lượng 
quý giá rất hào phóng trong mùa 
hè, nên hãy tận dụng nguồn năng 
lượng này với nhiều hoạt động vui 
chơi, học tập, làm việc, lao động 
ngoài trời. Cần uống đủ nước để 
giảm nhiệt độ cơ thể và bù nước 
khi chúng ta phải hoạt động nhiều 
hơn dưới ánh nắng mặt trời.

• Mùa thu là mùa chuyển đổi 
từ nguồn năng lượng hướng ngoại 
sang hướng vào bên trong, cây cỏ 

bắt đầu tích trữ năng lượng vào 
thân và rễ, chúng ta cũng bắt đầu 
thu hoạch từ đầu mùa thu cho đến 
cuối mùa thu tất cả mọi thứ để tích 
trữ và dùng dần trong mùa đông. 
Thức ăn mùa thu mang tính ấm từ 
những món soup, hầm, chiên, xào 
kích thích vị giác bằng mùi thơm 
như các loại bánh nướng, khoai 
nướng... Một chút vị chua giúp 
tăng sự tập trung và tĩnh tại cho 
tâm hồn, một chút vị cay giúp 
tăng lưu thông khí và làm sạch 
phổi sẽ giúp chúng ta khoẻ mạnh 
trong giai đoạn chuyển mùa này.

II. Giới thiệu về mùa Đông
Mùa Đông là mùa kết thúc 

một năm, vì sự lạnh lẽo và đêm 
xuống nhanh hơn nên đây là mùa 
nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian 
để hướng vào bên trong để chăm 
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sóc và nuôi dưỡng tâm hồn. Các 
hoạt động thể chất giảm xuống 
giúp bảo tồn năng lượng, cơ thể 
cần tăng thêm cân nặng là một 
dạng dự trữ năng lượng giúp giữ 
ấm khi nhiệt độ bên ngoài xuống 
thấp. Một vài động tác vận động 
nhẹ nhàng cũng cần được duy 
trì để giữ cho xương sống và các 
khớp được linh hoạt.

Trong sách cổ viết rằng năng 
lực của mùa đông tạo ra sự lạnh 
lẽo trên thiên đàng và nước dưới 
mặt đất, tạo ra thận và xương 
trong cơ thể con người... tạo ra 
cảm xúc sợ hãi và cả tiếng kêu 
đau đớn.

III. Các loại thức ăn được sử 
dụng nhiều trong mùa đông

Thức ăn được sử dụng nhiều 
trong mùa đông bao gồm tất cả 
các loại nông sản được thu hoạch 
trong mùa thu. Các loại thức ăn 
dự trữ thường là:

 • Các loại hạt như gạo, nếp, lúa 
mì, lúa mạch, các loại đậu: 
đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, 
đậu trắng, đậu nành,...

 • Các loại nuts như hạnh nhân, 
óc chó, pecan, hạt thông... 
đậu phộng, lentil đỏ, lentil 
xanh, lentil đen...

 • Các loại củ quả: cà rốt, khoai 
tây, khoai lang, khoai mì, củ 
sắn, củ cải trắng, bí đỏ, bí 
vàng, củ hành tây, tỏi...

 • Các loại rau thu hoạch cuối 
mùa thu dùng để lên men dự 
trữ như: bắp cải, cải thảo, củ 
cải trắng, các loại đậu, dưa 
leo, cải chua, lá của các loại 
cải...

 • Các loại rau tươi sống được 
trong mùa đông có thể thêm 
vào các bữa ăn để bổ sung 
vitamin như: collard greens, 
cải kale xanh, kale đen, kale 
tím...

Thức ăn dự trữ và sử dụng 
trong suốt mùa đông đa phần là 
các loại hạt, đậu và củ vì đây là 
những thức ăn mang tính dự trữ 

bảo tồn và thời hạn 
sử dụng lâu. Cách 
chế biến thường là 
chiên, nướng, xào 
hay hầm với nhiệt 
độ thấp hơn trong 
thời gian dài và ít 
nước ví như các 
món soup đặc hay 
cà ri hay đậu hầm 
rau củ...

Hai vị cần được chú ý trong 
chế biến thức ăn mùa này là vị 
mặn và vị đắng, hai vị này đều 
mang tính bảo tồn và dự trữ năng 
lượng bên trong cơ thể. Vị mặn 
giúp làm giảm nhiệt bên ngoài 
và đem nhiệt vào bên trong giữ 
ấm cơ thể, tuy nhiên sử dụng 
muối một cách cẩn trọng bởi vì 
quá nhiều muối sẽ làm hại thận 
và có nhiều tác dụng không tốt 
đối với những người bị cao huyết 
áp.

Mẫu chợ ngoài trời của Việt Nam trong gian hàng Chợ Tết Sinh Viên 
tại Little Sàigon, Calirornia.

Tranh vẽ chợ ngoài trời miền quê 
ở Việt Nam đương thời.
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IV. Cơ quan cần được chăm 
sóc đặc biệt

- Nguyên tố nước đại diện 
cho mùa đông và cơ quan điều 
chuyển nước trong cơ thể là thận 
và bàng quang. Thêm vào đó quả 
thận còn được xem là gốc rễ, nền 
tảng của con người theo y học cổ 
truyền vì hai quả thận vận hành 
theo nguyên tắc âm dương vừa 
điều hành nước vừa cung cấp 
nhiệt lượng giữ ấm cơ thể nên 
việc chú ý chăm sóc sức khoẻ 
thận giúp cơ thể khỏe mạnh và 
ấm áp trong mùa đông.

- Cũng theo y học cổ truyền 
sức khoẻ của thận ảnh hưởng đến 
sức khoẻ các các cơ quan khác 
trong cơ thể như tim, ảnh hưởng 
đến tuyến thượng thận tác động 
đến chức năng sinh sản...

- Ngoài ra về mặt tâm lý một 
người với hai quả thận khoẻ mạnh 
thường có sự cân bằng giữa hai 
thái cực ví dụ như vừa năng động 
nhưng cũng trầm tĩnh, dũng cảm 
nhưng nhẹ nhàng, thành công dễ 
dàng và ít bị áp lực...

V. Ba món ăn đơn giản, giàu 
dinh dưỡng và dễ dàng thực 
hiện
1. Khoai tây nướng dầu olive, 
giấm balsamic và rosemary: 

Bật oven ở 350 độ F trước để 
preheat.

- 2 lbs khoai tây củ nhỏ (baby 
potatoes) loại vàng, đỏ và tím, 
mix 3 màu chung với nhau sẽ làm 
món khoai nướng thêm hấp dẫn 
và ngon miệng

- 2 tablespoons dầu olive

- ½ teaspoon muối biển
- 1 tablespoon giấm balsamic: 

giúp cho món khoai thơm và giòn 
hơn

- 2 nhánh nhỏ rosemary cắt 
nhỏ

Cách thực hiện: khoai rửa 
sạch không cần gọt vỏ, chẻ đôi 
xong cho tất cả các nguyên liệu 
trên vào trộn đều và cho vào 
lò nướng với mặt cắt khoai úp 
xuống, nướng trong khoảng 30 
phút khoai chín, lấy ra cho khoai 
nguội khoảng 10 phút có thể 
dùng được.

2. Ragu khoai, củ và đậu hũ:

- 2 củ khoai tây lớn gọt vỏ cắt 
miếng vừa ăn

- 1 củ khoai lang gọt vỏ cắt 
miếng vừa ăn

- 2 củ cà rốt gọt vỏ cắt miếng 
vừa ăn

- 1 miếng đậu hũ lớn cắt nhỏ 
chiên sơ

- 1 cup green pea
- 1 lít nước lọc (có thể thay 

bằng nước dùng rau củ)
- 1,5 cup sốt cà chua (có thể 

thay bằng cà chua tươi)
- 1 tablespoon dầu olive
- Muối, chút đường nêm vừa 

ăn

Cách thực hiện: xào sốt cà 
chua với dầu olive cho đến khi 
sệt lại xong cho tất cả các loại 
khoai củ vào xào với sốt cà chua 
khoảng 10 phút, cho thêm nước 
và đậy nắp lại hầm trên lửa vừa 
khoảng 30-40 phút khoai chín, 
cho green pea vào, nêm chút 
đường và muối cho vừa ăn nấu 
thêm 5 phút nữa tắt bếp. Món này 
có thể ăn với cơm hay bánh mì.

3. Collard green xào với chick-
pea, cà chua và nho khô (raisin)

- 4 lá collard green to, rửa 
sạch thái nhỏ

- ½ cup chickpea đã nấu chín 
(có thể sử dụng lon chickpea nấu 
sẵn)

- 1 cup cà chua cắt miếng vừa 
ăn

- 1 tablespoon giấm balsamic
- ¼ cup nho khô (raisin)
- 2 tablespoon olive oil

Cách thực hiện: cho dầu 
olive vào chảo cho cà chua vào 
trước xào 2 phút, cho collard 
green và chickpes vào xào 
khoảng 4 -5 phút cho nho khô và 
giấm balsamic vào thêm 1 phút 
nữa tắt bếp,món này không cần 
phải thêm bất cứ gia vị nào mà 
vẫn rất ngon vì vị ngọt chua tự 
nhiên của các loại nguyên liệu và 
đặc biệt giấm balsamic giúp món 
ăn thơm ngon hơn rất nhiều.

Tóm lại, chúng ta cần ăn 
nhiều thức ăn ấm nóng như những 
món hầm soup đặc ít nước, các 
món chiên nướng từ các loại hạt, 
củ quả và thêm một ít rau xanh 
trong mùa đông để giữ cơ thể 
ấm áp khoẻ mạnh. Vận động nhẹ 
nhàng để cột sống và các khớp 
vẫn giữ độ linh hoạt và đặc biệt 
dành những khoảnh khắc tĩnh tại 
để soi lại và nuôi dưỡng tâm hồn 
của chính mình.

Kính chúc quý đọc giả một 
mùa đông ấm áp và khỏe mạnh 
bên người thân, gia đình!

An Truong
Trung Tâm SHCĐPG Điều Ngự

Trích dịch từ Healing With Whole 
Foods – Giáo sư Paul Pitchford
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Lê Giang Trần

Bốc Hơi

Từ khi tôi trở thành tôi
Đôi khi chẳng phải là tôi đang là
Có khi tôi rất lạ xa
Ít khi tôi tự hát ca nỗi lòng
Thậm chí ngày Xuân thong dong
Chợt dâng nhung nhớ ruộng đồng quê hương.

Dĩ nhiên tim vẫn yêu đương
Lời Kinh Phật dạy là đường hướng đi
Đương nhiên nam tử tu mi
Tứ ân thọ nhận khắc ghi làm người
Hồn nhiên sống lặng bên đời
Nhớ chi – đến biển ngắm trời bâng khuâng?

Chữ mượn ngòi bút xuất thần
Tình yêu mượn trái tim nồng rung rinh
Tâm hồn mượn nét đẹp xinh
Tâm tư bàng bạc ẩn tình giao thoa
Mắt vui ngắm một đóa hoa
Đủ lâng lâng dậy thiết tha yêu đời.

Mốc đời nên thỉnh thoảng phơi
Bọc-người nóng nắng bốc hơi tuổi-mòn
Có khi còn phải phơi trăng
Phơi mưa phơi gió phơi sương cho mềm
Đủ mềm đủ ẩm lên men
Pha chút rượu đỏ cho tim hăng mùi.

Lâu lâu bằng hữu đến chơi
Cụng ly. ca hát. vui cười. ngà say
Thân tình ấm áp ngất ngây
Những đời xa xứ đỏ gay mặt mày
Tan hàng còn lại sương lay
Có khi trăng gục nằm ngoài mái hiên.

Bốc hơi trong lạnh tháng giêng
Phố không mùi Tết – chợ im ỉm người
Trận chiến lá phiếu lên ngôi
Thủ đô náo loạn một ngày biểu dương
Nướ c Mỹ dịch hành thảm thương
Lòng dân nghèo khổ rách bươm chưa lành.

Tình Bạn

Cảm ơn những tấm chân tình
Bạn dành cho bạn lung linh nắng vàng
Xứ người sống kiếp như sông
Nước ròng nước lớn – quê hương vẫn đầy
Niềm vui từ những quanh đây
Từ tình quê cũ chân mây cuối trời
Từ chia buồn giọt lệ rơi
Từ chung vui nở nụ cười thương nhau
Từ khi hội nhập lao đao
Đến khi ổn định qua bao thăng trầm
Đó là tất cả người thân
Là tình bạn hữu lưu tâm giúp mình.

Mỗi năm Xuân lại thắm xinh
Dâng lên Trời Phật Tổ Tiên hương lòng
Nguyện rằng lòng mãi Việt Nam
Trí thêm huệ sáng và tâm thiện lành
Nguyện cho tất cả chúng sanh
An bình, tươi thắm, thái bình, tự do
Những tình ưu ái được cho
Tri ân tất cả – những bờ bến qua.

Bạn ơi!  Tình là món quà
Tặng nhau là tặng thăng hoa đến người.
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Bài Thiền Đầu Năm
Cattiên

L ời chúc đầu Xuân năm nay 
cũng là những âm chữ như 
mọi năm nhưng sao mang 

nhiều cảm xúc thật khó tả.
Tất cả mọi người chúng ta tại 

đây và trên toàn thế giới đã trải 
qua một thời kỳ thật không dễ 
quên nhưng chúng ta hãy cùng 
nhau bước qua năm mới 2021 với 
thật nhiều niềm tin và hy vọng 
cho một năm trở lại bình yên và 
hồi phục tốt đẹp hơn. Và hãy gởi 
cho nhau lời cầu nguyện chúc 
lành cho tất cả được tràn đầy sức 
khỏe, được sự chữa lành, được sự 
an ủi và sức mạnh để vượt qua sự 
ra đi của người thân yêu, được 
sự trợ giúp về tài chánh từ nhiều 
nguồn biết và không biết, được 
sự sum vầy của gia đình, được sự 
bình an, và được sớm trở lại sinh 
hoạt bình thường.

Chúng ta biết rằng tất cả các 
âm chữ đều mang sức mạnh trong 
chữ đó. Khi được lặp đi lặp lại 
nhiều lần sẽ tạo sức mạnh cho 
chữ đó thể hiện trong cuộc sống 
của chúng ta. Cho nên chúng ta 
hãy thường suy nghĩ trong tâm trí 
hoặc nói ra những chữ mang năng 
lượng an lạc, chữa lành, và tốt 
đẹp nhất về mình, người nào đó, 
trường hợp nào đó, hoặc xã hội để 
giúp cho chính chúng ta là người 
nghĩ hoặc nói và luôn cả người và 
việc khác đều cũng được hưởng 
năng lượng tốt đẹp nhất.

Trong Kundalini Yoga có 
một thực hành gọi là Japa. Japa 
có nghĩa là lập đi lập lại âm thanh 
thiêng liêng hoặc thần chú. Thực 
hành Japa tạo ra Tapa, là hơi lửa 
bên trong. Tapa sẽ giúp thanh lọc 
cơ thể, tâm trí, và Karma (nghiệp). 
Từ giải trừ chướng nghiệp sẽ trở 
nên Dharma (Pháp). Từ Dharma 
sẽ sinh ra Compassion, lòng từ bi 
nhân ái.

Đây là câu nói từ vị Thầy 
truyền môn Kundalini Yoga:

"Điều đẹp đẽ duy nhất khiến 
bạn trở thành con người là lòng 
từ bi nhân ái. Lòng nhân ái là 
một giá trị sống; đó là sức mạnh; 
đó là sự thật. Lòng từ bi nhân ái 
mang lại cho bạn sức mạnh để 
vượt qua đau khổ nhưng không 
hề cảm thấy đau đớn. Hoàn toàn 
không có nhân cách thanh nhã 
nếu không có lòng nhân ái”.

- Yogi Bhajan

Để giúp tăng trưởng lòng từ 
bi nhân ái, chúng ta cần phải có ý 
thức và thực hành điều này trong 
mọi nơi mọi lúc. Japa những âm 
thanh "Từ Bi Nhân Ái" thường 
xuyên sẽ giúp tạo năng lượng an 
lành tỏa ra từ nội tâm chúng ta mà 
mọi người mọi thứ gần gũi với 
chúng ta sẽ cảm nhận được. Đó là 
cách gieo nhân hạt lành cho đất 
nước, xã hội, nơi cư trú, trong gia 
đình, và chính mình.

Cùng với sự Japa những âm 
trên, chúng ta có thể thực hành 
bài thiền dưới đây để giúp giải 
tỏa những nghiệp chướng của suy 
nghĩ tiêu cực, phán xét, chê trách 
hoặc thói quen bất lợi, có tên là 
"Thề nguyện trong tim".

Những lợi ích khi thực hành 
bài thiền này gồm có:

 • Điều chỉnh và sắp xếp quý vị 
để mang lại sự cân bằng trong 
tâm trí và cuộc sống của quý 
vị.

 • Xúc tác cho sự thay đổi bởi 
vì nó là một chất tẩy rửa tinh 
thần rất mạnh mẽ.

 • Sức mạnh để phá bỏ các thói 
quen và chứng nghiện vì nó 
truy cập vào tầng tâm trí nơi 
các thói quen được tạo ra.

 • Kích thích các đầu dây thần 
kinh ở đầu ngón tay.

 • Cân bằng bán cầu não phải và 
trái.

 • Tăng cường trí nhớ.
 • Nhắc nhở giữ sự hòa hợp nơi 
tim. Không phải cũng không 
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trái mà là từ bi nhân ái trong 
tim cho chính mình và tất cả.
Bài thiền này có sự Japa với 

bốn âm sau đây:

"SAA TAA NAA MAA" 
hoặc "SA TA NA MA"

SA có nghĩa là Sự Vô Vàn. 
TA là Sự Sống. NA là Sự Chấm 
Dứt, Kết Thúc, Chuyển Hóa. MA 
là Sự Tái Sinh. Bốn âm này diễn 
tả vòng luân hồi trong cuộc sống 
xảy ra mỗi lúc như hơi thở của 
chúng ta nhắc nhở chúng ta luôn 
có cơ hội để thay đổi và phát triển 
bản thân tốt hơn.

Những âm SA TA NA MA 
là thành phần của thần chú “SAT 
NAM” có nghĩa là Sự Thật là 
danh tánh của tôi.

Thời gian bài thiền từ 11- 31 
phút. Cách thực hành như sau:

 • Ngồi thẳng trên ghế hoặc bắt 
chéo chân trên sàn.

 • Bắt chéo cổ tay trái và phải 
trước ngực với hai cánh tay 

hơi dang ra. Lòng bàn tay 
hướng lên và hơi quay về 
phía ngực.

 • Mắt nhìn vào đầu mũi.
 • Tụng lớn lên tiếng " SA TA 
NA MA"
Khi quý vị tụng từng âm tiết, 

hãy chạm ngón tay cái vào từng 
các đầu ngón tay khác như sau và 
bắt đầu bằng ngón trỏ:

"SA” - Ngón trỏ
“TA” - Ngón giữa
“NA” - Ngón đeo nhẫn
“MA” - Ngón út

Tiếp tục lặp lại trình tự luôn 
bắt đầu bằng ngón trỏ. Tốc độ 
giữa mỗi chuyển động là khoảng 
1 giây trên mỗi đầu ngón tay.

Để kết thúc, hít vào thật sâu 
xuống đan điền, giữ hơi thở trong 
vài giây, tập trung mắt lên trên 
giữa trán. Thở ra và thư giãn.

Kính chúc Quý Vị sang năm 
mới 2021 với sức khỏe dồi dào, 
thân tâm an lạc, gia đình hạnh 
phúc, vạn sự cát tường, và thường 
từ bi nhân ái!

Sat Nam!
Cattien lớp yoga

LỜI PHẬT DẠY

 “All that we are is the result of what we have thought: it is 
founded on our thoughts and made up of our thoughts. If a 
man speaks or acts with an evil thought, suffering follows 
him as the wheel follows the hoof of the beast that draws 
the wagon... If a man speaks or acts with a good thought, 
happiness follows him like a shadow that never leaves him.” 

- Gautama Buddha

“Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói 
năng hay hành động, khổ não tiếp theo sau, như xe theo vật 
kéo. Nếu với ý thanh tịnh, nói năng hay hành động, an lạc 
tiếp theo sau, như bóng theo sau hình.”

- Đức Phật

“Holding on to anger is like grasping a hot coal with the 
intent of throwing it at someone else; you are the one who 
gets burned.” 

- Gautama Buddha

“Nổi cơn nóng giận như cầm cục than nóng trong tay để ném 
vào người khác; bạn là người bị cháy phỏng trước.”

- Đức Phật
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SINH HOẠT HỌP MẶT ONLINE 
Xin tham dự buổi sinh hoạt online của GĐPT Chánh Đạo lúc  

1:00 PM Chủ Nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021 

Để có link vào Zoom xin email: chieule12@gmail.com hoặc chanhdao2015@gmail.com 
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 Nghệ Thuật Hội Họa Ðược Chuyển Biến Từ Tâm
Hoàng Vinh

N ghệ thuật hội họa là cả tiến 
trình tuyệt vời trong ký ức 
của người họa sĩ, và cả nét 

bút đầy màu sắc, biến chuyển 
không ngừng, tưởng chừng như 
hơi thở và không khí, được luân 
phiên, thay hình đổi dạng theo 
nhịp điệu không gian, thời gian, 
ở đâu có không khí, thì  ở đó có 
sắc màu, huyền diệu sinh động, 
sâu thẳm và được biến dạng từng 
giây, từng phút.   

Người nghệ sĩ vốn đã mang 
sẵn một tâm hồn thanh thản, giao 
du giữa thiên nhiên với tư duy của 
mình, để chuyển hóa cảnh trí trở 
nên kỳ diệu, và đưa người thưởng 
ngoạn đến nơi huyền ảo mộng 
mơ của thế giới trừu tượng hay ấn 
tượng, tùy theo tác phẩm, để rồi 
bắt gặp những giây phút nhập du 
với tác giả, và được nhận dạng  
qua những hình thể mà tác giả đã 
gởi gắm tâm tư của mình trong tác 
phẩm nghệ thuật.    

Một cơn gió thoảng đã làm 
chao động cả bầu trời, một suy tư 
cũng đủ để đưa khán giả vào thế 
giới huyền hoặc, nhưng một tác 
phẩm có làm rung động con tim 
hay không? còn tùy thuộc vào sự 
đối diện, có được trùng hợp hay 
không! tùy theo duyên khởi của 
mỗi một, nếu tâm không mống 
động, chẳng khác nào trong một 
cơn  mê, dù có gió lớn đến đâu 
cũng chẳng hề hay, thì làm sao 
mà cơn gió chuyển động cả bầu 
trời, cho nên tất cả mọi vật đều 
do duyên mà chuyển vận, một vị 

Seed of Life from Desolation
Mầm Sống Trong Cằn Cõi

Oil on canvas 24”x 30”
The sap of life ascends from the dead in the empty forest, 

the moon shines through the dew rocks smiling, fl owers blooming, 
branches falling winds pass through the desolate hill.

Nhựa sống vươn lên từ cõi chết
Rừng hoang nguyệt lộng ánh sương sa

Đá cười hoa nở cây rơi rụng
Heo hút đồi cao gió vận hành.

thiền sư ngồi tĩnh lặng, nào chẳng 
ai hay, nhưng một vận hành đã 
luân chuyển tận đâu đâu!, một 
khám phá trùng trùng điệp điệp 

mà người hành giả tiếp cận.
Một tác phẩm là cả một ngôn 

ngữ trầm lặng, một tiếng nói không 
lời, một tiếng nói về nội tâm, một 
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thông điệp mà người họa sĩ muốn 
diễn đạt, muốn gởi gắm, để rồi nói 
lên niềm thao thức uẩn khúc của 
mình, của thời gian và không gian, 
có khi ẩn khi hiện, qua những ánh 
sáng bóng tối, có tĩnh, có động, 
tưởng chừng như có âm thanh, 
và cũng có nhiều lúc đưa người 
thưởng ngoạn đến nơi bến bờ xa lạ 
trong tư duy, với những cảnh tuyệt 
diệu mà khán giả không ngờ được, 
hoặc ngược lại trong tâm vẳng bặt 
chẳng móng động đến mảy may, 
thì làm sao mà thưởng ngoạn nghệ 
thuật, nghệ thuật không phải kén 
chọn, nhưng phải có sự cảm nhận 
với nguồn hứng thú và suy tư.     

Cho nên người làm nghệ thuật, 
chẳng phải tác động đến bề ngoài, 
mà chỉ chú trọng nội tâm, cái thấy, 
cái nghe, cái biết, rồi từ từ được 
thể hiện qua màu sắc với những gì 
mình thích là đủ, để nói lên những 
gì muốn nói, đôi lúc hầu như đã 
lãng quên bên ngoài, để giao du 
vào thế giới huyền diệu của sắc 
màu, của nét bút của thế giới xa 
lạ, mà đã bắt gặp trong giây phút 
đam mê sáng tạo, lại đến, rồi đi, 
mà người họa sĩ cần phải nắm lấy, 
để được hoàn thành một tác phẩm, 
trong niềm phấn khởi lý thú, và 
say đắm.   

Sau khoảng thời gian hoàn 
tất tác phẩm, thì người họa sĩ lại 
tự thưởng ngoạn suy gẫm những 
gì mà mình đã được hoàn tất, với 
mầm mống của tác giả là đủ, trên 
con đường rộng mở thênh thang 
cứ việc mà tiến trong niềm thích 
thú say mê, không bại hoại, không 
xao xuyến bên ngoài,  dù đời có 
chê bai cũng chẳng mảy may oán 
giận, vẽ cái thích, chứ không vẽ 
cho người thích, bản năng của 
người nghệ sĩ đôi lúc lẳng lơ tình 
đời, vui say với niềm cảm hứng, 

phó thác cho dòng đời khẳng định, 
chẳng màng  bận tâm, có như vậy 
mới nắm bắt được con đường mà 
mình muốn đi, chứ không thì  bị 
dòng đời lôi cuốn, khó mà vượt ra 
ngoài tập tục quy luật bất chấp. 

Một tác phẩm hội họa, khác 
hẳn với tác phẩm nhiếp ảnh, 
đương nhiên đâu cũng là nghệ 
thuật, cũng là cái đẹp, nghệ thuật 
nhiếp ảnh là ghi lại trong giây 
phút mà thiên nhiên chao động 

của thời gian không gian, với 
nhịp cảm xúc bén nhạy mà người 
nhiếp ảnh gia đang bắt gặp trước 
cảnh thiên nhiên, nhưng hội họa 
lại được ghi nhận qua nét bút và 
biến chuyển từ tâm, theo thời 
gian và không gian, với nguồn 
sáng tạo mà người đời không 
thấy, và không có, nhưng người 
họa sĩ tạo thành cái thấy, cái 
có, đề nói lên nỗi niềm đam mê 
nghệ thuật, và đưa người thưởng 
ngoạn vào suy tư  mơ mộng, khi 

Towards Motherland
Hướng Về Quê Ngoại

Oil on canvas  24”x 30”
Life perspec  ves burdened with bloom. Our love of the na  ve land

Đã trót đa mang tình dân tộc
Vọng về quê ngoại mỏi mòn trông
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đối  diện trước những tác phẩm 
nghệ thuật. 

Nhưng phải là nghệ thuật đến 
nơi, đến chốn, với khối màu được 
nhuyển và chuyển động thâm hậu, 
hầu mới có chiều sâu của tác phẩm 

nghệ thuật hội họa, chứ không thì 
chỉ là đẹp mắt bề ngoài không hơn 
không kém, đó cũng là một vài  
thiển ý, để nói lên nỗi niềm sáng 
tạo nghệ thuật mà mỗi một họa sĩ 
đều có lối đi riêng biệt tùy theo, 

chắc hẳn không ai giống ai, luôn 
cả ý nghĩ, có như vậy mới mạo 
muội dùng đến danh từ họa sĩ, 
bằng không chỉ là thợ vẽ hay nghệ 
nhân, chẳng mấy khác.

Hoàng Vinh
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Tường Thuật Khóa Tu Online
Do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Tổ Chức Lần Thứ I

Ngày 07-08 tháng 11, 2020
Thượng tọa Sakya Minh-Quang, Trưởng Ban Tổ Chức khóa tu

V ới tinh thần “hoằng Pháp 
là việc nhà, lợi sinh là 
hoài bão”, Tăng Đoàn 

Hải Ngoại luôn nỗ lực hoằng 
Pháp lợi sinh, gánh lấy trách 
nhiệm củangười Trưởng tử Như 
Lai thay Phật dẫn dắt hàng Phật 
tử. Cho nên, ngoài việc hằng tuần 
các thành viên trong Tăng Đoàn 
hướng dẫn Phật tử tại trụ xứ mình 
tu học, hằng năm Tăng Đoàn đều 
tổ chức khóa tu học chung với 
tinh thần “tứ chúng đồng tu” để 
tịnh hóa lòng người, đem lại an 
lạc cho gia đình và an bình cho xã 
hội. Tuy nhiên, năm 2020 là một 
năm đầy biến động trên thế giới 
nói chung và tại Hoa Kỳ nói riêng. 
Đời sống của người dân phải chịu 
nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai như 
bão lụt, cháy rừng…, xã hội bất 
an bởi nhiều vấn đề liên quan đến 
chủng tộc, chính trị, nhất là dịch 
bệnh Covid-19. Cho đến hiện 
nay, dịch bệnh này đã lấy đi sinh 
mạng của gần hai triệu người trên 
thế giới với sự lây nhiễm gần một 
trăm triệu trường hợp! Hoa Kỳ, 
đất nước mà chúng ta đang sống 
và hành đạo, cũng là một trong 
những trung tâm dịch bệnh lớn 
nhất thế giới!

Trong cảnh dịch bệnh hoành 
hành, nhiều khả năng lây nhiễm 
khi tập họp đông đảo, nên Tăng 
Đoàn không thể tổ chức khóa tu 

học mùa thunhư hằng năm được. 
Nhưng lòng người bất an, xã hội 
động loạn, lúc này hơn bao giờ 
hết người xuất gia phải thể hiện 
tinh thần vô úy, dấn thân phụng 
sự chúng sinh, giúp người Phật 
tử an tâm để cùng nhau vượt qua 
khổ nạn! Trong hoàn cảnh này, 
hàng Phật tử khắp nơi rất cần sự 
khai sáng và nương tựa Tam Bảo. 
Ánh sáng Chánh Pháp có thể quét 
sạch bóng tối sợ hãi bất an, giúp 
người có đủ niềm tin, trí tuệ và 
nghịlực để có được an lạc trong 
cuộc sống hằng ngày.

Vì lý do này, trong cuộc họp 
viễn liên định kỳ vào ngày 04 
tháng 10, 2020, Tăng Đoàn đã 
thống nhất thông qua việc tổ chức 
khóa tu học online cho hàng Phật 
tử khắp nơi để hoằng Pháp lợi 
sinh một cách tùy duyên bất biến 
trong mùa dịch bệnh. Tăng Đoàn 
đã đề cử Thượng tọa Sakya Minh-
Quang, Phó chủ tịch Tăng Đoàn 
kiêm Tổng Vụ Trưởng Giáo Dục 
làm Trưởng Ban Tổ Chức, và 
Thượng tọa Thích Quảng Long, 
Phó chủ tịch Tăng Đoàn kiêm 
Tổng vụ trưởng Hoằng Pháp làm 
Phó Ban Tổ Chức. Được Tăng sai 
và với tinh thần dấn thân phụng 
sự, hai Thầy đã nhận lãnh trách 
nhiệm này. Sau đó, Ban Tổ Chức 
đã cung thỉnh Hòa thượng Thích 

Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng 
Điều Hành Tăng Đoàn làm Cố 
Vấn cho việc tổ chức khóa tu.

Khóa tu học online được lấy 
tên là: Pháp Hội Quán Âm: Tiêu 
Tai Kiết Tường - Dứt Trừ Dịch 
Bệnh. Khóa tu học được tổ chức 
xuyên suốt hai ngày, từ sáng thứ 
bảy ngày 07 tháng 11 cho đến 
chiều Chủ nhật ngày 08 tháng 11, 
năm 2020. Nghi thức khai mạc 
được bắt đầu bằng lời giới thiệu 
ý nghĩa khóa tu học online của 
Thượng tọa Thích Quảng Long, 
Phó Trưởng Ban Tổ Chức. Kế tiếp, 
Thượng tọa Sakya Minh-Quang, 
Trưởng Ban Tổ Chức, giới thiệu 
chương trình tu học. Sau phần 
khởi đầu này, Hòa thượng Thích 
Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng 
Điều Hành chính thức đọc diễn 
văn khai mạc. Sau lời khai mạc 
là Đạo Từ của Hòa thượng Thích 
Chánh Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng 
Giáo Phẩm và Pháp Từ của Hòa 
thượng Thích Chơn Trí, Tổng 
Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm.

Trong Lời Khai Mạc, Hòa 
thượng Thích Viên Lý đã nhấn 
mạnh đến lý tưởng Bồ-tát đạo, 
phụng sự chúng sinh chính là 
cúng dường chư Phật. Đây cũng 
chính là tinh thần của Khóa Tu 
Online trong mùa dịch bệnh năm 
nay. Ngài bảo: Người con Phật 
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phải luôn khắc ghi lời Phật dạy: 
“Ba cõi không yên như nhà lửa 
cháy” để tinh tấn tu học. Hòa 
thượng cũng nhấn mạnh việc tổ 
chức khóa tu của Tăng đoàn là 
làm theo lời Phật dạy: Hãy dấn 
thân vào đời “vì hạnh phúc cho 
số đông, vì an lạc, lợi ích cho 
chư thiên và loài người.” Kế 
tiếp, trong Đạo Từ của mình 
TrưởngLão Hòa thượng Thích 
Chánh Lạc, Chủ tịch HĐ Giáo 
Phẩm đã tán thán tâm huyết và 
tầm nhìn của Hòa thượng Thích 
Viên Lý Chủ Tịch HĐ Điều Hành 
Tăng Đoàn, cũng như bản lĩnh 
hoằng Pháp và tinh thần dấn thân 
phụng sự của hai vị Trưởng và 
Phó Ban Tổ Chức, Thượng Tọa 
Sakya Minh-Quang và Thượng 
tọa Thích Quảng Long. Trưởng 
lão Hòa thượng cũng kêu gọi Phật 
tử khắp nơi cùng tham dự, chia sẻ 
khóa tu online qua  các phương 
tiện truyền thông đại chúng như 
facebook v.v… để năng lượng 
từ bi, trí tuệ và nguyện lực của 
tứ chúng đồng tu được lan tỏa, 
chuyển hóa khổ đau, dứt trừ dịch 
bệnh, đem lại kiết tường an lạc.

Sau Lễ Khai Mạc là phần tu 
học chính thức. 

Về thuyết giảng, Hòa thượng 
Thích Viên Lý đã nhắc nhở người 
con Phật, nhất là người xuất gia, 
phải học theo tâm từ bi của Bồ-tát 
Quán Âm, lấy từ bi diệt hận thù, 
không thể vì sân hận mà tạo ra 
nghiệp khổ, nhất là khẩu nghiệp! 

Hòa thượng Thích Viên Huy 
giảng về thâm nghĩa Kinh Phổ 
Môn, nói về từ bi, trí tuệ và vô 
úy qua hạnh nguyện của Bồ-tát 

Quán Âm. Hòa thượng Thích 
Tâm Thành giảng về ba viên 
ngọc quý của Bồ-tát Quán Âm, 
đó là bài Kinh Bát-nhã, bài Chú 
Đại Bi, và câu Phật hiệu Nam-mô 
Quán Thế Âm Bồ-tát. 

Thượng Tọa Sakya Minh-
Quang giảng về năm pháp quán 
chiếu trong Kinh Phổ Môn. Đó 
là: (1) Chân quán, (2) Thanh tịnh 
quán, (3) Quảng đại trí tuệ quán, 
(4) Bi quán và (5) Từ quán. 

Thượng Tọa Thích Quảng 
Long giảng về Tứ Hoằng Thệ 
Nguyện, chính là Bồ-tát nguyện 
mà người con Phật phát tâm Bồ-
đề cần phải đọc tụng để nhắc 
mình mỗi ngày. 

Thượng tọa Thích Nhuận 
Hải giảng về Mắt Thương Nhìn 
Đời, dạy người tu phải nhìn nhau 
bằng con mắt thương yêu, tùy hỷ, 
không nên vì ganh ghét mà moi 
móc, nói xấu, gây chia rẽ khổ đau 
cho nhau. 

Thượng Tọa Thích Giác Hạnh 
giảng về ý nghĩa Hạnh Phúc chân 
thật là tâm an bình mà không 
phải hưởng thụ ngũ dục. 

Ni sư Thích nữ Minh Huệ 
giảng về Cầu An Theo Hạnh Bồ-
tát Quán Âm, nhắc nhở Phật tử 
phải chánh kiến nhân quả để có 
thể được thực sự an lạc. 

Nhờ vào những buổi Pháp 
thoại này, người Phật tử không 
những học được Pháp nghĩa thâm 
sâu, mà còn có được Pháp lạc 
sung mãn, làm tư lương vô giá 
trên con đường học Đạo.

Ngoài lễ khai mạc và thuyết 
giảng do chư Tôn Đức Giáo Phẩm 

của Tăng Đoàn phụ trách, còn có 
phần tu học trực tiếp do chư Tôn 
Đức hướng dẫn đại chúng hiện 
tiền của Khóa Tu Báo Ân và Lễ 
Khánh Thành Đài Quán Âm Lộ 
Thiên tại Tu Viện Thiện Tường, 
thành phố Champaign, Illinois do 
Thượng tọa Sakya Minh-Quang 
làm viện chủ. 

Trong Khóa Tu Báo Ân 
này, ngoài Thượng tọa Viện chủ 
Sakya Minh-Quang ra, còn có sự 
tham dự và cùng hướng dẫn tu 
học của chư Tôn Đức khác, như 
Thượng tọa Thích Minh Hạnh trụ 
trì Chùa Quang Minh, Chicago, 
Thượng tọa Thích Minh Tâm 
trụ trì Chùa Quan Âm Virginia, 
Sư cô Thích nữ Diệu Toàn Chùa 
Tam Bảo Oklahoma… Thượng 
tọa Thích Minh Hạnh và Thượng 
tọa Sakya Minh-Quang đã truyền 
bát quan trai giới cho Phật tử tu 
tập. Chư Tôn Đức cũng thay nhau 
thuyết giảng và hướng dẫn Phật 
tử hiện tiền tọa thiền, tụng kinh, 
niệm Phật v.v… 

Đặc biệt trong khóa tu này, 
đại chúng thọ kinh Kinh Di Giáo, 
Kinh Dược Sư Thi Kệ, Kinh Phổ 
Môn Thi Kệ, Nghi Thức Sám 
Hối Sáu Căn v.v… đều là những 
bản dịch Việt Ngữ của Thượng 
tọa Sakya Minh-Quang. Nhất là 
những kinh điển được dịch thể thi 
kệ lục bát rất dễ đọc tụng và ghi 
nhớ, đã khiến đại chúng vô cùng 
hoan hỷ.

Theo quy định của thành phố 
Champaign, IL vào thời điểm đó, 
chùa không thể tập họp quá 25 
người trong chánh điện và phải 
tuân thủ quy định giãn cách xã 
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hội v.v… Hiện tiền Phật tử tham dự khóa tu ngoài 
Phật tử địa phương ra, còn có quý Phật tử thuần 
thành ở xa, vì thương quý và ủng hộ thầy Viện Chủ 
Tu Viện Thiện Tường nên đã về tham dự khóa tu từ 
các tiểu bang như Dallas Texas và Virginia dù trong 
mùa dịch bệnh. 

Trong khóa tu hiện tiền có hai mươi vị phát tâm 
thọ Bát Quan Trai Giới và khoảng ba đến năm vị 
Phật tử ngoại hộ lo trai soạn, hành đường v.v… 

Lễ Khánh Thành Đài Quán Âm Lộ Thiên và Lễ 
Hoa Đăng được tổ chức ngoài trời, có khoảng sáu 
bảy mươi Phật tử về tham dự.

Phật tử Tu Viện Thiện Tường cũng đã phát tâm 
làm poster, edit hình ảnh, live stream, quay phim 
v.v… để giúp khóa tu học online thành tựu viên 
mãn. Đạo tình thầy trò, tinh thần vô úy và tinh tấn 
tu học của quý Phật tử trong mùa dịch bệnh đã khiến 
thầy Viện Chủ và đại chúng vô cùng cảm động.

Khóa Tu Học online lần này cũng được live 
stream trực tiếp trên facebook Tu Viện Thiện 
Tường, Như Lai Sứ Giả-The Buddha’s Messenger, 
và phát sóng trên đài truyền hình IBC ở California. 

Ngoài ra, các facebook khác của thành viên 
Tăng Đoàn và quý Phật tử khắp nơi cũng đã share 
lại để mọi người cùng tham dự online.

Chiều Chủ Nhật ngày 08 tháng 11, 2020, Khóa 
Tu Học Online Pháp Hội Quán Âm của Tăng Đoàn 
được kết thúc viên mãn qua lời cảm tạ, hồi hướng 
công đức của Ban Tổ Chức. Thượng tọa Sakya 
Minh-Quang, Trưởng Ban Tổ Chức đã có lời tri ân 
chân thành, xin đại chúng hoan hỷ cho những thiếu 
sót, và hồi hướng công đức, cầu nguyện đại dịch 
sớm dứt trừ, mọi người được sống an lành trong ánh 
từ quang Từ Bi, Trí Tuệvà Vô Úy của Bồ-tát Quán 
Thế Âm.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát
Nam-mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ-tát

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát

Sa-môn Sakya Minh-Quang
viết tại Tu Viện Thiện Tường,

ngày 12 tháng 01, 2020.

LỜI PHẬT DẠY

You only lose what you cling to.” 
- Gautama Buddha

“Bạn chỉ mất những gì bạn bám vào 
mà thôi.”
- Đức Phật

“Peace comes from within.  Do not seek 
it without.”

 - Gautama Buddha

“An lạc đến từ bên trong. Đừng tìm kiếm 
bên ngoài.”

- Đức Phật

“Greater in battle
than the man who would conquer

a thousand-thousand men,
is he who would conquer

just one — himself.”
- Gautama Buddha

“Chiến thắng vĩ đại nhất
không phải thắng 

hàng ngàn hàng vạn quân,
mà thắng lấy chính mình,

là chiến thắng vĩ đại nhất.”
- Đức Phật

“Pain is certain, suffering is optional.” 
- Gautama Buddha

“Đau đớn là nhất định, đau khổ là 
tùy tiện.”
- Đức Phật

We are what we think. 
All that we are arises with our thoughts. 
With our thoughts, we make the world.

Buddha

Chúng ta là những gì chúng ta nghĩ.
Mọi sự khởi phát từ tư tưởng chúng ta.
Với tư tưởng ấy, chúng ta tạo ra mọi sự 

thế gian.
Đức Phật
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DIỄN VĂN KHAI MẠC KHÓA TU HỌC ONLINE
HT Thích Viên Lý

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa chư liệt vị,

Đức Phật dạy: “Tam giới vô an, du như hỏa 
trạch” có nghĩa là: Ba cõi bất an, như ngôi nhà lửa; 
và, Đức Phật đã ân cần khuyến tấn rằng:

"Này các Tỳ kheo, hãy lên đường vì lợi lạc của 
nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì long lân 
mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của 
trời và người, các thầy hãy đi, nhưng đừng đi hai 
người cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngã, 
hãy truyền bá chánh pháp." 

Trên nền tảng của lời khai thị đó, Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại đã và đang không ngừng 
nỗ lực đẩy mạnh sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh trong 
khả năng có thể nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho 
tha nhân.

Kính bạch quý ngài, kính thưa chư liệt vị,
Nâng cao chánh kiến, xây dựng đức tin trong 

sáng, vững chãi, kiên định; bồi dưỡng phẩm chất 
thánh giả, phát huy nội lực thực chứng, giải thoát 
toàn bộ khổ đau cho mình và người đó là mục đích 
của các khóa tu học mùa thu hàng năm của Tăng 
Đoàn GHPGVNTH Hải Ngoại; tuy nhiên năm nay, 
do đại dịch Corona virus nên TT Thích Viên Thông, 
Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành của Tăng Đoàn 
đã không thể tổ chức Khoá tu học mùa thu tại San 
Jose như đã được Hội Nghị của Tăng Đoàn Quyết 
Nghị, vì thế Tăng Đoàn đã ủy nhiệm cho Ngài 
Sakya Minh Quang, Phó Chủ tịch Nộ vụ kiêm Tổng 
vụ Trưởng Tổng vụ Giáo Dục làm Trưởng Ban và 
Ngài Thích Quảng Long, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng 
Vụ Trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp làm Phó Trưởng 
Ban  Tổ Chức Khoá Tu Học Online.  Để thực thi sứ 
mệnh vô cùng thiêng liêng trọng đại này, hai Ngài 
đã sử dụng phương tiện công nghệ tin học hiện đại 
để tổ chức khóa tu học trong dịp ngày lễ của đức 

Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị Bồ Tát tiêu biểu cho 
long từ bi bao la nhằm khơi dậy năng lượng từ bi 
cũng như thể hiện đại bi tâm đối với tha nhân giữa 
bối cảnh xã hội có nhiều khổ đau sợ hãi. Đây là một 
chọn lựa khế cơ, thù ứng với căn cơ và hoàn cảnh 
khó khăn hiện tại. Thay mặt Hội Đồng Điều Hành, 
xin chân thành tán dương và cảm niệm công đức 
của Ban Tổ Chức. Tất nhiên khi khai dụng những 
kỹ thuật công nghệ cho Khoá Tu Học Online như 
thế này, dù muốn hay không, vẫn sẽ phải đối diện 
với những hạn chế bất cập, tuy nhiên, với khả năng, 
kinh nghiệm và hạnh nguyện tế vật lợi sanh cao cả 
của Ban Tổ Chức và lòng bi mẫn vô biên của chư 
Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni của Tăng Đoàn, chắc 
chắn Khóa Tu Học này sẽ mang lại những lợi lạc 
lớn cho nhiều người khắp nơi trên thế giới.

Mong rằng những ai có thiện duyên tham dự 
Khóa Tu Học hãy hưng phát Bồ đề tâm, thực hạnh 
Bồ tát hạnh, lấy lý tưởng Bồ tát đạo vừa như là mục 
tiêu tối hậu nhưng cũng vừa là động lực thúc đẩy 
hạnh tinh tấn nhằm rút ngắn lộ trình hướng đến giải 
thoát giác ngộ.

Xin chư liệt vị hoan hỷ khuyến khích và hướng 
dẫn thân hữu của mình tham gia Khoá Tu Học của 
Tăng Đoàn qua Facebook, IBC TV, Youtube v.v… 
như một tiếp tay tối ư cần thiết và hết sức quan yếu 
đối với sứ mệnh xiển dương chánh pháp, lợi lạc 
muôn sinh.

Cầu nguyện đức Bồ tát Quán Thế Âm từ bi 
chứng minh gia hộ đại dịch, tai ương ách nạn tiêu 
trừ, Phật pháp xương minh, thế giới hoà bình, chúng 
sinh an lạc.

Kính chúc quý hành giả thân tâm an lạc và 
thành tựu viên mãn mọi ước nguyện tốt đẹp nhất 
của mình.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tháng 11 năm 2020
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Đạo Từ Khóa Tu Học Online Đầu Tiên 
của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
Hòa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm thượng Chánh hạ Lạc

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật,
Kính bạch chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Đoàn 

GHPGVNTN Hải Ngoại,
Kính thưa chư tôn Trưởng lão, Hòa thượng, 

Thượng tọa, Ni trưởng, Đại đức Tăng Ni, cùng toàn 
thể quý Cư sĩ Phật tử,

Dịch bệnh virus Corona là cộng nghiệp chung 
của nhân loại. Từ khi phát sinh cho đến nay đã gần 
một năm, dịch bệnh gây ra biết bao đau thương, mất 
mát và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của 
tất cả mọi người, trong đó có giới Phật giáo chúng 
ta.Vì dịch bệnh, nên năm nay Tăng Đoàn phải đình 
chỉ hầu hết các sinh hoạt thường niên với nhau như 
Đại Lễ Phật Đản, An Cư Kiết Hạ, và khóa tu mùa 
thu v.v… Tuy nhiên, Tăng Đoàn vẫn giữ vững lập 
trường tùy duyên bất biến, Tăng Đoàn đã tổ chức 
thành công Đại Lễ Phật Đản và Vu-lan online, để 
thể hiện tinh thần hòa hợp, bi trí dũng hoằng Pháp 
lợi sinh của chúng ta dù trong hoàn cảnh khó khăn 
như thế nào!

Cho nên, với tinh thần và ý nghĩa này, năm nay 
Tăng Đoàn tuy phải hủy bỏ quyết nghị tổ chức khóa 
tu mùa thu tại San Jose, nhưng vẫn cố gắng tổ chức 
Pháp Hội Quán Âm, khóa tu online với chủ đề: Tiêu 
Tai Kiết Tường, Dứt Trừ Dịch Bệnh. Đây là Phật sự 
khế lý khế cơ, vô cùng ý nghĩa và cấp thiết trong 
hoàn cảnh hiện nay.

Pháp Hội Quán Âm online sẽ giúp làm an định 
long người và góp phần hóa giải nghiệp lực của 
chúng sinh, tiêu trừ dịch bệnh, và đem lại kiết tường 
an lạc cho mọi người.

Để thực hiện được Phật sự ý nghĩa này, là nhờ 
vào tâm huyết lớn lao và đại nguyện Hoằng Pháp 
Lợi Sinh của chư vị Hòa Thượng và Thượng Tọa 
trong Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn. Trước hết, 
đó là sự lãnh đạo sáng suốt, có tâm lượng lớn và 

tầm nhìn xa của Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Viên 
Lý. Kế đó là bản lĩnh Hoằng Pháp của Thượng tọa 
Trưởng Ban Tổ Chức Sakya Minh-Quang, Phó Chủ 
Tịch kiêm Tổng Vụ Trưởng Giáo Dục, và tinh thần 
dấn thân phụng sự của Thượng Tọa Phó Trưởng 
Ban Tổ Chức Thích Quảng Long, Phó Chủ Tịch 
kiêm Tổng Vụ Trưởng Hoằng Pháp.

Với tư cách là Chủ Tịch HĐGP của Tăng Đoàn, 
tôi xin có lời chân thành tán than công đức các vị đã 
đứng ra nhận trách nhiệm này!

Kính thưa Chư Tôn Đức và Quý Phật Tử,

Chúng tôi tha thiết kêu gọi chư Tăng Ni và 
quý Phật tử hãy cùng tham dự khóa tu online, cùng 
tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, nghe Pháp chung 
với Tăng Đoàn, cũng như phổ biến khóa tu qua các 
phương tiện truyền thong đại chúng, như share khóa 
tu qua facebook của mình và bạn bè, để tiếng Pháp 
được vang vọng xa khắp.

Được như vậy, chúng ta sẽ góp phần tâm lực, 
đạo lực và nguyện lực vào việc chuyển hóa nghiêp 
lực chung của nhân loại, dứt trừ tai họa dịch bệnh, 
đem lại kiết tường an lạc,

Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc chư Tôn 
Đức Trưởng Lão Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng 
Cố Vấn, Hội Đồng Điều Hành cùng tất cả tăng n 
và Phật tử pháp thể an khang, chúng sinh dị độ, 
Phật sự viên thành, có một khóa tu học online Pháp 
Hội Quán Âm thành tựu viên mãn. Chúng ta xin 
cùng nhau hồi hướng công đức tu học này về tất cả 
chúng sinh, cầu nguyện cho đại dịch sớm dứt trừ, 
người mắc bệnh mau bình phục, kẻ đã mất được 
siêu sinh, thế giới hòa bình, Phật Pháp xướng minh, 
Tăng Đoàn hưng thạnh.

Nam-mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ-tát 
Ma-ha-tát.
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Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Nam-mô Đại Bi QuánThếÂm Bồ-tát Ma-ha-tát, 
tác đại chứng minh.

Kính bạch trên chư Tôn Trưởng Lão Hòa 
Thượng và Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Giáo 
Phẩm, Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Điều Hành 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng ni và kính thưa 
quý nam nữ Phật tử và đại chúng cùng tham dự 
khóa tu online khắp nơi.

Trước hết, thay mặt ban tổ chức chúng con/
chúng tôi xin có lời tri ân chân thành trước sự hộ 
niệm, hộ trì, đồng hành và tùy hỷ công đức của tất 
cả đại chúng. Nhờ sự góp phần tâm lực, đạo lực và 
nguyện lực của tất cả chúng ta, mà Pháp Hội Quán 
Âm, Khóa Tu Học Phật Pháp online với chủ đề: 
Tiêu Tai Kiết Tường, Dứt Trừ Dịch Bệnh củaTăng 
Đoàn đã được thành tựu viên mãn.

Chúng con/chúng tôi cũng thành kính tri ân 
công đức và đạo tình của chư Tôn Đức và quý Phật 
tử các nơi, mặc dù tình hình dịch bệnh và Phật sự đa 
đoan, quý vị vẫn về Tu Viện Thiện Tường, cùng tu 
học với chúng con/chúng tôi để hoàn thành khóa tu 
trang nghiêm thanh tịnh này.

Kinh Phổ Môn Thi Kệ nói:

 Quán Âm chiếu khắp thế gian
 Một vừng tuệ nhật phá ngàn tối tăm
 Quét sạch phiền não lỗi lầm
 Hàng phục gió lửa, an tâm muôn loài!

Chúng con thành tâm hồi hướng công đức tu 
học này về tất cả chúng sinh trong pháp giới; cầu 
nguyện đức Bồ-tát Quán Thế Âm từ bi gia hộ dịch 
bệnh Covid-19 tiêu trừ, nhân loại sớm có vaccine và 
thuốc đặc trị. Lại nguyện, cũng nhờ công đức này 
mà xã hội được an định, thế giới hòa bình, chúng 

sinh an lạc, thiên tai bão lụt ở quê nhà và các nơi 
trên thế giới đều chấm dứt.

Đây là lần đầu tiên Tăng Đoàn tổ chức khóa tu 
online và cũng là lần đầu tiên chúng con/chúng tôi 
nhận lấy trách nhiệm Trưởng Ban Tổ Chức cho khóa 
tu này. Cho nên, mặc dù hết sức cố gắng, Ban Tổ 
Chức chúng con chắc không sao tránh được những 
điều sơ sót, khiếm khuyết. Ngưỡng mong chư Tôn 
Đức và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ.

Chúng con/chúng tôi cũng kính chúc chư Tôn 
Đức cùng quý Phật tử thân tâm khương kiện, đạo 
nghiệp tinh nghiêm, thuận lợi trong mọi Phật sự 
hoằng dương và hộ trì Chánh Pháp.

Thay mặt Ban Tổ Chức KhóaTu
Trưởng Ban Tổ Chức

Sa-môn Sakya Minh-Quang cung kính đảnh lễ
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát

Văn Cảm Tạ
Sa-môn Sakya Minh-Quang - Trưởng Ban Tổ Chức
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CHÙA DIỆU PHÁP
311 E. Mission Road, 

San Gabriel, CA 91776 

MỪNG XUÂN TÂN SỬUMỪNG XUÂN TÂN SỬU

Tel: (626) 614-0566 - Fax: (626) 286-8437
E-mail: thichvienly@gmail.com

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Trước thềm năm mới Tân Sửu, thay mặt Tăng, 
Ni tại Chùa Diệu Pháp, chúng tôi thành tâm 
kính chúc:
 • Chư tôn đức Giáo phẩm Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

 • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
 • Quý Đoàn thể, Tổ chức, Cộng đồng và Cơ 
quan Truyền thông

 • Quý ân nhân - Cấp Cô Độc thời đại
 • Quý đồng bào, Phật tử trong và ngoài nước
Một mùa Xuân Di Lặc như ý và tịnh lạc.

Trân trọng,
Trụ trì Chùa Diệu Pháp

Tỳ kheo Thích Viên Lý

Phó Viện Chủ chùa Diệu Pháp

Tỳ  kheo Thí ch Viên Huy

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT
Thứ  2 hằ ng tuầ n
7:30 PM Thọ  trì  và  nghe giả ng kinh Trung Bộ
Thứ  4 hằ ng tuầ n
7:30 PM Thọ  trì  và  nghe giả ng kinh Trung Bộ
Thứ  6 hằ ng tuầ n 
7:30 PM Thọ  trì  và  nghe giả ng kinh Pháp Hoa 
ĐÓ N GIAO THỪ A
Thứ Năm, 11 – 02 – 2021 
(30 tháng Chạp, Canh Tý)
11:00 AM - Cú ng Rướ c Ông Bà  Tổ  Tiên
6:30 PM - Khóa lễ Sám Hối
8:00 PM - 1:00 AM -  Chương trình văn nghệ đón Giao thừa 
được truyền hình trực tiếp qua hệ thống IBC TV 14.7 & 18.12 
(Nam Cali), 16.12 (Bắc Cali) và SATELLITE GALAXY 19 US & 
CANADA; www.ibctv.us
11:30 PM -  Lễ rước Giao Thừa, Vía Bồ Tát DI LẶC, phát LỘC 
đầu năm.
THỨ  SÁU, 12 – 02 – 2021 
(Mùng Một Tết, Tân Sửu)
11:00 AM -  Cúng Ngọ Phật và Tiến cúng chư Hương linh, Ông 
bà Tổ tiên.
7:00 PM -  Tụng kinh Cầu An đầu năm và Thuyết Pháp.
THỨ BẢY, 13– 02 - 2021
(Mùng Hai Tết, Tân Sửu)
11:00 AM -  Cúng ngọ Phật và Tiến cúng chư Hương linh – Cúng 
đưa Ông bà Tổ tiên
7:00 PM -  Tụng kinh Cầu An đầu năm và Thuyết Pháp
CHỦ NHẬT, 14 – 02 - 2021
(Mùng Ba Tết, Tân Sửu)
11:00 AM - Cúng Ngọ Phật và Tiến cúng chư Hương linh, Ông bà 
Tổ tiên
7:00 PM - Tụng kinh Cầu An đầu năm và Thuyết Pháp
THỨ SÁU, 26 – 02 – 2021 
(Rằm tháng Giêng, Tân Sửu)
11:00 AM -  Cúng Ngọ Phật
7:  00 PM -  Khóa lễ Sám Hối
THỨ SÁU ĐẾ N THỨ BA - (Mùng Bốn đến mùng Tám tháng 
Giêng Âm lịch)
7:30 PM: Trì tụng thần chú, Dâng sớ cầu an tiêu tai diên thọ

ĐẶC BIỆT lúc 7:30 PM mỗi tối đều có thời Thọ trì và giảng Kinh 
Pháp Hoa tại Chùa, cầu an giải hạn đầu năm cho những gia đình 
có nhu cầu. Kính mời quý Đạo hữu phát tâm thọ trì để phước huệ 
tăng trưởng, gia đạo bình an.
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MỪNG XUÂN TÂN SỬUMỪNG XUÂN TÂN SỬU

Trước thềm năm mới Tân Sửu, thay mặt 
Tăng, Ni tại Chùa Điều Ngự, chúng tôi thành 
tâm kính chúc:
 • Chư tôn đức Giáo phẩm Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

 • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
 • Quý Đoàn thể, Tổ chức, Cộng đồng và Cơ 
quan Truyền thông

 • Quý ân nhân - Cấp Cô Độc thời đại
 • Quý đồng bào, Phật tử trong và ngoài nước
Một mùa Xuân phước trí trang nghiêm, 

vạn sự như ý.
Trân trọng,

Chùa Điều Ngự, Viện chủ

Tỳ kheo Thích Viên Lý

Trụ trì

Tỳ  kheo Thí ch Viên Huy

4472 Chestnut St.,
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 890-9513

E-mail: chuadieungu@gmail.com

CHÙA ĐIỀU NGỰ
LỊCH TRÌNH SINH HOẠT

Thứ  3 hằ ng tuầ n
7:00 PM Thọ  trì  và  nghe giả ng kinh Đại Bảo Tích
Thứ  5 hằ ng tuầ n 
7:00 PM Thọ  trì  và  nghe giả ng kinh Pháp Hoa   
ĐÓ N GIAO THỪ A
Thứ Năm, 11 – 02 – 2021 
(30 tháng Chạp, Canh Tý)
10:00 AM - Cú ng Rướ c Ông Bà  Tổ  Tiên
6:30 PM - Khóa lễ Sám Hối
8:00 PM - 1:00 AM -  Chương trình văn nghệ đón Giao 
thừa được truyền hình trực tiếp qua hệ thống IBC TV 
14.7 &  18.12 (Nam Cali), 16.12 (Bắc Cali) và SATELLITE 
GALAXY 19 US & CANADA; www.ibctv.us
11:30 PM -  Lễ rước Giao Thừa, Vía Bồ Tát DI LẶC, phát 
LỘC đầu năm.
Thứ  Sáu, 12 – 02 – 2021 
(Mùng Một Tết, Tân Sửu)
10:00 AM -  Cúng Ngọ Phật và Tiến cúng chư Hương linh, 
Ông bà Tổ tiên.
7:00 PM -  Tụng kinh Cầu An đầu năm và Thuyết Pháp.
Thứ Bảy, 13– 02 - 2021
(Mùng Hai Tết, Tân Sửu)
10:00 AM -  Cúng ngọ Phật và Tiến cúng chư Hương linh – 
Cúng đưa Ông bà Tổ tiên
7:00 PM -  Tụng kinh Cầu An đầu năm và Thuyết Pháp
Chủ Nhật, 14 – 02 - 2021
(Mùng Ba Tết, Tân Sửu)
10:00 AM - Cúng Ngọ Phật và Tiến cúng chư Hương linh, 
Ông bà Tổ tiên
7:00 PM - Tụng kinh Cầu An đầu năm và Thuyết Pháp
Thứ Sáu, 26 – 02 – 2021 
(Rằm tháng Giêng, Tân Sửu)
10:00 AM -  Cúng Ngọ Phật
7:  00 PM -  Khóa lễ Sám Hối

ĐẶC BIỆT lúc 7:00 mỗi tối thứ Ba và thứ Năm đều có thời 
Thọ trì và giảng Kinh Đạ i Bảo Tích và  Kinh Pháp Hoa tại 
Chùa, cầu an giải hạn đầu năm cho những gia đình có nhu 
cầu. Kính mời quý Đạo hữu phát tâm thọ trì để phước huệ 
tăng trưởng, gia đạo bình an.
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MỤC LỤC
LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ • HT Thích Viên Lý 1
THÔNG BẠCH XUÂN TÂN SỬU CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI 2
THƯ CHÚC XUÂN NĂM TÂN SỬU 2021 4
THƯ ĐẦU XUÂN TÂN SỬU • Trưởng Lão Thích Chánh Lạc / Hội đồng Giáo Phẩm 6
THE MEDICINE OF ALTRUISM • The Dalai Lama 8
PHƯƠNG THUỐC CỦA LÒNG VỊ THA • The Dalai Lama 9
PHẬT GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ • Thích Viên Lý 11
Xuân Tới Mừng Xuân / Biến Mãn Xuân / Tất Cả Là Xuân • THƠ • TLHT Thích Tâm Châu 14
SELF-TRANSFORMATION • Bhikkhu Bodhi 15
TỰ-CHUYỂN-HÓA • Từ Nguyên dịch 17
ĐỔI MỚI ĐỂ CÓ MỘT MÙA XUÂN • Nguyễn Thế Đăng – HT Thích Minh Diệu 19
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG KÝ - 
Quyển Thứ Tư - Phẩm An Lạc Hạnh - Thứ 14 • HT. Thích Viên Huy dịch 20
Giọt Sương Uyên Áo / Cõi Tình Riêng Ta / Câu Thơ Nối Kết Tình Nhau • THƠ • Thái Tú Hạp 30
SKILLFUL MEANS • Ayya Khema 31
PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO • Diệu Liên Lý Thu Linh dịch 35
SPIRITUAL ADVICE FOR FEARS OF PANDEMIC • Gesshin Claire Greenwood 39
LỜI KHUYÊN TÂM LINH ĐỐI VỚI NỖI LO SỢ ĐẠI DỊCH • Nhật Đan dịch 41
Chúc Mừng Năm Mới 2021 / Wishes In The New Year 2021 • THƠ • Thích Nữ Giới Hương dịch 44
SORROW AND BLOSSOMS: THE POETRY OF SAIGYO • David Landis Barnhill 45
BUỒN VÀ NHỮNG CÁNH HOA TÂM: Dòng Thơ SAIGYO • Đào Nguyên Minh dịch 50
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