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Lá Thư Điều Ngự

Xem tiếp trang 106    

Thích Viên Lý

Khi những tia nắng nhạt dần, những cơn mưa ngâu thoắt 
đến rồi thoắt đi, gợi cho lòng người một cảm giác bâng khuâng, 
buồn vui chộn rộn. Một mùa Vu Lan nữa lại về, làm thổn thức 
bao trái tim của những người con hiếu thảo, những đoá hoa tâm 
bắt đầu đua nhau nở rộ, mùa Vu Lan – mùa báo ân, báo hiếu của 
hàng trăm triệu người con Phật trên khắp năm châu, người người 
đều hướng tâm về hai đấng sinh thành dưỡng dục, với tất cả lòng 
thành kính và tri ân sâu sắc nhất.

Trong mỗi chúng ta, từ khi cất tiếng khóc chào đời, ai ai 
cũng được ôm ấp chở che trong vòng tay yêu thương của cha 
mẹ, được cha mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, từng dòng sữa 
ngọt ngào chứa đựng cả tấm lòng như máu thịt của người nuôi 
lớn tấm thân ta. Vì vậy, Đạo Hiếu không chỉ là truyền thống đạo 
đức Phương Đông mà còn là nền tảng chân lý của Đạo Phật, như 
trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã dạy rằng: “Có hai hạng 
người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào 
là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, 
nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm 
tuổi; . . . nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, 
trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, 
cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, 
này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, 
dạy dỗ chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.

Nhưng này các Tỳ-kheo, ai đối với các bậc cha mẹ không 
có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn các vị ấy an trú vào lòng 
tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an 
trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến 
khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha 
theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào 
trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn 
đủ cho mẹ và cha” (trích chương 2, phẩm IV, câu 2 HT.Thích 
Minh Châu, Việt dịch).
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THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ VU LAN 2018

Hòa Thượng Thích Viên Định (chính giữa)

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 2562 - Số: 07/HĐĐH/TB/VT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni,
Kính thưa Chư thiện tín Phật tử trong và ngoài nước,
Kính thưa Liệt quý vị,

Mùa Vu Lan năm nay lại về trong hoàn cảnh đất nước, dân tộc phải đối diện với nhiều gian nan, đau 
khổ mọi mặt từ vật chất đến tinh thần, nhất là họa mất nước đã gần kề, tái hiện cảnh ngàn năm Bắc thuộc.

Vu lan là mùa báo hiếu, nhắc nhở chúng ta đền đáp thâm ân sâu nặng của cửu huyền thất tổ, cha mẹ 
nhiều đời và cũng là mùa Đại Tăng chú tâm cầu nguyện, giải cứu nỗi thống khổ cho những người bị đọa 
đầy trong kiếp nhân sinh.

Việt Nam chúng ta là một dân tộc chịu nhiều đau khổ. Đau khổ do thiên tai cũng có mà do nhân họa 
cũng nhiều.

Ngày hôm nay, với luật an ninh mạng, chận đứng quyền tự do ngôn luận của người dân và nhất là Dự 
luật Đặc khu kinh tế, mở đường cho ngoại bang thao túng, rất dễ dẫn đến thảm họa ngoại xâm, thập phần 
nguy hiểm.

Việc khai thác núi rừng mang tính hủy diệt để lấy gỗ quý của Nhà cầm quyền từ mấy chục năm qua, 
gây ra lũ lụt khắp mọi nơi, đến việc xã thải chất độc do các nhà máy, gây ô nhiễm môi trường từ trong đất 
liền ra đến biển cả. Từ việc cho nhập khẩu rau quả, thức ăn, những chất độc hại từ Trung quốc, đến việc 
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cho người Hoa du lịch không cần giấy thông hành, gây ra nhiều bệnh tật và hiểm nguy tiềm ẩn cho nền an 
ninh quốc gia.

Ngoài biển thì Hoàng sa, Trường sa đã mất. Trong đất liền, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, nơi nào 
cũng thấy bóng dáng người Trung quốc. Dưới hình thức đầu tư, du lịch, họ đã xây dựng những khu định 
cư, làng người Hoa trên khắp nước… Nay Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang có kế hoạch cho thuê 
đất lâu dài bằng luật Đặc khu kinh tế, tạo điều kiện cho Trung cộng chiếm đóng nước ta cách hợp pháp. 

Để bảo vệ thể chế độc tài, độc tôn nên Nhà cầm quyền bắt bớ, đánh đập, giam cầm những nhà đối lập, 
những người dân biểu tình, vì thể hiện lòng yêu nước, luôn diễn ra khắp nơi và mọi lúc.

Nguy hiểm nhất là Nhà cầm quyền đã tin dùng những nhóm người không có sắc phục chính thức để 
đàn áp, đánh đập người dân đi biểu tình, tạo điều kiện cho những cuộc trả thù cá nhân một cách hổn loạn.

Thể chế độc tài, độc tôn làm phát sinh tệ nạn tham nhũng, lộng hành, làm thất thoát tài nguyên và 
nguồn lực quốc gia, đẩy người dân vào cảnh mất nhà, mất đất, mất công ăn việc làm một cách bất công, 
oan ức, tù tội vô lý khắp nơi trên toàn quốc.

Mùa Vu Lan nhắc nhở chúng ta phát lòng từ bi thương xót, không thờ ơ, dửng dưng, vô cảm trước 
những cảnh khổ đau của dân tộc và nhân loại.

Đạo Phật là đạo từ bi. Vì vậy, không nên quá chạy theo vật chất mà quên mất lòng từ bi. Tâm từ bi của 
đạo Phật luôn phải có trí tuệ để hướng dẫn.

Để thực hiện lòng từ bi, người Phật tử cần phải dũng cảm, hy sinh, không để chức vụ, quyền lợi riêng 
tư làm cho mờ mắt, yếu mềm. Được như vậy, chúng ta mới có thể sáng suốt, mạnh mẽ, cùng toàn dân vận 
động tự do, dân chủ, nhân quyền và bảo tồn lãnh thổ cho Việt Nam.

Để góp phần bảo vệ nhân quyền và an ninh quốc gia, Tăng Đoàn GHPGVNTN phản đối Luật An ninh 
mạng, ngăn chặn quyền tự do ngôn luận của người dân và Dự luật Đặc khu kinh tế, rất nhiều nguy cơ mất 
nước.

Tăng Đoàn GHPGVNTN vô cùng hoan nghênh và ủng hộ tinh thần bảo vệ tổ quốc của toàn dân trong 
và ngoài nước được thể hiện bằng các cuộc xuống đường biểu tình ôn hòa.

Tăng Đoàn GHPGVNTN kêu gọi Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy nhanh chóng thả các tù 
nhân lương tâm đang còn bị giam trong các nhà tù trên toàn quốc.

Tăng Đoàn GHPGVNTN rất mong các thành phần nhân sĩ trí thức, tôn giáo… cùng nhau lên tiếng, vận 
động mạnh mẽ hơn nữa để cùng toàn dân bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân quyền.

Xin chân thành đốt nén tâm hương, cầu nguyện cho Cửu huyền Thất tổ, Phụ mẫu quá vãng được siêu 
thăng, quyền sống con người được tôn trọng, đất nước thoát khỏi nạn ngoại xâm, thế giới thanh bình, chúng 
sanh an lạc.

Nam Mô Vu Lan Thắng Hội Vô Lượng Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng tác đại 
chứng minh.

Tổ Đình Thập Tháp, ngày 29 tháng 7 năm 2018.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng

(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định.
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HT. Thích Viên Định

BẢN LÊN TIẾNG 
CHO THUÊ ĐẤT 99 NĂM LÀ MẤT NƯỚC!

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. 2562 - Số: 06/HĐĐH/VT/VT

Trung cộng đã và đang thực hiện âm mưu thôn tính đất nước Việt Nam ta một cách có hệ thống 
và chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Hiện nay quần đảo Hoàng sa và một phần đảo Trường sa của Việt Nam bị Trung cộng xâm 
chiếm, đã biến thành những căn cứ quân sự được trang bị vũ khí tấn công hùng hậu.

Biển Đông hiện nay đã bị Trung cộng hoàn toàn kiểm soát, chủ quyền của Việt Nam trên vùng 
biển của mình đã mất, điều này đặt đất nước vào thế “cá nằm trên thớt”.

Những phần đất mang tầm chiến lược dọc theo biên giơí phía Bắc đã bị mất về tay Trung cộng, 
chúng ta còn chưa giành lại được. Nay Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại liên kết, tạo điều 
kiện cho Trung cộng thuê những vùng đất hiểm yếu mang tầm chiến lược như Vân Đồn, Bắc Vân 
Phong và Phú quốc đến 99 năm. Với âm mưu xâm lược, Trung cộng sẽ bỏ tiền ra rất nhiều để đạt 
cho được mục đích thuê những vùng đất chiến lược này, không phải làm kinh tế, nhưng chính là 
để di dân. Nếu điều này trở thành hiện thực thì Việt Nam đã bị kiểm soát hoàn toàn từ đất liền, bờ 
biển và vùng biển từ Bắc chí Nam, như vậy chúng ta coi như sắp mất nước rồi!
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Cùng là người Á châu, mặt bằng kinh tế ngang nhau, chưa kể, trước năm 1975, Sài gòn được 
tôn vinh là “hòn ngọc viễn đông”, đứng trên tất cả thủ đô các nước trong vùng. Vậy mà sau khi 
Cộng sản lên cầm quyền, áp dụng chủ thuyết Mác-Lênin, đánh tư sản, làm cho nền kinh tế lụn bại. 
Đến năm 1986, có sửa sai, nhưng cũng chỉ là để cứu thể chế độc tài độc đảng làm chỗ dựa cho độc 
quyền, tham nhũng, hối lộ, tiêu xài hoang phí, lộng hành.

Chính sự lạc hậu về kinh tế là một trong những nguyên nhân đã đẩy đất nước vào vòng lệ thuộc 
Trung quốc như ngày hôm nay.

Hiện nay nền kinh tế định hướng “xã hội chủ nghĩa” đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản hoang 
dã tàn phá đất nước, làm cho kinh tế ngày càng lún sâu xuống vực thẳm của nợ nần, khủng hoảng, 
xã hội nghèo đói, bất công, bất bình đẳng nghiêm trọng.

Vừa qua, Nhà cầm quyền cộng sản đưa ra sự việc “chống tham nhũng”, với một số cá nhân bị 
kết án, tù tội, để xoa dịu lòng dân. Nhưng đảng Cộng sản vẫn giữ cái thể chế độc quyền cai trị, thì 
làm sao có thể chống tham nhũng khi chính cái hệ thống độc quyền này lại là môi trường tạo điều 
kiện dễ dàng sinh ra tham nhũng.

Chính vì tham nhũng, lãng phí và phá hoại nên nền kinh tế đất nước tiêu tan, đến mức phải sang 
nhượng, cho thuê đất, kể cả những nơi có tầm quan trọng về an ninh, quốc phòng, khiến toàn dân 
ai ai cũng lo lắng không an về nguy cơ mất nước về tay Trung cộng đã gần kề ?

Hơn nữa, đảng Cộng sản Việt Nam đặt lợi ích và sự sống còn của chế độ lên trên sự tồn vong 
của đất nước và dân tộc cho nên họ bất chấp.

Nay Tăng Đoàn GHPGVNTN nhận định:
Dự Luật cho thuê 99 năm ba vị trí chiến lược Vân Đồn, bắc Vân Phong và Phú quốc để “làm 

đặc khu kinh tế” sẽ đặt đất nước vào tầm kiểm soát hoàn toàn của Trung quốc, đe dọa đến an ninh 
quốc gia, tạo điều kiện cho Trung quốc thôn tính Việt Nam trong tương lai không xa.

Kính mong toàn dân Việt Nam lên tiếng đòi Quốc hội phủ quyết dự luật trên, để bảo vệ đất 
nước, mong Nhà cầm quyền sáng suốt nhanh chóng hủy bỏ Dự Luật nguy hại này để không bị 
ngàn đời con cháu và lịch sử kết tội bán nước.

Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định, ngày 6.6.2018.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng

(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Định
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683
Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com
Số: 021/VPTT/HĐĐH/TM/CT

TUYÊN NGÔN
Vào tháng 11 năm 2016, Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã quyết định thành lập 3 đơn 

vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và 
Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để cho Trung Cộng thuê 99 năm; tuy nhiên, trên thực tế đã có hàng 
chục Đặc khu dưới nhiều tên gọi trên toàn quốc Việt Nam do ngoại bang quản trị như một chính 
phủ trong một chính phủ.

Xét rằng:

1. Ba Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là ba địa điểm yết hầu chiến lược 
quốc phòng trọng yếu vừa có khả năng phòng vệ cao nhưng đồng thời cũng vừa có tiềm năng 
chiến lược phát triển kinh tế mạnh, do vậy cho Trung Cộng thuê 99 năm sẽ là một nguy cơ 
an ninh quốc phòng lớn đưa dẫn đến tình trạng mất nước;

2. Dự án Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc 
đã được Quốc Hội Cộng Sản lùi việc thông qua chỉ là giải pháp tình thế nhằm tránh sự phản 
đối của đại khối quốc dân trong và ngoài nước;

3. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam không thực sự đại diện cho người Việt Nam và không 
thực sự phục vụ cho dân tộc Việt Nam. Đất nước Việt Nam là của toàn dân Việt Nam chứ 
không phải của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Bất chấp chủ quyền quốc gia, chủ trương sang 
nhượng đất đai qua mọi hình thức là hành vi bán nước không thể chấp nhận;

4. Đàn áp, bắt bớ, bách hại những đồng bào vì bảo vệ tổ quốc mà xuống đường biểu tình phản 
đối Luật cho thuê đất 99 năm là hành vi phi dân tộc và phản dân tộc;
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5. Luật An Ninh Mạng là chính sách ngu dân, bóp chết tự do ngôn luận và kiềm hãm sự phát 
triển của đất nước trên mọi phương diện;

6. Đàn áp những đồng bào phản đối Luật An Ninh Mạng là đàn áp nhân quyền và hủy diệt sức 
sống của dân tộc.

Từ thuở bình minh của lịch sử đất nước, Phật Giáo luôn gắn bó với dân tộc như bóng với hình. 
Phật Giáo đồng hành với dân tộc trong mọi thăng trầm hưng phế, nhất là trong những giai đoạn 
đất nước lâm nguy.

Trước âm mưu bán nước và triệt hủy sức sống dân tộc của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, 
Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại long trọng tuyên bố:

1. Cực lực phản đối hành động bán nước của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam;

2. Kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chấm dứt tức khắc hành động đàn áp, bách hại, 
bắt bớ dân chúng đã và đang xuống đường biểu tình bảo vệ tổ quốc và chống lại Luật An 
Ninh Mạng; đồng thời tôn trọng quyền tự quyết của toàn dân và hãy để nhân dân tự do xuống 
đường bảo vệ tổ quốc;

3. Kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền trong đó 
có quyền tự do ngôn luận;

4. Yêu cầu toàn thể người Việt, không phân biệt tôn giáo, đoàn thể, chính kiến ở hải ngoại hãy 
đoàn kết và tích cực yểm trợ cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của đồng bào tại quốc nội;

5. Thiết tha yêu cầu Liên Hiệp Quốc, các chính phủ yêu chuộng tự do, dân chủ khắp nơi trên thế 
giới lên tiếng can thiệp tình trạng đàn áp dân lành của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam;

6. Cầu nguyện đồng bào tại quốc nội thành công trong nỗ lực chống lại chánh sách độc tài toàn 
trị và sách lược xâm lăng của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc.

Làm tại Hoa Kỳ, ngày 17 tháng 6 năm 2018

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
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Quốc Dân Hội Nghị Đầu Tiên Của Việt Tộc
Quảng Tuệ Tống Phước Hiến

K ể từ khi đảng cộng sản Việt Nam thống trị, đã 
đưa quê hương ngày gần kề hố diệt vong. Quê 
hương càng tan tác đọa đày thì lòng căm phẫn 

và ý chí quật cường và đoàn kết dân tộc mỗi ngày 
một hun đúc, phát triển và quyết liệt.

Suốt gần năm ngàn năm, từ khi Quốc Tổ mang 
gươm đi mở nước, đất nước qua bao can qua loạn 
lạc. Giặc phương Bắc, nhiều lần thôn tính nước ta. 
Một ngàn năm lệ thuộc là một ngàn năm chiến trận 
giành lại non sông. không cúi đầu trước ngoại xâm. 

Nhưng hôm nay, lịch sử hờn căm. Trung cộng 
nối tiếp mộng tham ác tổ tiên của chúng, không 
ngơi nghĩ giấc mộng giày xéo chiếm đoạt dư đồ 
nước Việt. Lòng dân Việt cũng tiếp chí tiền nhân, 
hào hùng dũng lược. Nhưng oan nghiệt thay, đảng 
CSVN, thay quân thù triệt tiêu ý chí truyền thống 
bảo vệ tổ quốc giống nòi Việt Nam.

Trận chiến hôm nay, là trận chiến giữa toàn dân 
Việt Nam với đảng quyền cộng sản Việt Nam, kẻ 
đã thay quân thù trở giáo chém quê hương. Những 
cuộc biểu tình phát xuất từ lòng ái quốc ngút ngàn 
thăm thẳm. Mặc cho lang sói cộng sản Việt Nam 
hung hăng làm chó săn cho giặc Tàu xâm lăng, đoàn 
người vẫn bước tới, trận địa càng loan máu lệ thì uất 
hận càng dậy sóng. Những đợt sóng phủ đầu, biểu 
trưng cho ý chí quyết liệt của hầu hết thành phần xã 
hội. Bên cạnh bậc giai lão lả những thanh thiếu niên 
hồn nhiên trẻ trung. Bên cạnh những anh chị nông 
dân, thợ thuyền là những nhà trí thức khoa bảng, 
Bên cạnh những nhà tu hành truyền giáo giữ gìn và 
phát triển đạo đức hướng thượng, là những là những 
sinh viên học sinh sức sống tương lai của dân tộc. 

Biểu tình là sự tập họp của quần chúng khi họ có 
chung một ý chí quyết liệt, là chấp nhận muôn vàn 
nguy hiểm và quyết dấn thân cho Tổ quốc trường 
tồn…

Cuộc biểu tình của người Việt khắp nơi trên thế 

giới, có thể nói nơi nào có người Việt Nam là nơi 
đó có biểu tình, nều không thì họ cũng đồng cảm. 
Nhưng hình ảnh những cuộc biều tình vào ngày 10 
tháng 6 năm 2018 làm người Việt Nam liên tưởng 
đến Hội Nghị Diên Hồng diễn ra vào cuối năm 1284.

Phải chăng lịch sử tái diễn báo hiệu những trận 
sóng thần vùi chôn cộng sản Việt Nam dã tâm bán 
nước cho Tàu cộng, vùi chôn mộng xâm lăng của 
giặc Hán, như ngảy xưa giặc Nguyên Mông phơi 
xác trên non sông Đại Việt, máu xâm lăng của 
chúng nhuộm đỏ sông Bạch Đằng. nhuộm đỏ cửa 
biển Vân Đồn. 

Giờ đây, chúng ta hãy lùi lại 734 năm trước, tìm 
lại hào khí Diên Hồng làm hành trang cho cuộc dấn 
thân vì nền tự chủ của Tố Quốc, vì tương lai của 
giống nòi Đại Việt.

A- Bối cảnh về Hội Nghị Diên Hồng: 
I/Nguyên nhân:

1-Tham vọng chiếm hữu đất đai và bắt kẻ thất 
trận làm nô lê.

2-Tự ái cao ngạo. Lúc bấy giờ, Mông cổ là đạo 
kỵ binh bách chiến bách thắng, sau khi đánh chiếm 
trọn vẹn Trung nguyên, và những thuộc địa của Hán 
tộc. Với sức mạnh vô địch, Mông cổ chinh phục 
vùng đất rộng lớn lan đến châu Âu, Trung Đông, lập 
nên đế quốc Nguyên Mông bao la. Vì vậy, đội quân 
nầy không cam chịu bại trận lần đầu tiên năm 1258 
trước nước Đại Việt nhỏ bé.

3-Chiếm được Đại Việt, vó câu kỵ binh của họ 
sẽ thẳng tiến, chinh phục vùng đất rộng mệnh mông 
phía Nam như Ai Lao, Champa, Chân Lạp, Thái 
Lan và tràn sang phìa Tây với các nước như Miến 
Điện, Ấn Độ…

II/Hội nghị Bình Than: 
Đoán trước giặc không từ bỏ dã tâm xâm lăng 
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nước ta. Năm 1282 Vua Trần Nhân Tông cho triệu 
tập giới quý tộc và các tướng lãnh cao cấp về Bình 
Than tham dự Hội nghị, bàn luận phương cách 
chống trả khi kẻ thù gây chiến.

III/Hội nghị Diên Hồng: 
Trước quyết tâm xâm lăng, và sức mạnh vô địch 

của đế quốc Nguyên Mông. Để có quyết định chính 
xác, Thái thượng Hoàng Trần Thánh Tôn cho mời 
các vị Bô Lão trên toàn quốc về kinh đô lấy quyết 
định nên HÒA hay nên CHIẾN. Hội nghị nầy được 
diễn ra trước điện Diên Hồng. Sau khi nhà vua phân 
tích sức mạnh của quân địch, thảm cảnh nô lệ khi 
bị mất nước và sự hy sinh to lớn tất yếu phải có nếu 
chấp nhận cuộc chiến tranh vệ quốc. Tất cả Bô Lão 
đồng thanh dõng dạc hô: QUYẾT CHIẾN và chấp 
nhận HY SINH. (bao gồm cả sinh mạng lẫn tài sản).

B- Nhận định về Hội Nghị Diên Hồng:
1/ Khác với hội nghị Bình Than, Hội Nghị Diên 

Hồng không bàn đến quân sự mà chỉ hỏi ý dân là 
nên CHIẾN hay HÒA. 

2/ Lầu tiên trong lịch sử Việt Nam, hình thức 
Quốc Dân Hội Nghị để Trưng Cầu Dân Ý do triều 
Trần tố chức.

C- Tác dụng của Hội nghị Diên Hồng:
1/ Thăm dò, và đo lường mức độ căm phẫn của 

người dân đối với kẻ thù xâm lăng, mức độ ủng hộ 
triều đình, ý thức quyền tự chủ Dân tộc. Đánh giá 
dân trí, dân khí. Biết chắc sức mạnh dân tôc trước 
khi quyết định kế hoạch chiến lược cuộc chiến.

2/ Khi về địa phương, các bô lão truyền đạt và 
giải thích chủ trương của triều đình với sự đồng ý và 
quyết tâm của mình. Chính quý bậc trưởng thượng 
ấy đốc thúc con cháu lên đường chinh chiến, triệt để 
thi hành các quốc sách mà triều đình ban hành như 
kế hoạch Thanh Dã.

3/ Hội Nghị Diên Hồng trở thành biều tượng cho 
truyền thống tôn trọng “Lão Quyền” của dân tộc. 
Hội nghị Diên Hồng là sự nối tiếp truyền thống đoàn 
kết, lòng ái quốc, ý chí quyết liệt chống ngoai xâm, 
ý chí tự tồn từ khi tổ tiên Người Việt quyết định hình 
thành quốc gia tự chủ. Hội Nghị Diên Hồng là điều 
kiện tất yếu để có cuộc chiến thắng oanh liệt.

4/ Nhờ sự đoàn kết dân tộc, vua tôi một lòng, 
quân ta đã đánh tan đạo quân lừng danh, bách chiến 
bách thắng Nguyên Mông.

5/ Ngay sau Hội nghị Diên Hồng, tháng 1 năm 
1285, quân giặc tràn vào biên cương phía Bắc xâm 
lăng nước ta lần thứ hai.

D- Sơ Lược Ba cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên Mông xâm lược

Trong thế kỷ XIII, vào các năm 1258 - 1285 
-1288 dân tộc Việt Nam đã ba lần chiến thắng giặc 
Nguyên Mông xâm lược.

Lần thứ I:
1/ Tháng Giêng năm 1258., tướng Uryangquadai 

(Ngột Lương Hợp Thai) thống lĩnh 4 vạn binh mã, 
tràn qua biên giới hung hãn xâm lăng Đại Việt. 
Vua Trần Thái Tông đem quân chặn giặc ở Bình 
Lệ Nguyên, bên sông Cà Lồ. Nhưng vì thế giặc quá 
mạnh, vua ra lệnh bỏ ngỏ Thăng Long, để bảo toàn 
lực lượng.

2/ Trước sức giặc quá mạnh, Thái Sư Trần Thủ 
Độ khẳng khái tâu: ‘’Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin 
bệ hạ đừng lo”. Kế hoạch THANH DÃ (vườn không 
nhà trống) được ban hành với sự đồng tình của toàn 
dân. Do vậy, khi giặc vào Thăng Long, không cướp 
được lương thực của dân để nuôi binh. Lại thêm khí 
hậu không thich hợp khiến quân địch rối loạn.

3/ Ngày 29.l.1258, vua Trần Thái Tông đem 
binh thuyền ngược sông Hồng tiến về Thăng Long. 
Quân thù bị đánh bật ra khỏi Kinh thành. Trên 
đường chạy về Tàu theo hướng Vân Nam, quân dân 
các động dân tộc thiểu số ở miền núi tập kích, đánh 
cho tan tác.

4/ Sau lần thất bại đó, nước Tàu lại có cuộc 
chiến giữa các nhóm Mông cổ với nhau từ 1259 đến 
1264. Tiếp đến là cuộc chiến giữa triều đình nhà 
Nam Tống và quân Mông Cổ từ 1265 đến 1279, 
nên chưa thể tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược 
Đại Việt. 

Lần thứ II:
I/ Bối cảnh lịch sử: 

1/ Năm 1279, nhà Nam Tống bị thất trận, Mông 
Cổ chiếm trọn nước Tàu, lập nên triều đại Nguyên 
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Mông. Đạt được ngôi đại đế, Quibilai (Hốt Tất Liệt 
- 1260-1295) tính đến chuyện xâm lăng Đại Việt.

2/ Cuối năm 1284, Hốt Tất Liệt phong cho con 
trai là hoàng tử Thoát Hoan làm Trấn Nam Đại 
Nguyên Soái xua 60 vạn tên chia làm 3 cánh thực 
hiện giấc mộng xâm lăng nước ta. 

a/ Cánh thứ 1 do Thoát Hoan trực tiếp thống 
lĩnh trực chỉ theo hướng Lạng Sơn. 

b/ Cánh thứ 2: do Nasirud Din (Nạp Tốc Lạt 
Đinh) chỉ huy từ Vân Nam đánh thốc vào Tuyên 
Quang. 

c/ Cánh thứ 3: dưới quyền của Sogatu (Toa Đô) 
từ hướng Champa phía Nam của Đại Việt, tạo thế 
xiết gọng kềm

3/ Tháng 12 Giáp Thân (1284), thấy thế giặc 
quá mạnh, vua Trần Nhân Tông hỏi Tiết Chế Trần 
Quốc Tuấn: “Thế giặc to như vậy mà chống với 
chúng thì dân chúng bị tàn sát, nhà cửa bị phá hại, 
hay là trẫm chịu hàng để cứu muôn dân?”. Hưng 
Đạo Vương đáp: “Nếu bệ hạ muốn hàng, xin chém 
đầu thần trước đã!” Từ giai cấp vương quyền, đến 
dân thứ, trai tráng Đại Việt xăm hai chữ “sát thát” 
vào cánh tay rồi đầu quân ra trận.

II/ Diễn tiến chiến sự:
1/ Tháng 2.1285 sau những lần kịch chiến ở 

Lạng Sơn và Tuyên Quang, quân ta bỏ Thăng Long 
rút về Thiên Trường và Trường Yên (Ninh Bình). 
Nhưng dân quân các địa phương vẫn tiếp tục mai 
phục tập kích gây khó khăn cho quân địch khi di 
chuyển. 

2/ Tháng 5/1285, Hưng Đạo Vương Trần Quốc 
Tuấn dẫn đại quân tiến ra Bắc theo kế hoạch diệt 
địch như sau: 

a/ Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải và một 
số tướng lĩnh diệt địch trên phòng tuyến sông Hồng.

b/ Hưng Đạo Vương, đem quân vòng qua vùng 
Hải Đông, tiến lên Vạn Kiếp, chặn đường tháo chạy 
của địch.

3/ Cuối tháng 5-1285, trận chiến diễn ra đúng 
theo ước tính của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc 
Tuấn:

a/ Trần Quang Khải cùng với Trần Nhật Duật, 
Trần Quốc Toản đã đánh tan giặc ở Tây Kết, Hàm 
Tử, Chương Dương, rồi tiến chiếm lại Thăng Long. 

b/ Thoát Hoan hoảng hốt, rút khỏi Thăng Long. 
Trên đường tháo chạy về phía Vạn Kiếp, Thoát 
Hoan bị lọt vào trận địa mai phục của Trần Hưng 
Đạo, chúng bị thương vong rất nhiều. Đám tàn quân 
cố mở đường máu chạy tán loạn. Khi đến Lạng Sơn, 
lại bị quân ta chặn đánh. Thoát Hoan phải chui vào 
ống đồng rồi bắt quân lính khiêng chạy về nước. 
Viên đại tướng Lý Hằng đi đoạn hậu, bị trúng tên 
chết.

c/ Hay tin thất trận, Tướng Mông cồ Nasirud 
Din (Nạp Tốc Lạt Đinh) vội vàng tẩu thoát về Vân 
Nam, nhưng cũng bị quân Đại Việt tập kích, đánh 
cho tơi tả. 

d/ Vì không biết Thoát Hoan thua trận đã bỏ 
chạy, Toa Đô hùng hỗ, theo sông Hồng về Thăng 
Long. Nhưng khi đến Tây Kết thì bị quân ta chặn 
đánh. Toa Đô bị chém chết. Thế là cuộc chiến tranh 
xâm lược lần thứ II của Nguyên Mông bị thất bại.

Lần thứ III:
I/ Bối cảnh trận chiến: 

Sau 2 lần thất bại, vua Nguyên càng thêm căm 
hận và quyết đánh thắng Đại Việt bằng mọi giá. 
Cuối năm 1287, Hốt Tất Liệt lại sai Thoát Hoan tiếp 
tục cuộc chinh phạt Đại Việt cũng với chiến lược 
xiết gọng kềm bởi 3 đạo hùng binh:

 1/ Đạo thứ nhất: Do Thoát Hoan và Agurucxi 
(Áo Lỗ Xích) chỉ huy tiến vào Lạng Sơn.

 2/ Đạo thứ hai: Do Airuq (Ái Lỗ) cầm đầu, từ 
Vân Nam đánh vào Tuyên Quang. 

 3/Đạo thứ 3: Là Đạo Thủy quân do Omar (Ô 
Mã Nhi) chỉ huy, hộ tống đoàn thuyền tải lương của 
Trương Văn Hổ vào Đại Việt theo đường biển.

II/ Diễn Tiến Trận Chiến: 
1/ Diệt quân lương địch: Tháng 12 năm 1287, 

khi đoàn thuyền chiến Ô Mã Nhi tiến vào vùng biển 
An Bang (Quảng Ninh), Nhân Huệ Vương Trần 
Khánh Dư đem thuỷ quân chặn đánh, nhưng không 
cản được giặc. Ô Mã Nhi cho binh thuyền tiến vào 
sông Bạch Đằng, Vì khinh địch, Ô Mã Nhi không 
chú ý đến đoàn thuyền lương di chuyển nặng nề 
chậm chạp ở sau. Tháng 1 năm 1288, đoàn thuyền 
lương của giặc mới đến Vân Đồn bị Trần Khánh Dư 
đánh tập kích. Trương Văn Hổ thua, đổ lương thực 
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xuống biển, trèo lên một chiếc thuyền nhỏ, trốn về 
Quỳnh Châu (Hải Nam). 

2/ Thăng Long lại phải bỏ ngỏ: Chiến thắng tại 
Vân Đồn khiến Trương Văn Hổ thua chạy, nhưng 
lúc bấy giờ, quân Thoát Hoan quá mạnh, chúng tiến 
vào được Lạng Sơn, hội quân với cánh quân thủy 
của Ô Mã Nhi ở Vạn Kiếp. Ngày 2 tháng 2 năm 
1288, chúng chia nhau chiếm Thăng Long .

3/ Quân giặc nếm mùi thất bại:
a/ Thất bại vì không có lương thực và bị đánh 

liên miên: Chiếm được Thăng Long, Thoát Hoan 
không biết thuyền lương của Trương Văn Hổ đã bị 
quân ta tiêu hủy, và đã trốn chạy. Khi Ô Mã Nhi 
đem chiến thuyền ra biển đón thuyền lương của 
Trương Văn Hổ, thì mới biết là không còn thuyển 
lương. Đạo quân xâm lăng lâm vào tình thế khốn 
quẫn. Thoát Hoan phải ra lệnh rút về Vạn Kiếp, trên 
đường đi, giặc bị quân ta chặn đánh ở cửa Ba Sông, 
vùng Phả Lại. Giặc bị quân ta tập kích đánh liên 
miên bất kể ngày đêm. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, 
Thoát Hoan quyết định rút quân về nước theo hai 
đường. Nhưng kế hoạch rút lui của giặc trùng khớp 
với dự liệu của Hưng Đạo Đại Vương: 

 - Cánh quân bộ rút qua vùng Lạng Sơn, 
 - Cánh quân thuỷ rút ra biển theo sông Bạch 

Đằng. 
b/ Trận Bạch Đằng Giang: Từ tháng 3 những 

cọc gổ lim đã được đẽo nhọn, đóng xuống lòng 
sông, tạo thành những bãi cọc lớn. Thuỷ quân và 
bộ binh ta phục sẵn theo sông Bạch Đằng chờ ngày 
diệt địch.

Sáng ngày 9 ngày 4 tháng 1288, chờ cho đoàn 
thuyền chiến của Ô Mã Nhi tiến vào sông Bạch 
Đằng và lọt vào trận địa mai phục, thì từ các nhánh 
sông, các thuyền độc mộc của ta lao ra đánh, dồn 
chúng vào các bãi cọc. Giặc định áp thuyền sát bờ, 
đổ quân chiếm lấy núi cao để yểm hộ cho đoàn 
thuyền rút, nhưng bị bộ binh ta đánh nên thuyền 
chúng không thể cặp vào bờ. Khi nước triều xuống 
gấp, thuyền giặc to nặng, lao nhanh theo dòng nước, 
vướng cọc, tan vỡ rất nhiều. Đến chập tối quân ta 
tiêu diệt được toàn bộ đạo quân thuỷ của giặc, tướng 
giặc Ô Mã Nhi bị bắt sống. 

c/ Thoát Hoan lại nhục nhã tháo chạy: Trong 
khi đó, đạo quân của Thoát Hoan cũng khốn đốn 

chạy ra biên giới. Vì bị phục kích ở cửa ải Nội 
Bàng, chúng bỏ con đường ra ải Khâu Cấp, vòng 
theo đường Đan Ba (Đình Lập), chạy ra biên giới. 
Nhưng lại bị quân ta chặn đánh, tướng giặc là A Bát 
Xích (Abaci) bị trúng tên. Mãi đến ngày 19 tháng 
4 năm 1288, đám tàn quân của Thoát Hoan mới về 
đến Tàu.

Chiến thắng Bạch Đằng chôn vùi vĩnh viễn 
mộng xâm lược của Hốt Tất Liệt. Riêng về trận 
Bạch Đằng quân ta đã tiêu diệt được 8 vạn thuỷ 
quân và 400 thuyền chiến. 

Trong vòng 30 năm, đế quốc Nguyên Mông 
mạnh nhất và hung hãn nhất của thời đó, ba lần xăm 
lăng nước ta là ba lần bị ta đánh tan tác, thảm bại 
nhục nhã. 

Đây là chiến thắng lần thứ ba trên sông Bạch 
Đằng của quân ta, bằng chiến thuật cọc gổ. Ba chiến 
thắng trên sông Bạch Đằng như sau:

Trong lịch sử, năm 938, Ngô Quyền đánh bại 
quân Nam Hán tại Bạch Đằng, thời Lý Thường Kiệt 
chống quân Tống, (1075-1077), thời Trần Hưng 
Đạo chống quân Nguyên Mông (1287-1288).

 - Lần thứ nhất: Năm Mậu Tuất - 938, dưới tài 
chỉ huy của Ngô Quyền để giành độc lập sau 1050 
năm Bắc thuộc.

- Lần thứ hai: Năm 981 Lê Đại Hành chiến 
thắng quân Tống. 

- Lần thứ ba: Năm 1288 chiến công lịch sử của 
Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.

E- Vài Sự Kiện Quan Trọng
I/ An Tư Công Chúa - Vị Công Chúa Bị Lịch Sử 
Bỏ Quên 

Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của sử gia Ngô 
Sĩ Liên chỉ nhắc đến Công Chúa An Tư, con gái út 
của vua Trần Thái Tông bị triều đình đem cống nạp 
cho tướng giặc Nguyên Thoát Hoan để “làm thư 
giãn nạn nước”. 

Sau khi tiêu diệt Nam Tống 1279, thống trị được 
Hán tộc, Nguyên Thế Tổ Quibilai (Hốt Tất Liệt - 
1260-1295) liền tiến hành quyết tâm thôn tính nước 
ta lần thứ II. 

Năm 1282 Hốt Tất Liệt sai Toa Đô mang 50 vạn 
quân theo đường biển đánh chiếm Chiêm Thành, tổ 
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chức cai trị và binh bị, đợi Thoát Hoan mang 50 vạn 
quân từ phía Bắc tràn xuống, sẽ từ phía Nam đánh ra 
tạo thành hai gọng kìm xiết chết Đại Việt. 

Cuối năm 1284, đại quân của Thoát Hoan tràn 
vào nước ta như bão lốc. Quân ta thua liên miên ở 
Chi Lăng, Vạn Kiếp, Đông Bộ Đầu,…Vua Nhân 
Tông và Thượng hoàng Thái Tông bỏ Thăng Long 
chạy về Thiên Trường. Thế quân giặc quá mạnh, 
chiếm đóng khắp nơi. Bọn hoàng tộc Trần Ích Tắc, 
Trần Kiện, Trần Lộng, Trần Tú Viên,... cùng thuộc 
hạ đầu hàng giặc. Trong tình cảnh muôn ngàn nguy 
khốn đó, muốn chận đứng vó ngựa Mông Cổ để có 
thời gian chuẩn bị quân mã, phối trí trận địa, vận 
dụng nguồn lương và những kế sách quốc phòng 
khác. Trong tình trạng nguy khốn đó, muốn “làm 
thư giãn nạn nước”, Công chúa An Tư đành gạt lệ 
lên đường cống nạp cho cho Thoát Hoan, nhờ vậy 
mà Triều đình có khoảng thời gian hưu chiến cần 
thiết cho Thượng Hoàng Thánh Tông, vua Nhân 
Tôn cùng với Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại 
Vương Trần Quốc Tuấn tổ chức lại lực lượng, vận 
động dân chí, tinh thần quyết chí cùa binh tướng. 
Nhờ vậy, 5 tháng sau 20 vạn quân xâm lược Nguyên 
Mông bị thảm bại, Thoát Hoan phải chui vào ống 
đồng chạy trối chết về Tàu, Toa Đô bị chém đầu, Ô 
Mã Nhi bỏ xác trên sông nước Đại Việt. Chấm dứt 
can qua, đất nước sạch bóng quân thù, Nhưng đau 
đớn thay, lịch sử bỏ quên Công Chúa An Tư, chẳng 
biết cuộc đời Công Chúa An Tư về sau ra sao!

Sau nầy, hai ông Quỳnh Cư và Đỗ Quốc Hùng 
dựa theo sách “An Nam chí lược” của Lê Tắc, viết 
trong quyển “Các triều đại Việt Nam” rằng: ”Công 
Chúa An Tư đã theo Thoát Hoan chạy về Tàu và 
sinh cho tướng giặc nầy hai người con.”. Để đánh 
giá tin nầy, cũng nên biết đôi nét vê Lê Tắc:

Lê Tắc là thuộc hạ của Chương Hiến Thượng 
Hầu Trần Kiện, cùng chủ đầu hàng Toa Đô và gheo 
giặc chạy về Tàu, nhưng khi đến biên giới thì Trần 
Kiện bị giết, Lê Tắc thoát chết sống lưu vong bên 
Tàu, sau viết ra cuốn sách nói trên.

Theo sách nầy, ở mục “Các Vương hầu Nội 
Phụ” (tức những hoàng tộc nhà Trần đầu hàng giặc 
và sống bên Tàu), trang 249, về người đàn bà Đại 
Việt làm thứ phi và sinh cho Thoát Hoan hai người 
con, Lê Tắc viết: “Mùa Đông năm Giáp Thân niên 

hiệu Chí Nguyên (1284) đại binh đến An Nam. Mùa 
Xuân năm sau, Tú Viên (con Trần Di Ái, xem phần: 
“Điểm Mặt Bốn Tên Đại Quý Tộc Nhà Trần Phản 
Quốc”) xin cha mẹ quy thuận. Tháng 4 vào bệ kiến. 
Lúc bỏ nước ra đi, dọc đường gia quyến bị tử vong 
hết 8 người. Tháng 9 đến Kinh sư, Hoàng thượng 
(Hốt Tất Liệt). Năm Ất Hợi (1285) các người đều 
được cho cung tên, tiền bạc, yên ngựa để theo quân 
qua đánh An Nam. Năm sau trở về Hán Dương, 
Trấn Nam Vương (Thoát Hoan) cưới em gái làm thứ 
phi sinh được hai con..”. Như vậy, người sinh 2 con 
với Thoát Hoan là con gái Trần Di Ái, em hay chị 
của Trần Tú Viên chứ không phải công chúa An 
Tư, con Thượng hoàng Trần Thái Tông. Phải chăng 
Lịch sử bất công khi không ghi rõ ràng chi tiết về 
Công Chúa An Tư?

Hiện nay, tại thôn Viên, xã Cổ Nhuế, huyện Từ 
Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) dân chúng 
có lập đền thờ gọi là Đền Bà Chúa. Vì sợ kẻ thù phá 
hoại đền thờ khi chúng quay sang lần nữa, nên ghi 
là tên là công chúa Trần Khắc Hãn. Trong gia phả 
Trần triều không có công chúa nào tên là Trần Khắc 
Hãn, Như vậy, có thể đó là ngụ ý rằng nhà Trần đã 
nhờ vị Công Chúa nầy mà kiềm chế được sự hung 
hãn của kẻ thù. 

II/-Bốn Tên Đại Quý Tộc Nhà Trần Phản Quốc
Trong cuộc chiến chống Nguyên Mông, giới 

quý tộc nhà Trần có bốn tên hèn nhát, phản bội mà 
tiếng ô nhục còn lưu đến ngày nay, đó là:

1/ Trần Di Ái: Khi vua Nhân Tông lên ngôi, vua 
Nguyên là Hốt Tất Liệt sai sứ đưa thư trách, đòi phải 
sang chầu. Vua Trần Nhân Tôn không chấp nhận. 
Năm 1282, vua Nguyên lại sai sứ sang yêu sách: 
“Nếu vua nước Nam không sang chầu được thì phải 
đưa vàng ngọc sang thay và phải nộp hiền sĩ, thầy 
âm dương bói toán, thợ khéo mỗi hạng hai người”. 
Vua Trần Nhân Tông lại không đồng ý và sai người 
chú là Trần Di Ái (em Thượng Hoàng Trần Thái 
Tông) sang thay cho mình. Hốt Tất Liệt không bằng 
lòng, lập Trần Di Ái làm An Nam Quốc Vương và 
sai 1.000 quân hộ tống về nước, với ý định áp đạt 
quyền cai trị lên Đại Việt. Nhưng khi đến biên ải thì 
quân hộ tống Trần Di Ái bị quân nhà Trần đánh tan 
tành. Trần Di Ái bị bắt, được vua Trần tha tội chết, 
cho đi làm lính hầu ở phủ Thiên Trường. 
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2/ Trần Ích Tắc: con thứ của Thượng hoàng 
Trần Thái Tông, học vấn uyên thâm, thông hiểu lịch 
sử, nghệ thuật và văn chương. Năm 15 tuổi, Trần 
Ích Tắc lén nhờ khách buôn ở Vân Đồn gửi thư xin 
quân Nguyên đánh Đại Việt và xin lập mình làm 
vua. Năm 1285 quân Nguyên sang xâm lược Đại 
Việt, Trần Ích Tắc làm Đại tướng, chỉ huy chống 
giặc miền Đà Giang. Nhân cơ hội nầy, Trần Ích Tắc 
đầu hàng giặc và được đưa về phương Bắc. Hốt Tất 
Liệt phong Tắc làm An Nam Quốc vương chờ ngày 
đưa trở về nước. Nhưng vì quân Nguyên thất bại 
nên Trần Ích Tắc ở lại Ngạc Châu (tỉnh Hồ Bắc bên 
Tàu).

3/ Trần Kiện: con của Tĩnh Quốc Vương Trần 
Quốc Khang, được phong làm Chương Hiến Hầu, 
thay cha lĩnh chức Tịnh Hải quân Tiết Độ Sứ, kết 
hôn với con gái của Thái Sư Chiêu Minh Vương 
Trần Quang Khải. Năm 1284, do hiềm khích trong 
triều đình, Trần Kiện về làng Nhân Mục ẩn cư. 
Cùng năm, Thoát Hoan dẫn quân xâm lược Đại Việt 
và đánh bại quân nhà Trần, trong lúc Toa Đô dẫn 
binh từ Chiêm Thành đánh tập hậu. Triều đình cử 
Trần Kiện về cầm quân chống Toa Đô. Nhưng oái 
ăm thay, Trần Kiện đầu hàng và cộng tác đắc lực 
với giặc. Khi quân Nguyên bị đại bại, Trần Kiện 
theo giặc chạy về Tàu, nhưng đến ải Chi Lăng thì bị 
tướng quân Nguyễn Địa Lô của nhà Trần bắn chết. 

4/ Trần Văn Lộng: con của Nhân Thành Hầu 
Trần Duyệt, cháu nội của Thái sư Trần Thủ Độ, 
phong làm đại tướng cầm quân phòng thủ vùng 
sông Tam Đái. Năm 1284, đại quân của Thoát 
Hoan tràn vào Đại Việt và đánh phá dữ dội, Trần 
Văn Lộng đem toàn bộ gia quyến đầu hàng quân 
Nguyên, và trở mặt tấn công Đại Việt. Khi quân 
Nguyên bị đánh đuổi, Trần Lộng chạy về Tàu theo 
đám tàn quân xâm lược. 

III/ Vị trí Vân Đồn trong lịch sử
Về địa lý, Vân Đồn là vị trí chiến lược, cửa 

ngõ phía Đông Bắc, nơi ngăn chặn những đạo thủy 
quân của quân ngoại nhập muốn vào nước ta bằng 
đường biển. Về lịch sử, Thời nhà Lý, từ 12/1075 đến 
3/1076 Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt áp dụng 
chiến sách “Tiên Phát Chế Nhân” trong kế hoạch 
Phạt Tống đem quân đánh Khâm châu, Liêm châu 

và Ung châu thì Vân Đồn và Móng Cái là địa điểm 
tập kết quân trước khi xuất phát. Trong trận chiến 
giữ nước chống quân Tống, khi lập phòng tuyền 
sông Cầu quân nhà Lý là nơi chôn vùi đoàn thuyền 
lương của nhà Tống từ năm 1075 đến năm 1076 
“tiên phát chế nhân” (chế ngự trước quân địch). 
Trong trận này, Lý Thường Kiệt đã ban hành “Phạt 
Tống lộ bố văn". Thời Lý Thương Kiệt chống quân 
Tống, (1075-1077), thời Trần Hưng Đạo chống 
quân Nguyên Mông (1287-1288).

Khi Lý Thường Kiệt đem quân đánh Khâm 
Châu, Liêm Châu và Ung Châu, thì Vân Đồn và 
Móng Cái là địa điểm tập kết quân nhà Lý. Khi Lý 
Thường Kiệt lập phòng tuyến Sông Cầu để chống 
quân Tống, Vân Đồn là căn cứ của thủy quân nhà 
Lý để ngăn chặn thủy quân Tống, không cho ngược 
sông để hội quân với bộ binh địch, nên quân Tống 
đã bại trận…

Đọc lại lịch sử Việt Nam năm 1287 dưới thời 
vua Trần Nhân Tông, giặc Tàu gồm Thoát Hoan, 
Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Lương Văn Hổ mang hơn 
50 vạn binh sang đánh Việt Nam, chúng tiến quân 
đánh đâu thắng đó vào tận tới Thăng Long. 

Trách nhiệm chỉ huy tại Vân Đồn rất nặng nề: 
vừa phải ngăn chặn tiêu diệt quân địch xâm lăng, 
vừa phải quản lý người nước ngoài. Lịch sử ghi nhận 
danh tướng Trần Khánh Dư đời Trần đã hoàn thành 
nhiệm vụ đó, trong cuộc chiến tranh chống Nguyên 
Mông, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép như sau: “Khi 
ấy, thuỷ quân Nguyên đánh vào Vân Đồn, Hưng 
Đạo Vương giao hết công việc biên thuỳ cho Phó 
tướng Vân Đồn là Nhân Huệ Vương Trần Khánh 
Dư. Khánh Dư đánh thất lợi Thượng hoàng được tin, 
sai Trung sứ xiềng Khánh Dư giải về kinh. Khánh 
Dư nói với Trung sứ: “Lấy quân pháp mà xử tôi xin 
chịu tội, nhưng xin khất hai, ba ngày, để mong lập 
công rồi chịu tội búa rìu cũng không muộn.”

Khánh Dư liệu biết quân giặc đã qua, thuyền 
vận tải tất theo sau, nên thu thập tàn binh đợi đánh. 
Chẳng bao lâu thuyền vận tải của địch đến, Khánh 
Dư đánh thắng, bắt được tù binh, quân lương khí 
giới giặc nhiều không kể xiết. Được tin, Thượng 
hoàng tha cho tội trước và nói: “Chỗ trông cậy của 
quân Nguyên là lương thảo khí giới, nay đã bị ta bắt, 
sợ nó chưa biết có thể còn hung hăng chăng?” Bèn 
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tha những tên bị bắt về doanh trại quân Nguyên để 
báo tin.

Để ngăn ngừa và phát hiện kẻ gian, Tướng quân 
Trần Khánh Dư ra lệnh quân trấn giữ Vân Đồn phải 
để đội nón Ma Lôi (loại nón lá do làng Ma Lôi sản 
xuất).

- Vân Đồn tại tọa độ 21,104981,107.482350 
ở vị trí chiến lược nằm trên đường thủy xâm nhập 
Việt Nam, là con đường thủy từ cửa Ngọc Sơn gần 
biên giới. Muốn đến cửa sông Bạch Đằng, bắt buộc 
phải qua Vân Đồn. Từ đó chúng hoạch định 5 con 
đường sông, để tấn công vùng châu thổ sông Hồng 
hoặc kinh thành Thăng Long như sau:

- Đường rẽ vào sông Bạch Đằng, cho đến thượng 

lưu sông Đuống, giáp với thành Thăng Long (Hà 
Nội);

- Đường rẽ vào cửa Cấm qua các huyện An 
Dương (Hải Phòng), Nam Sách (Hải Dương), thủy 
đạo này dẫn vào nội địa nước ta;

- Đường rẽ vào sông Lạch Tray, Hải Phòng đi 
thẳng đến kinh đô của nhà Mạc, ngoài ra còn có 
thể noi theo các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh để xâm 
nhập nội địa;

- Ngả rẽ vào sông Văn Úc Hải Phòng, qua các 
tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, để vào nội địa; ngoài ra 
còn có thể đánh bọc phía nam kinh đô Cổ Trai của 
nhà Mạc;

- Một ngả rẽ khác theo sông Thái Bình, chuyển 
qua sông nhỏ vào huyện Khoái Châu, Hưng Yên, 
theo Hàm Tử quan đến sông Hồng Hà. mà vào. 

Về phương diện kinh tế, Vân Đồn là nơi đầu tiên 
thuyền bè ngoại quốc đến buôn bán, thời nhà Lý 
cho lập thương cảng tại nơi này: “Mùa xuân tháng 
2 năm 1149 thuyền buôn 3 nước Java, Bồ Lạc (?), 
Tiêm La (Thái Lan) vào Hải Đông [Quảng Ninh] 
xin buôn bán, bèn cho lập ở nơi hải đảo gọi là Vân 
Đồn, để mua bán hàng hóa quí, dâng tiến sản vật 
địa phương.” (2) Theo Địa Dư Chí của Nguyễn Trãi 
(3): “…Lái buôn các nước không được tự tiện vào 
nội trấn, mà phải ở Vân Đồn hay Vạn Ninh.”

Quảng Tuệ Tống Phước Hiến

Tham khảo:

-Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngô Sĩ Liên.
-Việt Sử Toàn Thư – Phạm Văn Sơn
-Việt Nam Sử Lược – Trần Trọng Kim
-Nhìn Lại Sử Việt – Lê Mạnh Hùng
-Việt Sử Đại Cương – Trần Gia Phụng
-Tự Điển Danh Nhân Việt Nam - Trịnh Vân Thanh
-Những bải viết trẻn mạng lưới điện toán (Net) và facebook
- Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, NXB Khoa Học Xã Hội: Hà Nội, 

1998, tập 1, trang 317.
-Đại Nam Nhất Thống Chí. NXB Thuận Hóa: Huế, 2006, 

quyển 4, trang 44.
-Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sđd, tập 2, trang 60.
-Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sđd, tập 2, trang 61.
- Đại Nam Nhất Thống Chí, sđd, quyển 4, trang 45.

LỜI PHẬT DẠY

“The secret of health for both mind and 
body is not to mourn for the past, nor to 
worry about the future, but to live the 
present moment wisely and earnestly.”

- Gautama Buddha
“Bí quyết của sức khỏe cho cả thân và tâm 
là không tiếc nuối về quá khứ, mà cũng 
không lo lắng về tương lai, mà hãy sống 
một cách chính đáng và trân trọng ở giây 
phút hiện tại.”

- Đức Phật

“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, suff ering 
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
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What is the Mind?
By His Holiness the Dalai Lama

There is little agreement among Western 
scientists about the nature and function of mind, 
consciousness—or even about whether such a 
thing exists. Buddhism’s extensive explanations, 
however, stand fi rm after twenty-fi ve centuries of 
philosophical debate and experiential validation. 
Here His Holiness the Dalai Lama explains the 
Buddhist concept of mind to the participants of a 
Mind Science symposium at the Massachusetts 
Institute of Technology in Cambridge, MA, USA.1

One of the fundamental views in Buddhism 
is the principle of “dependent origination.” 

This states that all phenomena, both subjective 
experiences and external objects, come into 
existence in dependence upon causes and conditions; 
nothing comes into existence uncaused. Given 
this principle, it becomes crucial to understand 
what causality is and what types of cause there 
are. In Buddhist literature, two main categories of 
causation are mentioned: (i) external causes in the 
form of physical objects and events, and (ii) internal 
causes such as cognitive and mental events.

The reason for an understanding of causality 
being so important in Buddhist thought and practice 
is that it relates directly to sentient beings’ feelings 
of pain and pleasure and the other experiences that 
dominate their lives, which arise not only from 
internal mechanisms but also from external causes 
and conditions. Therefore it is crucial to understand 
not only the internal workings of mental and 
cognitive causation but also their relationship to the 
external material world.

The fact that our inner experiences of pleasure 
and pain are in the nature of subjective mental and 
cognitive states is very obvious to us. But how 
those inner subjective events relate to external 
circumstances and the material world poses a 
critical problem. The question of whether there is 
an external physical reality independent of sentient 

beings’ consciousness and mind has been extensively 
discussed by Buddhist thinkers. Naturally, there are 
divergent views on this issue among the various 
philosophical schools of thought. One such school 
[Cittamatra] asserts that there is no external reality, 
not even external objects, and that the material 
world we perceive is in essence merely a projection 
of our minds. From many points of view, this 
conclusion is rather extreme. Philosophically, and 
for that matter conceptually, it seems more coherent 
to maintain a position that accepts the reality not 
only of the subjective world of the mind, but also of 
the external objects of the physical world.

Now, if we examine the origins of our inner 
experiences and of external matter, we fi nd that there 
is a fundamental uniformity in the nature of their 
existence in that both are governed by the principle 
of causality. Just as in the inner world of mental and 
cognitive events, every moment of experience comes 
from its preceding continuum and so on ad infi nitum. 
Similarly, in the physical world every object and 
event must have a preceding continuum that serves 
as its cause, from which the present moment of 
external matter comes into existence.

In some Buddhist literature, we fi nd that in terms 
of the origin of its continuum, the macroscopic world 
of our physical reality can be traced back fi nally to 
an original state in which all material particles are 
condensed into what are known as “space particles.” 
If all the physical matter of our macroscopic 
universe can be traced to such an original state, 
the question then arises as to how these particles 
later interact with each other and evolve into a 
macroscopic world that can have direct bearing on 
sentient beings’ inner experiences of pleasure and 
pain. To answer this, Buddhists turn to the doctrine 
of karma, the invisible workings of actions and their 
eff ects, which provides an explanation as to how 
these inanimate space particles evolve into various 
manifestations.
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The invisible workings of actions, or karmic 
force (karma means action), are intimately linked 
to the motivation in the human mind that gives 
rise to these actions. Therefore an understanding 
of the nature of mind and its role is crucial to 
an understanding of human experience and the 
relationship between mind and matter. We can see 
from our own experience that our state of mind 
plays a major role in our day-to-day experience 
and physical and mental well-being. If a person 
has a calm and stable mind, this infl uences his 
or her attitude and behavior in relation to others. 
In other words, if someone remains in a state of 
mind that is calm, tranquil and peaceful, external 
surroundings or conditions can cause them only a 
limited disturbance. But it is extremely diffi  cult for 
someone whose mental state is restless to be calm 
or joyful even when they are surrounded by the best 
facilities and the best of friends. This indicates that 
our mental attitude is a critical factor in determining 
our experience of joy and happiness, and thus also 
our good health.

To sum up, there are two reasons why it is 
important to understand the nature of mind. One 
is because there is an intimate connection between 
mind and karma. The other is that our state of mind 
plays a crucial role in our experience of happiness 
and suff ering. If understanding the mind is very 
important, what then is mind, and what is its nature?

Buddhist literature, both sutra and tantra, 
contains extensive discussions on mind and its nature. 
Tantra, in particular, discusses the various levels 
of subtlety of mind and consciousness. The sutras 
do not talk much about the relationship between 
the various states of mind and their corresponding 
physiological states. Tantric literature, on the other 
hand, is replete with references to the various 
subtleties of the levels of consciousness and their 
relationship to such physiological states as the 
vital energy centers within the body, the energy 
channels, the energies that fl ow within these and so 
on. The tantras also explain how, by manipulating 
the various physiological factors through specifi c 
meditative yogic practices, one can eff ect various 
states of consciousness.

According to tantra, the ultimate nature of mind 

is essentially pure. This pristine nature is technically 
called “clear light.” The various affl  ictive emotions 
such as desire, hatred and jealousy are products 
of conditioning. They are not intrinsic qualities 
of the mind because the mind can be cleansed 
of them. When this clear light nature of mind is 
veiled or inhibited from expressing its true essence 
by the conditioning of the affl  ictive emotions and 
thoughts, the person is said to be caught in the 
cycle of existence, samsara. But when, by applying 
appropriate meditative techniques and practices, 
the individual is able to fully experience this clear 
light nature of mind free from the infl uence and 
conditioning of the affl  ictive states, he or she is on 
the way to true liberation and full enlightenment.

Hence, from the Buddhist point of view, both 
bondage and true freedom depend on the varying 
states of this clear light mind, and the resultant state 
that meditators try to attain through the application 
of various meditative techniques is one in which 
this ultimate nature of mind fully manifests all its 
positive potential, enlightenment, or Buddhahood. 
An understanding of the clear light mind therefore 
becomes crucial in the context of spiritual endeavor.

In general, the mind can be defi ned as an entity 
that has the nature of mere experience, that is, 
“clarity and knowing.” It is the knowing nature, or 
agency, that is called mind, and this is non-material. 
But within the category of mind there are also gross 
levels, such as our sensory perceptions, which cannot 
function or even come into being without depending 
on physical organs like our senses. And within the 
category of the sixth consciousness, the mental 
consciousness, there are various divisions, or types 
of mental consciousness that are heavily dependent 
upon the physiological basis, our brain, for their 
arising. These types of mind cannot be understood in 
isolation from their physiological bases.

Now a crucial question arises: How is it that 
these various types of cognitive events − the sensory 
perceptions, mental states and so forth − can exist 
and possess this nature of knowing, luminosity 
and clarity? According to the Buddhist science of 
mind, these cognitive events possess the nature 
of knowing because of the fundamental nature of 
clarity that underlies all cognitive events. This is 
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what I described earlier as the mind’s fundamental 
nature, the clear light nature of mind. Therefore, 
when various mental states are described in Buddhist 
literature, you will fi nd discussions of the diff erent 
types of conditions that give rise to cognitive events. 
For example, in the case of sensory perceptions, 
external objects serve as the objective, or causal 
condition; the immediately preceding moment 
of consciousness is the immediate condition; and 
the sense organ is the physiological or dominant 
condition. It is on the basis of the aggregation of 
these three conditions −  causal, immediate and 
physiological-that experiences such as sensory 
perceptions occur.

Another distinctive feature of mind is that it has 
the capacity to observe itself. The issue of mind’s 
ability to observe and examine itself has long been 
an important philosophical question. In general, 
there are diff erent ways in which mind can observe 
itself. For instance, in the case of examining a past 
experience, such as things that happened yesterday 
you recall that experience and examine your memory 
of it, so the problem does not arise. But we also 
have experiences during which the observing mind 
becomes aware of itself while still engaged in its 
observed experience. Here, because both observing 
mind and observed mental states are present at the 
same time, we cannot explain the phenomenon of 
the mind becoming self-aware, being subject and 
object simultaneously, through appealing to the 
factor of time lapse.

Thus it is important to understand that when 
we talk about mind, we are talking about a highly 
intricate network of diff erent mental events and 
states. Through the introspective properties of mind 
we can observe, for example, what specifi c thoughts 
are in our mind at a given moment, what objects 
our minds are holding, what kinds of intentions we 
have and so on. In a meditative state, for example, 
when you are meditating and cultivating a single- 
pointedness of mind, you constantly apply the 
introspective faculty to analyze whether or not your 
mental attention is single-pointedly focused on the 
object, whether there is any laxity involved, whether 
you are distracted and so forth. In this situation you 
are applying various mental factors and it is not as 

if a single mind were examining itself. Rather, you 
are applying various diff erent types of mental factor 
to examine your mind.

As to the question of whether or not a single 
mental state can observe and examine itself, this has 
been a very important and diffi  cult question in the 
Buddhist science of mind. Some Buddhist thinkers 
have maintained that there’s a faculty of mind called 
“self- consciousness,” or “self-awareness.” It could 
be said that this is an apperceptive faculty of mind, 
one that can observe itself. But this contention has 
been disputed. Those who maintain that such an 
apperceptive faculty exists distinguish two aspects 
within the mental, or cognitive, event. One of these 
is external and object-oriented in the sense that 
there is a duality of subject and object, while the 
other is introspective in nature and it is this that 
enables the mind to observe itself. The existence 
of this apperceptive self-cognizing faculty of mind 
has been disputed, especially by the later Buddhist 
philosophical school of thought the Prasangika.

In our own day-to-day experiences we can 
observe that, especially on the gross level, our 
mind is interrelated with and dependent upon the 
physiological states off  the body. Just as our state of 
mind, be it depressed or joyful, aff ects our physical 
health, so too does our physical state aff ect our 
mind.

As I mentioned earlier, Buddhist tantric literature 
mentions specifi c energy centers within the body 
that may, I think, have some connection with 
what some neurobiologists call the second brain, 
the immune system. These energy centers play a 
crucial role in increasing or decreasing the various 
emotional states within our mind. It is because of 
the intimate relationship between mind and body 
and the existence of these special physiological 
centers within our body that physical yoga exercises 
and the application of special meditative techniques 
aimed at training the mind can have positive eff ects 
on health. It has been shown, for example, that by 
applying appropriate meditative techniques, we can 
control our respiration and increase or decrease our 
body temperature.

Furthermore, just as we can apply various 
meditative techniques during the waking state so too, 
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Tâm là gì?
Đức Dalai Lama - Đào Nguyên Minh dịch

on the basis of understanding the subtle relationship 
between mind and body, can we practice various 
meditations while we are in dream states. The 
implication of the potential of such practices is that 
at a certain level it is possible to separate the gross 
levels of consciousness from gross physical states 
and arrive at a subtler level of mind and body. In other 
words, you can separate your mind from your coarse 
physical body. You could, for example, separate 
your mind from your body during sleep and do some 
extra work that you cannot do in your ordinary body. 
However, you might not get paid for it!

So you can see here the clear indication of a 
close link between body and mind: they can be 
complementary. In light of this, I am very glad to 
see that some scientists are undertaking signifi cant 
research in the mind/body relationship and its 
implications for our understanding of the nature 
of mental and physical well-being. My old friend 

Dr. Benson [Herbert Benson, MD, Associate 
Professor of Medicine, Harvard Medical School], 
for example, has been carrying out experiments on 
Tibetan Buddhist meditators for some years now. 
Similar research work is also being undertaken in 
Czechoslovakia. Judging by our fi ndings so far, I 
feel confi dent that there is still a great deal to be 
done in the future.

As the insights we gain from such research 
grow, there is no doubt that our understanding of 
mind and body, and also of physical and mental 
health, will be greatly enriched. Some modern 
scholars describe Buddhism not as a religion but 
as a science of mind, and there seem to be some 
grounds for this claim.

(Endnotes)
1  https://www.lamayeshe.com/article/what-mind

Ít có sự đồng thuận giữa các nhà khoa học 
Phương Tây về bản chất và chức năng của tâm 
(tâm thức), ý thức – hay thậm chí là liệu có một 
loại tâm như vậy hay không. Tuy nhiên, Phật Giáo 
đã có những giải thích sâu rộng hiện vẫn đứng 
vững sau hai mươi lăm thế kỷ tranh luận trên cơ 
sở triết học và kiểm chứng thực nghiệm. Ở đây, 
Đức Dalai Lama giải thích quan niệm Phật Giáo 
về tâm thức cho các tham dự viên trong cuộc hội 
thảo chuyên đề của Hiệp Hội MindScience thuộc 
Đại Học Massachusetts Institute of Technology tại 
Cambridge, MA, Hoa Kỳ.

Một trong những quan điểm cơ bản của Phật 
Giáo là nguyên lý “duyên khởi”. Nguyên lý 

này cho rằng tất cả các hiện tượng, kể cả các kinh 
nghiệm chủ quan và các đối tượng bên ngoài, đi tới 
sự hiện hữu đều phụ thuộc vào các nguyên nhân và 
điều kiện; không có một thứ gì vô cớ mà hiện hữu. 

Với nguyên lý này, điều tất yếu là phải hiểu rõ mối 
tương quan nhân quả (hay luật nhân quả) là gì và có 
những loại nguyên nhân nào. Trong văn học Phật 
Giáo, có hai loại nguyên nhân chính được đề cập 
đến, đó là: (i) những nguyên nhân bên ngoài qua 
hình thức của các đối tượng và sự kiện vật lý, và 
(ii) nguyên nhân bên trong như các nhận thức và sự 
kiện tâm lý.

Lý do cần có sự hiểu biết về mối tương quan 
nhân quả là rất quan trọng trong tư tưởng và thực 
hành Phật Giáo, nó liên quan trực tiếp đến các cảm 
giác về đau khổ và sung sướng của chúng sanh cùng 
những kinh nghiệm khác chi phối đời sống của họ, 
chúng phát xuất không những từ các cơ cấu bên 
trong mà còn từ các nguyên nhân và điều kiện bên 
ngoài. Do đó, điều tất yếu là phải hiểu rõ, không 
những chỉ các hoạt động bên trong từ nguyên nhân 
tâm lý và nhận thức, mà cũng còn phải hiểu rõ mối 
quan hệ với thế giới vật chất bên ngoài của chúng.
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Thực tế cho rằng những kinh nghiệm bên trong 
của chúng ta về sung sướng và đau khổ là tự trong 
bản chất của các trạng thái tâm lý và nhận thức chủ 
quan thì quá rõ ràng đối với chúng ta. Tuy nhiên, 
làm thế nào mà những sự kiện chủ quan bên trong 
đó lại liên quan đến hoàn cảnh và thế giới vật chất 
bên ngoài lại nêu ra một câu hỏi quan trọng. Câu hỏi 
là liệu có hay không, một thực thể vật lý bên ngoài 
có độc lập với ý thức và tâm thức bên trong của 
chúng sanh hay không, đã được các nhà tư tưởng 
Phật Giáo thảo luận một cách sâu rộng. Lẽ dĩ nhiên, 
là có những quan điểm khác nhau về vấn đề này 
giữa các trường phái tư tưởng triết học khác nhau. 
Một trường phái như Cittamatra khẳng định rằng, 
không có thực thể nào bên ngoài, ngay cả các đối 
tượng bên ngoài, và rằng, thế giới vật chất mà chúng 
ta nhận thức, trong bản chất, chỉ là ảnh hiện của tâm 
thức chúng ta mà thôi. Từ nhiều quan điểm khác 
nhau, kết luận này khá cực đoan. Về mặt triết học, 
và về vấn đề khái niệm, có lẽ nhất quán hơn mà 
duy trì một lập trường là chấp nhận thực tế, không 
những chỉ của thế giới chủ quan của tâm thức, mà 
còn của các đối tượng của thế giới vật lý bên ngoài.

Bây giờ, nếu chúng ta khảo sát về nguồn gốc 
của những kinh nghiệm bên trong và những sự vật 
bên ngoài, chúng ta thấy rằng, có một điều cơ bản 
đồng nhất nơi bản chất trong sự hiện hữu của chúng 
là ở chỗ cả hai đều bị chi phối bởi luật nhân quả. 
Cũng giống như ở thế giới bên trong của các sự kiện 
tâm lý và nhận thức, mỗi một khoảnh khắc của kinh 
nghiệm là đến từ dòng tương tục trước đó của nó và 
cứ thế tiếp diễn đến vô cực. Tương tự như vậy, trong 
thế giới vật lý, mọi vật thể và sự kiện phải có dòng 
tương tục trước đó đóng vai trò là nguyên nhân của 
nó, từ đó khoảnh khắc hiện tại của sự vật bên ngoài 
mới đi vào sự hiện hữu.

Trong một vài văn kiện Phật Giáo, có nói về 
nguồn gốc dòng tương tục của nó, thế giới cự thị1 
(macroscopic world) của thực thể vật lý chúng ta, 
tột cùng, có thể truy nguyên về trạng thái lúc ban sơ, 
mà trong đó, tất cả các hạt vật chất được ngưng tụ 
lại thành những gì gọi là “hạt không gian” (vi trần - 
space particles). Nếu tất cả vật chất trong vũ trụ cự 
thị của chúng ta có thể bắt nguồn từ trạng thái ban 
đầu như vậy, thế thì câu hỏi được đặt ra là, làm thế 

nào để các hạt này, sau đó, lại tương tác với nhau 
và tiến hóa thành một thế giới cự thị có thể trực tiếp 
mang đến bên trong chúng sanh những kinh nghiệm 
sung sướng và khổ đau. Để trả lời câu hỏi này, Phật 
Giáo quay sang giáo lý về nghiệp báo, tức là các 
hoạt động vô hình của các hành động và hệ quả của 
chúng, cho chúng ta một sự giải thích là, làm thế 
nào mà các hạt không gian vô sinh này lại tiến hóa 
thành các hiện tướng khác nhau.

Những hoạt động vô hình của các hành động, 
hay nghiệp lực (karma có nghĩa là hành động), 
liên kết mật thiết với động cơ ở trong tâm thức của 
con người làm phát sinh ra những hành động này. 
Do đó, sự hiểu biết về bản chất của tâm và vai trò 
của nó là điều thiết yếu cho sự hiểu biết về kinh 
nghiệm của con người và mối tương quan giữa tâm 
(thức) và vật (chất). Chúng ta có thể thấy từ kinh 
nghiệm bản thân của mình rằng, trạng thái tâm thức 
(tâm trạng) của chúng ta đóng vai trò chủ yếu trong 
kinh nghiệm hằng ngày, sức khỏe tinh thần và thể 
chất của chúng ta. Nếu một người có tâm bình thản 
và ổn định, tâm này có ảnh hưởng đến thái độ và 
hành động của người ấy trong sự quan hệ với người 
khác. Nói cách khác, nếu ai đó giữ được tâm trạng 
bình thản, yên tịnh và bình an, thì môi trường xung 
quanh hay điều kiện bên ngoài chỉ có thể gây cho 
họ một ít xáo trộn giới hạn mà thôi. Nhưng cực kỳ 
khó khăn cho những ai mà tâm trạng không được 
ổn định để có được sự bình thản hay an vui ngay cả 
khi họ được bao bọc bởi những tiện nghi vật chất tốt 
nhất và bạn bè tốt nhất. Điều này cho thấy rằng, thái 
độ tâm lý của chúng ta là nhân tố quan trọng trong 
việc xác định kinh nghiệm của chúng ta có an vui 
và hạnh phúc hay không, và do đó mà có sức khỏe 
tốt hay không.

Tóm lại, có hai lý do tại sao điều quan trọng 
là phải hiểu rõ bản chất của tâm. Một là bởi vì có 
một sự liên quan mật thiết giữa tâm (thức) và nghiệp 
(lực). Còn cái kia là tâm trạng của chúng ta đóng 
một vai trò chủ yếu trong kinh nghiệm về hạnh phúc 
và khổ đau. Nếu hiểu được tâm là tối quan trọng, 
vậy thì tâm là gì, và bản chất nó là gì?

Văn học Phật Giáo, kể cả về kinh điển và mật 
điển, đều có những thảo luận sâu rộng về tâm và 
bản chất của nó. Đặc biệt, Mật Tông, thảo luận về 
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các mức độ vi tế khác nhau của tâm thức và ý thức. 
Kinh điển thì không nói nhiều về mối quan hệ giữa 
các trạng thái tâm khác nhau và trạng thái sinh lý 
tương ứng của chúng. Mặt khác, văn học Mật Tông 
có đầy đủ những tài liệu tham khảo về sự vi tế khác 
nhau ở các mức độ ý thức và mối quan hệ của chúng 
đối với các trạng thái sinh lý được coi như là các 
trung tâm năng lượng trọng yếu bên trong cơ thể, 
các luồng năng lượng, các năng lượng lưu chuyển 
bên trong này. Mật điển cũng giải thích làm thế nào, 
bằng cách vận dụng các yếu tố sinh lý khác nhau 
xuyên qua việc thực hành thiền yoga đặc biệt thì 
người ta có thể tạo ảnh hưởng trên các trạng thái ý 
thức khác nhau.

Theo mật điển, bản chất tối thượng của tâm trên 
cơ bản là thanh tịnh. Bản chất nguyên sơ này được 
gọi là “ánh sáng trong suốt” (thanh tịnh quang). 
Những cảm xúc phiền não khác nhau như tham lam, 
sân hận và ganh ghét là những sản phẩm của điều 
kiện ràng buộc. Chúng không phải là những phẩm 
chất cố hữu của tâm, là bởi vì tâm có thể tẩy sạch 
được chúng. Khi bản chất trong sáng này của tâm bị 
che phủ hoặc bị ngăn trở không biểu hiện được bản 
chất thực sự của nó là bởi các điều kiện ràng buộc 
với những cảm xúc và tư tưởng phiền não, người đó 
bị vướng vào vòng sinh tử luân hồi, tức samsara. 
Nhưng bằng cách áp dụng các kỹ thuật và thực hành 
thiền thích nghi, cá nhân người ấy có thể trải qua 
kinh nghiệm trọn vẹn về bản chất trong sáng này 
của tâm, thoát khỏi ảnh hưởng và điều kiện ràng 
buộc với các trạng thái phiền não, người ấy đang 
trên bước đường giải thoát thật sự và giác ngộ viên 
mãn.

Do đó, theo quan điểm của Phật Giáo, cả hai, 
sự ràng buộc và sự giải thoát thực sự, đều phụ thuộc 
vào các trạng thái khác nhau của sự trong sáng này 
của tâm, và trạng thái thành quả mà các thiền giả cố 
gắng đạt đến, xuyên qua việc áp dụng các kỹ thuật 
thiền khác nhau là cách, mà trong đó, bản chất tối 
hậu này của tâm hiển lộ một cách trọn vẹn mọi tiềm 
năng của nó, tức là sự giác ngộ, hay Phật quả. Vì 
vậy, thấu hiểu về sự trong sáng của tâm trở thành là 
điều tất yếu trong bối cảnh của sự nỗ lực tâm linh.

Nói chung, tâm có thể được định nghĩa như là 
một thực thể có bản chất thuần kinh nghiệm, đó là, 

sự “thông suốt và hiểu biết”. Đây là bản chất thông 
suốt hiểu biết, hay là cơ năng, được gọi là tâm, và 
tâm này là phi-vật-chất. Nhưng trong phạm trù của 
tâm, cũng có những trình độ thô sơ, chẳng hạn như 
các nhận thức giác quan (thức) của chúng ta, không 
thể nào hoạt động, hay thậm chí không hiện hữu nếu 
như không phụ thuộc vào các cơ quan vật lý như 
các giác quan (căn) của chúng ta. Và trong phạm 
trù của thức thứ sáu (lục thức), hay ý thức, có các sự 
phân chia khác nhau, hay các loại ý thức phụ thuộc 
nhiều vào cơ quan sinh lý, như não bộ của chúng 
ta, cho sự phát sinh ra chúng. Những loại tâm thức 
này không thể nào hiểu được qua sự tách biệt chúng 
khỏi các cơ quan sinh lý của chúng.

Bây giờ có một câu hỏi quan trọng được nêu ra: 
Làm thế nào để các sự kiện nhận thức này - nhận 
thức giác quan, trạng thái tâm lý và vân vân - có thể 
hiện hữu và có được tánh chất hiểu biết, sáng suốt và 
rõ ràng này? Theo khoa học Phật Giáo về tâm thức, 
những sự kiện nhận thức này mà có được tánh chất 
hiểu biết là vì tánh chất cơ bản (tức bản chất) của sự 
thông suốt làm nền tảng cho tất cả các sự kiện nhận 
thức. Đây là những gì mà tôi (Đức Dalai Lama) đã 
mô tả ở phần trên là tánh chất cơ bản (bản chất) của 
tâm, tức là bản chất trong sáng của tâm. Vì vậy, 
khi gặp các trạng thái tâm lý khác nhau được mô tả 
trong văn học Phật Giáo, bạn sẽ tìm thấy các phần 
thảo luận về các loại điều kiện khác nhau phát sinh 
ra các sự kiện nhận thức. Ví dụ, trong trường hợp 
nhận thức giác quan, vật thể bên ngoài có nhiệm vụ 
là làm đối tượng, hoặc làm điều kiện nguyên nhân; 
khoảnh khắc ngay trước đó của ý thức làm điều kiện 
tức thời; và cơ quan cảm giác làm điều kiện sinh lý 
hoặc điều kiện chi phối. Dựa trên sự kết hợp của ba 
điều kiện này – nguyên nhân, tức thời và sinh lý – 
thì những kinh nghiệm như là các nhận thức giác 
quan mới xảy ra.

Một đặc điểm khác của tâm là nó có khả năng 
tự quán sát lấy chính nó. Vấn đề khả năng tự quán 
sát và kiểm tra của tâm, từ lâu, đã là một vấn đề 
triết học quan trọng. Nói chung, có nhiều cách khác 
nhau, trong đó tâm có thể tự quán sát lấy chính 
nó. Ví dụ, như trong trường hợp quán sát một kinh 
nghiệm quá khứ, chẳng hạn như những điều gì đã 
xảy ra ngày hôm qua, bạn nhớ lại kinh nghiệm đó 
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và kiểm soát lại trí nhớ của bạn về nó, do đó, không 
có vấn đề gì. Tuy nhiên, chúng ta cũng có những 
kinh nghiệm mà trong đó tâm thức quán sát lại ý 
thức về chính nó trong khi nó vẫn làm công việc 
quán sát kinh nghiệm của nó. Ở đây, bởi vì là cả 
hai, tâm thức quán sát và tâm trạng được quán sát 
đều có mặt cùng một lúc, chúng ta không thể giải 
thích hiện tượng của tâm thức này lại biến thành tự-
ý-thức, đồng thời vừa là chủ thể vừa là đối tượng, 
đưa dẫn tới yếu tố của khoảng thời gian hụt hẫng.

Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu rằng khi 
chúng ta nói về tâm, là chúng ta đang nói về một 
mạng lưới khá phức tạp của các sự kiện tâm lý và 
tâm trạng khác nhau. Xuyên qua các tánh chất nội 
tại của tâm, chúng ta có thể quan sát, chẳng hạn như, 
những suy nghĩ đặc biệt nào đó vào một khoảnh 
khắc nào đó, những đối tượng nào mà tâm chúng ta 
đang nắm giữ, những loại ý định nào mà chúng ta có 
và vân vân. Trong trạng thái thiền, chẳng hạn, khi 
bạn đang thiền định và rèn luyện sự nhất tâm, bạn 
luôn áp dụng năng lực nội tại để phân tích xem sự 
chú tâm của mình có nhất tâm nhắm vào đối tượng 
hay không, liệu có sự lỏng lẻo nào hay không, liệu 
có bị phân tâm hay không, và vân vân. Trong tình 
trạng này, bạn đang áp dụng các yếu tố tâm lý khác 
nhau và nó không giống như một tâm thức duy nhất 
tự kiểm tra lấy nó. Thay vào đó, bạn đang áp dụng 
các loại yếu tố tâm lý khác nhau để kiểm tra tâm 
thức của bạn.

Đối với câu hỏi là liệu có một trạng thái tâm lý 
duy nhất nào có thể quan sát và kiểm tra chính nó 
hay không, đây là một câu hỏi rất quan trọng và khó 
trong khoa học Phật Giáo về tâm thức. Một số các 
nhà tư tưởng Phật Giáo đã chủ trương rằng có một 
loại năng lực của tâm được gọi là “tự-ý -thức”, hoặc 
“tự-nhận-thức”. Có thể nói rằng đây là một năng lực 
cảm nhận của tâm tri, một năng lực có thể quan sát 
lấy chính nó. Nhưng chủ trương này đã bị đem ra 
tranh luận. Những người chủ trương rằng một năng 
lực cảm tri như vậy hiện hữu phân rõ hai khía cạnh 
bên trong tâm thức, hoặc nhận thức, hoặc sự kiện. 
Một trong hai này, đó là bên ngoài và hướng tới đối 
tượng theo nghĩa là có tính hai mặt, của chủ thể và 
đối tượng, trong khi cái kia là nội tâm trong bản 
chất và nó cho phép tâm thức quan sát lấy chính nó. 

Sự hiện hữu của năng lực cảm tri tự-nhận-thức này 
đã được đem ra tranh luận, đặc biệt là từ trường phái 
triết học Phật Giáo sau này của tư tưởng Prasangika.

Trong những kinh nghiệm hằng ngày của chính 
mình, chúng ta có thể quan sát thấy rằng, đặc biệt ở 
mức độ thô sơ, tâm thức của chúng ta có mối tương 
quan và phụ thuộc vào các trạng thái sinh lý bề 
ngoài cơ thể. Cũng giống như trạng thái của tâm 
thức của chúng ta, có thể chán nản hay vui tươi, ảnh 
hưởng đến sức khỏe thể chất của chúng ta, cũng 
giống vậy, trạng thái vật chất của chúng ta cũng ảnh 
hưởng đến tâm thức của chúng ta.

Như tôi (Đức Dalai Lama) đã đề cập trước đây, 
văn học Mật Tông Phật Giáo có đề cập đến các 
trung tâm năng lượng đặc biệt trong cơ thể, mà tôi 
nghĩ, có vài liên hệ với những gì mà một số các nhà 
thần kinh học gọi là não bộ thứ hai, tức là hệ thống 
miễn nhiễm. Những trung tâm năng lượng này đóng 
một vai trò quan trọng trong việc làm tăng trưởng 
hoặc giảm thiểu các trạng thái cảm xúc khác nhau 
trong tâm của chúng ta. Đó là bởi vì mối quan hệ 
mật thiết giữa tâm thức và cơ thể, và sự hiện hữu 
của những trung tâm sinh lý đặc biệt này trong cơ 
thể chúng ta, những bài tập yoga thân thể và việc 
áp dụng các kỹ thuật thiền đặc biệt nhằm rèn luyện 
tâm thức có thể có những tác dụng tốt cho sức khỏe. 
Nó đã được chứng minh, chẳng hạn, bằng cách áp 
dụng các kỹ thuật thiền tập thích hợp, chúng ta có 
thể kiểm soát được sự hô hấp và làm tăng hoặc giảm 
nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta.

Hơn nữa, cũng giống như chúng ta có thể áp 
dụng nhiều kỹ thuật thiền khác nhau trong trạng 
thái thức tỉnh, trên căn bản, hiểu được mối quan hệ 
tinh tế giữa tâm thức và cơ thể, chúng ta có thể thực 
hành thiền tập khác nhau trong khi đang ở trong 
trạng thái nằm mộng. Ý nghĩa về tiềm năng trong 
sự thực hành như vậy là ở một mức độ nhất định mà 
nó có thể tách biệt các mức độ ý thức thô sơ khỏi 
các trạng thái vật lý thô sơ và đạt đến một mức độ 
tinh tế của tâm thức và thân thể. Nói cách khác, 
bạn có thể tách rời tâm thức khỏi thân thể vật chất 
thô sơ của bạn. Ví dụ, bạn có thể tách rời tâm thức 
khỏi cơ thể trong khi ngủ và làm một số công việc 
phụ mà bạn không thể làm trong cơ thể bình thường 

Xem tiếp trang 128
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Lẽ Sống Giao Hòa 
Trăng huyền diệu, soi màn đêm huyền diệu, 
Nắng vàng tươi chen kẽ lá xanh tươi. 
Mây lững lờ dìu cánh gió chơi vơi, 
Nguồn nước tịnh thấm nhuần trong mạch sống. 
  
Trời cao lồng lộng, 
Biển rộng mênh mông, 
Núi non trập trùng, 
Hoa cỏ thung-dung, 
Cùng reo vui, 
Trong pháp tính vô cùng. 
  
Sắc, tâm ẩn trong mầm duyên muôn thuở, 
Ảnh tu-di, vi vật, vẫn dung thông. 
Vượt thoát khỏi thời, không-gian xa rộng, 
Sống giao-hòa trong lẽ sống như nhiên. 
  
Trí-tuệ an vui, vợi bớt ưu phiền, 
Biết tôi luyện sắc, tâm như một. 
  
Từng nhịp thở ra vào sâu suốt 
Từng hành-vi, ý nghĩ sáng trong. 
Ngọn gió đời rung chuyển tựa hư-không, 
Tâm vô lượng khắp cùng bao lợi lạc. 
  
Thoải mái chèo, đưa thuyền về bến Giác, 
Ngát hương thơm trong ý-niệm lợi tha, 
Biết vô thường, vô ngã, khổ trong ta, 
Biết “tỉnh thức” để hoàn-thành sự nghiệp. 
  
Quá, hiện, vị-lai vô số kiếp, 
Nằm trong giây chánh niệm của giờ đây!

Thích Tâm Châu
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GIÁ TRỊ CON NGƯỜI
Thích Tâm Châu

“Chân giá trị của ta làm 
cho ta thành vĩ nhân, chứ không 
phải là địa vị do ta tình cờ chiếm 
được” Conwell

G iá trị con người một phản 
ảnh trung thành của địa 
vị con người, sau khi địa 

vị ấy đã biến thành sự thật.
Đối với đạo Phật, từ trước tới 

nay vẫn thừa nhận giá trị đặc biệt 
của con người, một giá trị kèm 
theo với hình thể và đặc tính của 
nó. Nhưng, chỉ khi nào con người 
biết thực hiện đúng với chân 
nghĩa của con người.

Ngược lại dòng nhận xét tổng 
quát về vấn đề con người, chúng 
ta đã ý thức được rằng con người 
có một địa vị đặc biệt trong vũ 
trụ, cũng như trong đạo Phật. Đã 
có một địa vị đặc biệt tất nhiên 
phải có một giá trị đặc biệt. Mà 
giá trị ấy không phải tìm tòi xa 
xăm, chỉ tìm ngay trên lời nói, ý 
nghĩ và việc làm của con người.

Căn cứ vào Khế Kinh nói, 
giá trị ấy có thể khái quát trong 
những đề mục dưới đây:

1.- GIÁ TRỊ HƠN MUÔN LOÀI
“Không có gì giá trị bằng giá 

trị của sự biết xứng đáng với địa 
vị của mình”.

Kinh Ưu Bà Tắc nói: “Trong 
tất cả các loài, con người đủ điều 
kiện hơn, như về trí khôn chẳng 
hạn. Nhất là hoàn cảnh con người 
không quá khổ như địa ngục, 

không quá vui như thiên đường và 
không ngu si như thú vật”.

Thật thế, giáo lý mầu nhiệm 
ấy là một chứng tích làm cho 
chúng ta nhận được chân giá trị 
của con người:

Trí khôn con người hơn 
muôn loài 

Nhờ có trí khôn, con người 
mới tạo thành xã hội ngày nay. 
Một xã hội được tổ chức về mọi 
mặt, biết dùng sức lực người hoặc 
sáng chế ra máy móc, khai khẩn 
đất đai, trồng trọt hoa mầu, đem 
lại nguồn kinh tế dồi dào, để 
cung dưỡng cho con người; biết 
dệt may quần áo, chế hóa thuốc 
men, để cho thân khỏi rét và khỏi 
đau yếu; biết làm nhà cao ráo để 
trú ẩn khi nắng mưa; biết chế tạo 
xe tàu để đi lại tiện lợi; biết dựng 
đặt pháp luật để bảo vệ sự sống, 
đem lại an ninh cho xã hội. Và, 
còn nhiều vật dụng cần thiết cho 
xã hội đều do trí khôn con người 
phát xuất. Cho nên cổ nhân đã 
nói: “Nhân linh ư vạn vật”, phải 
chăng từ cổ nhân cũng đã trực 
tiếp công nhận giá trị ấy.

Hoàn cảnh con người là 
hoàn cảnh trung bình

Theo giáo lý đạo Phật, thế 
giới này chỉ là một trong muôn 
vàn thế giới khác và cùng trong 
định luật: thành, trụ, hoại, không, 
cùng nhịp nhàng trong bản thể vô 
biên.

Chiếu theo nghiệp lực nhân 
quả dưới con mắt giác ngộ của 
đức Phật, những thế giới ấy, thế 
giới phàm tục, có thể phân làm 6 
loại:

1/ Trời: (Deva, Sura): Thế 
giới tương đối có một hình thế tốt 
đẹp, khí hậu thanh khiết, phẩm 
vật thiên nhiên, con người đẹp 
đẽ, sống lâu hơn loài người và có 
nhiều sự khoái lạc.

2/ A Tu La (Asura): Thế giới 
có một hình thế, một thân thể, 
một đời sống và sự nhu cầu gần 
như cõi trời, nhưng hay giận, hiếu 
chiến và đam dâm.

3/ Người (Manusya): Thế giới 
trung bình, không đẹp lắm, không 
xấu lắm, không sướng lắm, không 
khổ lắm và cũng không thọ lắm, 
không yểu lắm. 

4/ Địa ngục (Narska, Niraya): 
Thế giới chịu sự đau khổ nhiều 
nhất. Tất cả hình thể, nhu dụng và 
khí cụ đều chứa bằng đau khổ.

5/ Ngạ quỷ (Preta): Thế giới 
có những vật thể xấu xa, tiều tụy, 
luôn luôn bị thiếu đói, không 
được hưởng chút no nê, vui vẻ.

6/ Bàng sinh hay súc sinh 
(Tiryagyoni): Thế gới có những 
sinh vật chịu thân hình đi ngang, 
ăn uống vất vả, mang chở nặng 
nề, ngu si, mê muội và đôi khi 
phải hiến thân mệnh cho những 
động vật khác.

Do đó, chúng ta nhìn về đại 
thể của xã hội loài người, nếu 
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đem so sánh với muôn loài thì 
chứng tỏ con người có một giá trị 
trung bình, tuy rằng trong hoàn 
cảnh ấy cũng có khi nó lấn sang 
địa hạt của các loài khác do tâm 
niệm và hành vi của cá nhân.

Chúng ta hãy tạo lấy hoàn 
cảnh và cải tiến hoàn cảnh của 
chúng ta.

Có thân con người là do 
nghiệp nhân tác thành

Đức Phật dạy: “Nay được 
thân con người là do trước đây đã 
thực hành năm điều răn:

1/ Không sát sinh: Tất cả các 
sinh vật có thân mệnh do sắc, tâm 
giả hợp đều có thức tính, biết ăn 
uống, biết vui sống, sợ chết, nên 
từ loài cao đẳng động vật cho 
đến loài côn trùng nhỏ bé chúng 
ta đều không nên sát hại. Không 
sát hại nhưng còn phải đem lòng 
nhân từ giúp chúng sinh.

2/ Không trộm cắp: Đã có 
thân mệnh quyết nhiên phải 
hoạt động lấy những vật dụng để 
nuôi dưỡng và gìn giữ sự sống là 
nguyên tắc chung của tất cả mọi 
người. Đã là nguyên tắc chung 
thì của người nào thuộc người 
ấy chúng ta không nên đem tâm 
trộm cắp. Và có khi còn tùy hoàn 
cảnh của mình bố thí cho người 
khác.

3/ Không tà dâm: Đã là sinh 
vật thoát thai từ lòng tham ái, tất 
nhiên nó lại tiếp nối, sinh khởi ra 
lòng tham ái, nên phải có gia đình, 
trừ những ai cương quyết thoát ly 
nó. Có gia đình là để phân biệt 
với gia đình trên vấn đề sinh lý và 
hạnh phúc, cho nên không ai nên 
làm hạnh tà dâm. Nghĩa là không 
nên có hành vi ngoại tình mà phải 
giữ hạnh thanh tịnh.

4/ Không nói dối: Cùng chung 
một xã hội, cùng sống trong hoàn 
cảnh cần sống và phải sống, vì 
vậy không ai nên dùng những lời 
nói dối trá, thêu dệt, lật lường và 
ác độc. Trái lại, chỉ dùng những 
lời nói thật thà, ngay thẳng, thành 
tín và hoà dịu.

5/ Không uống rượu: Rượu 
là một chất kích thích mạnh, nó 
làm tiêu hao cơ thể, não loạn tâm 
thần, mê mờ trí tuệ, hay sinh ra 
những việc bất lương, cho nên 
chúng ta không nên uống rượu. 
Không uống rượu thì trí tuệ được 
minh mẫn đủ nghị lực kiềm chế 
thân tâm và làm những việc phải 
đạo.

Đó là những nghiệp nhân tác 
thành để sinh vào thế giới con 
người. Đó là một giá trị trong 
hành vi của con người đủ bảo đảm 
cho hình thể và đặc tính của con 
người tương đối hơn muôn loài. 
Vì, nếu không có nghiệp nhân, tất 
nhiên không có con người, không 
có con người còn đâu có trí khôn 
hơn muôn vật và được ở trong 
hoàn cảnh trung bình, cho nên 
‘nghiệp nhân là động cơ tác thành 
cho tất cả’”.

Như thế giá trị con người ở 
ngay trong địa vị con người. Con 
người là trung tâm điểm đối với 
muôn loài do nghiệp nhân, hoàn 
cảnh và trí khôn kết thành. Chúng 
ta là một phần tử trong xã hội loài 
người, chúng ta phải mặc nhận 
giá trị đặc biệt ấy và chúng ta sẽ 
chứng tỏ trên việc làm hàng ngày 
của chúng ta là “trên và hơn tất 
cả”. Vậy, hàng ngày chúng ta nên 
nhớ câu: “Bạn hãy lại đây và nhìn 
thẳng vào con đường của bạn”.

2.- GIÁ TRỊ TRONG XÃ HỘI 
LOÀI NGƯỜI 

“Thân ta là một phần tử trong 
xã hội, vậy mỗi việc của ta làm 
cũng phải giúp được cho sự sinh 
hoạt của xã hội” Marc Aurèle

“Đem thân tâm phụng sự 
chúng sinh, là báo đáp hồng 
ân chư Phật”

Con người không thể sống 
đơn độc mà phải sống chung 
cùng với xã hội và phải đem năng 
lực của mình hướng vào việc xây 
dựng xã hội. Vì, xã hội là một 
khối kết hợp do nhiều cá nhân, 
nên sự sinh hoạt của cá nhân đều 
có quan hệ với đoàn thể. Tất cả 
tổ chức xã hội đều do con người 
phát sinh và đều phát sinh vì con 
người. Năng lực con người chi 
phối toàn diện xã hội. Ông Hồ 
Thích viết: “Sinh mệnh của xã 
hội không kể xét về chiều ngang 
hay chiều dọc đều giống một cái 
máy có tổ chức. Xét về chiều dọc 
thì lịch sử xã hội không ngừng. 
Người trước ảnh hưởng đến người 
sau, người sau ảnh hưởng đến 
người sau nữa. Không có cổ nhân 
ta và vô số cổ nhân thì làm sao 
có bạn và tôi ngày nay, thì làm 
sao có người đời sau. Không có 
cá nhân vô lượng số đó thì không 
có lịch sử. Nhưng, không có lịch 
sử thì vô lượng số cá nhân đó 
cũng không có hình dáng ấy. Xét 
về chiều ngang thì sự sinh hoạt 
của xã hội ảnh hưởng lẫn nhau. 
Cá nhân tạo thành xã hội, xã 
hội tạo thành cá nhân. Sự sinh 
hoạt của xã hội toàn là nhờ sự 
sinh hoạt của cá nhân không kể 
là khác nhau ra sao, đều không 
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thoát khỏi ảnh hưởng xã hội. Nếu 
không có xã hội như thế thì quyết 
là không có bạn và tôi như thế. 
Nếu không có vô số bạn và tôi thì 
xã hội quyết không như thế”.

Do đó, chúng ta nhận thấy 
trên lý thuyết cũng như trên sự 
thực, dù là thời gian hữu hạn 
hay vô hạn, con người vẫn có 
một giá trị đặc biệt trong xã hội 
loài người. Một người không có 
thể thiếu cơm ăn, áo mặc, nhà ở, 
thuốc men, học vấn và vật dụng. 
Một người cũng không tự làm 
đủ để cung cấp cho riêng mình. 
Nhưng, cũng không thể có được ở 
ngoài sức lực con người. Cho nên 
Bà Hội trưởng hội Ái hữu Phật 
giáo Pháp cũng viết: “Đời sống 
của kẻ khác luôn luôn có liên lạc 
với đời sống riêng của mình”.

Mỗi hành động là một lợi khí
Thật thế, mỗi hành động của 

con người là một lợi khí có quan 
hệ đến xã hội loài người hoặc hay 
hay dở. Con người có thể làm cho 
xã hội trở thành một xã hội hưng 
thịnh, nhân loại sung sướng và 
cũng có thể biến tạo thành xã hội 
suy đồi, nhân dân đau khổ.

“Một nhà làm điều nhân, 
điều nhân ấy có ảnh hưởng hưng 
thịnh cho cả nước” thực là lời 
khuyên của Thánh nhân có đầy 
đủ ý nghiã lợi ích cho xã hội loài 
người tưởng không phải nhỏ.

Vậy, với giá trị và địa vị con 
người trong xã hội loài người là 
giá trị trung tâm điểm, giá trị chủ 
nhân ông. Khi nào con người hiểu 
biết giá trị con người, tôn trọng 
giá trị con người, lấy chủ nghĩa 
con người làm chủ, thì năng lực 
tác động của con người sẽ là năng 

lực tiến hóa giúp cho xã hội loài 
người tiến đến văn minh, hòa 
bình chân thật.

Được thế, trước khi cảm nhận 
giá trị ấy, chúng ta hãy bắt chước 
lời nói sau này của một Phật tử 
Tây phương, để làm châm ngôn 
cho chúng ta: “Con người tự đổi 
mới, hay đúng hơn con người 
luôn luôn tự mình đổi mới lại 
mình trong tất cả thời”.

3.- GIÁ TRỊ TRONG SỰ 
TIẾN HÓA

“Trí tuệ là sự nghiệp” Kinh 
Bát Đại Nhân Giác

Tiến hóa là một công dụng? 
luôn luôn thay đổi và tăng tiến, 
do trí tuệ làm động cơ.

Khế Kinh nói: “Loài người 
mau tiến bộ và tiến hóa hơn cả. 
Thực tế cho chúng ta thấy con 
người rất dồi dào về tư tưởng tiến 
bộ và tiến hóa. Mới thời nào con 
người còn sống trong thời đại 
nguyên thủy dã man ăn lông ở lỗ, 
gài lá che thân, thời đại này, trải 
bao kinh nghiệm trong các từng 
lớp thời gian, đã đem lại cho xã 
hội một nền văn minh vật chất 
cực thịnh, tuy rằng trong đó vẫn 
còn nhiều khuyết điểm. Chính do 
sự tiến hóa ấy, đã giúp cho con 
người được hưởng một đời sống 
sung sướng hơn, hình thức mới 
mẻ hơn, sống gần nhau hơn...

Nhưng, sự tiến hóa ấy vẫn 
chưa tránh khỏi được sự thiếu 
chân thật, khiến tự nó lại trở thành 
sự thoái hóa trá hình, hiện thân 
của dục vọng, trở thành một sức 
phá sản ghê gớm trong sự sống, 
quyền sống của con người, mà sự 
thật đã chứng minh và đã đem lại 

nhiều lời than tiếc tự đáy lòng các 
Bác sĩ, triết học Tây phương:

“Nếu các nhà Bác học của thế 
kỷ trước chịu khó nghiên cứu tâm 
hồn người thì văn minh không có 
một cục diện khủng hoảng như 
ngày nay”.

“Hết thảy cơn khủng hoảng 
trong thời cận đại đều do tinh 
thần không đuổi kịp vật chất 
trên con đường tiến bộ của nhân 
loại”.

“Nguồn gốc thảm họa của 
chiến tranh là sự tham danh lợi 
quá nặng nề của nhân loại”.

Vì thế, đạo Phật luôn luôn tôn 
trọng giá trị tiến bộ và tiến hóa 
của con người nhưng, phải là một 
giá trị tiến hóa được đặt trên cơ 
sở hiểu biết chân chính, chính tri 
kiến. Có hiểu biết chân chính mới 
hướng dẫn hành động chân chính, 
có hành động chân chính mới 
có kết quả của sự tiến hóa chân 
chính vĩnh viễn được.

Ta là người 
Nếu con người từ trước tới 

nay đều hiểu rằng: Ta là người. 
Ta là một phần tử trong xã hội 
loài người, cùng sinh sống trên 
trái đất con người, cùng có một 
giá trị như nhau và có sự quan hệ 
mật thiết với nhau về mọi mặt. 
Ta phải dạy bảo nhau, giúp đỡ 
nhau tiến bộ. Ta đem những tư 
tưởng, sáng kiến của ta tạo thành 
những khí cụ phá rừng núi khai 
khẩn hầm mỏ, điền địa đem lại 
nền kinh tế sung túc cho xã hội. 
Ta chế tạo nhiều thứ tối tân để 
thay thế cho sức lực con người 
bớt sự nặng nhọc, được hưởng sự 
sung sướng tự do... thì, đâu còn 

Xem tiếp trang 128
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TRUNG LUẬN
QUÁN VỀ TÁC, TÁC GIẢ

Tạo luận: LONG THỌ (Nagarjuna)
Thích luận: THANH MỤC (Pingalanettra) 
Hán dịch: CƯU MA LA THẬP (Kumarajèva)

Việt dịch: THÍCH THIỆN HẠNH

QUÁN VỀ TÁC, TÁC GIẢ 
(12 bài kệ)

HỎI: Hiện có tác nghiệp (hành động tạo tác), 
tác giả (người tạo tác), sử dụng pháp tạo tác (ba 
nghiệp), ba yếu tố căn bản này hòa hợp lại mà 
thành quả báo. Vậy thì nên chăng có tác giả và tác 
nghiệp?

ĐÁP: Từ trước đến nay, ở trong nhiều Phẩm đã 
được trình bày, mục đích chỉ để phá bỏ tất cả các 
pháp, không chừa pháp nào. Như phá ba tướng đều 
là không, nên không có hữu vi. Hữu vi không có, 
nên cũng không có vô vi. Hữu vi, vô vi đều không, 
cho nên tất cả các pháp đều không tất cả.

Vậy thì, tác nghiệp và tác giả mà ông nêu ra, nếu 
là thuộc hữu vi, thì trong hữu vi đã phá rồi; nếu là 
thuộc vô vi, thì trong vô vi cũng đã phá bỏ rồi. Vậy 
ông nên thôi đi, chớ hỏi nữa. Tâm ông chấp đắm đã 
quá sâu! Nếu muốn hỏi nữa, thì tôi lại nói tiếp:

1. 
Quyết định hữu tác giả
Bất tác quyết định nghiệp
Quyết định vô tác giả
Bất tác vô định nghiệp
***
(Quyết định có tác giả
Không làm quyết định nghiệp
Quyết định không tác giả
Không làm nghiệp không (quyết) định)
Nếu trước đã quyết định có tác giả, tức là quyết 

định có tác nghiệp, thời không có tạo tác. Nếu trước 
đã quyết định không có tác giả, tức đã quyết định 
không có tác nghiệp, thời cũng không có tạo tác. Vì 
sao vậy?

2.
Quyết định nghiệp vô tác
Thị nghiệp vô tác giả
Định tác giả vô tác
Tác giả diệc vô nghiệp
***
(Quyết định nghiệp vô tung
Nghiệp ấy không tác giả
Tác giả không tạo tác
Tác giả cũng không nghiệp)
Nếu trước đã quyết định có tác nghiệp thì không 

nên lại có tác giả. Lại nữa, lìa ngoài tác giả, vẫn có 
tác nghiệp. Như vậy là không đúng. Nếu trước quyết 
định có tác giả, thì không nên lại có tác nghiệp.

Lại nữa, nếu lìa ngoài tác nghiệp, vẫn có tác giả. 
Vậy thì việc ấy không đúng. Cho nên quyết định tác 
giả, quyết định tác nghiệp không thể có tạo tác.

Trước không quyết định có tác giả, không quyết 
định có tác nghiệp, cũng không thể có tạo tác. Vì 
sao? Vì xưa nay vốn không có. Có tác giả, có tác 
nghiệp, còn không thể có tạo tác. Huống nữa không 
có tác giả, không có tác nghiệp.

Lại nữa,
3.
Nhược định hữu tác giả
Diệc định hữu tác nghiệp
Tác giả cập tác nghiệp
Tức đọa ư vô nhân
***
(Quyết định có tác giả
Cũng quyết có tác nghiệp
Tác giả và tác nghiệp
Tức rơi vào vô nhân)
Nếu trước quyết định có tác giả, quyết định có 
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tác nghiệp, ông cho là tác giả có tạo tác, thế là pháp 
không có nhân duyên. Ngoài tác nghiệp có tác giả. 
Ngoài tác giả có tác nghiệp, thế là pháp không từ 
nhân duyên mà có.

HỎI: Nếu pháp không từ nhân duyên mà có tác 
giả, có tác nghiệp, thì có lỗi gì?

ĐÁP:
4.
Nhược đọa ư vô nhân
Tức vô nhân vô quả
Vô tác vô tác giả
Vô sở dụng tác pháp
***
(Nếu rơi vào vô nhân
Thời không nhân không quả
Không tạo tác, tác giả
Không pháp dùng tạo tác)
5.
Nhược vô tác đẳng pháp
Tắc vô hữu tội phước
Tội phước đẳng vô cố
Tội phước báo diệc vô
***
(Nếu không pháp tạo tác…
Thời không có tội phước
Tội phước… đã không có
Tội phước báo cũng không)
6.
Nhược vô tội phước báo
Diệc vô hữu Niết bàn
Chư khả hữu sở tác
Giai không vô hữu quả
***
(Nếu không tội phước báo
Cũng không có Niết Bàn
Có bao nhiêu tạo tác
Đều không, không có quả)
Nếu rơi vào chốn không có nhân duyên, thì tất 

cả các pháp không có nhân, không có quả. Pháp 
năng sanh gọi là nhân, pháp được sanh gọi là quả. 
Vậy cả hai pháp là không. Hai pháp không cho nên 
hai pháp không có tạo tác, không có tác giả, cũng 
không có pháp sử dụng tạo tác. Cũng không có tội 
phước. Tội phước không có. Tội phước không có 
cho nên cũng không có tội phước quả báo và con 

đường Niết bàn. Bởi thế cho nên không được từ 
không nhân duyên mà sanh.

HỎI: Nếu tác giả, không nhất định có, mà tạo 
tác bất định nghiệp có, thì có lỗi gì?

ĐÁP: Một sự việc không thật có, còn không thể 
có khả năng sanh khởi tác nghiệp, huống là hai việc 
là tác giả và tác nghiệp đều không thật có. Ví dụ 
như người biến hóa dùng hư không làm nhà ở, chỉ 
có trên ngôn thuyết mà cũng không có tác giả, tác 
nghiệp.

HỎI: Nếu không có tác giả, không có tác nghiệp, 
thì không có khả năng làm được việc gì. Nay có tác 
giả, có tác nghiệp, thì có thể tạo tác được gì?

ĐÁP:
7.
Tác giả định bất định
Bất năng tác nhị nghiệp
Hữu vô tướng vi cố
Nhất xứ tắc vô nhị
***
(Tác giả định (có thật) không định
(không thật)
Không tạo tác hai nghiệp
Hữu, vô tướng trái nhau
Nơi một chỗ (tác giả) không hai
(hữu, vô)
Tác giả định (có thật), không định (không có 

thật), không thể tạo tác, định và bất định nghiệp. Vì 
sao vậy? Vì, có và không có trái nhau. Nơi một chỗ 
(là tác giả), không thể có hai (hữu và vô). Hữu là 
quyết định, vô là không quyết định. Mỗi người một 
việc, làm sao có, có và không?

Lại nữa,
8.
Hữu bất năng tác vô
Vô bất năng tác hữu
Nhược hữu tác tác giả
Kỳ quá như tiên thuyết.
***
(Có, không thể làm không
Không, không thể làm có
Nếu có làm và người làm
Lỗi ấy như trước nói)
Nếu có tác giả mà không có tác nghiệp, thì đâu 

làm được gì. Nếu không có tác giả mà có tác nghiệp, 
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thì cũng không thể làm được gì. Vì sao? Vì như 
trước đã nói. Có tác giả, nhưng nếu trước đã có tác 
nghiệp, thì tác giả lại còn làm được gì. Nếu trước 
không có tác nghiệp, thì làm sao có thể tạo tác được. 
Như vậy là phá tội phước, nhân duyên quả báo. Cho 
nên, trong bài kệ nói: Có tác giả, không thể làm 
được gì. Nếu có tác nghiệp, không có tác giả, không 
thể làm được gì. Nếu đã có tác nghiệp và tác giả thì 
lỗi ấy như trước đây đã nói.

Lại nữa,
9.
Tác giả bất tác định
Diệc bất tác bất định
Cập định bất định nghiệp
Kỳ quá như tiên thuyết
***
(Tác giả không tạo định
Cũng không tạo bất định
Và định bất định nghiệp
Lỗi ấy như trước nói)
Định nghiệp đã phá, bất định nghiệp cũng đã 

phá, định bất định nghiệp cũng đã phá. Nay muốn 
trong cùng một lúc tổng phá hết, cho nên nói kệ. 
Thế nên, tác giả không thể làm ba loại nghiệp. Nay 
ba loại tác giả cũng không thể tạo nghiệp. Vì sao 
vậy?

10.
Tác giả định bất định
Diệc định diệc bất định
Bất năng tác ư nghiệp
Kỳ quá như tiên thuyết.
***
(Tác giả quyết không quyết
Cũng định cũng không định
Không thể tạo tác nghiệp
Lỗi ấy đã nói trước)
Tác giả quyết định có, không quyết định có. 

Cũng quyết định, cũng không quyết định có. Cũng 
không thể tạo tác nghiệp. Vì sao? Vì như trước đây, 
ba loại lỗi lầm về nhân duyên. Trong đây sẽ nói 
rộng thêm. Như vậy, trong khắp mọi nơi, đều truy 
tìm về tác giả, tác nghiệp đều không có được.

HỎI: Nếu nói không có tạo tác, không có tác 
giả, thời lại rơi vào không nhân duyên?

ĐÁP: Nghiệp ấy từ các nhân duyên mà sanh 
khởi. Không như lời ông nói. Vì sao?

11.
Nhân nghiệp có tác giả
Nhân tác giả có nghiệp
Thành nghiệp nghĩa như thị
Cánh vô hữu ư sự
***
(Nhân nghiệp có tác giả
Nhân tác giả có nghiệp
Thành nghiệp nghĩa như vậy
Không có việc gì khác)

Nghiệp trước không có tánh quyết định, nhân 
người ta khởi tâm tạo nghiệp, nhân nghiệp mà có 
tác giả. Tác giả cũng không có tánh quyết định. 
Nhân có tác nghiệp mà có tác giả. Hai việc này hòa 
hợp lại mà thành tạo tác và tác giả.

Nếu từ hòa hợp mà sanh, thì không có tự tánh. 
Không có tự tánh, cho nên “không”. Không thời 
không sanh, chỉ tùy theo phàm phu ức tưởng phân 
biệt rồi nói có tác nghiệp, có tác giả.

Trong đệ nhất nghĩa, không có tác giả.
Lại nữa,
12.
Như phá tác tác giả
Thọ, thọ giả, diệc nhĩ
Cập nhất thiết chư pháp
Diệc ưng như thị phá
***
(Phá tác nghiệp tác giả
Thọ, lãnh thọ cũng vậy
Và hết thảy các pháp
Cũng nên như vậy phá)

Giống như tác nghiệp và tác giả, không được 
cách ly nhau. Không cách ly nên không quyết định. 
Không quyết định nên không có tự tánh. Lãnh thọ 
và người lãnh thọ cũng như vậy.

Thọ là thân năm uẩn, người lãnh thọ là người. 
Như vậy, ly người, không có năm uẩn, ly năm uẩn 
không có người. Chỉ từ nhân duyên mà sanh. Như 
lãnh thọ và người lãnh thọ. Còn các pháp khác, 
cũng nên như vậy để phá bỏ. 
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Thích Chánh Lạc

LUẬN VỀ PHẬT PHÁP TĂNG

(tiếp theo)

II. PHÁP 
Người học Phật đối với Pháp 

nói chung và Phật Pháp nói riêng 
cần phải có một sự nhận thức 
chính xác rõ ràng.

Ngày xưa chữ Pháp theo âm 
Trung-Ấn Độ là Đạt Ma (Dhama) 
phiên âm theo tiếng Anh bây giờ 
là Đạt Nhỉ Ma (Dharma).

Đó là dịch âm chữ Pháp. Vậy 
nghĩa nó là sao?

Trước khi định nghĩa, chúng 
ta cần xác lập phạm vi chữ Pháp. 
Tất cả vũ trụ vạn hữu, hình hình, 
sắc sắc, sự sự, vật vật đều gọi là 
Pháp. Nhưng, muốn được gọi là 
một Pháp, tự nó phải hội đủ hai 
yếu tố:

a. Phải bảo trì được cái tình 
thể độc lập của chính nó.

b. Cung cấp cho mọi người 
một sự nhận diện chính xác về 
mình (pháp ấy). 

Ví dụ: Màu trắng.
Màu trắng ở trên bản thân của 

một vật trắng, tự nó bảo trì được 
cái tính trắng của mình khiến khi 
chúng ta nhìn đến liền biết ngay 
đây là màu trắng, vật trắng mà 
không thể lẫn lộn với bất cứ vật 
nào khác hoặc màu khác. Một 
pháp như vậy, tất cả mọi pháp lớn 
nhỏ và cả đến hư không cũng thế.

Vũ trụ vô biên, pháp giới vô 
tận, nhưng chỉ một chữ Pháp là 
có thể bao gồm hết thảy. Và, vạn 

pháp tuy thiên sai vạn biệt, nhưng 
tất cả đều do những nhân duyên 
trực tiếp hoặc gián tiếp, xa hoặc 
gần, nhiều hay ít hòa hợp mà 
thành, tuyệt đối không một pháp 
nào có thể hiện hữu một cách độc 
lập.

Phạm vi chữ Pháp trong Phật 
Pháp tuy vô cùng rộng rãi, song 
có thể chia ra 2 đại loại:

- Chứng Pháp
- Giáo Pháp

1. CHỨNG PHÁP
Đức Phật trước hết từ nguồn 

tự giác của Căn Bản Trí trực tiếp 
chứng được Chân Tính của Ngã 
Không và Pháp Không, sau đó, 
từ sự chứng ngộ này khởi phát ra 
Hậu Đắc Trí, chứng tri sự sai biệt 
của tất cả mọi lý sự, nhân quả, để 
rồi hưng khởi tâm đại bi độ khắp 
hết thảy chúng sanh.

Tóm lại, tuệ giác của Phật 
(Nhất Thế Trí Trí) trong từng 
sát na biết rõ ràng cùng khắp 
tất cả tánh tướng chân thật của 
các pháp. Đó là những CHỨNG 
PHÁP nằm trong phạm vi chứng 
tri của Phật Trí.

2. GIÁO PHÁP
Giáo Pháp là những pháp do 

Đức Phật nói ra sau khi đã hoàn 
toàn giác ngộ. Đức Phật từ cõi 
thuần tịnh dùng bình đẳng tánh trí 
thị hiện công đức vi diệu qua thân 
Tha Thọ Dụng, hiển hiện đại thần 
thông, vì các vị Thập Địa Đại Bồ 

Tát giải quyết những điều nghi 
hoặc khiến các Ngài hưởng dụng 
được pháp vị Đại Thừa. Ngoài 
ra, Đức Phật còn thị hiện Hóa 
Thân để giáo hóa hàng Nhị Thừa 
và Lục Đạo chúng sinh, nghĩa 
là Đức Phật hóa độ cho cả Chín 
Cảnh Giới chúng sinh đều hướng 
về Phật Đạo. Vì vậy, những pháp 
Đức Phật dùng để giáo hóa vừa 
có tính phổ biến vừa mang tính 
bao hàm vô tận. Nhưng, Đức Phật 
dùng thân vương tử để thị hiện vào 
nhân gian, nên cốt tủy Giáo Pháp 
của Ngài cũng chú trọng vào con 
người. Do đó, những Giáo Pháp 
để lại trong nhân gian hiện đã 
được tập thành với tên gọi thông 
thường TAM TẠNG KINH. Đó 
là Pháp Bảo, một trong TAM 
BẢO.

Từ Chứng Pháp và Giáo Pháp 
trên đây, chúng ta cũng có thể 
chia ra 4 phạm trù khác nhau:

GIÁO, LÝ, HÀNH, QUẢ 
cho dễ hiểu.

Trong GIÁO Pháp bao hàm 
LÝ Pháp, khi đã hiểu LÝ rồi, từ 
LÝ ấy bắt tay thực hành mới có 
thể CHỨNG được thật tướng các 
pháp. Vì thế, CHỨNG PHÁP 
cũng bao gồm HÀNH và QUẢ 
Pháp. Chứng Pháp của Tam Thừa 
Thánh Nhơn chưa trọn vẹn và cứu 
cánh như Chứng Pháp của Phật. 
Đó là điều chúng ta không thể 
không biết.

Tóm tắt, Đức Phật y vào sự 
tự chứng ngộ của mình để thuyết 
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pháp giáo hóa chúng sinh. Chúng 
sinh nhờ nghe theo lời dạy của 
Phật mà thấu hiểu lẽ thật, nhờ 
hiểu thật lý nên chịu thực hành, do 
thực hành nên có thể chứng quả. 
Ấy gọi là: GIÁO, LÝ, HÀNH, 
QUẢ.

Trên đây là nói tổng quát về 
chữ Pháp, dưới đây sẽ đi sâu vào 
phạm vi Pháp Bảo:

a. TẤT CẢ KINH LUẬT 
đều do PHẬT NÓI và DO PHẬT 
GIÁO ĐỒ NHIỀU LẦN KẾT 
TẬP THÀNH.

Kinh là những bài thuyết 
pháp để giáo hóa đệ tử khi Đức 
Phật còn tại thế và sau này, khi 
Đức Thế Tôn đã viên tịch, các đệ 
tử kết tập lại mà thành.

Kinh nguyên danh là Tu Đa 
La (Sutra), Trung Hoa gọi là Khế 
Kinh, ý nói trên thì phù hợp với 
chân lý mà Chư Phật đã chứng 
ngộ, dưới thì ứng hợp với căn cơ 
của tất cả chúng sinh. (Khế lý và 
khế cơ).

Luật (Vinaya) là những giới 
điều, pháp quy do chính Đức 
Phật căn cứ vào đời sống hằng 
ngày của đệ tử mà chế định ra. 
Luật là khuôn vàng thước ngọc 
của đời sống tu hành, nên tác giả 
duy nhất là Đức Phật, ngoài Phật, 
tất cả đều là trì giả, thủ giả, hành 
giả…

Tất cả những lời giảng giải, 
chú thích của lịch đại tổ sư xưa 
nay về Luật đều là nhân tố làm 
cho Luật Tạng càng trở nên 
phong phú, đa dạng, nhưng tất cả 
đều được xây dựng trên một nền 
tảng duy nhất và đồng đẳng, đó là 
những giới luật căn bản do chính 
kim khẩu nói ra cách đây 26 thế 
kỷ.

Khác với thời đại chúng ta, 
trong thời Đức Phật, lời nói (thanh 
âm) là phương tiện độc nhất dùng 
để giáo hóa, gọi là Thanh Giáo. 
Do đó, Kinh và Luật tức Pháp 
Bảo chưa được hình thành cụ 
thể bằng văn tự tức Sắc Pháp khi 
Ngài còn tại thế.

Sau khi Đức Phật Niết Bàn, 
trải qua 4 lần kết tập tạng Kinh 
Luật của Đại Thừa, Tiểu Thừa 
mới được hoàn chỉnh.

Đến khi Phật Giáo truyền vào 
Trung Quốc, các triều đại như: 
Đường, Tống, Minh, Thanh đều 
có biên tập Đại Tạng Kinh; không 
riêng gì Trung Hoa mà Tây Tạng 
cũng có soạn tập Đại Tạng:

b. LÚC ĐẦU CÁC ĐỆ TỬ 
KẾT TẬP LỜI PHẬT CŨNG 
DÙNG LỐI KHẨU TỤNG, 
VIỆC DÙNG VĂN TỰ ĐỂ VIẾT 
THÀNH SÁCH THÌ GIAN BẤT 
NHẤT, VÌ THỜI ĐẠI CỦA CÁC 
ĐỆ TỬ BẤT ĐỒNG, NÊN KINH 
LUẬT ĐẠI TIỂU THỪA VIẾT 
THÀNH VĂN BẢN TRƯỚC 
SAU (thời gian) CÓ KHÁC.

Như đã nói, lối truyền giáo 
của thời Phật là KHẨU TỤNG. 
Và sau khi Thiên Nhân Sư Bát 
Niết Bàn, các đệ tử của Ngài cũng 
dùng phương pháp ấy để kết tập 
Kinh Luật.

Lần này, đại chúng cung 
thỉnh Ngài Đại Ca Diếp làm chủ 
tọa, suy  cử A Nan Đà tôn giả 
tụng về KINH và tôn giả Ưu Ba 
Ly tụng về LUẬT. Hai tôn giả cứ 
y đúng lời Đức Phật đã dạy mà 
đọc lại một cách rõ ràng. Sau đó, 
phải trải qua sự phán đoán, xác 
nhận và đồng ý của cả 500 vị 
THÁNH ĐỆ TỬ (Đại A La Hán) 

hiện diện thì mới trở thành định 
thuyết Kinh, Luật để lưu truyền.

Thế rồi như vậy truyền tụng 
mà không cần dùng văn tự để ghi 
thành Kinh bản hay Giới bản. Từ 
đó suy ra, chúng ta có thể nói:

-Trong thời Phật cũng có thể 
đã có ghi chép Kinh Luật, nếu 
sớm.

-Sau Phật diệt độ vài trăm 
năm vẫn còn dùng cách truyền 
khẩu, nếu trễ.

Sở dĩ như thế là bởi hai yếu 
tố chính: Thời đại và nhân tài. 
Do thời đại trước sau bất đồng 
nên văn tự dùng để ghi chép Kinh 
Luật cũng khác nhau. Hơn nữa, 
người chủ trì Giáo Đoàn, nhân tài 
hoằng dương Phật Giáo của mỗi 
thời không giống nhau, ấy cũng 
là lý do tạo thành sự sai khác về 
việc thịnh hành Kinh Pháp từng 
thời đại.

Thật vậy, trước hết vì y cứ 
vào sự hoằng dương Phật Giáo 
của các Ngài Ca Diếp, A Nan 
nên Kinh Luật trong thời kỳ này 
đều thuộc Tiểu Thừa. Về sau, từ 
Thượng Tọa Bộ phát sanh ra Đại 
Chúng Bộ và vào khoảng 600 
năm sau Phật thị tịch, có các vị 
Bồ Tát Mã Minh, Long Thọ tiếp 
nối xuất hiện chủ trì và hoằng 
dương Đại Thừa Phật Giáo, nhờ 
thế Đại Thừa Pháp Bảo được lưu 
bố khắp nhân gian.

Ngoài hai yếu tố trên (thời đại 
và nhân tài), sự kiện Tiểu Thừa có 
20 bộ phái khác nhau cũng là một 
nhân tố quan trọng trong vấn đề 
khác biệt về Kinh Luật. Nhưng, 
tất cả sự sai khác đó đều phát xuất 
từ một nguồn, đó là nguồn Thanh 
Giáo của Đức Phật.
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c. HỄ LÀ THÁNH NHÂN 
ắt có những SỰ KIỆN PHI 
THƯỜNG, CHO NÊN NHỮNG 
VIỆC BẤT KHẢ TƯ NGHỊ 
TRONG KINH LUẬT, CHÚNG 
TA NÊN TIN ĐÓ KÀ SỰ THẬT, 
KHÔNG NÊN DÙNG SỰ HIỂU 
BIẾT CỦA PHÀM PHU ĐỂ 
LUẬN BÀN, NGỜ VỰC.

Thông thường, đa số người 
đời nhìn Phật Giáo một cách 
lệch lạc, phiến diện qua cặp kính 
màu định kiến, nên họ cho rằng 
Phật Giáo là đạo quỉ thần hoặc 
như những thứ tà kiến ngoại đạo 
nhảm nhí. Đó quả là sự sai lầm 
trầm trọng của những người chưa 
biết gì về Phật Giáo hết! Những 
nhân sĩ tầm thường trong xã hội 
cho rằng khoa học và triết học là 
hai môn học cao nhất, nhưng kỳ 
thực chúng chỉ là đối tượng và 
thành quả của 6 quan năng tức 6 
thức (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
thức), kể cả những truyền thuyết 
từ ngàn xưa để lại cũng thế, nghĩa 
là tất cả các thứ ấy đều được hình 
thành bởi những kiến thức, tư 
tưởng hạn hẹp của loài người mà 
thôi.

Như hiện nay chúng ta cho 
rằng khoa học đã tiến bộ vượt bực, 
đã khám phá được mặt trời, mặt 
trăng, hỏa tinh v.v… nhưng điều 
đó chẳng qua chỉ là sản phẩm của 
6 giác quan hữu lậu. Nếu chúng 
ta đem những thành quả hữu lậu 
ấy để so sánh với Phật Pháp vô 
lậu thì hoàn toàn cách xa như trời 
với vực. Tại sao? Vì, tất cả Kinh 
Điển đều do Đức Phật sau khi đã 
giác ngộ thật tướng của các pháp 
và muốn cho tất cả chúng sinh 
cũng sẽ được giác ngộ như mình 
mà nói ra. Nói khác đi, Kinh Điển 

là sản phẩm lưu xuất từ cảnh giới 
THÂN CHỨNG của Vô Lậu 
Thánh Trí.

Hàng Thanh Văn chỉ chứng 
ngộ Sanh Không Vô Ngã, song 
còn Pháp Chấp. Bậc Bồ Tát đã 
chứng ngộ Ngã Không và Pháp 
Không, nhưng chưa hoàn tòan. 
Khi đạt đến Phật vị mới thực sự 
chứng nhập chân lý viên mãn của 
PHẬT PHẬT ĐẠO ĐỒNG.

Cảnh giới Thiên Không Niết 
Bàn mà hàng Tiểu Thừa Thánh 
Nhơn chứng ngộ được đã vượt 
ngoài sức tưởng tượng của phàm 
nhân, huống là cảnh giới cứu 
cánh viên mãn của Phật Quả! 
Vì thế, tất cả những sự kiện thù 
thắng, bất khả tư nghị đươc nói 
đến trong Kinh Luật Đại Thừa 
đều là sự thực mà chúng ta không 
thể dùng phàm tình để suy trắc, 
nghi ngờ.

Ấy là một trong nhiều quan 
niệm chính xác mà chúng ta cần 
phải có đối với Phật Pháp.

d. Các Bộ Luận, Ngữ Lục… 
đều là những soạn thuật của các 
Vị Hiền Thánh Đệ Tử Phật, các 
Ngài y cứ vào Lời Phật Dạy Để 
Xiển Dương Thuyên Thích ra.

Kinh và Luật là do Đức Phật 
trực tiếp tuyên thuyết, còn Luận 
là do các vị Hiền Thánh trong 
Nhị Thừa và Đại Thừa có trình độ 
tu chứng trứ tác. Luận có 2 loại:

1. Tông Luận, như: Du Già 
Sư Địa Luận, Thành Duy Thức 
Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận… 
đều y cứ cào đại ý trong Kinh 
Luật để viết thành.

2. Thích Luận, như: Thập Địa 
Kinh Luận, Đại Trí Độ Luận… 
đều là những kiệt tác chú thích 
liên quan đến Kinh Điển Phật 

Giáo. Mục đích của Tông Luận 
là Hiển Chân Phát Tự (tương tự), 
còn Thích Luận dùng để nêu cao 
giáo lý, làm rõ nghĩa Kinh.

Những soạn thuật, ngữ lục 
của Phật Giáo Trung Quốc cũng 
đều do những bậc Hiền Thánh 
trong hàng Tam Thừa tạo dựng 
trong ý hướng lợi sanh. Tóm lại, 
một cách phóng khoáng, chúng 
ta có thể nói rằng ai cũng có thể 
căn cứ vào Kinh Luật hoặc sự tu 
chứng của nội tâm để nghiên cứu, 
trứ thuật Kinh Sách, miễn là:

-Không trái lời Phật dạy
-Hoàn toàn vì mục đích 

hoằng truyền Chánh Pháp, lợi lạc 
quần sinh.

e. CÁC TÔNG PHÁI ĐẠI 
THỪA, MỖI TÔNG ĐỀU NÊU 
CAO ĐẶC ĐIỂM CỦA MÌNH, 
CÁCH THỨC HÀNH TRÌ TUY 
KHÁC, NHƯNG MỤC ĐÍCH 
VẪN NHƯ NHAU.

Trong khoảng một vài trăm 
năm sau khi Đức Từ Phụ Bát Niết 
Bàn, ở Ấn Độ, Tiểu Thừa Phật 
Giáo đã chia ra 20 bộ phái khác 
nhau. Vấn đề này sẽ được trình 
bày bằng một chuyên tập. Trong 
phạm vi bài này chỉ nói đến cái 
điểm tối ách yếu của một số tông 
phái Đại Thừa của Phật Giáo 
Trung Quốc. Chẳng hạn như Duy 
Thức Tông (Pháp Tướng Tông) 
chủ trương Vạn Pháp đều do 
THỨC BIẾN HIỆN mà có. Thiên 
Thai Tông chủ trương NHẤT 
TÂM TAM QUÁN (Không, Giả 
và Trung Đạo Quán). Tịnh Độ 
Tông chủ trương dùng phương 
pháp NIỆM PHẬT để cầu được 
sanh về Tây Phương. Bất cứ căn 
cơ, trình độ nào cũng đều có thể 

Xem tiếp trang 128
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Thanh Trí Cao

Vầng Trăng Mỉm Cười
Mẹ ơi! Hôm qua con mơ về
Nỗi lòng nặng trĩu khối tình quê
Ký ức đong đầy tình của mẹ
Thương tiếc mẹ! Lòng những tái tê
 
Từ dạo ấy mẹ đã đi rồi
Bến bờ thiên cổ quá xa xôi!
Biến cố thẳm sâu tình mẫu tử
Mẹ mỉm cười hoa nở trên môi
 
Tâm nguyện tôn thờ truyền thống hiếu đạo
Bài ca kết nối đôi bờ Đông - Tây
Còn đó, đâu đây lung linh kỷ niệm
Tình mẹ thương yêu không hề đổi thay
 
Mẹ ngồi đãi lọc những ước mơ
Đãi đi, đãi lại những hạt thơ
Thao thức nỗi lòng tình thiên cổ
Mẹ ơi! Thương nhớ đến bao giờ
 
Lòng mẹ cơ hồ biển ngàn khơi
Chiếc cầu sinh tử nối dòng đời
Mẹ đã kinh qua chân trời mới
Nỗi lòng xao xuyến biển trùng khơi
 
Không gian ngần ấy tiềm năng
Mắt mẹ rạng rỡ vầng trăng mỉm cười

Mẹ yêu vầng trăng hay trăng yêu tình mẹ? 
Thời gian có bao giờ quên nét đẹp cổ xưa. 
Và cứ thế chuỗi dài lịch sử, ai những ước mơ 
như tình mẹ ước mơ. Anh khám phá dòng 
yêu thương của mẹ, chị bằng lòng phụng 
dưỡng mẹ đến bao giờ. Trời đất không rúng 
động mảnh bằng khoa bảng, nhưng rúng 
động tấm lòng hiếu đạo bạn ơi! Cho dù quay 
lưng hay tìm lại cuộc chơi, tình mẹ cứ thế 
dòng đời tuôn chảy mãi. Mẹ ở đâu phương 
trời viễn mộng, chiếc đồng hồ cố tình níu kéo 
thời gian. Thiên đàng nhỏ hay thiên đàng 
rộng lớn, mẹ tràn đầy nhựa sống như núi 
rừng thiên nhiên. Mẹ hóa thân ngàn mây 
chiều vàng lả lướt, mẹ chẳng buồn thân phận 
buổi lên đường. Trào lưu thời thượng tưởng 
chừng thách đố, nhân loại khiếp đảm hãi 
hùng lãnh tụ thời cơ! Ai biết ơn chuyến tàu 
đêm định mệnh, ai tìm về biển cả những ước 
mơ. Ai đã đi cho đến bao giờ? Ai chất vấn trời 
cao biển rộng. Tảng đá già rêu bám nên thơ, 
đôi bàn tay bao dung kỳ diệu. Trải tấm lòng 
dù chỉ hoang sơ.
Ngủ đi thôi tảng đá già khát vọng, mai mặt 
trời bừng dậy ánh bình minh. Dù ra sao cụm 
hoa rừng vẫn nở, đóa mai vàng chờ hội ngộ 
mùa Xuân. Con phượng hoàng thiết tha tiếng 
hót, đấng anh hùng giọt lệ rưng rưng. Đích 
thực tình yêu quê hương như thế, tuổi già 
nua ai hiểu được lòng ai. Thước nào đo tấm 
lòng quả cảm? Giọt ngọc ngà ai đã đánh rơi. 
Tầm cỡ ấy cố nhiên trường mộng, không đối 
không nắng lụa bềnh bồng.
Thuyền lãng đãng chở thơ vào cõi mộng, 
gió lẳng lơ mang hương sắc về trời. Nơi cứu 
cánh sương mờ lành lạnh, niềm ước mơ mỏi 
cánh chơi vơi. Ai buông thả tâm tư phiền 
muộn, ánh trăng thiền soi rọi bóng đơn côi. 
Còn đâu đó âm hưởng ân tình của mẹ, nào 
những hoa - những lá tri ơn! Cảm ơn mẹ 
bàn tay nồng ấm, tình của mẹ như đỉnh cao 
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sơn. Triết lý sống thiên thu chiêu đãi, giọt 
cam lồ tưới tẩm hạt mầm non. Ai khám phá 
tích tuồng lịch sử, phong thái nào biểu hiện 
trầm ngâm. Mai có về cho tôi gởi theo nỗi 
nhớ, đất hứa nào liên lụy vết thù hằn. Bạn 
có hiểu hải đảo kia trường mộng, ý thức lưu 
đầy giờ đã đóng băng. Những cơn sóng biển 
hẳn nhiên thần thoại, hơn đôi lần sư tử hống 
thét gào. Ôi! Cát bụi lung linh từng mảng, 
biển Đông hờn dậy sóng xôn xao. Quán tính 
thuận chiều hay nghịch lý, tha phương hay 
tha hóa vẫn đợi chờ. Tiếng van xin tạo thành 
năng lượng, nhìn quê hương thoái hóa dại 
khờ. Tương ứng, tương đồng thắp lên ngọn 
nến, tay chuyền tay hơi ấm tình người. Rồi 
thao thức chảy dài chân trời cuối nẻo, giọt 
buồn nào rụng xuống biển khơi. Hôm tôi đi 
trời trở mình lộng gió, gió cuồng điên quyền 
lực điêu linh. Những thách thức cơ hồ cơn 
bão tố, đường xa xăm nặng trĩu bao ân tình. 
Cảm giác ấy tiếng côn trùng ai oán, rồi lòng 
người cũng thế chân phương. Đã bao lần ai 
ngỡ ngàng chiêu cảm, sao đành lòng quay 
mặt với quê hương. Thái độ đó biến thơ 
thành dòng máu, máu hòa tan trên những 
cánh đồng. Thiên thần nào gặm nhấm từng 
góc cạnh, ai xót xa khóc một dòng sông. Thời 
đã đến hướng về phía trước, chận quân thù 
tham vọng bước viễn chinh. Những đại đế 
chưa hề bỏ cuộc, tánh can trường dâng hiến 
quên mình. Chuyện nắng mưa khai thác ân 
tình, tưởng chừng thế khoa học văn minh. 
Những khao khát xói mòn biên giới, ánh 
tường quang soi sáng chân kinh.
Đỉnh cao sơn chân nhân nhập định, thầm 
nguyện cầu thế giới hòa bình. Trái đất này 
bên bờ vực thẳm, quyền năng nào giao cảm 
nghìn khơi. Hãy dừng lại bạo quyền độc ác, 
trời không tha những kẻ bạo tàn. Cường điệu 
ấy chết mòn thê thảm, nợ máu vay phải trả 
chớ than. Thánh thần nào thấy máu cũng sợ, 

địa ngục nào chối bỏ kẻ giết người. Vay nợ 
máu trả bằng nợ máu, lãnh tụ kia cũng có 
tính người.
Chứng tích xưa vết hằn kỷ niệm, ký ức nào 
mà chẳng hao mòn? Mẹ chờ con cứu nguy 
dân tộc, bài học nào một thuở vàng son. 
Biết bao người quay về quê mẹ, lòng dâng 
tràn thao thức chân thành. Cứu quê hương 
bày tỏ nghĩa cử, đảng bày trò kịch bản đấu 
tranh. Kẻ lương thiện chịu oan nghiệt ngã, 
bậc anh hùng nào ngại tù đầy. Trời lồng lộng 
nhưng trời có mắt, thời chín mùi phút chốc 
đổi thay. Thời đã điểm trên từng phiến lá, lá 
úa vàng tiếc rẻ thời gian. Anh can đảm và 
chị cũng thế, nối vòng tay xóa sạch điêu tàn. 
Trời xao xuyến như lòng người xao xuyến, 
đóa phù dung biểu thị vô thường. Dòng tuệ 
giác khai thông bế tắc, bàn tay mềm nắn nót 
hạt sương. Rồi cộng đảng sẽ về đâu nhỉ? Bàn 
tay kia rướm máu theo Tàu. Tài sản đó tiềm 
tàng tội lỗi, ngần ấy thôi nuốt hận đớn đau. 
Mẹ réo gọi con người cộng sản, sớm quay về 
tình tự quê hương. Lấy ân đức tô bồi quyền 
lực, đừng bày trò khinh suất xem thường. Mẹ 
Việt Nam đợi chờ giây phút, lũ con hư cộng 
sản tham tiền, đừng hành hạ đồng bào lương 
thiện, trẻ lẫn già đều muốn bình yên. Là con 
người thể hiện tính người, kìa hãy nhìn sóng 
biển chơi vơi. Chứng tích cũ ám ảnh tư tưởng, 
mẹ rất buồn con cháu bạn ơi! Mẹ sinh con 
dưỡng nuôi kỳ vọng, biến cố nào cướp mất 
yêu thương. Mẹ trăn trở cơ hồ biển động, thôi 
cũng đành đội nắng pha sương. Và cứ thế 
tình người rung cảm, mây cứ trôi trên đỉnh 
hoang sơ. Cánh chim én chập chờn Xuân trở 
lại, mẹ cũng đành phải đợi thời cơ.
Mắt mẹ hiền rưng rưng dòng lệ, áo sờn vai 
thách thức tuổi đời. Lòng bất khuất nêu cao 
quốc thể, mắt mẹ rạng rỡ vầng trăng mỉm cười.

Thanh Trí Cao
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Đ ức Phật sanh trưởng trong 
giai cấp chiến sĩ (là giai 
cấp chịu trách nhiệm cai 

trị dân trong thời bình, và bảo vệ 
quốc gia trong thời chiến); với 
địa vị là thái tử, Ngài thường có 
dịp tiếp xúc với các vua chúa và 
các nhà cai trị trong những nước 
lân bang. Tuy có địa vị cao như 
vậy, nhưng Đức Phật không bao 
giờ dùng ảnh hưởng chính trị để 
truyền bá giáo lý, hoặc cho phép 
người khác lợi dụng giáo lý của 
Ngài để tạo quyền lực cho riêng 
họ.

Tôn giáo và chính trị là hai 
lãnh vực cần phải được phân biệt 
và tách riêng nhau. Căn bản của 
tôn giáo là sự trong sạch, luân lý 
đạo đức và đức tin; trong khi đó 
căn bản của chính trị là quyền 
lực. Trong lịch sử thế giới, tôn 
giáo thường bị lợi dụng để tạo sự 
hợp pháp cho các nhà cai trị; và 
tôn giáo cũng thường bị lợi dụng 
để biện minh cho chiến tranh, cho 
những chiến dịch đi xâm lăng, cho 
những hành vi đàn áp, hủy diệt 
văn hóa và văn minh của những 
dân tộc khác tôn giáo, v.v…

Khi tôn giáo bị sử dụng vào 
những mục tiêu chính trị, nó sẽ 
không còn coi trọng những lý 
tưởng đạo đức và sẽ hành xử tùy 
theo nhu cầu chính trị.

Trong khi Phật Giáo được 

truyền bá đi các nơi và phát huy 
trong dân gian, nó không nhắm 
mục đích thiết lập những cơ chế 
chính trị mới hoặc chi phối ảnh 
hưởng chính trị tại địa phương. 
Trên căn bản, Phật Giáo trợ giúp 
giải quyết và cải thiện những 
vấn để xã hội bằng cách cải tiến 
những cá nhân trong xã hội, 
và bằng cách truyền bá những 
nguyên tắc đạo đức, để giúp cho 
xã hội coi trọng tinh thần nhân 
bản hơn, đồng thời giúp cải tiến 
phúc lợi của dân chúng, và chia 
sẻ những nguồn tài nguyên một 
cách đồng đều hơn. Đây chính là 
lý do tại sao Phật giáo chủ trương 
lấy con người làm trung tâm điểm 
giáo dục vì con người tốt thì xã 
hội tốt và ngược lại.

Có những điều kiện tinh thần 
để giúp cho một hệ thống chính 
trị đủ khả năng tạo phúc lợi cho 
dân chúng. Dù có nhiều lý tưởng 
đến đâu chăng nữa, một hệ thống 
chính trị sẽ không đủ khả năng 
đem lại an lạc và hạnh phúc cho 
dân chúng, nếu họ bị khống chế 
nặng nề bởi “tam-độc” tham, sân, 
si. Vả lại, dù một hệ thống chính 
trị được hoạch định và điều hành 
một cách toàn vẹn tới đâu, thì 
vẫn còn có những yếu tố thuộc 
về nghiệp quả mà những cá nhân 
trong xã hội đó chịu ảnh hưởng, 
do nghiệp tốt hay xấu từ những 

tiền kiếp của họ; đồng thời, trong 
khi vạn pháp trên thế gian  đều vô 
thường, khổ, và vô ngã, cho nên 
con người trong xã hội không thể 
được hưởng hạnh phúc tuyệt đối 
như họ mong muốn. Đối với Phật 
Tử, không nơi nào trong Cõi Ta-
Bà có tự do, hạnh phúc đích thực, 
tuyệt đối, tất cả đều chỉ là tương 
đối.

Tuy rằng, một hệ thống chính 
trị thực sự dân chủ và thanh liêm 
trong sạch là điều kiện thiết yếu 
để tạo một xã hội hạnh phúc, 
nhưng người ta đừng trông mong 
được sống trong một xã hội “lý 
tưởng” để được hưởng tự do hoàn 
toàn; bởi vì người ta không thể 
tìm thấy tự do hoàn toàn ở bất cứ 
nơi đâu trên thế gian mà chỉ có 
thể tìm được trong nội tâm. Để 
được hưởng tự do, chúng ta phải 
hướng vào nội tâm và tìm con 
đường giải thoát ra khỏi những 
trói buộc của vô minh và tham ái. 
Chúng ta chỉ được hưởng tự do 
đúng nghĩa khi chúng ta áp dụng 
Phật Pháp để phát huy nhân cách 
nhờ thực hành Bát Chánh Đạo và 
37 phẩm trợ đạo để phát triển tâm 
thức và đạt tới giác ngộ viên mãn.

Trong khi ý thức sự cần thiết 
phải tách riêng tôn giáo và chính 
trị và những giới hạn của các hệ 
thống chính trị trong nỗ lực tạo 
an lạc và hạnh phúc, trong giáo 

PHẬT GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ
 - KỲ 1 

Thích Viên Lý
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lý của Đức Phật có 
những phương diện 
phù hợp với những 
nguyên tắc chính 
trị được coi là tốt 
đẹp trong thời hiện 
đại. Thứ nhất, Đức 
Phật đã chủ trương 
bình đẳng giữa 
những chúng sanh 
cả hàng ngàn năm, 
trước khi các triết 
gia và chính trị gia 
trong thời hiện đại 
nói tới. Ngài dạy 
rằng, những đẳng 
cấp sở dĩ có mặt trong nhân loại 
là do căn nguyên đạo đức của con 
người, chứ không phải vì họ sanh 
ra trong một giai cấp nào đó. Thứ 
nhì, Đức Phật khuyến khích tinh 
thần hợp tác giữa mọi người và 
chúng ta cần nên tham gia những 
công tác cộng đồng để thăng tiến 
xã hội. Thứ ba, sau khi Đức Phật 
thị hiện nhập Niết-Bàn không có 
ai là người thừa kế địa cao siêu 
của Ngài, cho nên tất cả mọi 
người trong Tăng Đoàn được dẫn 
dắt do Phật Pháp và Giới Luật – 
nói một cách đơn giản là “Pháp 
Trị” (Rule of Law). Cho tới nay 
mọi thành viên trong Tăng-Đoàn 
đều phải tuân theo Pháp Trị, gồm 
những giới luật hướng dẫn lối 
sống và sứ mệnh hoằng pháp lợi 
sanh của họ.

Thứ tư, khuyến khích các 
môn đồ áp dụng tiến trình dân 
chủ và hãy nên tham vấn lẫn 
nhau. Như chúng ta đã thấy, trong 
Tăng-Đoàn tất cả mọi thành viên 
có quyền biểu quyết về những 
vấn đề liên quan đến cộng đồng 

Tăng-Đoàn theo pháp Yết ma. 
Khi có một vấn đề quan trọng nào 
đó cần được giải quyết, thì vấn đề 
đó được đưa ra cho các tăng sĩ bàn 
luận và cứu xét, tương tự như các 
nghị viện trong những nước dân 
chủ ngày nay. Tăng Đoàn sống 
trong tinh thần lục hoà kính và 
trên nền tảng của lý tương duyên, 
tương sanh, tương tức, tương tại 
mọi thành phần cùng nhau tương 
tác trên tinh thần tương kính để 
bảo vệ sự tương tồn và phát triển 
chánh pháp nhằm góp phần vào 
tiến trình thăng hoa thế giới nhân 
loại. Thể chế tự-trị này là điều 
đáng ngạc nhiên khi chúng ta 
xét rằng nó đã được Tăng-Đoàn 
Phật Giáo ở Ấn-Độ áp dụng cách 
đây hơn 2,600 năm, trong khi các 
nước dân chủ kỳ cựu nhất ở Tây 
Phương chỉ mới áp dụng cách đây 
vài trăm năm. 

Đường lối thi hành quyền lực 
chính trị của Phật Giáo là áp dụng 
những nguyên tắc đạo đức và sử 
dụng quyền lực chính trị một cách 
chính đáng cho và vì phúc lợi lâu 
dài của số đông. Đức Phật đề 

xướng bất bạo động và hòa bình 
như là thông điệp phổ quát cho 
toàn thể thế giới. Ngài áp dụng 
những giới luật cấm bạo động 
và sát sanh, và dạy rằng không 
thể có một cuộc chiến tranh nào 
được coi là “chính đáng” (a “just” 
war). Ngài nói: “Kẻ chiến thắng 
nuôi dưỡng hận thù, kẻ chiến bại 
sống trong đau khổ. Người nào 
xả bỏ cả chiến thắng lẫn chiến 
bại là người hạnh phúc và an 
lạc.” Không những Đức Phật chủ 
trương bất bạo động và hòa bình 
mà Ngài còn là nhà lãnh đạo tôn 
giáo đầu tiên trong lịch sử đã đích 
thân ra tận chiến trường để ngăn 
chặn sự bùng nổ một cuộc chiến 
tranh: Ngài đã hòa giải tình trạng 
căng thẳng giữa hai bộ tộc Sakya 
và Koliya, trong khi họ chuẩn bị 
gây chiến do tranh chấp về quyền 
lợi sử dụng nước Sông Rohini. 
Ngài cũng đã khuyên nhủ Vua 
A-Xà-Thế (Ajatasattu) từ bỏ ý 
định tấn công Vương Quốc Vajji.

Đức Phật đã thuyết giảng về 
sự quan trọng của những điều 
kiện tiên quyết nhằm tạo nên 
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những chính phủ đoan chính để 
cai trị quốc gia một cách tốt đẹp. 
Ngài cho thấy một quốc gia có thể 
trở thành lụn bại, suy đồi, và dân 
chúng không có hạnh phúc, khi 
người cầm đầu chính phủ tham 
nhũng và bất công. Ngài không 
chấp nhận tham nhũng và khuyên 
những người cai trị hãy hành xử 
theo những nguyên tắc nhân đạo.

Đức Phật dạy: “Khi người 
cai trị đất nước là người tốt và 
chính trực, thì các vị quan dưới 
quyền trở thành tốt và chính trực; 
khi các vị quan là người tốt và 
chính trực thì  các viên chức cao 
cấp cũng trở thành tốt và chính 
trực; khi các viên chức cao cấp 
trở thành tốt và chính trực thì các 
viên chức dưới quyền họ trở thành 
tốt và chính trực; khi các viên 
chức ở địa phương tốt và chính 
trực thì dân chúng trở thành tốt 
và chính trực.” (Kinh Tăng Chi 
Bộ – Anguttara Nikaya).

 Trong Kinh Chuyển Luân 
Thánh Vương Sư Tử Hống 
(Cakkavati-Sìhanàda Sutta) Đức 
Phật dạy rằng, những hành vi 

vô đạo đức và tội lỗi, như trộm-
cắp, gian dối, bạo hành, thù ghét, 
hung ác, thường xảy ra trong khi 
dân chúng sống trong tình cảnh 
nghèo khó, túng quẫn. Các vị vua 
và các chính phủ có thể áp dụng 
những hình phạt trừng trị để ngăn 
chặn những hành vi đó, nhưng họ 
không thể nào dùng vũ lực tận 
diệt những tội ác.

Trong Kinh Cửu La Đàn Đầu 
(Kutadanta Sutta), Đức Phật dạy 
rằng, biện pháp để ngăn ngừa tội 
ác là tìm cách phát triển kinh tế 
để giúp dân chúng sống trong 
hoàn cảnh sung túc, thay vì áp 
dụng những biện pháp trừng phạt 
để răn đe họ.

Trong Kinh Bổn Sanh 
(Jataka) Đức Phật đề xướng các 
chính phủ hãy áp dụng Thập 
Vương Pháp (Dasa Raja Dharma) 
để cai trị đất nước một cách hữu 
hiệu. Sau đây là 10 nguyên tắc 
đoan chính để cai trị:
1.  Phải khoan dung, rộng lượng, 

cao thượng, không ích kỷ, vì 
dân chúng chứ không vì bản 
thân; 

2.  Duy trì nếp sống đạo đức cao 
và hướng dẫn dân chúng sống 
đạo đức; 

3. Sẵn sàng hy sinh thú vui và 
lợi ích cá nhân để phục vụ cho 
phúc lợi của dân, của nước; 

4. Trung thực và liêm khiết, công 
bình, nghiêm minh và chính 
trực;

5. Nhân từ, đức độ, có hành vi và 
cách cư xử hòa hợp, từ bi đối 
với mọi thành phần; 

6. 6. Sống thanh cao, giản dị, 
không tị hiềm, không phân 
biệt;

7. Thực thi tinh thần bất bạo 
động, không thù oán, đố kỵ, 
không làm tổn hại bất cứ ai;

8. Thực hành đức tính nhẫn nhục, 
kiên trì; 

9. Lấy lòng dân làm gốc, lấy ý 
dân làm ý mình;

10. Tôn trọng ý kiến của dân 
chúng để thăng tiến sự an lạc 
và hòa hợp trong nội bộ quốc 
gia và hòa bình thế giới. 

Đức Phật khuyên các nhà cai 
trị hãy hành xử như sau:

Một nhà cai trị tốt hãy hành 
động một cách vô tư, và đừng 
thiên vị coi trọng phe nhóm nào 
đó, trong khi coi thường phe 
nhóm khác.

 Một nhà cai trị tốt không có 
bất cứ hình thức thù ghét nào đối 
với bất cứ người dân nào.

Một nhà cai trị tốt không 
ngần ngại thi hành bất cứ luật lệ 
chính đáng nào.

Một nhà cai trị tốt cần phải 
hiểu biết tường tận về những luật 
lệ thi hành cho dân chúng.

 Đừng ban hành luật chỉ vì 
người cai trị có quyền ban hành. 
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Luật lệ phải được thi hành một 
cách chính đáng và phù hợp với 
lương tâm. (Trích dẫn từ Kinh 
Chuyển Luân Thánh Vương Sư 
Tử Hống – Cakkavati-Sìhanàda 
Sutta)

Những lời khuyên của Đức 
Phật dành cho các nhà cai trị đã 
giúp cho Vua Asoka trong thế kỷ 
thứ 3 trước Tây Lịch áp dụng và 
thi hành để trị quốc một cách hữu 
hiệu. Vua Asoka là một tấm gương 
sáng khi áp dụng những nguyên 
tắc trị quốc nghiêm minh, từ mẫn 
mà Đức Phật đã khuyên bảo. Vua 
Asoka đã quyết tâm sống và trị 
quốc phù hợp với giáo lý của từ 
bi của Đức Phật. Vua tuyên bố 
thi hành những chủ trương hòa 
bình với các nước lân bang, cam 
kết với họ về những thiện chí của 
Ngài và đã phái các sứ giả mang 
những thông điệp như vậy đến 
thăm viếng triều đình của các 
vị vua ở cách xa Ấn-Độ. Theo 

lời khuyên của Đức Phật, Vua 
Asoka cổ võ và thi hành những 
nguyên tắc đạo đức, như thành 
thật, từ bi, khoan dung, bất bạo 
động, không xa hoa, không làm 
hại các loài thú vật… Vua Asoka 
cũng cổ võ sự tôn trọng tự do tôn 
giáo và kính trọng tín ngưỡng của 
những người khác tôn giáo. Ngài 
thiết lập những phương tiện công 

ích, như bệnh viện dành cho dân 
chúng và loài thú vật, trồng cây 
có bóng mát bên lề đường, đào 
giếng nước và ra lệnh cấm những 
hành vi hung ác đối với loài vật.

Tài liệu tham khảo chủ yếu 
dành cho bài này:

Buddhism and Politics: 
https://www.budsas.org/ebud/
whatbudbeliev/229.htm
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CHÁNH - TÀ - MÊ - NGỘ
Thích Viên Thành

CHÁNH TÀ MÊ NGỘ,
Đúng Sai Tội Phước,
Cần Vững Tâm Linh

Bao dung như hư không,
Nhẫn nại như nước chảy.
Ước mơ như cát bụi,
Tình nghĩa như tứ ân,
Bởi:
Sông ái dài muôn dặm,
Biển khổ sóng muôn trùng,
Muốn thoát vòng sanh tử,
Hãy gấp niệm Di Đà.

Tháng bảy mùa thu rụng lá vàng,
Ấy mùa nhân loại đón vu lan
Buâng khuâng chạnh nhớ công sanh dưỡng,
Thổn thức tâm con thấy lệ tràn.

Khắc sâu chữ hiếu vào lòng,
Để cho con mãi sống trong lục hòa

Nguyện Hồng ân Tam Bảo chúc Chư Tôn đức 
pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu, hiếu hạnh 
viên thành, mãi trụ thế với cùng tế nguyệt, để hướng 
dẫn hàng Phật tử tu niệm theo lộ trình an lạc giải 
thoát.

Có công ơn nào lớn hơn công nuôi dưỡng của 
Thầy Tổ Mẹ Cha.

Có sự nghiệp nào to hơn tuyên dương hoằng 
truyền Chánh Pháp.

Mẹ sanh ta Cha nuôi ta, công đức ấy cao xa vời 
vợi, 

không bút mực nào kể xiếc, ân đức thật vô lượng 
vô biên,

Nên thiết lễ Vu Lan báo đáp, sắm sinh phẩm vật 

trai nghi, 
Trước cúng dường Tam Bảo Phật Tăng, sau đền 

trả ân sâu Cha Mẹ.
Noi theo hạnh hiếu Mục Liên Tôn Giả. Y giáo 

phụng hành. Trưởng dưỡng đạo tâm, nguyện cầu 
Cửu huyền thất tổ đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến 
thuộc, chiến sĩ trận vong nạn nhân chiến cuộc, nhứt 
thiết chư oan hồn câu mông giải thoát. Âm siêu 
dương thái pháp giới chúng sanh, Đồng văn Phật 
pháp,

Đồng diễn Phật âm,
Đồng phát Phật tâm,
Đồng thành Phật đạo.

Báo hiếu theo đời thường, theo Kinh kễ bái 
sáu phương, Phật dạy năm cách:

1. Cung kính vâng lời cha mẹ
2. Phụng dưỡng lúc già yếu cho cha mẹ
3. Giữ gìn thanh danh truyền thống cho cha mẹ
4. Bảo quản tài sản để lại của cha mẹ
5. Lo chu đáo tang lễ cho cha mẹ
Cha mẹ sống không cần tiền bạc của con, mà 

cần tấm lòng hiếu thuận.
và mong có đời sống thảnh thơi an lạc, muốn có 

cần quy y Tam Bảo, vượt khỏi khổ đau phiền não, 
tham dục, mà thấy lòng an lạc. Hiếu dưỡng, hiếu để, 
Hiếu ân;

Có con nào mà tức giận cha mẹ
Có con nào mà oán ghét cha mẹ
Có con nào mà hãm hại cha mẹ

Chân như đạo Phật rất mầu,
Tâm trung chữ hiếu niệm đầu chữ nhân
Hiếu thì độ được song thân,
Nhân thì vượt khỏi trầm luân muôn loài

Có hiểu mới có thương.
Phật dạy rằng: “Có hiểu mới có thương. Tình 
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yêu phải được xây dựng trên cơ sở của sự hiểu biết”. 
Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ.

Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. 
Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu 
chính là nền tảng của tình thương yêu.

Mỗi con người đều có những nỗi niềm, những 
khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không 
thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình 
thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt. 
Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ 
suốt đời. Trong cõi đời này, nhân danh tình thương, 
người ta làm khổ nhau.

Chuyện đó vẫn thường xảy ra. Được hiểu và 
được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con 
người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu 
mình. Họ “đói” thương, “đói” hiểu. Họ thơ thẩn, 
lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, 
thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương 
mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình thương nảy 
nở, lớn lên từ đó.

Phật dạy rằng: “Có hiểu mới có thương”.

Tình thương thầy trò, cha mẹ
Vậy nên, “có hiểu mới có thương” là nguyên 

tắc chọn Thầy trò, cho cha mẹ theo quan điểm Phật 
giáo. Dù người ta có đẹp, có thông minh, có giàu 
đến đâu nhưng không hiểu mình, sẽ làm mình khổ 
suốt đời.

PHÉP LẠ TỈNH THỨC
Tình thương là trách nhiệm, là bổn phận,
Tình thương là hiến tặng, là cho đi, không đòi 

hỏi điều kiện, 
để giải tỏa, có cho đi mới nhận được nhiều, thật 

là một ý nghĩa hay đẹp,
Hiến tặng là hạnh phúc sâu lắng, vững bền, cho 

ta nụ cười niềm vui. an lạc
Bài hiểu và thương
Cả chúng ta từ bốn phương trời. Bà con ta từ 

khắp năm châu,
Không phân biệt màu da tôn giáo, Cùng về đây, 

cúng lễ Vu lan   
Bổn và phận bổn và phận 
Có hiểu, mới có thương, có thương có thương 

có thương ,

Hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng 
rộng, thương càng sâu,

Hiểu sâu thương lớn, hiểu và thương, hiểu và 
thương,   

Kinh Hoa Nghiêm: 
Vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp thị 

chư ma nghiệp.

Hữu không
TS Tu Đạo Hạnh:
Tác hữu trần sa hữu,
Vi không nhất thiết không. 
Hữu, không như thủy nguyệt,
Vật trước hữu không không.

Huyền Quang tam tổ dịch:
Có thì có tự mảy may,
Không thì cả thế gian này cũng không  
Kìa xem bóng nguyệt lòng sông ,
Ai hay không có, có không là gì ?

Đối với người chết, không có gì qúy báu hơn, 
khi họ đang bơ vơ một mình một cảnh, là tình cảm 
chân thật thành kính dành cho họ những lời nhắn 
nhũ, cầu nguyện, tỏa ra như ánh sáng chiếu soi, 
khiến họ cảm nhận sự ấm cúng, an lạc, vững mạnh, 
không lo âu, sợ hãi, buồn phiền khổ đau, ngược lại 
họ đang trông chờ bà con chúng ta trang nghiêm 
cúng lễ kỳ siêu, nguyện họ sớm an lạc giải thoát, 
chẳng khác nào như ánh sáng phá bóng tối, như chết 
đuối được phao cứu trợ, như khác được uống, như 
rét lạnh được sưởi ấm, như đói được ăn bữa tiệc, như 
bịnh được uống thuốc, như ở tù được người thăm 
cho quà quý báu, nên cần thành kính dành cho họ 
những lời nhắn nhũ, cầu nguyện, để hương linh an 
lạc siêu thoát về cõi Phật, đó mới chính là con hiền 
cháu thảo, tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo 
Phật, hạnh hiếu là hành Phật vậy.

“Duyên” là gì? Như thế nào nghĩa là “duyên 
thầm” và “duyên.. không thầm”?

Câu trả lời hay nhất: 

1. “Duyên” là gì? 
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Nếu cần có một lời “định nghĩa” ngắn gọn, thì 
tạm nói: “Duyên” là một biểu hiện tự nhiên, là một 
yếu tố cá nhân để thu hút sự quan tâm của người 
khác. 

- Trẻ con có cái duyên của trẻ con: có khi chỉ là 
một nụ cười - nhẹ nhàng hoặc rạng rỡ, có khi chỉ là 
một sự quan tâm nhỏ bé nhưng rất chân thành, tất 
cả xuất phát từ bản chất hồn nhiên khiến cho người 
khác cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. 

- Người lớn có cái duyên của người lớn: cũng là 
những nụ cười, là những cử chỉ quan tâm, hay những 
lời nói làm người khác cảm thấy dễ chịu..., nhưng 
nó không còn xuất phát từ sự hồn nhiên như thời thơ 
trẻ, nó xuất phát từ một tâm hồn trong sáng, nơi có 
những ý nghĩ hướng thiện, cầu tiến... 

2. “Duyên thầm”? 
Cái duyên ở mỗi người được thể hiện theo những 

cách khác nhau, sự cảm nhận cái duyên ấy ở người 
này với người khác cũng không giống nhau, cho nên 
với cùng một nét duyên, có thể nó là “thầm” với 
người này, mà “không thầm” với người khác. 

Nói chung, “duyên thầm” là “loại” duyên khó 
nhận thấy, nhưng không phải không thể nhận thấy, 
chỉ là nó kín đáo hơn “loại” duyên “không thầm” 
thôi. Sự kín đáo ấy thể hiện ở cách cư xử nói chung, 
ở những khoảnh khắc thể hiện cái duyên đúng lúc, 
đúng chỗ, đúng mức độ; như một nụ cười động 
viên, một cái nháy mắt tinh nghịch, để gửi gắm một 
thông điệp ý nghĩa, một cái siết tay chủ động và 
chân thành, một cách nói chuyện đúng lúc cần thiết 
để mang đến cho những người xung quanh cảm giác 
gần gũi và ấm áp... Tất cả diễn ra một cách tự nhiên 
nhưng kín đáo, hiệu quả nhưng không phô trương... 

Còn cái duyên tự nhiên (“không thầm”) thì được 
thể hiện thường xuyên hơn, cởi mở hơn, thường thấy 
ở những người nhiệt tình, năng động, niềm nỡ, sống 
có chí hướng... 

- Cái “duyên thầm” nếu không được thể hiện 
đúng lúc và đủ mức độ thì dễ khiến người khác 
tưởng lầm là nhạt nhẽo, vô vị. 

Cái “duyên không thầm” nếu được thể hiện quá 
đà thì dễ trở thành “vô duyên”, “vô ý tứ”, “thiếu ý 
thức”... 

3. Hồi nhỏ thì được khen là có duyên, lớn lên 
thì không? 

Cái duyên của người lớn và trẻ con không giống 
nhau. Không ai có thể giữ được nét duyên thuở nhỏ 
của mình cho tới lúc lớn lên, mà chỉ có thể chuyển 
nó thành một kiểu duyên khác phù hợp thôi, đấy là 
qui luật, cũng là một điều hiển nhiên. 

Không ai có thể quay lại thời ấu thơ của mình, 
vì thế ý muốn “lấy lại” cái duyên của thời xưa, có lẽ 
không có được. 

Muốn “có duyên”, mỗi người chỉ có thể hướng 
mình tới những suy nghĩ (và cả hành động) tốt đẹp, 
rèn cho bản thân một cái tâm hướng thiện, học cách 
đặt ra những mục tiêu tích cực để cố gắng cải thiện 
chính mình, gạt bỏ những thói quen ích kỷ, những sự 
đố kị/ ghen ghét, tránh xa những ý định không hay... 
với những người xung quanh, với cuộc sống..., cư 
xử hòa nhã, bao dung, sống tự tin, và tự nhiên mọi 
người sẽ nhận ra cái duyên của mình. 

DUYÊN vốn là từ gốc Hán có nghĩa là nguyên 
nhân; duyên do, duyên cớ phát sinh ra sự việc... cảm 
nhận về chữ Duyên có vị trí đặc biệt trong tâm cảm 
người Việt, trong đời sống nhân sinh, đời sống tinh 
cảm lứa đôi trai gái,và đặc biệt trong đời sống tu học 
và là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong Phật giáo.

1. Chưa quen nhau nay được gặp nhau gọi là 
Hữu Duyên

2. Muốn làm một việc gì đó giúp người khác 
biết về Phật pháp gọi là Kết Duyên

3. Hay ấn tống kinh sách băng đĩa, giảng pháp 
cho người khác nghe gọi là Gieo Duyên

4. Những gì đã đến và chưa đến với mình gọi là 
Nhân Duyên

5. Mình thường hay làm những việc thiện giúp 
đỡ mọi người gọi là Thiện Duyên

6. Mình thường hay làm những điều xấu ác hại 
người gọi là Ác Duyên

7. Mình làm việc gì cũng gặp phải sự trắc trở trái 
ý mình gọi là Nghịch Duyên

8. Mình làm việc gì cũng suông sẽ đúng với ý 
mình gọi là Thuận Duyên

9. Mình thường hay mắc phải những tật xấu gọi 
là Nghiệp Duyên

10. Có những việc mình chưa biết làm được hay 
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không được gọi là Tùy Duyên
11. Trong cuộc sống những điều tốt đẹp may 

mắn thường hay đến với mình gọi là Phước Duyên
12. Có những điều tốt đẹp đến với mình hơn cả 

những gì mình mong đợi gọi là Thắng Duyên.

CHỮ DUYÊN TRONG TÌNH YÊU
1. Mới gặp nhau đã đem lòng yêu nhau gọi là 

Hữu Duyên
2. Khi người đó xa cách mình cảm thấy nhớ 

nhung gọi là Ái Duyên
3. Sau thời gian tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân gọi 

là Nên Duyên
4. Khi chung sống với nhau vợ nói chồng nghe 

gọi là Có Duyên
5. Khi chung sống với nhau vợ nói chồng không 

nghe gọi là Vô Duyên
6. Hằng ngày vợ chồng thường hay cãi nhau gọi 

là Nợ Duyên
7. Mặc dù khổ đau nhưng vẫn còn chung sống 

với nhau gọi là Còn Duyên
8. Sau một thời gian chung sống rồi đường ai 

nấy đi gọi là Hết Duyên
9. Mình lấy phải một ông chồng xấu một cô vợ 

dữ gọi là Bạc Duyên
10. Mình lấy được một ông chồng tốt một cô vợ 

đẹp gọi là Phúc Duyên.

Chữ  Duyên Trong Đạ o Phậ t
Người ta thường nghe con người không quá 

sung sướng như cõi trời cũng không quá đau khổ 
như địa ngục, đói khát như ngạ quỷ, ngu si như súc 
sinh nên dễ tỉnh giác vô thường và có thời giờ tu tập. 
Lại nữa, Kinh A Hàm nói, con người hơn các chúng 
sinh trong các nẻo khác ở ba phương diện:

1. khả năng tư duy,
2. khả năng tu phạm hạnh, và
3. khả năng chịu đựng.
Nên trong Kinh Hoa Nghiêm bảo:
“Con người đáng quý hơn các loài khác”
(Nhân thị tối thắng cố.) 

Thích nữ Minh Huệ

Vu Lan Và Nỗi Nhớ
Nhớ thuở thơ ngây những tháng ngày
Hồn nhiên vui sống giữa vòng tay
Ưu tư nào biết thời hoa gấm
Cha Mẹ hy sinh mọi đủ đầy.

Rồi một ngày kia khi lớn lên
Ân sâu nghĩa nặng vẫn chưa đền
Xa rời tổ ấm con quy Phật
Nhưng Bể Trời thiêng đâu dễ quên.

Mỗi độ thu sang lá rụng vàng
Lòng con khắc khoải nỗi miên man
Quê hương năm tháng bao thương nhớ
Cha Mẹ dần lui tuổi xế tàn!

Xứ Phật thành tâm con khấn cầu
Mẹ Cha trăm tuổi thọ thêm lâu
Ngày kia đền đáp ân muôn một
Hướng dẫn hành theo Pháp nhiệm mầu.

     
Những mùa Vu Lan trên xứ Ấn 
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TỊNH ÐỘ TÔNGTỊNH ÐỘ TÔNG
Nguyễn Thế Đăng

TÍNH CÁCH TỨC THỜI, TẠI ÐÂY VÀ BÂY GIỜ CỦA

1/ Tịnh Độ Tông là Đại Thừa.
Ngoài ba kinh chuyên dạy về 

Tịnh Độ của Phật A Di Đà (Kinh 
Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, Kinh 
Quán Vô Lượng Thọ Phật và Kinh 
A Di Đà tiểu bản) thì nhiều kinh 
của Đại Thừa như Hoa Nghiêm, 
Lăng Nghiêm, Bi Hoa… và các 
luận Đại Thừa Khởi Tín, Luận Ma 
Ha Chỉ Quán của Thiên Thai Trí 
Giả….và các Bồ Tát khởi xướng 
các tông chính của Đại Thừa như 
Trung Đạo, Duy Thức và Mật 
Giáo đều có chỉ dạy và hâm mộ 
Tịnh Độ.

Từ xưa Phật Giáo Việt Nam 
được xem là sự hòa hợp của 
Thiền Tịnh Mật, trong đó tùy căn 
cơ mỗi người, mỗi thời đại mà có 
một tông trội hơn. Cả ba đều là 
Đại Thừa, có lẽ vì thế mà cả ba 
sống hòa hợp với nhau dễ dàng. 
Cũng bởi vì thế mà cả ba đều có 
thể được tìm hiểu, giải rõ thêm 
trong toàn cảnh phổ quát của 
Đại Thừa. Nói cách khác ba tông 
Thiền Tịnh Mật là đồng nguồn, 
đồng một con đường và đồng một 
mục đích. Thế nên chẳng phải vô 
ích khi dùng Thiền và Mật để làm 
rõ thêm những vấn đề mà chúng 
ta có thể còn chưa rõ ràng về Tịnh 
Độ. Nếu có người vì hâm mộ tông 
mình mà không hiểu bỏ qua tông 
khác thì đó là một điều đáng tiếc.

Trong bối cảnh đó, ở đây 

chúng ta nói đến tính cách tức 
thời, tại đây và bây giờ của Tịnh 
Độ Tông.

Thế nào là đồng nguồn, đồng 
con đường và đồng một mục đích? 
Đồng nguồn là “Tất cả chúng sanh 
đều có hạt giống Phật Tánh”, do 
đó đều có thể thành Phật, và sự 
thành Phật này sẽ dễ dàng hơn ở 
Tịnh Độ Tây Phương. Đồng con 
đường là tích tập công đức và trí 
huệ, với Mười Địa là con đường 
căn bản để thành Phật. Ba kinh 
Tịnh Độ đều nói đến A-bệ-bạt trí, 
tức là Vô Sanh Pháp Nhẫn, đây là 
cấp độ Bất Thối Chuyển được nói 
đến trong cả ba tông. Cấp độ đầu 
tiên của Mười Địa là Sơ Hoan Hỷ 
Địa được nói đến trong kinh Quán 
Vô Lượng Thọ Phật. Từ bước đầu 
thực hành đến Hạ Phẩm Hạ Sanh 
đến Thượng Phẩm Thượng Sanh 
của kinh Quán Vô Lượng Thọ 
Phật tương đương và đồng nhất 
với con đường chung Thập Tín, 
Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi 
Hướng, Thập Địa của Đại Thừa. 
Kinh nói hai phẩm Thượng Phẩm 
Trung Sanh và Thượng Phẩm 
Thượng Sanh chính là mười địa 
của Đại Thừa.

Kinh Quán Vô Lượng Thọ 
Phật nói: “Tưởng sanh của Hạ 
Phẩm Hạ Sanh thì liền được sanh 
về thế giới Cực Lạc, ở trong hoa 
sen đủ mười hai kiếp mới nở, Bồ 

Tát Quán Âm, Bồ Tát Thế Chí 
với tiếng đại bi nói rộng cho nghe 
Thật Tướng của các Pháp và cách 
diệt tội. Kẻ ấy nghe rồi vô cùng 
hoan hỷ, ngay đó phát tâm Vô 
Thượng Bồ Đề”. Chúng ta thấy 
được sanh về Tây Phương Cực 
Lạc, dù ở cấp độ thấp nhất cũng 
phải học Đại Thừa: Đại Bi, Thật 
Tướng của các Pháp (Trí huệ), 
cách diệt tội (tịnh hóa) và phát 
Tâm Bồ Đề.

Nếu Tịnh Độ là Tín Hạnh 
Nguyện thì Đại Thừa cũng là Tín 
Hạnh Nguyện. Các kinh điển của 
Đại Thừa nhấn mạnh vào Tin: 
“tin hiểu, thọ trì”. Chẳng hạn 
kinh Kim Cương: “Nghe những 
câu đoạn ấy, dù chỉ một niệm 
sanh niềm tin thanh tịnh, thì này 
Tu Bồ Đề. Như Lai thấy biết trọn 
vẹn rằng những chúng sanh ấy 
được vô lượng phước đức như 
thế”. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tin 
là mẹ của các công đức”.

Hạnh ở đây là hạnh Bồ Tát, 
tích tập công đức và trí huệ. Kinh 
A Di Đà nói: “Không thể dùng ít 
thiện căn phước đức nhân duyên 
mà được sanh về cõi nước ấy”. 
Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: 
“Bây giờ Thế Tôn nói với bà Vi 
Đề Hy rằng: giờ đây ngươi có biết 
không? Phật A Di Đà cách đây 
không xa. Ngươi hãy buộc niệm 
quán kỹ nước ấy thì tịnh nghiệp 



43ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

thành. Nay ta giảng rộng cho 
ngươi, cũng để tất cả các phàm 
phu đời sau muốn tu tịnh nghiệp 
sẽ được sanh cõi nước Cực Lạc 
Tây phương. Muốn sanh nước ấy 
phải tu ba phước:

Thứ nhất: Hiếu dưỡng cha mẹ, 
phụng sự sư trưởng, tâm từ không 
giết hại, tu mười nghiệp thiện.

Thứ hai: Thọ trì Ba quy y, các 
giới cụ túc, không phạm oai nghi.

Thứ ba: Phát Bồ Đề Tâm, tin 
sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, 
khuyên người khác tu hành tinh 
tấn.

Ba việc ấy gọi là Tịnh Nghiệp. 
Ba việc ấy là chánh nhân tu hành 
tịnh nghiệp của chư Phật ba đời 
quá khứ hiện tại vị lai”.

Cũng kinh Quán Vô Lượng 
Thọ Phật nói: “Nếu chúng sanh 
nào sáng suốt tin tưởng trí Phật 
là trí chẳng thể nghĩ bàn, cho đến 
là trí tối thắng…, tu các công đức 
và tín tâm hồi hướng phát nguyện 
về cõi ấy, thì chúng sanh này ngồi 
kiết già trong hoa sen bảy báu tự 
nhiên hóa sanh, trong khoảnh 
khắc thân tướng, quang minh, trí 
huệ, công đức đều thành như các 
Bồ Tát”.

Cõi Tịnh Độ của Phật A Di 
Đà do hạnh nguyện, trí huệ và 
công đức của tỳ kheo Pháp Tạng, 
là tiền thân của Ngài: “Trải qua 
năm kiếp, Ngài tư duy thâu nhiếp 
công hạnh trang nghiêm tịnh hóa 
cõi Phật” Khi đã thành tựu ngài 
lập ra cõi Tịnh Độ Tây Phương 
với bốn mươi tám Lời Nguyện.

Phật A Di Đà đã tu Bồ Tát 
Hạnh và phát các đại nguyện bền 
vững muôn đời để tạo lập ra cõi 
Tây Phương Cực Lạc. “Cõi nước 
Phật ấy thành tựu các công đức 

trang nghiêm như vậy” (Kinh A 
Di Đà). Thế nên để tương ưng và 
sanh vào cõi ấy, và ở cấp độ cao 
hay thấp là do sự tích tập trí huệ, 
công đức của chúng ta tương ưng 
với công hạnh và đại nguyện của 
Phật A Di Đà nhiều hay ít. Điều 
chúng ta cần nhớ là sự tích tập 
trí huệ và công đức này hiện thời 
chúng ta chỉ làm được ở cõi Ta 
Bà này, như ngày xưa Phật A Di 
Đà đã từng làm ở đây. Thế nên lơ 
là với sự tích tập trí huệ và công 
đức ở đây là chúng ta đã mất một 
cơ hội lớn đối với hoa sen Chín 
Phẩm của chúng ta.

Nguyện là làm mọi tịnh hạnh, 
mọi công đức để hồi hướng về 
Tịnh Độ. Nhưng khi ở Tịnh Độ 
đã được Không Thối Chuyển thì 
trở lại cõi Ta Bà hay cõi khác làm 
Phật sự. Tịnh Độ Tông gọi sự 
sanh qua Tịnh Độ là Vãng tướng, 
và sự trở lại cõi này hay cõi khác 
là Hoàn tướng. Như thế nguyện 
của một người tu Tịnh Độ phải 
lần lần bao trùm cả pháp giới, 
như Đại Hạnh Nguyện của Bồ 
Tát Phổ Hiền.

Quả của Tịnh độ là quả Phật. 
Rốt ráo người tu Tịnh Độ sẽ thành 
Phật, tức là đạt đến và hoàn thiện 
cả ba thân của một vị Phật: Pháp 
Thân, Báo Thân và Hóa Thân. 
Pháp Thân vị ấy đồng nhất với 
Pháp Thân của Phật A Di Đà và 
của tất cả chư Phật. Báo Thân và 
Hóa Thân của vị ấy thì căn bản 
đầy đủ công đức như của chư 
Phật, nhưng có sai khác tùy theo 
hạnh nguyện của vị ấy. Quả của 
người tu Tịnh Độ là “trừ diệt tất 
cả nghiệp xấu trong vô số kiếp để 
sanh vào Cực Lạc” (Kinh Quán 
Vô Lượng Thọ Phật). Một điều 

đặc biệt là người tu Tịnh Độ y 
trên quả Phật đã thành của Phật A 
Di Đà mà tu hành, cho nên Tịnh 
Độ Tông được xếp vào Quả Thừa 
thay vì Nhân Thừa.

Sự đồng nguồn, đồng con 
đường và đồng mục đích của 
Thiền, Tịnh, Mật, chúng ta trích 
đoạn kinh trong Quán Vô Lượng 
Thọ Phật:

“Tiếp theo là nên tưởng Phật. 
Tại sao phải tưởng Phật? Bởi vì 
chư Phật Như Lai là Thân Pháp 
Giới, vào trong tâm tưởng của tất 
cả chúng sanh. Thế nên khi tâm 
người ta tưởng Phật, thì ngay tâm 
ấy tức là 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy 
hình. Tâm ấy làm Phật thì tâm ấy 
là Phật. Biển Chánh Biến Tri của 
chư Phật, từ nơi tâm tưởng mà 
sanh, bởi thế phải nên nhất tâm 
buộc niệm quán tưởng Đức Phật 
Như Lai ấy”.

2/ Ý nghĩa của sự việc 
‘đang sanh’ về Tịnh Độ.

“Thân Pháp Giới”, “Tâm ấy là 
Phật”, “Biển Chánh Biến Tri của 
Chư Phật”, là Pháp Thân đồng 
nhất, hoàn toàn không khác biệt 
của tất cả các chư Phật. Không có 
chuyện của Pháp Thân của Đức 
Phật này ‘to lớn’ hơn Pháp Thân 
của vị Phật kia. Pháp Thân là sự 
vô ngại tuyệt đối giữa các Đức 
Phật.

Nhưng Báo Thân, Hóa Thân 
của các Ngài thì có khác vì hạnh 
nguyện khi còn là Bồ Tát thì khác 
nhau. Nhưng vì Báo Thân và Hóa 
Thân lưu xuất từ Pháp Thân nên 
chúng vô ngại với nhau và vô 
ngại đối với mọi cõi. Một ví dụ là 
Đức Quán Thế Âm ở với Phật A 
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Di Đà nơi Tịnh Độ Tây phương, 
nhưng Ngài vẫn làm việc cứu độ 
ở cõi này một cách vô ngại. Như 
vậy Phật A Di Đà và Tịnh Độ của 
Ngài vẫn vô ngại với cõi này. Ở 
đây chúng ta trích vài lời nguyện:

Lời nguyện thứ 12: Khi thành 
Phật, nếu quang minh thân tôi mà 
có hạn lượng, ít ra chẳng soi đến 
hàng trăm ngàn ức vô số cõi Phật, 
thì tôi sẽ không nhận ngôi Chánh 
Giác.

Lời nguyện thứ 34: Khi thành 
Phật, những chúng sanh trong 
khắp mười phương vô lượng vô 
số thế giới nghe danh hiệu tôi mà 
chẳng chứng được Vô Sanh Pháp 
Nhẫn và các môn tổng trì sâu xa 
của Bồ Tát, thì tôi sẽ không nhận 
ngôi Chánh Giác.

Lời nguyện thứ 45: Các chúng 
Bồ Tát ở cõi nước khác nghe danh 
hiệu tôi thảy đều chứng được Tam 
Muội Phổ Đẳng, an trụ trong tam 
muội đó cho đến khi thành Phật, 
thường thấy vô lượng vô số tất cả 
chư Phật. Nếu chẳng như thế thì 
tôi chẳng nhận ngôi Chánh Giác.

Sự vô ngại giữa các cõi với 
nhau là điều được nói đến trong 
kinh điển Đại Thừa. Tịnh Độ 
Tây Phương và Phật A Di Đà vô 
ngại với cõi này, nên chúng ta 
mới niệm Phật, quán tưởng, phát 
nguyện, lập hạnh, hồi hướng… để 
có thể tiếp thông được với Phật 
và Tịnh Độ. Nếu không vô ngại 
thì niệm Phật và quán tưởng sẽ 
không có nền tảng nào để có hiệu 
quả.

Bốn mươi tám lời nguyện của 
Phật A Di Đà thể hiện sự vô ngại 
của Ngài và cõi Tịnh Độ của Ngài 
đối với toàn bộ Pháp giới. Bởi thế 
niệm Phật và quán tưởng Phật là 

dành cho chúng sanh ở mọi cõi. 
Chính sự vô ngại này cho phép 
chúng ta tiếp xúc được, kết nối 
được với Tịnh Độ và sự tiếp xúc 
kết nối có thể trở nên trực tiếp. Ba 
thân của Phật A Di Đà là vô ngại 
với toàn thể Pháp giới nên mỗi 
chúng sanh trong Pháp giới đều 
có thể tiếp xúc, kết nối, tương ưng 
trực tiếp với Ba Thân ấy.

Niệm Phật, quán tưởng Phật… 
là đưa Phật A Di Đà và Tịnh Độ 
vào trong thân tâm của chúng ta, 
tiếp nhận Phật và Tịnh Độ vào 
trong thân tâm của chúng ta. Sự 
đưa vào, tiếp nhận này khiến cho 
chúng ta có được Tịnh Độ. Đời 
sống ở cõi này của chúng ta ‘in 
hình’ Tịnh Độ. Để hiểu ‘in hình’ 
là thế nào, chúng ta trích hai đoạn 
trong kinh Vô Lượng Thọ Phật:

“Dù mắt nhắm hay mở, 
không nên để (cho sự quán tưởng) 
tan mất, luôn luôn nhớ tưởng cõi 
Tịnh Độ. Người quán tưởng được 
như vậy gọi là thấy thô sơ đất 
nước Cực Lạc”.

“Nay Như Lai dạy cho bà Vi 
Đề Hy và thảy hết chúng sanh đời 
sau quán tưởng thế giới Cực Lạc 
Tây Phương. Nhờ Phật lực mà sẽ 
thấy cõi nước thanh tịnh kia, như 
cầm cái gương sáng tự thấy mặt 
mình. Thấy các sự việc cực diệu 
cực lạc của cõi nước ấy, tâm rất 
hoan hỷ, liền ngay lúc ấy đắc Vô 
Sanh Pháp Nhẫn”.

Dù chỉ mới “thấy thô sơ cõi 
Cực Lạc” trong hai pháp quán 
tưởng đầu tiên, Tịnh Độ đã in hình 
vào trong tâm chúng ta, để từ đây 
chúng ta được chuyển hóa, được 
hưởng phần Tịnh Độ. Tâm chúng 
ta bắt đầu thanh tịnh. Chúng ta bắt 
đầu thấy cuộc sống chung quanh, 

mọi người “thân thể đều đồng một 
sắc vàng” (Kinh Phật thuyết Vô 
Lượng Thọ Phật), “chim chóc cây 
cối đều thuyết pháp vì đều là Báo 
Thân của Phật A Di Đà” (Kinh A 
Di Đà). Cuộc sống chúng ta ở cõi 
này bắt đầu đi vào Tịnh Độ. Tịnh 
Độ bắt đầu nhiếp lấy cuộc đời Ta 
Bà của chúng ta.

Nếu so sánh với Mật Giáo, khi 
chọn Phật A Di Đà làm bổn tôn, 
thì sự quán tưởng là: thế giới sắc 
tướng chung quanh là Mạn-đà-la 
của Phật A Di Đà, tất cả âm thanh 
là thần chú hay danh hiệu Phật A 
Di Đà, thân thể này cũng được 
quán tưởng là sắc thân của Phật A 
Di Đà… Tóm lại tất cả thân tâm 
và thế giới của chúng ta đều được 
A Di Đà hóa và Tịnh Độ hóa để 
thành Tây Phương Cực Lạc.

Cõi Phật A Di Đà không 
ngăn ngại với chúng ta mà chỉ vì 
những phiền não chướng và sở 
tri chướng, gọi chung là nghiệp 
chướng (sự che chướng của 
nghiệp), của chúng ta ngăn che 
chúng ta với Tịnh Độ. Thế nên 
một trong những mục đích của 
pháp quán tưởng của Kinh Quán 
Vô Lượng Thọ Phật là để “trừ 
diệt hết tội”. Kinh cũng có tên là 
“Tịnh trừ nghiệp chướng, sanh 
chư Phật tiền” (Tịnh hóa và trừ 
diệt nghiệp chướng, sanh trước 
chư Phật).

Chúng ta cũng thấy mọi pháp 
tu của Đại Thừa, của Thiền và 
Mật, đều là để diệt trừ hay tịnh 
hóa phiền não chướng và sở tri 
chướng, nghĩa là mọi nghiệp 
chướng, để thấy và chứng được 
Phật Tánh, tức là thấy và chứng 
được “thật tướng của các pháp”, 
hay còn được diễn tả là “thấy Như 
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Lai” (trong kinh Kim Cương).
Vì bị trói buộc trong vô minh 

và những nghiệp chướng, bèn cho 
thời gian không gian là thật, là 
cứng chắc chướng ngại thật sự, 
không thể thấy tánh Không của 
chúng, nên người bình thường 
cho rằng Phật và Tịnh Độ ở xa, 
xa lắm. Nhưng như Phật Thích 
Ca đã nói trong kinh Quán Vô 
Lượng Thọ Phật đã trích dẫn ở 
trên: “Phật A Di Đà cách đây 
không xa”.

Sự sanh vào Tịnh Độ là một 
sự việc xảy ra ở hiện tại. Kinh A 
Di Đà nói: “Xá Lợi Phất! Nếu có 
người đã phát nguyện, đang phát 
nguyện, sẽ phát nguyện muốn 
sanh vào cõi nước Phật A Di Đà 
thì những người ấy đều được Bất 
Thối Chuyển nơi Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Trong cõi nước ấy 
hoặc đã sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc 
đang sanh. Thế nên, Xá Lợi Phất, 
các thiện nam tín nữ hãy nên tin 
tưởng phát nguyện sanh vào cõi 
nước ấy”.

Sự sanh vào là một dòng 
tương tục từ quá khứ đến tương 
lai và đang xảy ra trong hiện 
tại. Khi niệm Phật, quán tưởng, 
hồi hướng… là chúng ta “đang 
sanh” vào Tịnh Độ, đang đi vào 
Tịnh Độ. Bằng những thực hành 
ấy chúng ta đang đi sâu hơn vào 
Tịnh Độ, hay nếu dùng thuật ngữ 
Tịnh Độ, chúng ta đang đi lên các 
bậc Cửu Phẩm ngay ở đây và lúc 
này. Chánh niệm tịnh giác với sự 
việc đang sanh này là niềm vui và 
hạnh phúc hiện tại của chúng ta.

Có người vì không hiểu 
Thiền, và do đó không hiểu cả 
Tịnh Độ, khi đọc xong phần cuối 
của phẩm Quyết Nghi trong kinh 

Pháp Bảo Đàn, cho rằng Lục Tổ 
Thiền Tông bác bỏ Tịnh Độ Tây 
Phương. Đọc kỹ chúng ta sẽ thấy 
Lục Tổ không bác bỏ Tịnh Độ mà 
ngài chỉ nói rằng cõi này và Tịnh 
Độ không cách xa, cõi này và 
Tịnh Độ dung thông vô ngại với 
nhau. Sự dung thông vô ngại này 
là do sự thanh tịnh của tâm. Ngài 
trích một câu của kinh Duy Ma 
Cật: “Tùy tâm mình thanh tịnh 
thì cõi Phật thanh tịnh” Ngài nói:

“Nếu tâm của Sử quân không 
điều gì chẳng lành, thì Tây 
Phương cách đây chẳng xa. Nếu 
như ôm giữ cái tâm chẳng lành, 
thì dầu có niệm Phật, cầu vãng 
sanh cũng khó đến đó được… 
Nay ta khuyên các thiện tri thức 
trước phải trừ 10 điều xấu ác tức 
là đi được 10 vạn dặm, sau trừ 
8 điều tà tức là qua khỏi 8 ngàn 
dặm. Niệm niệm thấy tánh (Phật 
tánh), luôn luôn thực hành cái 
tâm bằng phẳng, thì đi đến Tây 
Phương nhanh chóng như khảy 
móng tay mà thấy Phật A Di Đà 
liền”.

“Phật tánh giác ở trên cõi tự 
tâm, phóng ra ánh sáng lớn, ngoài 
soi sáu cửa thanh tịnh, phá hết các 
trời lục dục, chiếu vào tự tánh, 
ba độc dứt liền, các tội địa ngục 
thảy đều tiêu diệt, trong ngoài 
sáng suốt không khác gì cõi Tây 
Phương. Nếu chẳng tu theo pháp 
ấy thì làm sao đến cõi kia được!”

Quả thật, sự khó khăn ngăn 
ngại không phải ở phía Phật A 
Di Đà mà ở về phía chúng sanh 
chúng ta. Cũng như gã cùng tử 
lang thang lạc loài trong kinh 
Pháp Hoa, sự khó khăn ngăn 
ngại trong việc trở về với cha 
mình không phải về phía người 

cha trưởng giả giàu có an cư lạc 
nghiệp muôn đời, mà từ phía gã 
cùng tử. Sự khó khăn ngăn ngại 
xa cách của gã cùng tử này là sự 
nghi ngờ, mặc cảm, quen thói 
nghèo hèn lang thang, dơ bẩn, 
suy nghĩ lặt vặt, ti tiện, tà kiến… 
Chính những bệnh tật trong tâm 
này làm cho đường về trở nên khó 
khăn, chướng ngại, trong khi con 
đường vốn thông suốt, vô ngại.

3/ Sống trong đại dương 
Bốn Mươi Tám Lời Nguyện.

Con đường về ấy là dễ dàng. 
Chúng ta có thể tiếp xúc, kết 
nối, tương ưng với Ngài và Tịnh 
Độ của Ngài, nghĩa là với Pháp 
Thân, Báo Thân và Hóa Thân 
của Ngài. Pháp Thân là Tâm, 
Báo Thân là Ngữ và Hóa Thân 
là Thân của Phật A Di Đà. Pháp 
Thân vô niệm, vô tướng, vô trụ 
của Ngài thì ở khắp tất cả. Báo 
Thân và Hóa Thân của Ngài là 
Tịnh Độ và 48 lời nguyện trùm 
khắp vũ trụ. Thật ra chúng ta có 
là gì, đang ở đâu, như thế nào, 
chúng ta luôn luôn ở trong Pháp 
Thân, Báo Thân và Hóa Thân của 
Phật A Di Đà. Và chúng ta có 
thực hành niệm Phật, quán tưởng, 
phát nguyện… như thế nào thì 
cũng là thực hành trên Quả Phật 
Đã Thành, trên 48 Lời Nguyện 
Đã Thành của Đức A Di Đà.

Chúng ta có thể tiếp xúc trực 
tiếp, tức thời với Ngài và Tịnh Độ 
của Ngài, không chỉ vì Tha Lực 
trực tiếp tức thời của Ngài bao 
trùm cả vũ trụ, mà còn vì chúng 
ta cũng có các hạt giống hay 
tiềm năng Pháp Thân, Báo Thân 
và Hóa Thân của mỗi chúng ta. 

Xem tiếp trang 129
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Ký 
Quyển Thứ Ba - Phẩm Thọ Ký Thứ 6

Hán Ngữ: Thích Trí Dụ Giảng Thuật

Việt Dịch: Sa môn Thích Viên Huy

Thọ Ký, còn có tên là Thụ Ký, Thọ Quyết, Thọ 
Biệt, hay Ký Biệt, Thọ ký là được đức Phật thọ ký 
về sau sẽ thành Phật, Thọ Ký là nhận sự ký thác của 
đức Phật; còn Thọ Quyết là quyết định thành Phật; 
và Thọ Biệt là liễu nghĩa theo cách rộng lớn hơn. Sự 
kiện đức Như Lai thọ ký cho các đệ tử tương lai sẽ 
thành Phật, danh xưng và quốc độ khác nhau là sự 
việc trọng đại trong đại chúng thời bấy giờ, nên gọi 
là “Biệt Ký”.

Ký có phần Thông Ký và Biệt Ký, Thông Ký, 
nghĩa là không ghi lại thời gian, danh hiệu và quốc 
độ,vv. Như Lai nói tất cả chúng sanh đều có thể 
thành Phật, đây là ý Thông Ký; Biệt Ký, là có ghi 
chép cụ thể thời gian, danh hiệu, và quốc độ,vv. 
Như có vị Tăng Nhân vấn hỏi đức Phật rằng: Tất 
cả chư pháp đều không có tính quyết định, vậy Thọ 
Ký có phải là pháp? Kinh Tịnh Danh viết: “Tùng 
như sanh đắc ký? Tùng như diệt đắc ký? Như vô 
sanh diệt, tắc tri vô ký”, dịch là: từ đâu sanh đắc 
ký? Từ đâu sanh diệt ký, nếu không có sanh diệt, tự 
biết chúng vô ký? Kinh Tư Ích viết: “Nguyện bất 
văn ký danh”, nguyện không cần có tên gọi. Lại 
nữa kinh Đại Phẩm viết: “Thọ Ký thị hý luận”, 
Thọ Ký là một màn kịch, từ những dẫn dụ bất đồng 
trên đây, chúng ta nên giải thích và hiểu phẩm Thọ 
Ký như sau:

Có năm kiểu trả lời: 1.pháp có Thế Đế và Đệ 
Nhất Nghĩa Đế, do vì tùy duyên thuyết giáo nên 
còn có tên gọi khác là “Thế Đế”, và vì Thế Đế vô 
tánh nên xưng gọi là Đệ Nhất Nghĩa Đế, như vậy 
về mặt ngữ nghĩa Đệ Nhất Nghĩa Đế và Thế Đế 
chỉ là một, chỉ khác danh xưng mà thôi. Nghĩa của 
Thọ Ký là Thế Đế Biện Thuyết, chứ không phải 
Đệ Nhất Nghĩa Đế Biện Thuyết; 2.Ký và Vô Ký, 
chúng ta thường nghe “phá kiến bất phá pháp”, nếu 

trong kiến (thấy) có ký, thì kiến (thấy) này thuộc 
phá kiến, phi phá ký và vô ký; 3.Nếu chấp vào tâm 
sở đắc, thì Ký và Vô Ký đều thuộc phá kiến, và nếu 
như có Vô Sở Đắc Nghĩa thì Ký tức Thật Quyền, 
và Vô Ký là Quyền Thật; 4.Bồ tát tu nhân, tức phải 
đắc quả, đây là nghĩa Thọ Ký, nếu chúng ta nói 
không có Ký (thọ ký) tức đồng nghĩa với việc phủ 
nhận quả, tức không có quả báo, xem như nhân và 
quả là một, y theo lập luận trên, dù đức Phật có thọ 
ký hay không thọ ký thì chúng Bồ tát cũng chứng 
đắc quả vị Bồ tát, hoặc dù đức Phật có thọ ký hay 
không thọ ký cũng y như vậy; 5.Chúng sanh hành 
các việc ác sẽ rơi vào tam đồ lục thú, hành thiện sẽ 
được sanh vào cõi Trời Người, trong Tứ Diệu Đế 
viết, hàng Thanh Văn, Duyên Giác khi tu tập viên 
mãn sẽ thành Phật, những điều hiển nhiên như vậy 
có thuộc vô ký hay không? Chư Kinh viết: “vô ký 
giả, tùng Đệ Nhất Nghĩa Đế giả”, (vô ký là từ Đệ 
Nhất Nghĩa Đế mà có vậy). 

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn thuyết thị kệ 
dĩ, cáo chư đại chúng xướng như thị ngôn, 
ngã thử đệ tử Ma Ha Ca Diếp, ư vị lai thế 
đương đắc phụng cẩn tam bách vạn ức chư 
Phật Thế Tôn, cúng dường cung kính tôn 
trọng tán thán, quảng tuyên chư Phật vô 
lượng đại pháp, ư tốt hậu thân đắc thành vị 
Phật, danh viết Quang Minh Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện 
Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự 
Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, 
quốc danh Quang Đức, kiếp danh Đại Trang 
Nghiêm, Phật thọ thập nhị tiểu kiếp, chánh 
pháp trụ thế nhị thập tiểu kiếp, tượng pháp 
diệc trụ nhị thập tiểu kiếp, quốc giới nghiêm 
sức vô chư uế ác ngoã lịch kinh cức biện lợi 
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bất tịnh, kỳ thổ bình chánh, vô hữu cao hạ 
khanh khảm đôi phụ, lưu ly vi địa bửu thụ 
hành liệt, hoàng kim vị thằng dĩ giới đạo 
trắc, tán chư báu hoa châu biến thanh tịnh, 
kỳ quốc Bồ tát vô lượng thiên ức, chư Thanh 
Văn chúng diệc phục vô số, vô hữu ma sự, tuy 
hữu ma cập ma dân, giai hộ Phật pháp.

Giản thuật: đức Như Lai trước tiên thọ ký cho 
ngài Ca Diếp tương lai sẽ thành Phật, hiệu Quang 
Minh Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, mười hiệu 
đầy đủ, nước tên Quang Đức, kiếp tên Đại Trang 
Nghiêm, thọ 20 tiểu kiếp, chánh pháp, tượng pháp 
trụ thế cũng 20 tiểu kiếp, quốc giới trang nghiêm 
như: lời nói như y báo trang nghiêm, trong nước có 
chư Bồ tát Thanh Văn,..vv, đầy đủ Tam Thừa chúng, 
đức Phật Quang Minh cũng nói pháp Tam Thừa, 
trong nước tuy có ma và ma đảng, nhưng không có 
ma sự, toàn chúng hợp sức hộ trì Phật pháp.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trọng thử 
nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn: Cáo chư Tỳ Kheo, 
ngã dĩ Phật nhãn, kiến thị Ca Diếp, ư vị lai 
thế, quá vô số kiếp, đương đắc tác Phật, nhi ư 
lai thế, cúng dường phụng cẩn, tam bách vạn 
ức, chư Phật Thế Tôn, vi Phật trí tuệ, tịnh tu 
phạm hạnh, cúng dường tối thượng, tam túc 
tôn dĩ, tu tập nhất thiết, vô thượng chi huệ, ư 
tốt hậu thân, đắc thành vi Phật, kỳ thổ thanh 
tịnh, lưu ly vi địa, danh chư bảo thụ, hành liệt 
đạo trắc, kim thằng giới đạo, kiến chư hoan 
hỷ, thường xuất hảo hương, tán chúng danh 
hoa, chủng chủng kỳ diệu, dĩ vi trang nghiêm, 
kỳ địa bình chánh, vô hữu khâu khanh, chư 
Bồ tát chúng, bất khả xưng kế, kỳ tâm châu 
nhu, đãi đại thần thông, phụng trì chư Phật, 
đại thừa kinh điển, chư Thanh Văn chúng, 
vô lậu hậu thân, pháp vương chi tử, diệc bất 
khả kế, nãi dĩ thiên nhãn, bất năng số tri, 
kỳ Phật đương thọ, thập nhị tiểu kiếp, chánh 
pháp trụ thế, nhị thập tiểu kiếp, tượng pháp 
diệc trụ, nhị thập tiểu kiếp, Quang Minh Thế 
Tôn, kỳ sự tri thị.

Giản thuật: Thân sau cùng của Bồ tát, là Giác 
Bồ tát, thượng sanh cõi trời Đâu Xuất, hạ sanh vào 
chốn Nhân Gian, dưới cội Bồ Đề, đắc thành chánh 

giác, sau khi hoằng hóa viên mãn, nhập vào Niết 
Bàn, nhưng chư Phật không hoàn toàn nhập Niết 
Bàn, vì pháp thân của chư Phật không sanh diệt. 
Nãi dĩ Thiên nhãn, bất năng số tri, Thiên nhãn có 
thể nhìn thấy các vật, còn Ngũ Huệ nhãn không thể 
nhìn thấy, vì Huệ nhãn là Tâm quán, gọi tắt chữ 
“Nhãn”, chỉ là giả danh, có người cho rằng huệ nhãn 
có thể thấy được, bởi người này không biết bản thân 
không thể nhìn thấy các pháp hữu vi, không thấy 
được chư pháp; Huệ Nhãn chỉ nhìn thấy sự vật hiện 
tượng qua tâm cảm, và chỉ có chư Phật và chư Bồ tát 
mới có thể cảm nhận một cách tinh thông mà thôi. 

Chánh văn: Nhĩ thời Đại Mục Kiền Liên, Tu 
Bồ Đề, Ma Ha Ca Chiên Diên đẳng, giai tất 
tủng lật, nhất tâm hiệp chưởng chiêm ngưỡng 
tôn nhan, mục bất tạm xả, tức cộng đồng 
thanh, nhi thuyết kệ ngôn:

“Đại hùng mãnh Thế Tôn, chư thích chư 
pháp vương, y mẫn ngã đẳng cố, nhi tứ Phật 
âm thanh, nhược tri ngã thâm tâm, kiến vi 
thọ ký giả, như dĩ cam lộ sái, trừ nhiệt đắc 
thanh lương, như tùng cơ quốc lai, hốt ngộ 
Đại Vương Thiện, tâm do hoài nghi cụ, vị 
cảm tức biện thực.”

Giản thuật: Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ma 
Ha Ca Diếp đến gặp đức Phật, đức Phật liền thọ ký 
cho ngài Ca Diếp, nhân đó Ca Diếp liên tưởng đến 
tự thân, không biết mình có thể thành Phật, khởi tâm 
hoài nghi, nên nói là “tủng lật bất an”; Đại hùng 
mãnh Thế Tôn, là xưng tán trí tuệ oai hùng dũng 
mãnh của Thế Tôn; chư thích chi pháp vương, câu 
này xưng tán dòng học Thích của Thế Tôn; như 
tùng cơ quốc lai, là quá trình thiết lập thí dụ, trong 
chúng bấy giờ, do vì ngài Ca Diếp lập tứ nguyện, 
mới mong cầu được đức Phật thọ ký thành Phật.

Chánh văn: Nhược phục đắc chánh giáo, 
nhiên hậu nãi cảm thực, ngã đẳng diệc như 
thị, mỗi duy Tiểu thừa quá, bất tri đương vân 
hà, đắc Phật vô thượng huệ, duy văn Phật âm 
thanh, ngôn ngã đẳng tác Phật, tâm hướng 
hoài hạ cụ, như vị cảm biện thực, nhược 
mong Phật thọ ký, lưỡng nãi quyết an lạc, đại 
hùng mãnh Thế Tôn, thường dục an thế gian, 
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nguyện tứ ngã đẳng ký, như cơ tu giáo thực.

Giản thuật: Mỗi mỗi tư duy Tiểu thừa chi quá 
thất, thời khắc nghĩ đến lỗi dính mắc vào pháp Tiểu 
thừa của mình, nên đã không thể chứng thành đạo 
quả, ngày nay nghe Thế Tôn tuyên bố hàng Thanh 
Văn có thể thành Phật, thì rất mong chờ được đức 
Phật thọ ký, hành động mong đợi của ngài Ca Diếp, 
như người học Phật mong mõi được học giáo, như 
người đói khát gặp được thức ăn vậy.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, tri chư đại đệ 
tử tâm chi sở niệm, cáo chư Tỳ Kheo, như 
Tu Bồ Đề, ư đương lai thế, phụng cẩn tam 
bá vạn ức na do tha Phật, cúng dường cung 
kính tôn trọng tán thán, thường tu phạm 
hạnh cụ Bồ tát đạo, ư tốt hậu thân đắc thành 
vi Phật, hiệu viết Danh Tướng Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạn Túc Thiện 
Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự 
Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, 
kiếp danh Hữu Bảo, quốc danh Bảo Sanh, 
kỳ độ bình chánh, pha lê vi địa, bảo thụ trang 
nghiêm, vô chư khâu khanh sa ngoã lực kinh 
cức biện lợi chi uế, báu hoa phục địa châu 
biến thanh tịnh, kỳ thổ nhân dân giai sở bảo 
đài trân diệu lầu các, Thanh Văn đệ tử vô 
lượng vô biên, toán số thí dụ, sở bất năng tri, 
chư Bồ tát chúng vô số thiên vạn ức na do 
tha, Phật thọ thập nhị tiểu kiếp, chánh pháp 
trụ thế nhị thập tiểu kiếp, tượng pháp diệc 
trụ nhị thập tiểu kiếp, kỳ Phật thường xứ 
hư không vị chúng thuyết pháp, độ thoát vô 
lượng Bồ tát cập Thanh Văn chúng.

Giản thuật: Ngài Tu Bồ Đề tương lai sẽ gặp 
được ba trăm vạn ức na do tha Phật, phát tâm cúng 
dường tán thán, tu tập phạm hạnh thanh tịnh, đầy đủ 
trí lực thực hành Lục Độ Ba La Mật trên con đường 
Bồ tát đạo, cuối cùng thành Phật, danh hiệu Nhựt 
Danh Tướng Như Lai, đầy đủ mười danh hiệu, kiếp 
đó tên Hữu Bảo, nước tên Bảo Sanh, y báu thanh 
tịnh trang nghiêm, đất đai thanh sạch như pha lê, 
thời Phật Danh Tướng cũng có chúng Tam thừa, và 
ngài cũng thuyết pháp Tam thừa, đức Phật Danh 
Tướng thọ 20 tiểu kiếp, chánh pháp tượng pháp 

cũng trụ thế 20 tiểu kiếp.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn dục trọng thử 
nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn: “chư Tỳ Kheo 
chúng, kim cáo nhữ đẳng, giai đương nhất 
tâm, thính ngã sở thuyết, ngã đại đệ tử, Tu Bồ 
Đề giả, đương đắc tác Phật, hiệu viết Danh 
Tướng, đương cúng vô số, vạn ức chư Phật, 
tùy Phật sở hành, tiệm cụ đại đạo, tốt hậu 
thân đắc, tam thập nhị tướng, đoan chánh 
muội diệu, do như bảo sơn, kỳ Phật quốc độ, 
nghiêm tịnh đệ nhất, chúng sanh kiến giả, 
vô bất ái lạc, Phật ư kỳ trung, độ vô lượng 
chúng, kỳ Phật pháp trung, đa chư Bồ tát, 
giai tất lợi căn, chuyển bất thối luân, bỉ quốc 
thường dĩ, Bồ tát trang nghiêm, chư Thanh 
Văn chúng, bất khả xưng số, giai đắc Tam 
Minh, cụ lục Thần Thông, trụ nhập giải 
thoát, hữu đại oai đức, kỳ Phật thuyết pháp, 
hiện ư vô lượng, thần thông biến hóa, bất khả 
tư nghị, chư Thiên nhân dân, số tri hằng sa, 
giai cộng hiệp chưởng, thính ái Phật ngữ, kỳ 
Phật đương thọ, thập nhị tiểu kiếp, chánh 
pháp trụ thế, nhị thập tiểu kiếp, tượng pháp 
diệc trụ, nhị thập tiểu kiếp.

Giản thuật: Đắc tam thập nhị tướng, đây là 
tướng có được sau khi thành Phật; chư Thanh Văn 
chúng, giai đắc Tam Minh Lục Thông, đây biểu 
hiện chứng đắc của chúng A La Hán, Định Tánh 
Thanh Văn khi đắc quả A La Hán, tuy có đắc được 
Lục hông, nhưng không đắc được Tam Minh.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn phục cáo chư 
Tỳ Kheo chúng, ngã kim ngữ nhữ, thị đại Ca 
Chiên Diên, ư đương lai thế, dĩ chư cúng cụ 
cúng dường phụng sự bát thiên ức Phật cung 
kính tôn trọng, chư Phật diệt hậu, các khởi 
tháp miếu cao thiên do tuần, tổng quảng 
chánh đẳng ngũ bách do tuần, giai dĩ kim 
ngân lưu ly xa cừ mã não trân châu mai khôi 
thất bảo, hiệp thành chúng hoá anh lạc trà 
hương, mạc hương, nhiễu hương, tăng ích 
tràng phan, cúng dường Tháp Miếu, quá thị 
dĩ hậu, đương phục cúng dường nhị vạn ức 
Phật, diệc phục như thị, cúng dường thị chư 
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Phật dĩ, cụ Bồ tát đạo đương đắc tác Phật, 
hiệu viết Diêm Phù Na Đề Quang Như Lai 
Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc 
Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều 
Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế 
Tôn, kỳ thổ bình đẳng, phá lợi vi địa bảo thọ 
trang nghiêm, hoàng kim vi thằng dĩ giới đạo 
trắc, diệu hoa phục địa châu biến thanh tịnh, 
kiến giả hoan hỷ, vô tứ ác đạo Địa Ngục Ngạ 
Quỷ Súc Sanh A Tu La đạo, đa hữu Thiên 
Nhân chư Thanh Văn chúng cập chư Bồ tát 
vô lượng vạn ức, trang nghiêm kỳ quốc, Phật 
thọ thập nhị tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 
nhị thập tiểu kiếp, tượng pháp diệc trụ nhị 
thập tiểu kiếp.

Giản thuật: Thứ đến đức Phật thọ ký cho ngài 
Đại Ca Chiên Diên, đức Phật tuyên bố rằng Ca 
Chiên Diên tương lai sẽ cúng dường tám ngàn ức 
đức Phật, sau khi chư Phật diệt độ, chư đệ tử khắp 
nơi xây tháp cao một ngàn do tuần1, danh thơm 
vang vọng đến năm trăm do tuần, Đại Ca Chiên 
Diên thành Phật danh hiệu Diêm Phù Na Đề Kim 
Quang Như Lai, 10 hiệu đầy đủ; vô tứ ác đạo, y 
cứ vào những biện luận trong thế giới Ta Bà, thì ác 
đạo có ba đường, đó là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, và Súc 
Sanh, nếu chúng ta y cứ vào lời nói thanh tinh của 
chư Phật, thì A Tu La cũng nằm trong ác đạo, nên 
viết là tứ ác đạo, ví dụ chúng ta lấy cõi Cực Lạc làm 
tiêu chuẩn để so sánh, thì cõi Ta Bà Lục Đạo chính 
là ác đạo vậy.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn dục trọng thử 
nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn: Chư Tỳ Kheo 
chúng, giai nhất tâm thính, như ngã sở 
thuyết, chân thật vô dị, thị Ca Chiên Diên, 
đương dĩ chủng chủng, diệu hảo cúng cụ, 
cúng dường chư Phật, chư Phật diệt hậu, 
khởi thất bảo tháp, diệc dĩ hoa hương, cúng 

1 Do tuần, một đơn vị đo chiều dài ở xứ Ấn Độ cổ đại; Một 
do tuần bằng 9216m ngày nay, nhưng có nhiều cách tính 
khác. Theo hai học giả hiện đại Fleet và Vost, thì một do 
tuần bằng 19, 5km. Có những cách tính khác: một do tuần 
bằng 14, 6km, bằng 7,3km (sách Phật giáo) nói như vậy, 
nhưng cho đến nay, người ta vẫn chưa nhất trí về chiều dài 
của một do tuần đích xác là bao nhiêu.

dường Xá Lợi, kỳ tốt hậu thân, đắc Phật trí 
huệ, thành đẳng chánh giác, quốc độ thanh 
tịnh, độ thoát vô lượng, vạn ức chúng sanh, 
giai vi thập phương, chi sở cúng dường, Phật 
chi quang minh, vô năng thắng giả, kỳ Phật 
hiệu viết, Diêm Phù Kim Quang, Bồ tát 
Thanh Văn, đoạn nhất thiết hữu, vô lượng vô 
số, trang nghiêm kỳ quốc.

Giản thuật: Đoạn nhất thiết hữu, là đoạn trừ 
dục vọng, hữu sắc và vô sắc.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn phục cáo đại 
chúng, ngã kim ngữ nhữ, thị đại Mục Kiền 
Liên, đương dĩ chủng chủng cúng cụ cúng 
dường bát thiên chư Phật, cung kính tôn 
trọng, chư Phật diệt hậu, các khởi Tháp 
Miếu cao thiên do tuần, tổng quảng chánh 
đẳng ngũ bách do tuần, giai dĩ kim ngân lưu 
ly xa cừ mã não trân châu mai khôi thất bảo 
hợp thành chúng hoa anh lạc trà hương mạc 
hương nhiễu hương tăng ích tràng phan, dĩ 
dụng cúng dường, quá thị dĩ hậu, đương phục 
cúng dường nhị bách vạn ức chư Phật, diệc 
phục như thị, đương đắc thành Phật, hiệu 
viết Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như 
Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh 
Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ 
Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật 
Thế Tôn, kiếp danh Hỷ Mãn, quốc danh Ý 
Lạc, kỳ độ bình đẳng, bạt lợi vi địa bảo thọ 
trang nghiêm, tán cụ châu hoa châu biến 
thanh tịnh, kiến giả hoan hỷ, đa chư Thiên 
Nhơn Bồ tát Thanh Văn kỳ số vô lượng, Phật 
thọ nhị thập tứ tiếu kiếp, chánh pháp trụ thế 
tứ thập nhị tiểu kiếp, tượng pháp diệc trụ tứ 
thập tiểu kiếp.

Giản thuật: đức Phật thọ ký cho đại Mục Kiền 
Liên; chủng chủng cúng cụ, cúng dường dụng cụ 
có ba kiểu, 1.Tư sanh cụ cúng dường, như tứ sự 
cúng dường; 2.cung cụ cúng dường, như hương, 
hoa, nhang đèn,vv; 3.trang nghiêm cụ cúng dường, 
như cúng dường tượng Phật, và các loại bảo vật. 
Đức Phật thọ ký ngài Mục Kiền Liên cúng dường 
tám ngàn chư Phật, và sau khi chư Phật diệt độ, 
phải xây tháp miếu thờ phụng; cúng linh cốt, gọi là 
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Tháp, cúng tượng Phật, gọi là Chùa, tháp cao một 
ngàn do tuần, tổng quảng chánh đẳng 500 do tuần, 
hợp thành Thất Bảo. Kế đó lại cúng dường hai trăm 
vạn ức chư Phật, cách cúng dường này như cách 
cúng dường đã nêu trên, sau đó thành Phật hiệu Đa 
Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật, 10 hiệu đầy đủ. 
Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương thọ thế 24 
tiểu kiếp, chánh pháp tượng pháp trụ thế 40 tiểu 
kiếp.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trùng thử 
nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn: Ngã thử đệ tử, đại 
Mục Kiền Liên, xả thị thân dĩ, đắc kiến bát 
thiên, nhị bách vạn ức, chư Phật Thế Tôn, 
vi Phật đạo cố, cúng dường cung kính, ư chư 
Phật sở, thường tu phạm hạnh, ư vô lượng 
kiếp, phụng trì Phật pháp, chư Phật diệt hậu, 
khởi thất bảo tháp, trưởng biểu kim sát, hoa 
hương chi lạc, nhi dĩ cúng dường, chư Phật 
tháp miếu, tiệm tiệm cụ túc, Bồ tát đạo dĩ, 
ư ức lạc quốc, nhi đắc tác Phật, hiệu Đa Ma 
La, Chiên Đàn chi hương, kỳ Phật thọ mệnh, 
nhị thập tứ kiếp, thường vi Thiên Nhân, diễn 
thuyết Phật đạo, Thanh Văn vô lượng, như 
hằng hà sa, tam minh lục thông, hữu đại oai 
đức, Bồ tát vô số, chí cố tinh tấn, ư Phật trí 
huệ, giai bất thối chuyển, Phật diệt độ hậu, 
chánh pháp đương trụ, tứ thập tiểu kiếp, 
tượng pháp diệc nhĩ, ngã chư đệ tử, oai đức 
cụ túc, kỳ số ngũ bách, giai đương thọ ký, ư 
vi lai thế, hoặc đắc thành Phật, ngã cập nhữ 
đẳng, túc thế nhân duyên.

Giản thuật: Sau khi tôn giả đại Mục Kiền Liên 
xả bỏ báu thân, sẽ gặp được tám ngàn hai trăm vạn 
ức chư Phật, lúc này ngài sẽ thành Phật, hiệu Đa 
Ma La Bạt Chiên Đàn Hương, đây là đại đệ tử thứ 
4 được đức Phật thọ ký sẽ thành Phật, số này chỉ sơ 
lược đại biểu cho chúng hội bấy giờ, vì thánh chúng 
đệ tử của đức Phật có đến hơn 500 vị Tỳ Kheo, tất 
cả đều được thọ ký sẽ thành Phật. 

LỜI PHẬT DẠY

“It is like a lighted torch whose flame can 
be distributed to ever so many other torches 
which people may bring along; and therewith 
they will cook food and dispel darkness, while 
the original torch itself remains burning ever 
the same. It is even so with the bliss of the 
Way.”

- Gautama Buddha [Sutra of 42 Sections]

“Giống như lửa của một ngọn đuốc sáng 
có thể thắp mồi cho nhiều ngọn đuốc khác 
để người ta mang theo, với ngọn lửa đó họ sẽ 
nấu thức ăn và xóa tan đi bóng tối, trong khi 
đó ngọn đuốc lúc ban đầu vẫn cháy sáng như 
cũ. Nó cũng giống như vậy với niềm vui Đạo 
Pháp.”

- Đức Phật [Tứ Thập Nhị Chương Kinh]

“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
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Thích Đồng Trí

Hạ Thương
Hè về ve gọi râm ran
Phải chăng chịu nắng, thở than đêm ngày?
Hè về xác Phượng tung bay
Vấn vương nơi cội, tiếc ngày tháng xanh…
Hè về thúc liễm tu hành
Gác duyên Phật sự du hành muôn phương
Hạ nay, Ta tựu Đạo Trường
Bốn phương câu hội, niềm thương dạt dào,
Khép mình trong Giới thanh cao
Miệt mài tinh tấn, dồi trao tu trì.
Thuở xưa Đức Phật Mâu-ni
Hoằng dương Giáo Pháp không đi mùa này.
Từ Bi diệu ý cao sâu
Không cho giẫm đạp lên đầu chúng sanh.
Mùa này sinh sản tăng nhanh
Côn trùng chật đất, du hành làm sao?
An cư được chế định vào
Phật không bỏ sót Hạ nào từ đây.
Nay con kề cận Quý Thầy
Già Lam bóng mát, hàng cây Bồ Đề.
Dấn mình trong chốn đam mê
Phong sương đã lắm, não nề vô biên…
Quay về nương tựa thắng duyên
Vào trong cửa Tịnh, lìa miền trần ô.
Hòa trong thời khóa: “nam mô”
Vơi niềm tục lụy, chồi Bồ Đề sanh.
Tháng ngày lưu lạc lữ hành
Mình con trụ xứ, bao quanh duyên trần.
Dốc mình ứng phó, hóa thân
Tùy duyên phương tiện để gần chúng sanh.

Xét con công lực tu hành
Vẫn còn yếu kém, dễ sanh não phiền.
Bản thân mình độ chưa yên
Làm sao có thể tạo duyên độ đời?
Về đây gặp lại nụ cười
Như lời khích lệ của người tri âm.
Về đây thắt chặt đồng tâm
Nhớ lời hẹn cũ, hương trầm quyện bay.
Về đây Tôn Đức chỉ bày
Truyền trao kinh nghiệm, điều hay, lý mầu.
Về đây Thiền Định chuyên sâu
Vô Sanh, Bất Tử, nơi đâu lối vào?
Về đây cùng chắp tay chào
A Di Đà Phật, đài cao sẵn dành.
Về đây không lợi, không danh
Tình người con Phật, tu hành bên nhau.
Về đây tan biến sầu đau
Cuộc trần huyễn mộng dệt thêu thêm phiền.
Về đây Bát Nhã từ thuyền
Vớt người chìm lụy về miền thảnh thơi.
Y vàng thanh thoát chói ngời
An vui tứ chúng, đất trời bình yên.
Về đây đan kết lời nguyền
Vì đời, vì Đạo, cần chuyên tu hành.
Hạ Trường kết nối duyên lành
Tinh hoa góp nhặt, hành trang hành trình
Trước là tự độ lấy mình
Sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài.

 [Kỷ niệm Khóa An Cư Kiết Hạ Chùa Điều Ngự, 2018]
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THE IMPORTANCE OF SILA
Thích Ấn Minh

Introduction

I n today’s time, negativity 
dominates the media; turning 
on the TV, radio or even the 

Internet, one will see that the 
majority of the news will about 
wars, famine, homicides and 
murders. It has become a societal 
norm to see such negativities 
without any inkling of disturbance 
as a whole; it is like we expect 
these things to happen on a 
regular basis. In this paper, there 
will be a discussion on the cause 
of why these negativities happen, 
the discussion on the universal 
law of cause and effect and the 
importance of the five precepts 
of sila to combat the negative 
environment. 

Before one can fully realize 
the reality as it is, one must 
understand the reason why one 
is here. As humans living in this 
human realm, there are three 
things that bind one to this world: 
greed, anger and ignorance. 
Otherwise known as the Three 
Poisons, these three dwells deep 
within our subconscious mind 
and subconsciously grasping to 
its respected nature, binding us 
in this human realm. Everything 
comes from the mind; all thoughts, 
all words and all actions originate 
from the mind. Therefore, if the 
Three Poisons dwells deep in the 
mind, it subconsciously creates 
one’s perception and reality in a 

negative way. 
Subconsciously, we are 

grasping to greed, anger and 
ignorance without knowing, 
there is a lack of mindfulness. 
The reason why is because the 
subconscious mind is grasping to 
the nature of the three poisons: 
greed, anger and ignorance. This 
grasping is simply a reaction; we 
are prisoners of our own habitual 
patterns. Simply repeating a 
particular action forms habits; an 
action comes from words that we 
say. The words are formed by the 
thoughts we have; and thoughts 
comes from the mind. 

The practice of self-control 
puts the mind in the position of 
control; it helps us be mindful 
instead of mindless of our 
actions. Every action follows the 
words we say which derives from 
our thoughts; therefore we must 
be very careful of the thoughts 
we are thinking.  As mentioned 
earlier, since the reason we are 
born in this human world is 
because of ignorance, our mind 
will naturally react to thoughts of 
ignorance. This will only happen 
if we mindlessly let it happen as 
a reaction to the subconscious 
habitual patterns of the mind. 

However, once we practice 
self-control, it promotes self-
awareness and we consciously 
make the eff ort to be in control 
of our thoughts, speech and 
actions. Since everything in this 

world is created by the laws of 
cause and eff ect, those who align 
themselves with this law will be 
rewarded abundantly and those 
who go against this law will 
suff er the consequences of their 
actions. Therefore, the Buddha 
expounded the Five Precepts 
(sila) to help us keep our thoughts, 
speech and actions in line with 
the law of cause and eff ect. 

 “One’s individual thoughts 
are of course constantly changing 
and being recombined to suit the 
individual’s desires, but thoughts 
do not change from negative 
to positive or vice versa except 
through voluntary eff ort on the 
part of the individual.”1

The Five Precepts
No Killing
No Stealing
No Sexual Misconduct
No False Speech
No Intoxicants

This is where the need for 
the precepts to come in. The Five 
Precepts are simply a written 
roadmap, helping us awaken 
from the blind movements of 
our own ignorance and it is the 
most essential step to mental 
development.

1 Hill, Napoleon. Outwitting the 
Devil: The Secret to Freedom and 
Success. pg. 231
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No Killing
No killing is the fi rst precept 

and is the most important precept. 
One should always have the 
mindset of peace and compassion 
rather than confl ict and violence. 
All life are sacred, every species 
in the world all has the yearning 
to live. Killing feeds the chain of 
Anger that binds us to this human 
realm. If one wishes to achieve 
enlightenment, one must not kill. 

 “A disciple of the Buddha 
shall not himself kill, encourage 
others to kill, kill by expedient 
news, praise killing, rejoice at 
witnessing killing, or kill through 
incantation or deviant mantras.  
He must not create that causes, 
conditions, methods, or karma of 
killing, and shall not intentionally 
kill any living creature.  [One 
should always sought] to nurture 
a mind of compassion and fi lial 
piety, always devising expedient 
means to rescue and protect all 
beings.”2 

If you look on the media, you 
will see many senseless killings 
of animals and also senseless 
violence among people. The war 
in the Middle East along with mass 
shootings within our community, 
it is important that the world 
practice this fi rst precept. Nothing 
will cause more uneasiness of the 
mind than killing. For example, 
in a heated debate and arguing, a 
person kills another person in the 
heat of passion and ignorance. 
This person will constantly live 

2 Thich Tri Tinh. Brahma Net Sutra: 
Kinh Pham Vong Bo Tat Gioi. Pg. 
18

in fear of getting caught by the 
police, but most importantly, this 
person will forever be haunted 
by their action. Therefore, this 
restlessness of the mind will 
hinder the ability to develop 
wisdom because a calm mind is 
needed for the development of 
wisdom.

No Stealing
Every object has an owner, 

whether it is a blade of grass, a 
pen, a car or a house; therefore, 
one should never have the 
intention or thought to steal. 
Stealing feeds the chain of Greed 
that binds us to this human realm. 

“A disciple of the Buddha 
must not himself steal or 
encourage others to steal, steal 
by expedient means, steal by 
means of incantation or deviant 
mantras. He should not create the 
causes, conditions, methods, or 
karma of stealing. No valuables 
or possessions, even those 
belonging to ghosts and spirits 
or thieves and robbers, are they 
as small as a needle or blade 
of grass may be stolen.  [One 
should always sought] to nurture 
a mind of mercy, compassion 
and fi lial piety—always helping 
people earn merits and achieve 
happiness.”3 

Greed is the driving force for 
stealing. How many times have 
we heard of greed on the news? 
Corporate companies’ executives 
make an enormous amount of 
money while their employees 

3 Thich Tri Tinh. Brahma Net Sutra: 
Kinh Pham Vong Bo Tat Gioi. Pg. 
18

make scraps; bank executives 
on Wall Street and their 
lucrative income. Companies 
are destroying the earth to make 
a profi t, putting restrictions on 
natural resources only to charge 
for money. We see looting during 
natural disasters, grand theft 
auto, bank robberies; the world is 
fueled by greed. 

No Sexual Misconduct
“A disciple of the Buddha 

must not engage in licentious 
acts or encourage others to do 
so. Nothing clouds the mind 
of humans than sex and the 
indulgence in sex. One’s mind 
must be pure from constant 
training and discipline.”4  One 
should not commit rape, sexual 
assaults or other sexual harm 
infl icted on another person. 
When married, one should not 
commit adultery and extramarital 
activities outside of our 
committed partner. 

In the family life, staying 
committed to each other will help 
build the foundation to a steady 
relationship. A good family is a 
family where the husband and 
wife work together to build it. The 
intimate life should be only with 
the husband and wife because of 
the spiritual connection is has on 
the mind. 

Nothing destroys a man 
quicker than undisciplined sexual 
energy. Those who over-indulged 
in sex “depletes the source of 
man’s greatest driving force, 

4 Thich Tri Tinh. Brahma Net Sutra: 
Kinh Pham Vong Bo Tat Gioi. Pg. 
18
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and wastes, without adequate 
compensation, man’s creative 
energy. It dissipates energy needed 
by mature to maintain physical 
health;” depleting on one of 
“nature’s most useful therapeutic 
force.” 5

“It depletes the magnetic 
energy which is the source of an 
attractive, pleasing personality. It 
removes the sparkle from one’s 
eye and sets up discord in the 
tone of one’s voice. It destroys 
enthusiasm, subdues ambition, 
and leads inevitably to the habit 
of drifting on all subjects.”6

Napoleon Hill mentioned 
“habit of drifting on all subjects.”7 
The term drifting here simply 
means mindlessly doing actions; 
imagine a corkscrew drifting 
with the current of the river. 
The over-indulgence of sex kills 
man’s ability to think because it 
is the basic function of the oldest 
part of our brain: the primitive 
brain. It is the same brain found 
in every animal, the link that ties 
our existence with the animals. 
Every animal in this world is 
born with one function, to ensure 
the existence of the species 
through mating. Through sex, 
one is feeding the same ignorance 
found in the minds of animals, 
strengthening the chain that binds 
us to this human realm. 

No False Speech

5 Hill, Napoleon. Outwitting the 
Devil: The Secret to Freedom and 
Success. pg.191

6  Ibid.

7  Ibid.

False speech is the Fourth 
Precept and is important because 
it deals with the verbal aspect of 
the Law of Cause and Eff ect. 

“A disciple of the Buddha 
must not himself use false words 
and speech, or encourage others 
to lie or lie by expedient means. 
He should not involve himself in 
the causes, conditions, methods, 
or karma of lying, saying that he 
has seen what he has not seen 
or vice versa, or lying implicitly 
their physical or mental mean. 
[One should always sought] to 
maintain Right Speech and Right 
Views always, and lead all others 
to maintain them as well.”8 

We know by now that thoughts 
become words that become 
action. Any verbal comment 
comes from thought. Therefore, 
it is crucial that one practices No 
False Speech. Do not use words 
to harm others and discourage, 
but rather use words to inspire 
and encourage. We see and hear 
many times of confl ict arising 
from use of speech. Relationships 
are damaged by the use of 
destructive words. Friendships 
lost through miscommunication 
made verbally. 

No Intoxicants
No Intoxicants is the Fifth 

Precept and is the precept that 
should be strictly observed. The 
road to mental develops needs the 
use of a clear mind. One’s mind 
should be aware and alert at all 
times through training of insight 

8  Thich Tri Tinh. Brahma Net Sutra: 
Kinh Pham Vong Bo Tat Gioi. Pg. 
20

and self-refl ection. 
“A disciple of the Buddha 

must not himself indulge in 
intoxicant or encourage others 
to indulge in intoxicants. Drugs 
and alcohol are the causes from 
countless off enses because of the 
clouding of the mind. As those 
who understand the truth of the 
universe, the mind is key: it is the 
key to living a happy life, it is the 
key to living a successful life, it 
is the key to creating the life that 
you want by use and application 
of the universal law of cause 
and eff ect.  Therefore, the use 
of drugs or alcohol to hinder the 
control of the mind will bring 
negative consequences because 
of the mindless actions. One 
must observe the importance of 
the mind and diligently cultivate 
the mind.”9 

We see and hear so many 
stories and news of drunk driving 
and the death that happens from 
it. We hear countless stories 
about victims of domestic 
violence caused by alcohol. We 
hear about relationships and 
families torn apart through the 
abuse and addiction through 
alcohol. Alcohol and intoxicants 
will cloud the mind and hinders 
the ability to control the mind. 

Anyone that wishes to 
endeavor on the road to self-
cultivation and Enlightenment 
must fi rst begin by practicing 
self-control of the sila. This is the 
fi rst step and is the most important 
step of mental cultivation. We 

9  Thich Tri Tinh. Brahma Net Sutra: 
Kinh Pham Vong Bo Tat Gioi. Pg. 
30
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THE MEDITATIVE MIND
AYYA KHEMA

P eople are often surprised 
to find it is difficult to 
meditate. Outwardly it 

seems to be such a simple matter, 
to just sit down on a little pillow 
and watch one’s breathe. What 
could be hard about that? The 
difficulty lies in the fact that one’s 
whole being is totally unprepared. 
Our mind, senses, and feelings are 
used to trade in the market place, 
namely the world we live in. But 
meditation cannot be done in a 
market place. That’s impossible. 
There’s nothing to buy or trade 
or arrange in meditation, but 
most people’s attitude remains 
the same as usual and that just 
doesn’t work. 

We need patience with 
ourselves. It takes time to change 
to the point where meditation is 
actually a state of mind, available 
at any time because the market 
place is no longer important. 
The market place doesn’t just 
mean going shopping. It means 
everything that is done in the 
world: all the connections, ideas, 
hopes and memories, all the 
rejections and resistances, all our 
reactions. 

In meditation there are may 
be momentary glimpses of seeing 
that concentration is feasible, but 
it can’t be sustained. It constantly 
slips again and the mind goes 
right back to where it came 
from. In order to counteract that, 

one has to have determination 
to make one’s life a meditative 
one; it doesn’t mean one has to 
meditate from morning to night. 
I don’t know anyone who does. 
And it doesn’t mean we cannot 
fulfi ll our duties and obligations, 
because they are necessary and 
primary as long as we have 
them. But it means that we watch 
ourselves carefully in all our 
actions and reactions to make sure 
that everything happens in the 
light of the Dhamma -- the truth. 
This applies to the smallest detail 
such as our food, what we listen 
to or talk about. Only then can the 
mind be ready with a meditative 
quality when we sit down on 
the pillow. It means that no 
matter where we fi nd ourselves, 
we remain introspective. That 
doesn’t mean we can’t talk to 
others, but we watch the content 
of the discussion. 

That is not easy to do and the 
mind often slips off . But we can 
become aware of the slip. If we 
aren’t even aware that we have 
digressed from mindfulness and 
inner watchfulness, we aren’t 
on the meditative path yet. 
If our mind has the Dhamma 
quality established within, then 
meditation has a good chance. 

The more we know of the 
Dhamma, the more we can 
watch whether we comply with 
its guidelines. There is no blame 
attached to our inability to do so. 

But the least we can do is to know 
the guidelines and know where 
we’re making mistakes. Then we 
practice to get nearer and nearer 
to absolute reality, until one day 
we will actually be the Dhamma. 

There is this diff erence 
between one who know and one 
who practices. The one who 
knows may understand the words 
and concepts but the one who 
practices knows only one thing, 
namely, to become that truth. 
Words are an utilitarian means 
not only for communication, but 
also to solidify ideas. That’s why 
words can never reveal the truth, 
only personal experience can. We 
attain our experiences through 
realizing what’s happening within 
and why it is as it is. This means 
that we combine watchfulness 
with inquiry as to why we’re 
thinking, saying and reacting the 
way we do. Unless we use our 
mind in this way, meditation will 
be an on-again, off -again aff air 
and will remain diffi  cult. When 
meditation doesn’t bring joy, 
most people are quite happy to 
forget about it. 

Without the meditative mind 
and experience, the Dhamma 
cannot arise in the heart, because 
the Dhamma is not in words. The 
Buddha was able to verbalize his 
inner experience for our benefi t, 
to give us a guideline. That means 
we can fi nd a direction, but we 
have to do the traveling ourselves. 
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To have a meditative mind, we 
need to develop some important 
inner qualities. We already have 
their seed within, otherwise we 
couldn’t cultivate them. If we 
want fl owers in our garden and 
there are no seeds, we can water 
and fertilize, yet nothing will 
grow. The watering and fertilizing 
of the mind is done in meditation. 
Weeding has to be done in daily 
living. Weeds always seem to 
grow better in any garden than 
the fl owers do. It takes a lot of 
strength to uproot those weeds, 
but it is not so diffi  cult to cut 
them down. As they get cut down 
again and again, they eventually 
become feeble and their 
uprooting is made easy. Cutting 
down and uprooting the weeds 
needs suffi  cient introspection into 
ourselves to know what is a weed 
and what is a fl ower. We have to 
be very sure, because we don’t 
want to pull out all the fl owers 
and leave all the weeds. A garden 
with many weeds isn’t much of 
an ornament. 

People’s hearts and minds 
usually contain equal amounts of 
fl owers and weeds. We’re born 
with the three roots of evil: greed, 
hate and delusion, and the three 
roots of good: generosity, loving-
kindness and wisdom. Doesn’t it 
make sense to try and get rid of 
those three roots which are the 
generators of all problems, all 
our unpleasant experiences and 
reactions? 

If we want to eliminate those 
three roots, we have to look 
at their outcrops. They’re the 
roots underneath the surface, 
but obviously a root sprouts and 

shows itself above the surface. 
We can see that within ourselves. 
Caused by delusion, we manifest 
greed and hate. There are diff erent 
facets of greed and hate, and the 
simplest and most common one is 
“I like,” “I want,” “I don’t like,” 
and “I don’t want”. Most people 
think such reactions are perfectly 
justifi ed, and yet that is greed and 
hate. Our roots have sprouted in 
so many diff erent ways that we 
have all sorts of weeds growing. 
If we look at a garden we will fi nd 
possibly thirty or forty diff erent 
types of weeds. We might have 
that many or more unwholesome 
thoughts and emotions. They have 
diff erent appearances and power 
but they’re all coming from the 
same roots. As we can’t get at the 
roots yet, we have to deal with 
what is above the surface. When 
we cultivate the good roots, they 
become so mighty and strong 
that the weeds do not fi nd enough 
nourishment any more. As long 
as we allow room for the weeds in 
our garden, we take the nutriment 
away from the beautiful plants, 
instead of cultivating those more 
and more. This takes place as 
a development in daily living, 
which then makes it possible to 
meditate as a natural outcome of 
our state of mind. 

At this point in time we are 
trying to change our mind from an 
ordinary one to a meditative one, 
which is diffi  cult if one hasn’t 
practiced very much yet. We only 
have one mind and carry that 
around with us to every activity 
and also to the meditation. If we 
have an inkling that meditation 
can bring us peace and happiness, 

then we need to make sure we 
have a meditative mind already 
when we sit down. To change it 
from busy-ness to quiet at that 
moment is too diffi  cult. 

The state of mind which we 
need to develop for meditation 
is well described by the Buddha. 
Two aspects of importance are 
mindfulness and the calming of 
the senses. Internal mindfulness 
may sometimes be exchanged 
for external mindfulness because 
under some circumstances that is 
an essential part of practice. The 
world impinges upon us, which 
we cannot deny. 

External mindfulness also 
means to see a tree, for instance, 
in a completely new way. Not 
with the usual thoughts of “that’s 
pretty,” or “I like this one in my 
garden,” but rather noticing that 
there are live and dead leaves, 
that there are growing plants, 
mature ones and dying ones. We 
can witness the growth, birth 
and decay all around us. We can 
understand craving very clearly 
by watching ants, mosquitoes, 
dogs. We need not look at them as 
a nuisance, but as teachers. Ants, 
mosquitoes and barking dogs are 
the kind of teachers who don’t 
leave us alone until the lessons 
are fully learned. When we see 
all in the light of birth, decay, 
death, greed, hate and delusion, 
we are looking in a mirror of 
all life around us, then we have 
Dhamma on show. All of us are 
proclaiming the truth of Dhamma 
constantly, only we don’t pay 
enough attention. 

We can use mindfulness 
to observe that everything in 
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existence consists of the four 
elements, earth, fi re, water, air; 
and then check out what is the 
diff erence between ourselves and 
all else. When we take practice 
seriously and look at all life in 
such a way, then we fi nd the truth 
all around as well as within us. 
Nothing else exists. 

This gives us the ability to 
leave the marketplace behind 
where the mind fl its from one 
thing to the next, never has a 
moment’s peace, is either dull 
and indiff erent or hateful and 
greedy. But when we look at that 
which really is, we’re drawing 
nearer to what the Buddha taught, 
out of his compassion for all the 
beings that are roaming around in 
samsara from one dukkha to the 
next. He taught, so that people 
like us may awaken to the truth. 

We should neither believe nor 
disbelieve what we hear or read, 
but try it out ourselves. If we 
give our wholehearted attention 
to this practice, we will fi nd that 
it changes our approach to living 
and dying. To be whole-hearted 
is a necessity in anything we do. 
If we get married and are half-
hearted about it, that cannot be 
very successful. Half-hearted 
practice of Dhamma results 
in chaotic misunderstanding. 
Whole-heartedness may have 
at its core devotion, and a mind 
which goes beyond everyday 
thoughts and activities. 

Another facet which goes 
together with mindfulness is clear 
comprehension. Mindfulness 
is knowing only, without 
any discriminating faculty. 
Mindfulness does not evaluate 

of judge but pays full attention. 
Clear comprehension has four 
aspects to it. First: “What is 
my purpose in thinking, talking 
or doing?” Thought, speech 
and action are our three doors. 
Second “Am I using the most 
skillful means for my purpose?” 
That needs wisdom and 
discrimination. Third: “Are these 
means within the Dhamma?” 
Knowing the distinction between 
wholesome and unwholesome. 
The thought process needs our 
primary attention, because speech 
and action will follow from it. 
Sometimes people think that the 
end justifi es the means. It doesn’t. 
Both means and end have to be 
within the Dhamma. The fourth 
step is to check whether our 
purpose has been accomplished, 
and if not, why not. 

If we live with these steps in 
mind, we will slow down, which 
is helpful for our reactions. No 
inactivity that is not the answer, 
but the meditative quality of 
the mind, which watches over 
what we are doing. When we 
use mindfulness and clear 
comprehension, we have to give 
time to investigate. Checking 
prevents mistakes. 

Our wrong thinking creates 
the danger of making bad kamma 
and takes us away from the truth 
into nebulous mind-states. The 
Dhamma is straight forward, 
simple and pure. It needs a pure 
mind to stay with it. Otherwise 
we fi nd ourselves outside of it 
again and again. 

External mindfulness can 
also extend to other people, but 
here we need to be very careful. 

Seeing and knowing others 
engender negative judgment. If 
we practice external mindfulness 
towards other people, we have 
to realize that judging others 
is making bad kamma. We can 
pay attention with compassion. 
People-watching is one of the 
most popular pastimes but 
usually done with the intention of 
fi nding fault. Everyone who’s not 
enlightened has faults; even the 
highly developed non-returner 
has yet fi ve fetters to lose. What to 
say about ordinary worldliness? 
To use other people as our 
mirror is very helpful because 
they refl ect our own being. We 
can only see in others what we 
already know about ourselves. 
The rest is lost to us. 

If we add clear comprehension 
to our mindfulness and check 
our purpose and skillful means 
we will eliminate much grief 
and worry. We will develop an 
awareness which will make every 
day, every moment an adventure. 
Most people feel bogged down 
and burdened. Either they have 
too much or too little to do; 
not enough money to do what 
they like or they frantically 
move about trying to occupy 
themselves. Everybody wants 
to escape from unsatisfactory 
conditions, but the escape 
mechanism that each one chooses 
does not provide real inner joy. 
However with mindfulness 
and clear comprehension, just 
watching a tree is fascinating. 
It brings a new dimension to 
our life, a buoyancy of mind, 
enabling us to grasp wholeness, 
instead of the limitations of our 
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family, job, hopes and dreams. 
That way we can expand, 
because we’re fascinated with 
what we see around and within 
us, and want to explore further. 
No “my” mind, “my” body, 
“my” tree, but just phenomena 
all around us, to provide us with 
the most fascinating, challenging 
schoolroom that anybody 
could ever fi nd. Our interest 
in the schoolroom increases as 
mindfulness increases. 

To develop a meditative 
mind, we also need to calm our 
senses. We don’t have to deny our 
senses that would be foolishness, 
but see them for what they are. 
Mara the tempter is not a fellow 
with a long tail and a fl aming 
red tongue, but rather our senses. 
We hardly ever pay attention to 
what they do to us when they 
pull us from an interesting sight 
to a beautiful sound, and back to 
the sight, the tough, the idea. No 
Peace! Our constant endeavor is 
to catch a moment’s pleasure. 

A sense contact has to be 
very fl eeting, because otherwise 
it becomes a great dukkha. Let’s 
say we are off ered a very nice 
meal which tastes extremely 
good. So we say to our host: 
“That’s a very nice meal, I like it 
very much.” The host replies: “I 
have lots of food here, please stay 
around and eat for another two or 
three hours.” If we did, we would 
not only get sick in body but also 
disgusted in our mind. A meal 
can last twenty or at the most 
thirty minutes. Each taste contact 
can only last a second, and then 
we have to chew and swallow. If 
we were to keep it in the mouth 

any longer, it would become very 
unpleasant. 

Maybe we feel very hot and 
go to take a cold shower. We say 
to our friend waiting outside: 
“Now I feel good, that cold water 
is very pleasant.” Our friend says: 
“We have plenty of cold water, 
you can have a shower for the 
next fi ve to six hours.” Nothing 
but absolute misery would result. 
We can enjoy a cold shower for 
ten or twenty minutes at the most. 

Anything that is prolonged 
will create dukkha. All contacts 
pass quickly, because that is their 
nature. The same goes for sight, 
our eyes are continually blinking. 
We can’t even keep sight constant 
for the length of time we’re 
looking at anything. We may be 
looking at a beautiful painting 
for a little while and really like 
it. Someone says: “You can stay 
here and look at the painting 
for the next fi ve hours, we’re 
not closing the museum yet.” 
Nobody could do that. We can’t 
look at the same thing a long time, 
without feeling bored, losing all 
awareness, or even falling asleep. 
Sense contacts are not only 
limited because of their inability 
to give satisfaction. They are 
actually waves that come and go. 
If we are listening to some lovely 
music, after a few hours the same 
music becomes unbearable. Our 
sense contacts are mirroring a 
refl ection of satisfaction, which 
has no real basis in fact. That’s 
Mara constantly leading us astray. 

There’s a pertinent story of a 
monk in the Buddha’s time which 
relates the ultimate in sense 
discipline. A married couple had 

a big row and the woman decided 
to run away. She put on several of 
her best saris, one over the other, 
wore all her gold jewelry and 
left. After a while the husband 
was sorry that he had let her go 
and followed her. He ran here 
and there, but couldn’t fi nd her. 
Finally he came across a monk 
who was walking along the street. 
He asked the monk if he’d seen 
a woman in a red sari with long 
black hair and lots of jewelry 
around her neck and arms. The 
monk said: “I saw a set of teeth 
going by.” 

The monk was not paying 
attention to the concepts of a 
woman with long black hair, a 
red sari, and lots of jewelry, but 
only to the fact that there was a 
human being with a set of teeth. 
He had calmed his senses to the 
point where the sight object was 
no longer tempting him into a 
reaction. An ordinary person at 
the sight of a beautiful woman 
with black hair, a red sari and 
lots of jewelry, running excitedly 
along the street, might have been 
tempted to follow her. A set of 
teeth going by, is highly unlikely 
to create desire. That is calming 
the senses. 

If we come upon a snake, 
it’s not an object of dislike, or 
destruction, but just a sentient 
being that happens to be around. 
That’s all. There’s nothing to be 
done, nothing to react to. If we 
think of it as a snake that could 
kill us, then of course, the mind 
can go berserk, just as the monk’s 
mind could have done, if he had 
thought “Oh, what a beautiful 
woman.” 
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If we watch our senses again 
and again, this becomes a habit, 
and is no longer diffi  cult. Life 
will be much more peaceful. The 
world as we know it consists of so 
much proliferation. Everywhere 
are diff erent colors, shapes, 
beings and nature’s growth. Each 
species of tree has hundreds of 

sub-species. Nature proliferates. 
All of us look diff erent. If we 
don’t guard our senses, this 
proliferation in the world will 
keep us attracted life after life. 
There’s too much to see, do, 
know and react to. Since there 
is no end to all of that we might 
as well stop and delve inside of 

ourselves. 
A meditative mind is 

achieved through mindfulness, 
clear comprehension and calming 
the senses. These three aspects 
of practice need to be done in 
everyday life. Peace and harmony 
will result, and our meditation 
will fl ourish.  

TÂM THIỀN
Ayya Khema  - Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ

N gười ta thường ngạc nhiên 
khi khám phá ra rằng thiền 
rất khó hành. Nhìn bề ngoài 

nó có vẻ là việc đơn giản, chỉ ngồi 
xuống chiếc gối nhỏ và theo dõi 
hơi thở. Vậy thì có gì là khó đâu? 

Cái khó nằm trong việc người 
ta không toàn tâm toàn trí chuẩn 
bị cho nó. Tâm ta, các giác quan, 
các cảm thọ chỉ quen ở nơi thị 
tứ, trong thế giới ta đang sống. 
Nhưng thiền không thể hành ở 
nơi thị tứ. Không thể nào. Không 
có gì để mua, để bán hay trao đổi, 
dàn xếp trong thiền, nhưng thái 
độ của phần đông thiền sinh giữ 
nguyên như cũ và vậy là không 
thành công rồi.

Chúng ta cần kiên nhẫn với 
bản thân. Cần có thời gian trước 
khi chúng ta có thể biến thiền 
thành một trạng thái tâm, có mặt 
trong mọi lúc vì chuyện thời g ian 
không còn quan trọng nữa. Thị 
tứ không chỉ dành cho buôn bán. 
Nó bao gồm tất cả mọi thứ có thể 
được làm trên đời này: tất cả mọi 
liên kết, tư tưởng, hy vọng, ký ức, 
tất cả mọi phản kháng, chống đối, 

tất cả mọi phản ứng của chúng ta.
Trong thiền có thể có những 

giây phút thoáng chốc mà ta thấy 
định dường như trong tầm tay, 
nhưng không thể với tới. Nó luôn 
vượt thoát và tâm lại trở về ngay 
nơi nó xuất phát. Để thay đổi điều 
đó, ta phải quyết tâm biến cuộc 
sống của mình thành cuộc sống 
thiền; điều đó không có nghĩa là 
ta phải hành thiền từ sáng đến tối. 
Tôi chắc rằng không ai có thể làm 
thế. Và nó cũng không có nghĩa là 
ta không thể hoàn thành các bổn 
phận, các trách nhiệm của mình, 
vì chúng cũng quan trọng và cần 
thiết cho ta. 

Nhưng điều đó có nghĩa là 
chúng ta phải quan sát bản thân 
thật kỹ càng trong mọi hành động 
hay phản ứng để chắc chắn rằng 
mọi thứ đều diễn ra trong ánh 
sáng của Pháp –ánh sáng của 
chân lý. Điều này ứng dụng vào 
những thứ nhỏ nhặt nhất như là 
thực phẩm ta dùng, những gì ta 
lắng nghe hay nói tới. Chỉ như thế 
thì tâm mới có thể ở trong tư thế 
sẵn sàng với chất lượng của thiền 

khi ngồi xuống gối. Có nghĩa là 
dầu chúng ta đang trong trạng thái 
nào, ta cũng soi rọi vào bên trong. 
Không có nghĩa là ta không thể 
tiếp xúc, chuyện trò với ai, nhưng 
ta phải xem xét mình đang nói 
điều gì.

Đó không phải là điều dễ làm 
vì tâm thường quên lãng. Nhưng 
ta phải nhận ra được sự chểnh 
mãng đó. Nếu không thì ta đang 
đi lệch ra khỏi chánh niệm và 
sự quan sát nội tâm, ta chưa đặt 
chân được đến con đường thiền. 
Nếu tâm có được tánh Pháp ở bên 
trong, thì việc hành thiền mới 
mong có kết quả.

Càng biết Pháp, ta càng có 
thể gìn giữ xem mình có thể tuân 
theo các quy luật không. Nhưng 
nếu ta có thất bại thì không có sự 
khiển trách hay hình phạt nào đi 
kèm. Tuy nhiên, ít ra ta cũng phải 
biết các quy tắc và biết mình đã 
phạm sai lầm ở chỗ nào. Sau đó ta 
sẽ tu tập để tiến đến gần hơn với 
thực tại tuyệt đối, cho đến một 
ngày chúng ta thực sự là Pháp.

Có sự khác biệt giữa kẻ biết 
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và người thực hành. Kẻ biết có 
thể hiểu ngữ văn và lý thuyết 
nhưng người thực hành biết được 
một điều, đó là trở thành chân lý. 
Ngôn ngữ là những phương tiện 
tiện ích không chỉ cho việc trao 
đổi, giao tiếp, mà còn để củng cố 
tư tưởng. Đó là lý do tại sao ngôn 
từ không bao giờ hiển lộ chân lý, 
chỉ có sự trải nghiệm cá nhân mới 
có thể. 

Chúng ta đạt được kinh 
nghiệm qua việc nhận thức được 
điều gì đang xảy ra bên trong ta 
và tại sao nó lại như thế. Điều này 
có nghĩa là ta tổng hợp cái ta quan 
sát với sự tìm hiểu tại sao ta nghĩ 
tưởng, nói năng hay hành động 
như ta đang làm. Trừ khi chúng ta 
sử dụng tâm theo cách này, bằng 
không việc hành thiền của ta chỉ 
là chuyện làm lúc có, lúc không 
và sẽ vẫn luôn khó khăn, trở ngại. 
Khi việc hành thiền không mang 
lại niềm vui, đa số sẵn lòng bỏ nó 
sang một bên.

Không có tâm thiền và sự 
trải nghiệm, Pháp không thể phát 
khởi trong lòng ta, vì Pháp không 
nằm trong ngôn từ. Đức Phật có 
khả năng diễn đạt bằng ngôn từ 
những kinh nghiệm diễn ra bên 
trong Ngài vì lợi ích của chúng 
ta, để ban cho chúng ta những lời 
hướng dẫn. Có nghĩa là Phật chỉ 
cho ta phương hướng nhưng ta 
phải tự mình bước đi.

Để có được tâm thiền, ta cần 
phát triển một số đức tính nội tại 
quan trọng. Chúng ta đã có sẵn 
những hạt giống đó ở bên trong, 
nếu không, ta không thể vun 
trồng chúng. Ví như nếu muốn 
hoa mọc trong vườn, mà ta không 
có hạt giống, thì dù ta có tưới bao 

nhiêu nước, bón bao nhiêu phân, 
cũng không có hoa mọc lên. Việc 
tưới tẩm và bón phân cho tâm 
được làm trong lúc hành thiền. 
Việc nhổ cỏ phải làm trong sinh 
hoạt hằng ngày. 

Trong bất cứ khu vườn nào, 
cỏ dường như luôn mọc nhanh 
hơn hoa. Để bứng tận gốc rể cỏ, 
ta cần rất nhiều công sức, nhưng 
cắt ngắn cỏ thì không khó lắm. 
Khi cỏ bị cắt đi, cắt lại, dần dần 
chúng sẽ trở nên mềm yếu và lúc 
đó việc bứng rể chúng sẽ dễ dàng 
hơn. Khi cắt và bứng rể cỏ, ta cần 
soi rọi lại bản thân cho kỹ, để biết 
đâu là cỏ, đâu là hoa. Chúng ta 
cần phải cẩn trọng, vì ta không 
muốn bứng nhầm hoa mà để lại 
toàn cỏ dại. Một khu vườn có quá 
nhiều cỏ dại không phải là thứ 
đáng ngắm nhìn chút nào.

Tâm trí con người thường 
chứa đựng cả hoa và cỏ. Ta sinh 
ra mang theo mình ba gốc rể độc 
hại: tham, sân, si, và ba gốc rể 
thiện: độ lượng, từ bi và trí tuệ. 
Vậy thì không có lý lắm sao khi 
ta phải diệt trừ ba loại rể độc là 
nguyên nhân của tất cả mọi vấn 
đề, mọi trải nghiệm và mọi hành 
động bất thiện của ta?

Nếu muốn diệt trừ ba loại rể 
độc này, ta phải quán sát xem 
chúng mọc ra gì. Chúng là gốc ẩn 
dưới lòng đất, nhưng chắc chắn 
là chúng cũng đâm chồi lên khỏi 
mặt đất. Chúng ta có thể nhìn thấy 
điều đó ngay nơi ta. Thí dụ, do si 
mê, ta biểu lộ ra ngoài tánh tham, 
sân. Có nhiều mức độ của tham, 
sân, nhưng vi tế nhất và thường 
gặp nhất là các phản ứng: “Tôi 
thích,” “Tôi muốn,” “Tôi không 
thích,” và “Tôi không muốn”. 

Phần đông nghĩ những phản 
ứng như thế là hoàn toàn bình 
thường, tuy nhiên đó chính là 
tham và sân. Các gốc rể độc hại 
đã nẩy mầm dưới nhiều hình thức 
đến nỗi ta có đủ loại cỏ dại mọc 
lên. Nếu quan sát một khu vườn 
có lẽ ta sẽ thấy ba mươi hay bốn 
mươi loại cỏ. 

Chúng ta cũng có thể có bấy 
nhiêu hay nhiều hơn thế nữa các 
tư tưởng hay xúc cảm bất thiện. 
Chúng có những hiện tướng và uy 
lực khác nhau nhưng tất cả đều từ 
cùng các gốc rể độc hại sinh ra. 
Vì chưa bứng tận được các gốc 
rể này, chúng ta phải giải quyết 
những gì hiện lên trên bề mặt. 

Khi ta vun trồng được các gốc 
rể thiện lành, chúng sẽ mạnh mẽ, 
cứng cáp nên cỏ không còn có đủ 
dưỡng chất để mọc thỏa thích. 
Ngược lại, nếu ta để cỏ mọc đầy 
vườn, là ta đã tước đi dưỡng chất 
của các loài hoa, thay vì vun trồng 
chúng nhiều thêm. Chính sự tu 
tập, tiến bộ trong đời sống hằng 
ngày, giúp ta có thể thiền định 
như là một trạng thái tự nhiên do 
tâm sinh.

Ở thời điểm khi ta cố gắng để 
chuyển từ tâm bình thường sang 
tâm thiền, là điều khó thực hiện 
nếu ta thực hành chưa được bao 
lâu. Chúng ta chỉ có một tâm duy 
nhất và ta mang nó theo trong 
mọi hoạt động cũng như khi hành 
thiền. Nếu ta mơ hồ biết rằng 
thiền có thể mang đến cho ta bình 
an, hạnh phúc, thì ta cần chắc 
chắn một điều là ta mang theo 
tâm thiền khi ngồi xuống chiếu 
thiền. Thay đổi tâm lăng xăng, 
bận rộn sang bình yên, lắng đọng 
lúc đó quả là quá khó.
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Trạng thái tâm mà ta cần phát 
triển trong thiền đã được đức Phật 
mô tả rõ ràng. Hai đặc tính quan 
trọng đó là chánh niệm và các căn 
tĩnh lặng. Sự chánh niệm nội tâm 
đôi khi được hoán đổi với chánh 
niệm ở bên ngoài vì trong một số 
trường hợp đó là một phần quan 
trọng trong việc thực hành. Ta 
không thể chối bỏ việc thế giới 
quanh ta tác động đến ta như thế 
nào.

Chánh niệm bên ngoài có 
nghĩa là nhìn đối tưọng, thí dụ cái 
cây, trong cái nhìn hoàn toàn mới 
mẻ. Không phải với những ý nghĩ 
thông thường như, “Ồ, cây đẹp 
quá,” hay “Ước gì cây này ở trong 
vườn nhà tôi,” mà là ý thức rằng 
có những lá xanh, những lá vàng 
trên cây, rằng có những cây đang 
lớn, đang cỗi đi hay đang chết. 
Ta có thể minh chứng quá trình 
sinh, trưởng, rồi hoại diệt của tất 
cả mọi thứ quanh ta. 

Ta có thể hiểu được tánh tham 
rất rõ ràng khi quan sát loài kiến, 
muỗi, chó mèo. Ta không nên 
nhìn chúng như một thứ phiền 
não, mà như là những người thầy 
của ta. Kiến, muỗi và những con 
chó hay sủa là những người thầy 
không để cho chúng ta yên ổn 
cho đến khi nào ta đã học xong 
bài học. Khi chúng ta có thể nhìn 
thấy tất cả mọi thứ trong ánh sáng 
của sự sinh, hoại, chết, tham, sân 
và si, là chúng ta đang nhìn vào 
gương soi tất cả sự sống quanh ta, 
như thế là ta có được Pháp đang 
trình diễn trước mắt. Tất cả chúng 
ta đều có thể nhìn thấy chân lý 
trong Pháp, chỉ là chúng ta không 
quan tâm đủ mà thôi.

Chúng ta có thể sử dụng 

chánh niệm để thấy rằng mọi thứ 
hiện hữu đều bao gồm bốn yếu tố: 
đất, nước, gió, lửa; để rồi sau đó 
xét xem điều gì là khác biệt giữa 
ta và tất cả mọi thứ khác. Khi ta 
xem việc thực hành là quan trọng 
và nhìn mọi thứ trong cuộc đời 
theo cách đó, thì ta sẽ tìm được 
chân lý quanh ta cũng như trong 
ta. Không có gì khác hiện hữu 
nữa.

Điều này giúp ta có thể rời bỏ 
chốn thị tứ lại phía sau, nơi tâm 
nhảy từ thứ này sang thứ khác, 
chẳng có phút giây yên tĩnh. Nó 
hoặc bất cần, ù lì hay ghét bỏ, 
tham lam. Nhưng khi chúng ta 
thực sự nhìn sự vật như chúng là, 
ta tiến gần hơn đến những điều 
Phật dạy, vì lòng từ bi đối với 
tất cả mọi chúng sanh đang luân 
chuyển trong luân hồi, đắm chìm 
trong khổ đau này đến khổ đau 
khác. Ngài dạy như thế, để các 
chúng sanh như chúng ta có thể 
thức tỉnh, trở về với chân lý.

Ta không nên tin hay không 
tin những gì ta được nghe, hay 
được đọc, mà phải tự mình trải 
nghiệm. Nếu ta dốc cả tấm lòng 
vào việc thực hành này, ta sẽ thấy 
là nó thay đổi cách ta nhìn sự 
sống, chết. Dầu làm bất cứ việc 
gì ta cũng phải hết lòng. Nếu ta 
lập gia đình mà không hết lòng 
vì nó, thì cuộc hôn nhân đó khó 
thể thành công. Sự tu tập, thực 
hành Pháp nửa vời cũng mang 
đến những hiểu lầm tai hại. Sự 
hết lòng cốt yếu là tận tụy với 
một tâm vượt lên trên những suy 
tưởng và hoạt động hằng ngày.

Một đặc tính nữa của chánh 
niệm, là sự hiểu biết rõ ràng. 
Chánh niệm là chỉ biết, mà không 

có sự phân biệt. Chánh niệm 
không phán đoán mà chỉ hoàn 
toàn chú tâm. Để có sự hiểu biết 
rõ ràng cần xem xét bốn khía 
cạnh. Đầu tiên là tự hỏi: “Mục 
đích của sự suy tư, nói năng hay 
hành động của tôi là gì?” Ý nghĩ, 
lời nói và hành động là ba cánh 
cửa của ta. Thứ đến là: “Tôi có sử 
dụng phương tiện thiện xảo nhất 
cho mục đích của mình?” Điều 
đó cần có trí tuệ và phán đoán. 
Thứ ba là: “Các phương tiện này 
có thuận theo Pháp?” Đó là biết 
phân biệt giữa thiện, ác. 

Quá trình suy tư cần sự chú 
tâm của ta trước tiên, vì lời nói 
và hành động sẽ đi theo sau đó. 
Đôi khi người ta nghĩ rằng mục 
đích sẽ biện minh cho phương 
tiện. Không thể như thế được. Cả 
phương tiện và mục đích đều phải 
thuận theo Pháp. Bước thứ tư là 
xét xem mục đích của ta có được 
hoàn mãn, nếu không, tại sao 
không.

Nếu chúng ta sống với những 
câu hỏi này trong tâm, ta sẽ chậm 
lại, là điều rất hữu ích khi hành 
động, phản ứng. Không phải là 
nhờ không hành động, đó không 
phải là giải pháp, nhưng do nhờ 
chất lượng thiền trong tâm, đã 
quán sát xem ta đang làm gì. Khi 
sử dụng chánh niệm và sự hiểu 
biết rõ ràng, chúng ta phải dành 
thời gian để quán xét. Sự kiểm 
tra đó giúp ta tránh lỗi lầm. Suy 
nghĩ sai lầm tạo ra hiểm họa gây 
nghiệp xấu, đẩy ta xa rời chân lý 
để rơi vào trạng thái tâm mê mờ. 
Pháp ngắn gọn, đơn giản và trực 
chỉ. Tâm phải thuần khiết mới có 
thể trụ vào đó. Nếu không, ta sẽ 
thấy mình xa rời Pháp mãi.
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Chánh niệm bên ngoài cũng 
có thể giúp ta vươn tới với người 
khác, nhưng ta cần phải rất thận 
trọng. Gặp gỡ và quen biết người 
khác đôi khi dẫn tới những phán 
đoán tiêu cực. Nếu ta thực hành 
chánh niệm bên ngoài đến với 
người khác, ta phải ý thức rằng 
phán đoán người khác là tạo ra 
nghiệp xấu. Ta có thể chú tâm 
với tâm từ. Quan sát người khác 
là một trong những thú tiêu khiển 
phổ biến nhất nhưng thường được 
thực hiện với mục đích là tìm lỗi 
người. 

Tất cả mọi chúng sanh chưa 
giác ngộ đều có lỗi lầm; ngay với 
những bậc cao đạo như các vị bất 
lai cũng còn phải diệt trừ năm 
kiết sử. Còn nói gì đến những kẻ 
phàm phu tục tử như chúng ta? Sử 
dụng người khác như tấm gương 
soi cho chúng ta rất hữu ích vì 
chúng phản ảnh bản thân chúng 
ta. Ta chỉ có thể nhìn thấy ở kẻ 
khác những gì đã sẳn có trong ta. 
Ngoài ra ta không thể nhìn thấy 
gì khác.

Nếu ngoài chánh niệm, ta còn 
có sự hiểu biết rõ ràng và quán xét 
mục đích cũng như các phương 
tiện thiện xảo, thì ta sẽ loại bỏ 
được nhiều lo âu, sầu khổ. Ta sẽ 
phát triển một sự ý thức khiến 
mỗi phút giây, mỗi ngày của ta sẽ 
là một sự khám phá. Đa số cảm 
thấy ù lì hay nặng nề. Họ có quá 
nhiều hay quá ít chuyện để làm; 
không đủ tiền để làm chuyện họ 
thích hay lăng xăng chộn rộn tìm 
việc gì làm để được bận rộn. 

Ai cũng muốn trốn tránh 
những hoàn cảnh không thoải 
mái, nhưng phương cách trốn 
tránh mà họ chọn lựa không 

mang lại niềm vui nội tại. Tuy 
nhiên với chánh niệm và sự hiểu 
biết rõ ràng, chỉ cần quan sát một 
cái cây cũng tràn đầy thú vị. Nó 
mang lại một cái nhìn mới cho 
cuộc sống của ta, một tâm phấn 
khích, giúp ta nắm bắt được cái 
đồng nhất, thay vì những giới hạn 
của gia đình, công việc, niềm hy 
vọng và những giấc mơ của riêng 
ta. 

Qua đó ta có thể phát triển, 
vì ta cảm thấy đầy hứng thú với 
những gì ta thấy quanh ta, trong 
ta, và muốn khám phá thêm nữa. 
Không còn tâm “của tôi,” thân 
“của tôi,” cây “của tôi,” mà chỉ 
là những biểu hiện quanh ta, để 
mang lại cho ta một học đường 
đầy thú vị, thách thức mà ai cũng 
có thể khám phá ra. Chánh niệm 
của ta càng phát triển, ta càng 
hứng thú với học đường này.

Để phát triển tâm thiền, ta 
cũng cần thanh tịnh các căn. Ta 
không cần phải chối bỏ các căn-
một việc làm dại khờ, nhưng nhìn 
chúng như chúng là. Quỷ ma 
vương rù quến ta không phải là 
kẻ có đuôi dài, lưỡi đỏ, mà chính 
là các căn của ta. Ta ít để ý xem 
chúng đã làm gì khi chúng lôi ta đi 
từ cảnh đẹp đến âm thanh quyến 
rũ, rồi lại trở về với cảnh, với âm 
thanh, với suy tưởng. Không thể 
được yên! Nỗ lực không ngừng 
của ta là để nắm bắt được dù chỉ 
giây phút khoái lạc.

Sự xúc chạm của giác quan 
phải rất chóng váng, vì nếu 
không nó sẽ trở thành một nỗi 
khổ (dukkha) lớn. Giả dụ, chúng 
ta được mời một bữa ăn thật ngon 
miệng, nên ta nói với chủ nhà: 
“Thật là một bữa ăn ngon, tôi 

rất vừa miệng”. Chủ nhà trả lời: 
“Tôi còn nhiều món lắm, hãy nán 
lại ăn thêm hai hay ba tiếng nữa 
cũng được”. Nếu làm theo, thân 
ta không chỉ lâm bệnh mà tâm ta 
cũng chán ngán. Một bữa ăn có 
thể kéo dài khoảng hai mươi hay 
nhiều lắm là ba mươi phút. Mỗi vị 
xúc chỉ kéo dài khoảng một giây, 
sau đó ta phải nhai và nuốt. Nếu 
ngậm thức ăn trong miệng lâu 
hơn thế, nó sẽ không còn ngon.

Giả dụ, ta cảm thấy nóng, nên 
đi tắm. Ta nói với người bạn đợi 
bên ngoài: “Tôi thấy khỏe hơn 
rồi, nước mát lạnh dễ chịu quá”. 
Người bạn sẽ nói: “Nước lạnh thì 
thiếu gì, bạn tắm thêm năm, sáu 
tiếng nữa cũng được”. Nếu làm 
theo, ta sẽ không còn dễ chịu nữa 
mà trở thành khổ. Vì ta chỉ có thể 
chịu đựng tắm nước lạnh nhiều 
lắm là trong mười hay hai mươi 
phút.

Bất cứ điều gì mà kéo dài quá 
sức cũng tạo ra khổ. Mọi xúc cảm 
đều chóng qua, vì đó là bản chất 
của chúng. Đối với cảnh cũng 
thế, mắt ta không ngừng nhấp 
nháy. Chúng ta còn không thể 
giữ yên mắt lâu một chỗ để tìm 
kiếm vật gì đó. Ta có thể ngắm 
nhìn một bức tranh đẹp một lúc 
nào đó và thực sự thích nó. Nếu ai 
đó nói: “Bạn cứ ở đây, ngắm bức 
tranh này trong bốn, năm tiếng 
nữa, bảo tàng viện chưa tới giờ 
đóng cửa đâu”. Không ai có thể 
làm điều đó. 

Ta không thể ngắm nhìn vật 
gì đó trong một thời gian lâu, 
mà không cảm thấy nản, đánh 
mất ý thức hay cảm thấy bù ngủ. 
Những xúc chạm của các giác 

Xem tiếp trang 130
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Tuệ Nga - Diệu Minh

Con Mang Tình Mẹ
Hồn Nhiên Vào Đời
Mẹ ru con tiếng ngọt bùi
Như ca dao đẹp, như lời nước non
Như sông ra biển về nguồn
Con mang tình Mẹ trong hồn lâng lâng ...

Qua bao nhiêu dặm đường trần
Qua bao nhiêu khúc bâng khuâng phận người
Lời ru của Mẹ chơi vơi ...
Lời ru đằm thắm ... à ơi tiếng thầm

Cho con trở lại mùa xuân
Cho con nhớ bước chân trần, đồi hoa
Cho con lại nhớ quê nhà
Giờ quê biền biệt cách xa muôn trùng !

Trong con núi Tản sông Hồng
Trong con Tình Mẹ mênh mông biển trời
Tạ ơn con được làm người
Làm Thơ thả gió nhớ lời Mẹ Ru ...

Mẹ ru con ý dung từ
Mẹ là Suối ngọt thiên thu Mẹ Hiền
Mẹ nguồn nhân ái vô biên
Con Mang Tình Mẹ Hồn Nhiên Vào Đời ...
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Aims of Buddhist Education
Bhikkhu Bodhi

I deally, education is the principal 
tool of human growth, essential 
for transforming the unlettered 

child into a mature and responsible 
adult. Yet everywhere today, 
both in the developed world and 
the developing world, we can see 
that formal education is in serious 
trouble. Classroom instruction has 
become so routinized and pat that 
children often consider school an 
exercise in patience rather than an 
adventure in learning. Even the 
brightest and most conscientious 
students easily become restless, 
and for many the only attractive 
escape routes lie along the 
dangerous roads of drugs, sexual 
experimentation, and outbursts of 
senseless violence. Teachers too 
find themselves in a dilemma, 
dissatisfied with the system 
which they serve but unable to 
see a meaningful alternative to it. 

One major reason for this sad 
state of aff airs is a loss of vision 
regarding the proper aims of 
education. The word “education” 
literally means “to bring forth,” 
which indicates that the true task 
of this process is to draw forth 
from the mind its innate potential 
for understanding. The urge to 
learn, to know and comprehend is 
a basic human trait, as intrinsic to 
our minds as hunger and thirst are 
to our bodies. In today’s turbulent 
world, however, this hunger to 
learn is often deformed by the 

same moral twists that affl  ict 
the wider society. Indeed, just 
as our appetite for wholesome 
food is exploited by the fast-food 
industry with tasty snacks devoid 
of nutritional value, so in our 
schools the minds of the young 
are deprived of the nutriment they 
need for healthy growth. In the 
name of education the students 
are passed through courses of 
standardized instruction intended 
to make them effi  cient servants of 
a demeaning social system. While 
such education may be necessary 
to guarantee societal stability, 
it does little to fulfi ll the higher 
end of learning, the illumination 
of the mind with the light of truth 
and goodness. 

A major cause of our 
educational problems lies in 
the “commercialization” of 
education. The industrial growth 
model of society, which today 
extends its tentacles even into 
the largely agrarian societies 
of South and Southeast Asia, 
demands that the educational 
system prepare students to 
become productive citizens in 
an economic order governed by 
the drive to maximize profi ts. 
Such a conception of the aim of 
education is quite diff erent from 
that consistent with Buddhist 
principles. Practical effi  ciency 
certainly has its place in Buddhist 
education, for Buddhism 
propounds a middle path which 

recognizes that our loftiest 
spiritual aspirations depend on 
a healthy body and a materially 
secure society. But for Buddhism 
the practical side of education 
must be integrated; with other 
requirements designed to bring 
the potentialities of human nature 
to maturity in the way envisioned 
by the Buddha. Above all, an 
educational policy guided by 
Buddhist principles must aim to 
instill values as much as to impart 
information. It must be directed, 
not merely towards developing 
social and commercial skills, but 
towards nurturing in the students 
the seeds of spiritual nobility. 

Since today’s secular 
society dictates that institutional 
education is to focus on preparing 
students for their careers, in 
a Buddhist country like Sri 
Lanka the prime responsibility 
for imparting the principles of 
the Dhamma to the students 
naturally falls upon the Dhamma 
schools. Buddhist education in 
the Dhamma schools should be 
concerned above all with the 
transformation of character. Since 
a person’s character is molded by 
values, and values are conveyed 
by inspiring ideals, the fi rst task 
to be faced by Buddhist educators 
is to determine the ideals of 
their educational system. If we 
turn to the Buddha’s discourses 
in search of the ideals proper 
to a Buddhist life, we fi nd fi ve 
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qualities that the Buddha often 
held up as the hallmarks of the 
model disciple, whether monk 
or layperson. These fi ve qualities 
are faith, virtue, generosity, 
learning, and wisdom. Of the 
fi ve, two-faith and generosity-
relate primarily to the heart: 
they are concerned with taming 
the emotional side of human 
nature. Two relate to the intellect: 
learning and wisdom. The fi fth, 
virtue or morality, partakes of 
both sides of the personality: the 
fi rst three precepts-abstinence 
from killing, stealing, and sexual 
abuse- govern the emotions; 
the precepts of abstinence from 
falsehood and intoxicants help to 
develop the clarity and honesty 
necessary for realization of truth. 
Thus Buddhist education aims 
at a parallel transformation of 
human character and intelligence, 
holding both in balance and 
ensuring that both are brought to 
fulfi llment. 

The entire system of Buddhist 
education must he rooted in faith 
(saddha) faith in the Triple Gem, 
and above all in the Buddha as 
the Fully Enlightened One, the 
peerless teacher and supreme 
guide to right living and right 
understanding. Based on this 
faith, the students must be 
inspired to become accomplished 
in virtue (sila) by following the 
moral guidelines spelled out by 
the Five Precepts. They must 
come to know the precepts well, 
to understand the reasons for 
observing them, and to know 
how to apply them in the diffi  cult 
circumstances of human life 
today. Most importantly, they 

should l come to appreciate the 
positive virtues these precepts 
represent: kindness, honesty, 
purity, truthfulness, and mental 
sobriety. They must also acquire 
the spirit of generosity and self-
sacrifi ce (caga), so essential for 
overcoming selfi shness, greed, 
and the narrow focus on self-
advancement that dominates in 
present-day society. To strive 
to fulfi ll the ideal of generosity 
is to develop compassion and 
renunciation, qualities which 
sustained the Buddha throughout 
his entire career. It is to learn 
that cooperation is greater than 
competition, that self-sacrifi ce 
is more fulfi lling than self-
aggrandizement, and that our 
true welfare is to be achieved 
through harmony and good will 
rather than by exploiting and 
dominating others. 

The fourth and fi fth virtues 
work closely together. By learning 
(suta) is meant a wide knowledge 
of the Buddhist texts which 
is to be acquired by extensive 
reading and persistent study. But 
mere learning is not suffi  cient. 
Knowledge only fulfi lls its 
proper purpose when it serves 
as a springboard for wisdom 
(panna), direct personal insight 
into the truth of the Dhamma. Of 
course, the higher wisdom that 
consummates the Noble Eightfold 
Path does not lie within the 
domain of the Dhamma school. 
This wisdom must be generated 
by methodical mental training 
in calm and insight, the two 
wings of Buddhist meditation. 
But Buddhist education can 
go far in laying the foundation 

for this wisdom by clarifying 
the principles that are to be 
penetrated by insight. In this task 
learning and wisdom are closely 
interwoven, the former providing 
a basis for the latter. Wisdom 
arises by systematically working 
the ideas and principles learned 
through study into the fabric of 
the mind, which requires deep 
refl ection, intelligent discussion, 
and keen investigation. 

It is wisdom that the 
Buddha held up as the direct 
instrument of fi nal liberation, as 
the key for opening the doors 
to the Deathless, and also as 
the infallible guide to success 
in meeting life’s mundane 
challenges. Thus wisdom is the 
crown and pinnacle of the entire 
system of Buddhist education, 
and all the preliminary steps in 
a Buddhist educational system 
should be geared towards the 
fl owering of this supreme virtue. 
It is with this step that education 
reaches completion, that it 
becomes illumination in the truest 
and deepest sense, as exclaimed 
by the Buddha on the night of 
his Awakening: “There arose in 
me vision, knowledge, wisdom, 
understanding, and light.”

Buddhist Publication Society 
Newsletter cover essay #35 
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PHƯƠNG HƯỚNG CỦA NỀN GIÁO DỤC PHẬT PHÁP
Bhikkhu Bodhi  - Thích Nữ Tịnh Quang dịch

L ý tưởng nhất, giáo dục là 
công cụ chủ yếu của việc 
tăng tiến con người, cần 

thiết cho việc thay đổi trẻ con mù 
chữ thành một người lớn trưởng 
thành và có trách nhiệm. Tuy 
nhiên, ngày nay ở khắp mọi nơi, 
cả trong các nước phát triển và các 
nước đang phát triển, chúng ta có 
thể thấy rằng hình thức giáo dục 
đang gặp rắc rối nghiêm trọng. 
Sự giảng dạy lớp học đã trở thành 
thông lệ và được vỗ về rằng trẻ 
em thường cân nhắc việc học và 
thực tập trong sự kiên nhẫn chứ 
không phải là một cuộc mạo hiểm 
trong học tập. Ngay cả những học 
sinh sáng dạ và tận tâm nhất vẫn 
dễ dàng trở nên bất an, và đối với 
nhiều học sinh chỉ có các tuyến 
đường thoát khỏi hấp dẫn nằm 
dọc theo những con đường nguy 
hiểm của ma túy, thử nghiệm tình 
dục, và vụ nổ bạo lực vô nghĩa. 
Giáo viên cũng tìm thấy chính 
mình trong một tình thế tiến thoái 
lưỡng nan, không hài lòng với 
hệ thống mà họ phục vụ nhưng 
không thể nhìn thấy một giải 
pháp có ý nghĩa để thay thế nó.

Một lý do chính cho tình cảnh 
đáng buồn của vấn đề này là sự 
mất phương hướng về những mục 
tiêu thích hợp của giáo dục. Từ 
“Giáo dục” theo nghĩa đen có 
nghĩa là “mang lại”, nó chỉ ra rằng 
nhiệm vụ thực sự của tiến trình 
này là để rút tâm khỏi tiềm năng 

bẩm sinh của chính nó cho sự 
hiểu biết. Thúc đẩy học tập, biết 
và hiểu là một đặc điểm cơ bản 
của con người, tâm trí của chúng 
ta ở bên trong như đói và khát là 
với cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, 
trong thế giới hỗn loạn hiện nay, 
sự khao khát học hỏi này thường 
bị biến dạng bởi sự méo mó đạo 
đức tương tự và tác động vào xã 
hội rộng lớn hơn. Thật vậy, cũng 
giống như cảm giác ngon miệng 
đối với thực phẩm lành mạnh 
được khai thác bởi ngành công 
nghiệp thức ăn nhanh với các 
món ăn ngon nhẹ không có giá trị 
dinh dưỡng, cũng vậy, trong các 
trường học của chúng ta, tâm trí 
của giới trẻ bị tước đoạt nguồn 
dinh dưỡng mà chúng cần cho sự 
phát triển lành mạnh. Với danh 
xưng của giáo dục, học sinh được 
học qua các khóa học giảng dạy 
tiêu chuẩn nhằm mục đích tạo 
cho họ trở thành những người đầy 
tớ hiệu quả của một hệ thống xã 
hội hạ thấp phẩm giá. Trong khi 
đó giáo dục có thể là cần thiết để 
đảm bảo ổn định xã hội, nó ít thể 
hiện kết thúc cao hơn của học tập, 
sự chiếu sáng của tinh thần với 
ánh sáng của sự thật và sự tốt đẹp.

Một nguyên nhân chính về 
các vấn đề giáo dục của chúng ta 
nằm trong việc “thương mại hóa” 
giáo dục. Mô hình tăng trưởng 
công nghiệp của xã hội mà ngày 
nay là mở rộng thử nghiệm của 

nó vào những xã hội phần lớn là 
nông nghiệp của Nam và Đông 
Nam Á, nhu cầu mà hệ thống 
giáo dục chuẩn bị cho sinh viên 
là để trở thành những công dân 
sản xuất trong một trật tự kinh tế 
được quản lý bằng sự thúc đẩy để 
tăng lên lợi nhuận. Như thế quan 
niệm về mục đích của giáo dục là 
khá khác biệt từ sự phù hợp với 
những nguyên lý Phật giáo. Hiệu 
quả thực tế chắc chắn có vị trí của 
nó trong giáo dục Phật giáo, vì 
sự sâu sắc của Phật giáo là con 
đường trung đạo- nhận thức rằng 
khát vọng tinh thần cao cả nhất 
của chúng ta phụ thuộc vào một 
cơ thể khỏe mạnh và một xã hội 
vật chất an toàn. Nhưng đối với 
Phật giáo, lĩnh vực thực tế của 
giáo dục phải được hôi nhập; với 
các điều kiện khác được thiết kế 
để mang lại những tiềm năng của 
bản chất con người với sự trưởng 
thành trong cách nhìn bởi Đức 
Phật. Trên tất cả, một chính sách 
giáo dục được hướng dẫn bởi các 
nguyên tắc Phật giáo phải nhằm 
mục đích truyền đạt những giá trị 
giống như để truyền đạt thông tin. 
Nó phải được hướng dẫn, không 
chỉ đối với sự phát triển các kỹ 
năng xã hội và thương mại, 
nhưng hướng đến sự nuôi dưỡng 
học sinh bằng những hạt giống 
cao quí của tâm hồn.

Từ khi xã hội thế tục ngày 
nay chỉ ra rằng thể chế giáo dục 
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là tập trung vào việc chuẩn bị học 
sinh cho sự nghiệp tương lai của 
họ, trong một quốc gia Phật giáo 
như Sri Lanka trách nhiệm chính 
trong việc truyền đạt các nguyên 
tắc của Phật pháp cho các sinh 
viên tự nhiên giảm xuống ở các 
trường Dhamma. Giáo dục Phật 
giáo trong các trường học Phật 
pháp cần được quan tâm trên tất 
cả với sự chuyển hóa về đặc tính. 
Khi đặc tính của một người được 
rèn đúc bởi các giá trị, và các giá 
trị được truyền đạt bởi những lý 
tưởng truyền cảm hứng, công 
việc đầu tiên mà các nhà giáo dục 
Phật giáo phải đối mặt là để xác 
định những lý tưởng của hệ thống 
giáo dục của họ. Nếu chúng ta 
hướng về những lời dạy của Đức 
Phật trong việc tìm kiếm những lý 
tưởng thích hợp với một đời sống 
Phật tử, chúng ta tìm thấy năm 
phẩm chất mà Đức Phật thường 
đề cập như là những dấu hiệu tiêu 
chuẩn của đệ tử kiểu mẫu dù tu sĩ 
hay là cư sĩ. Những phẩm chất này 
là đức tin, giới hạnh, lòng quảng 
đại, học tập, và khôn ngoan. Hai 
trong năm: đức tin và lòng quảng 
đại có liên quan chủ yếu đến trái 
tim: chúng có liên quan với sự 
thuần hóa lĩnh vực tình cảm của 
bản chất con người. Hai điều liên 
quan đến trí tuệ: học tập và khôn 
ngoan. Điều thứ hai: giới hạnh 
hoặc đạo đức, tham gia đối với 
cả hai lĩnh vực của nhân cách: Ba 
giới đầu tiên kiêng giết hại, trộm 
cắp và lạm dụng tình dục-chế 
ngự những cảm xúc; giới không 
dối trá và dùng chất gây say hỗ 
trợ phát triển sự sáng suốt và tính 
trung thực cần thiết để thực hiện 
chân lý. Do đó, giáo dục Phật 
giáo nhằm mục đích chuyển hóa 

song song về đặc tính con người 
và sự thông minh của họ, duy trì 
cả hai trong sự cân bằng và đảm 
bảo mà cả hai được đưa ra thực 
hiện.

Toàn bộ hệ thống giáo dục 
Phật giáo phải được bắt nguồn 
từ đức tin (saddha) - niềm tin 
vào Tam Bảo, và trên tất cả, Đức 
Phật là bậc hoàn toàn giác ngộ, 
bậc thầy và vị hướng dẫn tối cao 
đối với đời sống chân chánh và 
hiểu biết chân chánh. Dựa trên 
đức tin này, học trò phải được 
truyền cảm hứng để trở nên hoàn 
thành trong đức hạnh (sila) bằng 
cách làm theo các hướng dẫn đạo 
đức được nêu ra bằng năm giới. 
Họ phải đến để biết giới, để hiểu 
được lý do cho việc quan sát 
chúng, và biết làm cách nào để 
áp dụng chúng trong các trường 
hợp khó khăn của cuộc sống con 
người ngày nay. Quan trọng nhất, 
họ cần phải đánh giá cao những 
đức tính tích cực mà các giới này 
đại diện: lòng tốt, sự lương thiện, 
sự tinh khiết, trung thực, và sự 
tỉnh táo tinh thần. Họ cũng phải 
có tinh thần rộng lượng và tự hy 
sinh (caga), vì vậy cần thiết đối 
với việc khắc phục tính ích kỷ, 
tham lam, và thu hẹp đối với tự 
tiến bộ mà nó nổi bật trong xã hội 
ngày nay. Phấn đấu để thực hiện 
lý tưởng của lòng quảng đại là để 
phát triển lòng từ bi và sự xả ly, 
những phẩm chất vốn có của Đức 
Phật trong suốt toàn bộ sự nghiệp 
của ngài. Để hiểu rằng nó là sự 
hợp tác lớn hơn các đối thủ, tự hy 
sinh thể hiện hơn tự phóng đại, 
và phúc lợi thực sự của chúng ta 
đạt được xuyên qua sự hài hòa và 
thiện chí hơn là bằng cách khai 

thác và thống trị người khác.
Đức hạnh thứ tư và thứ năm 

hoạt động chặt chẽ với nhau. Bởi 
việc học tập (suta) có nghĩa là một 
kiến   thức rộng về kinh văn Phật 
giáo và phải đạt được bằng cách 
đọc nhiều và nghiên cứu liên tục. 
Nhưng chỉ học tập là không đủ. 
Kiến thức chỉ đáp ứng đúng mục 
đích của nó khi nó phục vụ như 
một bàn đạp cho sự khôn ngoan 
(panna), cá nhân phải trực tiếp 
quán chiếu sâu sắc vào sự thật 
của Giáo pháp. Dĩ nhiên, sự khôn 
ngoan cao hơn là hoàn thành Bát 
chánh đạo vốn không nằm trong 
tên miền của trường Phật pháp. 
Sự khôn ngoan này phải được 
phát sinh bởi phương pháp huấn 
luyện tinh thần có phương pháp 
bằng sự yên tĩnh và cái nhìn sâu 
sắc-hai cánh của thiền Phật giáo. 
Nhưng giáo dục Phật giáo có thể 
đi xa trong việc đặt nền móng 
cho sự khôn ngoan này bằng 
việc làm rõ các nguyên tắc được 
xuyên thủng qua cái nhìn sâu 
sắc. Sự học tập và trí tuệ đan xen 
chặt chẽ, cái trước cung ứng nền 
tảng cho cái sau. Trí tuệ phát sinh 
bằng cách làm việc có hệ thống 
đối với các ý tưởng và nguyên tắc 
đã học được thông qua sự nghiên 
cứu vào cơ cấu của tâm thức, đòi 
hỏi sự phản ánh sâu, thảo luận 
thông minh, quán sát sắc bén.

Giáo dục là trí tuệ mà Đức 
Phật đã thành lập là công cụ trực 
tiếp đối với sự giải thoát cuối 
cùng, như là chìa khóa để mở 
những cánh cửa đi vào sự Bất tử, 
và người hướng dẫn cũng không 
thể sai lầm để thành công trong 
việc đáp ứng những thách thức 

Xem tiếp trang 131
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Thích Đồng Trí

Tiếng Lòng Mùa Thu
Một chim nhỏ đứng rung rinh cành liễu
Dớn dác nhìn bốn hướng để tìm bay
Khí trời chuyển, mây la đà nặng trĩu
Gió ùa về - thêm những lá vàng bay.
 
Một dải mây vắt ngang trời trắng lạnh
Một mầm non thiếu nước mấy ngày rồi?
Một trang Kinh ai bùi ngùi không gấp?
Một tình thiêng quằng nặng kẻ đơn côi.
 
Tần ngần hái vào tay thêm tờ lịch
Thu về chăng? Vu Lan đến kề ngày?
Xa Mẹ rồi, con đâu còn tha thiết
Chỉ muốn quên, mặc thời tiết vần xoay.
 
Mẹ ơi !
Thu trêu chọc hồn con thêm lưu lạc
Đang chơi vơi tìm bóng Mẹ năm nào
Ôi! Thu xưa, khi hoa hồng nở ngát
Là nụ cười chan chứa đượm trên môi !
 
Con nhớ lại tháng ngày con bên Mẹ
Thuở hoa niên con hạnh phúc thật nhiều
Không giây phút Mẹ xa rời con trẻ
Con yên vui trong lòng Mẹ thương yêu

Khi con khóc Mẹ dỗ dành dịu ngọt
Khi con cười Mẹ âu yếm lung linh
Lời Mẹ nói, tiếng Mẹ ru êm ái
Thấm trong con, chan chứa mãi ân tình.

 Có những buổi con ở nhà  trông đợi
Mẹ tảo tần lo đi chợ, lên nương
Mỗi lần về, Mẹ cho con áo mới
Đền bù con với củ bắp, cục đường…
 
Đêm từng đêm con no tròn giấc ngủ
Hồn phiêu du cõi thực lẫn thần tiên
Được gói trọn trong vòng tay ấp ủ
Trong trông nom trìu mến của Mẹ hiền.
 
Khi lớn lên con theo chân của Mẹ
Cùng làm nông ở Trại đất, ruông vườn
Mẹ cùng con quên trăng tà, bóng xế
Quên nhọc nhằn, quên chật vật, bi thương,…
 
Có những lúc cuộc đời xô con ngã
Con tìm nương nơi che chở Mẹ hiền
Có những lúc con mừng vui rộn rã
Mẹ tươi cười, vui lại được nhân lên.
 
Có những lúc xa nhà lên Tỉnh học
Con băn khoăn lòng nhớ Mẹ thật nhiều
Đêm năm canh con trở mình trằn trọc
Mong ngày về thăm lại Mẹ thương yêu.
 
Khi lớn lên, con tìm đường học Đạo
Kiếu mẫu từ, con xin phép xuất gia
Mẹ trầm ngâm giấu buồn thương ảo não
Để cho con đủ ý chí chia xa.
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Những canh khuya tại Nguyên Thiều Tu Viện
Nhìn Quan Âm, con lại thấy Mẹ hiền
Hình ảnh Mẹ vẫn luôn luôn hiển hiện
Nhắc nhở con lo tu học cần chuyên
 
Ôi lòng Mẹ như đại dương vô tận
Thật bao la thăm thẳm chẳng bến bờ!
Mẹ chịu đựng gian lao và lận đận
Trong cô đơn để con thỏa ước mơ.
 
Duyên đưa đẩy con càng đi xa Mẹ
Vào thành đô rồi xuất ngoại du phương
Biết bao bận Mẹ tiễn đưa con trẻ
Con ngậm ngùi nhìn tóc Mẹ pha sương…
 
Trải bao năm học tu nơi Xứ Phật
Mỗi bước đi lại nhớ bước chân xưa
Mẹ lại đến như là mơ, là thật
Con đường làng Mẹ dìu dắt sớm trưa.
 
Lúc Mẹ đau, con trở về bên Mẹ
Để cận kề chăm sóc bệnh bên giường
Được bên con, Mẹ quên đau cắn xé
Âu yếm nhìn người con trẻ yêu thương.
 
Những tháng cuối, Mẹ cùng con sang Ấn
Hai Mẹ con kề cận để cùng tu
Con học hành, Mẹ tinh tiến công phu
Sống an lạc đền bù thời xa cách.

 Nhưng Mẹ lại vì con mà quyết định
Trở về quê lúc bệnh đã ngặt nghèo
Mẹ ngại rằng con phải vướng bận theo
Con xao lãng không vẹn tròn việc học
 
Ngày ra về tại Đề Ly Mẹ khóc
Trong lòng con đầy tang tóc phân ly
Cả đêm con nhìn những chuyến bay đi
Mẹ ơi, Mẹ! Còn mong gì gặp lại?
 
Bệnh trở nặng, không thể chờ con mãi
Nơi quê hương, Mẹ giã biệt cõi đời
Nghe hung tin, con se thắt nghẹn lời
Ngày đánh dấu cuộc đời con mất Mẹ.
…
Vu Lan đến gợi nỗi lòng con trẻ
Nén tâm hương con lạy Mẹ chứng minh
Con nguyện cầu Mẹ thoát khổ tử sinh
Về Cực Lạc hưởng an vui miên viễn.
 
Bao tình cảm, bao yêu thương quyến luyến
Tất cả thành kỷ niệm sống trong con
Con nguyện rằng khi hơi thở vẫn còn
Sống xứng đáng là người con của Mẹ. 

[Hoa Kỳ, Mùa Vu Lan PL 2562)

Thích Đồng Trí
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TƯƠNG LAI - CƠ HỘI - THÁCH THỨC

Thích Nữ Giới Hương

cho NI GIỚI VIỆT NAM tại HẢI NGOẠI

Trường Hạ Ni Giới Chùa Điều Ngự, Cali

Kính thưa Chư tôn thiền đức Ni, 
Hôm nay Cali trời đẹp nắng ấm của ngày 26 

tháng 06 năm 2018 tại Trường Hạ Điều Ngự, Đại 
tăng và Sư bà TN Nguyên Thanh sai con là TKN 
Giới Hương vì đại tăng mà nêu lên vài ý về Ni giới 
trong buổi thuyết trình hôm nay. Con xin y giáo 
phụng hành và mạn phép chia sẻ với đề tài: Tương 
lai- Cơ hội - Thách thức cho Ni giới Việt Nam tại 
Hải ngoại.

Nam Mô A Đi Đà Phật

I. QUÁ KHỨ
Nhìn vào quá khứ, cách đây 2600 năm, thánh 

tổ Ni Kiều Đàm Di (Đại Ái Đạo) dẫn 500 cung nữ 
vượt quãng đường rất xa để xin Phật cho xuất gia.

Tâm nguyện chí thành, ý chí nghị lực và lòng 

khát ngưỡng giới pháp của tổ đã làm rúng động trái 
tim tôn giả A-nan và ngài đã thiết tha xin Đức Phật 
cho Nữ giới xuất gia.

Căn cứ vào lòng kiên định, bản lĩnh và năng lực 
của nữ giới, Đức Phật đã đồng ý cho phép người nữ 
được dự vào hàng ngũ tăng già và thọ đại giới Tỳ 
kheo ni với việc trì giữ Bát kính pháp để bảo hộ đời 
sống thanh tịnh cho ni đoàn.

Đây là cuộc cách mạng mang tầm vóc lịch sử 
của nhân loại, vì Đức Phật đã đưa nữ giới ngang 
hàng với nam giới trong một xã hội Ấn độ, nơi mà 
nữ nhi thường cho chỉ là thế yếu.

Ni giới hôm nay và mãi mãi về sau, luôn trân 
kính và tri ân Tổ Ni Kiều Đàm Di Mẫu, Tôn giả 
A-nan và đặc biệt niệm ân sâu sắc Đức Thế Tôn Từ 
phụ đã thương tưởng hàng nữ giới. 
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Sau khi Ni đoàn được thành lập và sau khi Đức 
Phật nhập Niết bàn khoảng hơn 200 năm, Tỳ kheo 
ni Tăng Già Mật Đà là con gái của Vua A-dục đã 
đến Tích Lan đã độ cho phu nhân A-Nậu-la cùng 
1500 người nữ xuất gia và các ngài tuần tự chứng 
quả A-la-hán... Rồi theo thời gian qua con đường tơ 
lụa, Ni đoàn được truyền qua nhiều nước Châu Á, 
Trung Hoa rồi đến Việt Nam và Hoa Kỳ, cho đến 
hôm nay ni giới chúng ta gặp nhau tại Trường hạ.

II. HIỆN TẠI
Phật giáo Việt Nam tại Mỹ tạm được 43 năm 

hay 43 tuổi, nếu tính từ năm 1975. Tăng đoàn và Ni 
đoàn của nhiều giáo hội cũng được thành lập từ đó. 
Tuy nhiên, có thể nói từ những năm mới đây với sự 
ủng hộ thúc đẩy của tăng đoàn, ni giới đã bắt đầu 
hợp tác, liên kết sinh hoạt và khởi sắc. Trong mỗi ni 
viện, mỗi chùa, chư ni đã thể hiện hạnh nguyện tu 
tập và công năng hoằng pháp của mình, cụ thể như:

1. Giữ gìn oai nghi tế hạnh
2. Trì tụng giới tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di 

ni mà mình đã thọ trì
3. Thể hiện tinh thần kính Phật trọng tăng
4. Vâng giữ Bát Kính Pháp
5. Tụng kinh, hướng dẫn khóa tu, khóa thiền, 

các đại lễ Vu Lan, Phật đản, Bát quan trai, niệm 
Phật, giảng dạy... tại bổn tự, các chùa khác và cộng 
đồng.

Như vậy, ni giới đang phát huy vai trò của mình 
đem ánh sáng Phật pháp vào xã hội, thể hiện đức 
từ bi-trí tuệ và tinh thần tự giác-giác tha của những 
người con gái của Đức Phật. Với ý chí mạnh mẽ, 
chư Ni mạnh dạn đứng ra lãnh nhiệm vụ, cùng với 
chư tăng chia sẻ gánh nặng Phật sự và đào tạo tăng 
tài. Có thể nói Ni giới đang trong quá trình hoạt 
động để khởi sắc và để duy trì đạo nghiệp của Đức 
Từ phụ. Đây là một điểm son đáng nhớ ghi vào 
trang sử PGVN tại hải ngoại. 

III. ƯU ĐIỂM 
Ni giới có nhiều ưu điểm để thăng tiến: 
1. Giới tính nam nữ, tăng ni không làm rào cản 

trong hạnh nguyện tự giác và giác tha. Nhiều sư bà, 
quý ni trưởng và ni sư, sư cô mang thân ni giới mà 

vẩn có thể cùng đại tăng hoằng pháp lợi sanh và độ 
rất đông chúng xuất gia và tại gia.

2, Người nữ vốn bản tánh là hiền thục, mềm 
mỏng, dịu dàng, chịu đựng, đãm đang và bền bỉ, 
nên có thể giúp ni giới dễ tiếp cận Phật pháp và cảm 
hóa chúng sanh.

3. Với ý chí mạnh mẽ, cương quyết và tự tin, 
ni giới có thể chia sớt gánh nặng với đại tăng trong 
việc nâng đỡ, dìu dắt chư ni cũng như đào tạo Ni tài 
để duy trì gia phong của Đức từ phụ. Chư tôn thiền 
đức ni tại hải ngoại như Sư Bà Đàm Lựu (Chùa 
Đức Viên, San Jose, Cali), Sư bà Diệu Từ (Chùa 
Diệu Quang, Santa Ana, Cali), Sư Bà Nguyên 
Thanh (Chùa An Lạc, San Jose, Cali), Sư bà Diệu 
Hòa (Chùa Dược Sư, Santa Ana, Cali), sư bà Giác 
Hương (Chùa Vạn Hạnh, Seattle), Ni sư Như Ngọc 
(Chùa A Di Đà, Cali), Ni trưởng Giới Châu (Chùa 
Quang Minh, Colorado), Ni sư Nguyên Thiện 
(Chùa An Lạc, Indiana), Ni sư Như Phước (Chùa 
Đức Viên, San Jose), Ni sư Thanh Lương (Chùa 
Viên Thông, Texas), Ni Sư Tịnh Quang (Chùa 
Quan Âm, Redlands, Cali)... là những bậc xuất trần 
thượng sĩ đã cùng với đại tăng truyền diệm tục đăng 
tiếp chúng độ ni.

4. Quý sư bà và ni trưởng thường khuyên chư ni 
làm việc phải dành thời gian an tĩnh, hầu củng cố 
nội lực để ra phụng sự chúng sanh thì sẽ tránh nhiều 
lỗi lầm và việc làm sẽ trở thành Phật sự.

5. Ni giới nhiều vị đã xóa tan tư tưởng mặc cảm 
tự ti, không để những tư tưởng “chuyển nữ thành 
nam” hay áp lực trọng nam khinh nữ của chế độ 
phong kiến ngày xưa làm chủ lấy mình.

6. Ni giới nhiều vị đã chuyển hóa tư tưởng “an 
phận thủ thường” (vì cho rằng tất cả đã có chư tăng, 
quý sư bà hay ni trưởng lo liệu và quyết định) mà 
nhiều chư tôn thiền đức ni với nhiều nhiệt huyết, 
tích cực dấn thân trong việc xây dựng và bồi đắp 
cho ni đoàn. 

Hình ảnh chư tôn trưởng lão Ni luôn là những 
khuôn mẫu mô phạm xuất thế độ sanh cho hàng hậu 
học ni giới chúng ta khát ngưỡng và tu học. Sự dấn 
thân hành đạo, đem Phật pháp vào xã hội tựa như gỗ 
chiên đàn, khiến hương thơm trí tuệ, tài năng và lòng 
từ bi của các ngài đã lan tỏa và đã làm rạng danh cho 
hàng Thích Nữ nói riêng và Phật giáo nói chung. 



72 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

IV. THÁCH THỨC – CƠ HỘI
Trong lịch sử nhân loại, đạo Phật là tôn giáo 

đầu tiên đã đề cập đến sự bình đẳng giữa nam-nữ, 
trong khi đó có nhiều quốc gia ở Châu Á hay Trung 
Đông có xu hướng trọng nam khinh nữ, nên nữ giới 
thường bị coi nhẹ, đánh giá không cao, ít có ảnh 
hưởng, không được giữ chức vụ, chỉ lo bếp núc và 
sai việc vặt... Hoa kỳ là đất nước nổi tiếng với câu 
“Lady first” (phụ nữ là ưu tiên số một), nên ni giới 
được ưu tiên đứng lên cùng đại tăng, chung xây ngôi 
nhà Phật pháp.

Tại hải ngoại, ni giới đang đối diện với hiện 
tượng tiếp biến văn hóa (acculturation) hay đa văn 
hóa (multi-culture). Một ni đoàn thuần Việt sẽ giảm 
để trở thành một cộng đồng ni giới pha trộn văn hóa 
(cultural hybridity) Việt-Mỹ, Việt-Úc, Việt-Đức, 
Việt-Canada... Như chiếc xe hơi chạy bằng nửa 
điện, nửa xăng thì gọi là hybridity car. Để tồn tại và 
phát triển Phật giáo trong cộng đồng đó, ni giới phải 
thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh và hòa Phật pháp 
với văn hóa bản địa đó.

Được sống và tu học tại đất nước Hoa Kỳ là 

một phước duyên mà nhiều người mơ đến. Về mặt 
nâng cao kiến thức, các trường đại học, cao đẳng 
Mỹ sẵn sàng chu cấp học bổng (financial aids và 
scholarship) nếu chư ni chịu khó học và theo đuổi 
chí nguyện.

Hoa kỳ là một đất nước tự do, thịnh vượng với 
nền giáo dục hiện đại và khoa học kỹ thuật tiến bộ. 
Qua mạng nối kết facebook, internet online, chẳng 
những Phật giáo, tôn giáo mà các nghành khác cũng 
đang xít lại gần nhau... đang có xu thế hội nhập 
quốc tế lẫn nhau. Nếu chư ni biết ứng dụng và thích 
ứng thì nó sẽ là một công cụ hữu hiệu trong sứ mệnh 
hoằng pháp qua online.

Ni giới tại hải ngoại có nhiều thách thức và 
chông gai trước mắt để tồn tại (dụng công nhiều 
hơn so với ni giới Việt Nam tại Việt Nam). Ni giới 
tại hải ngoại cũng có nhiều cơ hội và tương lai trước 
mắt nếu chúng ta chịu khó dấn thân, hòa đồng và 
tìm cách sinh tồn cũng như phát triển. 

Ni giới sẽ làm được việc này để phát huy trọn 
vẹn vai trò của mình bởi lẽ ni giới có nhiều ưu điểm: 
dịu dàng, mềm mỏng, chịu khó, duy trì, chịu đựng, 
vượt khó để thành tựu, chân cứng đá mềm, có công 

Ba thuyết trình viên từ trái sang phải: Sư cô Nhật Hạnh, Sư bà Nguyên Thanh và Ni sư Giới Hương.
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mài sắt có ngày nên kim... 
Chúng ta không chỉ liên kết với các ni đang hiện 

diện tại trường hạ này để duy trì giới-định-tuệ chung 
xây ngôi nhà ni giới, mà chúng ta còn phải có bổn 
phận liên kết các ni người Mỹ gốc Việt mà không 
biết nói tiếng Việt, chỉ biết tiếng Anh. Ni giới phải 
thuyết pháp bằng tiếng Anh cho thế hệ trẻ Việt-
Mỹ, cho người dân Mỹ địa phương tới chùa học 
đạo... Tuy nhiên để hoàn thành sứ mệnh này, ngoài 
vốn liếng sinh ngữ (một dụng công mới), ni giới 
cần phải có nội lực, công phu tu tập thì khi thuyết 
pháp sẽ chuyển tải được năng lượng Phật pháp đó 
đến thính giả. Nếu chỉ cần Anh ngữ, thì người dân 
Mỹ bình thường cũng có thể làm được. Điểm cần ở 
giảng sư là năng lượng kinh nghiệm, năng lượng tu 
tập và truyền đạt... và cả ngôn ngữ truyền đạt.

SAKYADHITA
Xin mạn phép đưa ra một ví dụ điển hình
Sakyadhita là Hội Những Người Con Gái của 

Đức Phật, một liên hội phụ nữ trên khắp thế giới. 
Một hiệp hội đa văn hóa, không phân biệt màu da, 
địa vị xã hội, tôn giáo và trình độ giáo dục, vv... Hội 
này đã và đang được thế giới biết đến dưới sự lãnh 

đạo của Ni sư Tsomo, người Mỹ, tại San Diego. Số 
thành viên mạng nối của hội hơn cả 10 ngàn người.

Hội Sakyadhita cũng là một mạng nối giữa các 
ni Phật giáo thuộc nhiều hệ phái, nhằm nâng cao: vị 
trí, vai trò của ni giới, đẩy mạnh sự hòa hợp của ni 
đoàn, thúc đẩy tu tập chuyên sâu kinh-luật-luận, từ 
thiện xã hội và thúc đẩy nghiên cứu, xuất bản những 
chủ đề liên quan đến ni giới. Đây là một mô hình 
sự phát triển Ni giới Phật giáo trên toàn thế giới từ 
nhiều nền văn hóa khác nhau.

Trở lại Ni giới Việt Nam tại hải ngoại, phạm vi 
Ni giới của chúng ta nhỏ hơn, có thể bước đầu chỉ 
giới hạn Ni giới trong cùng một giáo hội, nên nhu 
cầu đòi hỏi chúng ta sẽ ít hơn. Tuy nhiên cũng có 
rất nhiều thử thách như trên đã trình bày và tạm thời 
xin đưa ra vài kiến nghị để xây dựng Ni đoàn trong 
hiện tại và tương lai như sau:

V. ĐỀ NGHỊ TƯƠNG LAI
1. Vâng giữ Bát kính pháp vì đây là một phương 

cách tuyệt vời để nâng cao, tăng trưởng giá trị của 
một vi ni đạo hạnh. Chư tăng hay quý Phật tử nhìn 
vào cốt cách khiêm cung của một vị ni sẽ phát sanh 
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thêm lòng kính trọng và điều phục được tâm của 
người đối diện

2. Tinh thần “tôn sư trọng đạo” cần được nâng 
cao trong hàng ngũ ni giới

3. Nghiêm thân tiến đạo tu học, giữ gìn oai nghi 
giới luật và phép tắc của thiền môn

4. Nửa tháng tụng giới luân phiên ở mỗi chùa 
trong địa phương

5. Tổ chức khóa chuyên sâu về kinh, khóa tu, 
khóa niệm Phật

6. Tổ chức lớp bồi dưỡng luật cho chư ni
7. Quý sư bà và chư Ni lãnh đạo với kiến thức 

cao rộng, đạo hạnh thâm sâu, nên kêu gọi và thúc 
đẩy ni giới, đứng lên, dấn thân, từ bỏ tư tưởng mặc 
cảm tự ti, cách sống khép kín để hòa cùng đại cuộc, 
cùng với chư tăng chung xây ngôi nhà Phật giáo 
VN tại hải ngoại, để đóng góp cho Phật giáo hay cụ 
thể Giáo Hội có nhiều điểm son tốt đẹp.

8. Giáo hội và quý ni trưởng cần có đối sách kịp 
thời trong việc sử dụng nhân tài một cách hợp lý, để 
tất cả chư ni thấy được trọng trách của mình đối với 
Phật pháp. Ni giới nên thực hiện chí nguyện, phát 
huy vai trò và nhiệm vụ trong các lãnh vực mà đất 
nước Hoa Kỳ hay nói chính xác cộng đồng Việt-Mỹ 
đang mong muốn ni giới chúng ta đóng góp. 

9. Khuyến khích truyền cảm hứng để chư ni 
nghiên cứu và sáng tác, viết về cách hướng dẫn của 
Đức Phật đối với ni giới, công đức của chư tôn thạc 
đức ni đối với xã hội và đời sống tu viện... để thế 
giới biết đến vai trò, hiện hữu và sự đóng góp của 
ni giới. 

10. Có nhiều đất dụng võ vì nhiều websites 
(như website: www.huongsentemple.com của Chùa 
Hương Sen, Perris, Cali) sẳn sàng đăng và chờ đợi 
các sáng tác của ni giới. Các Tổng Vụ Ni bộ nên tạo 
một website cho Ni giới Vietnam tại Hải ngoại để 
đặc biệt cho các sinh hoạt của chuyên giới Ni với 
nhau.

11. Tạo một mạng xã hội liên kết các ni với 
nhau, đặc biệt các ni trẻ có nhiệt huyết dấn thân... 
thăm hỏi, tương thân, tương trợ, tôn trọng lẫn nhau 
và chia sẻ các hoạt động Phật sự giữa các chùa với 
nhau (chưa dám nói đến toàn cầu, chỉ dám nói đến 
các ni cùng chung giáo hội với nhau, cùng chung 
lý tưởng và ý thức hệ). Tăng cường sự tương tác 

hoằng pháp qua mạng giữa ni giới và Phật tử. Điều 
này giúp trình độ Phật pháp và ứng dụng Phật pháp 
trong xã hội sẽ được nâng cao trong ni giới.

12. Nên có các khóa hành trì bằng tiếng Anh, 
tạo thư viện kinh sách trực tuyến, hướng dẫn và 
truyền tải thông tin tu học online. Không ngừng đổi 
mới và hiện đại hóa phương cách hoằng pháp cho 
phù hợp với đất nước Hoa Kỳ.

13. Tham gia kiến thức thế học như văn hóa, 
công nghệ, vi tính, y tế, xã hội, pháp luật... nâng cao 
nội và ngoại điển.

14. Đào tạo Ni giới giàu năng lượng tu tập, có 
kinh nghiệm trong hành trì, giảng dạy trong và 
ngoài nước, trong và ngoài bổn tự, thuyết trình một 
cách mạch lạc và sâu sắc, để trở thành những giáo 
phẩm, những lãnh đạo sáng ngời của Phật giáo. 

Thúc đẩy sự phát triển của ni giới tại hải ngoại, 
địa phương và đất nước mà Phật đã bổ xứ theo nhân 
duyên của mỗi chúng ta để ni giới có thể phát huy 
vai trò của mình mà Đức Phật, chư tổ và giáo hội 
đã kỳ vọng.

Theo Dr. Christie trong cuốn When Buddhist 
Women Meet (Taiwain University, 2000) trên thế 
giới hiện nay có hơn 300 triệu nữ Phật giáo. Đó là 
một lực lượng hùng hậu để mang lại một thế giới tốt 
đẹp hơn. Nếu các phụ nữ này đoàn kết lại, không 
tách rời xã hội, trong hoạt động xã hội từ bi và môi 
trường tu tập đạo hạnh thì họ có thể trở thành một 
lực lượng quan trọng cho sự biến đổi toàn cầu.

Với sự lớn mạnh và những giá trị của ni bộ, 
ni giới sẽ là những nhân tố tích cực đóng góp cho 
những thành đạt của Phật Giáo Việt Nam tại hải 
ngoại. Ni giới đóng một vai trò quan trọng cùng với 
chư tăng xây dựng một xã hội Phật giáo Mỹ-Việt 
tốt đẹp. Bằng cách này, Ni giới đã, đang và sẽ xây 
dựng chỗ đứng của mình trong lòng xã hội Việt-Mỹ 
và sẽ là một sự kết nối tích cực ở cấp độ toàn cầu để 
nuôi dưỡng tâm linh vì lợi ích của tất cả trên toàn 
thế giới.

Mùa Kiết Hạ An Cư, ngày 26/06/2018
Kính tường,

Thích Nữ Giới Hương
(huongsentemple@gmail.com)
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THE SUMMER SANGHA
Thích Ân Huệ

My talk is appropriate for the occasion of our 
summer lectures. I think of all devotees of Chùa 
Diệu Pháp and others assembled here today as 
Buddhist Sangha. As you will see in my story, the 
Buddha did not discriminate – he taught all lay-
people: Brahman, priests and arhats and make no 
distinction as to worthiness. Women and men were 
both treated equal by the Buddha. So, here we go 
– all joining in with Shakyamuni to help form our 
Summer Sangha here at Chùa Diệu Pháp – again 
this summer.

THE FIRST SERMON
After his enlightenment, then walking many 

days across the hot plains of India, Shakyamuni 
fi nally reached Varanasi. He soon went to Deer 
Park, where the fi ve ascetics who had accompanied 
him for six years were the n staying.

Seeing a monk approaching, the fi ve recognized 
him as the Gautama whom they had followed in his 
practice of austerities (Gautama was Shakyamuni’s 
family name). “That is Gautama, isn’t it? He is the 
fallen monk who failed in his ascetic practices. Let 
us refrain from paying our respects to him when he 
comes to us.”

But when they met Shakyamuni they were 
aff ected by his dignity. Each rose and received him 
reverently. They took his begging bowl, washed his 
feet and dried them, and prepared a seat of honor for 
him. They greeted him: “Our friend, Gautama!”

Shakyamuni then solemnly said: “You must no 
longer address me as Gautama, nor yet as friend. 
I have become a Buddha. I will preach to you the 
eternal truth. If you practice this according to my 
teaching, you will surely attain enlightenment.”

Anyone other than Shakyamuni making such a 
seemingly haughty statement would inevitably invite 
accusations of arrogance. It is not possible for the 
ordinary human mind to understand Shakyamuni’s 

own attainment of his buddhahoood. His awareness 
was founded both in the universal truth to which he 
had been awakened and in his realization that all 
living beings were his responsibility.

Those of us who linger at the various stages 
before attaining Buddhahood are unperfected and 
therefore should always be modest. However, since 
Shakyamuni was a Buddha, any draw-back on his 
part would have denial of his Buddhahood. We 
must understand this point that Shakyamuni was 
not exhibiting overweening pride.

The fi ve monks were inspired by Shakyamuni’s 
virtue and paid him homage, but they did not 
consent immediately to listen to Shakyamuni’s 
teaching. In fact, at fi rst they did not want to hear 
it. However, Shakyamuni, ardently desiring to 
enlighten them, addressed them three times, saying, 
“I will now preach the Law to you. Come and listen 
to me.” Two times they refused to heed him. Finally 
he said to them sternly, “Monks! Have I ever 
spoken untruthfully to you? Have I?” They recalled 
that he had always taught them with honesty, and 
they were moved by his compassionate wish to 
save all sentient beings from their suff erings. As 
they refl ected on these things, a desire to hear 
Shakyamuni’s message arose in them.

Shakyamuni had reached Deer Park in the 
afternoon, and he spent the hours from early evening 
onward alone in silent meditation. At midnight, 
when the sounds of the day had died away, a serene 
air stole upon the surroundings and Shakyamuni at 
last began to preach.

“Monks! In this world there are two extremes 
– that of self-mortifi cation and that of self-
indulgence – they must be avoided. By avoiding 
these two extrems and following the Middle Path, 
I have attained the highest enlightenment.” Thus 
Shakyamuni began his fi rst sermon.

He then preached the Four Noble Truths, 
teaching that man must recognize that life is fi lled 
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with suff ering (the Truth of Suff ering), grasp the 
real cause of suff ering (the Truth of the Cause), 
and by daily religious practice (the Truth of the 
Path) extinguish all kinds of suff ering (the Truth of 
Extinction). Shakyamuni went on to expound the 
Eightfold Path – right view, right thinking, right 
speech, right action, right living, right endeavor, 
right mindfulness, and right meditation – as the 
Truth of the Path leading to the extinction of all 
suff ering. First Ajnata – Kaundinya and then each of 
the other bhikshus, or monks, reached the fi rst stage 
of enlightenment, becoming free of all illusions. 
Speaking of this fi rst sermon Shakyamuni says, as 
in chapter 2 of Lotus Sutra,

“The nirvana-nature of all existence, 
Which is inexpressible,
I by [my] tactful ability
Preached to the fi ve bhikshus.
This is called [the fi rst] rolling of the Law-wheel,
Whereupon there was the news of nirvana
And also the separate names of Arhat,
Of Law, and of Sangha.”

The expression “rolling of the Law-wheel” 
requires some explanation. In Indian mythology 
the ideal ruler, known as a wheel-rolling king, was 
supposed to govern by rolling a wheel and to rule 
not by armed might but by virtue. In Buddhist terms 
there are four such kings, each with a precious wheel 
of gold, silver, copper, or iron, in accordance with 
how large a portion of the world he rules. The king 
of the gold wheel unites and rules the entire world.

The Buddha’s Law is like the wheel of gold. 
When a great sage preaches this Law it is as if he 
had rolled the gold wheel: all come to respect and 
honor him and his rule, or teaching. Thus “to roll 
the Law-wheel,” or the “wheel of the Law,” means 
to teach the Buddha’s Law.

During the forty-fi ve years between his fi rst 
sermon and his death, Shakyamuni ceaselessly 
rolled the Law-wheel in the villages and countries 
of northern and central India, and that Law-wheel 
continued to roll even after his death. In one 
direction, it rolled through Central Asia into China 
and Korea and on to Japan; in another direction, it 
rolled throughout Southeast Asia.

FORMING THE SANGHA
Further explanation of the name of Arhat, above, 

is needed here. An arhat, literally, “man of worth, 
honorable one,” is an enlightened person who is 
free from all cravings and this from rebirth, and is 
therefore worthy of the respect of all who meet him. 
For a time after his enlightenment, Shakyamuni 
was the only arhat; but after fi rst rolling of the 
Law-wheel, when the truth to which Shakyamunni 
had been enlightened was fi rst made known to 
others, fi ve more arhats joined him. The Sangha, 
or community of believers, did not exist before his 
fi rst sermnon but came into being when the fi ve 
monks who had attained enlightenment became 
his disciples. In terms of the Three Treasures – the 
Buddha, the Law, and the Sangha – Shakyamuni 
was at fi rst the embodiment of all three. It was not 
until after the fi rst rolling of the wheel of the Law 
that the Buddha, the Law, and the Sangha acquired 
separate identities.

After delivering his fi rst sermon, Shakyamuni 
decided to remain at Varanasi with his fi ve disciples 
during the rainy season, which was about to 
begin. Living in Varanasi, an important trade and 
commercial center, was a wealthy merchant called 
Kulika who had a son named Yashas. Kulika loved 
his only son so much that he built summer and 
winter villas for Yashas and had many beautiful 
maidens wait upon him, clothing him in gorgeous 
raiment and putting golden shoes on his feet. 

Once Yashas chanced to waken from a deep 
sleep at midnight after having entertained a number 
of friends and their wives. He called out to his 
serving women for water, but none awake at his 
summons. Going to fetch some water, Yashas passed 
the women’s sleeping quarters. His dancers and 
serving women appeared to have been exhausted 
by the party, for they lay about wherever they had 
fallen asleep rather than in their accustomed places. 
Awake, the maidens seemed beautiful, gentle, and 
charming; but asleep they were a disagreeable 
sight, with spittle dribbling from their open mouths 
and their no longer graceful limbs fl ung carelessly 
in all directions.

Disenchanted by the discovered postures of his 
servants, Yashas was rendered speechless. At one 
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point, he felt great contempt for himself for having 
indulged in pleasures with those young women. 
Despite the late hour he rushed from the house 
and walked about the city as if mad, crying, “Ah 
me! How miserable I am! How distressed I am!” 
Without thinking, he made his way to Deer Park.

As the eastern sky was beginning to turn gray, 
Shakyamuni arose to meditate while strolling 
through the park. Yashas, who met him there, 
immediately recognized Shakyamuni as a peerless 
sage. He said beseechingly, “Master of the precepts! 
I am deeply anguished. Please save me!”

Shakyamuni answer tenderly, “Do not worry 
so about your distress. At my side there is no more 
sorrow or pain. Sit here and listen to what I tell you 
now.”

He then taugh Yashas that human life was all 
suff ering but that there was a way to extinguish that 
suff ering. Yashas become enlightened to a way of 
viewing the world that was completely diff erent 
from the way in which he has viewed it in the past, 
and he suddenly felt unburdened. Shedding his 
rich garments, he made a request of Shakyamuni: 
“Please permit me to become one of your disciples.” 
Shakyamuni, recognizing the purity of Yashas’s 
mind, accepted him as a disciple. Thus the seventh 
arhat appeared in this world.

The house of the merchant Kulika was in 
great turmoil when the disappearance of Yashas 
was discovered. Kulika sent his many servants to 
look everywhere for his lost son and, becoming 
distraught, himself set out in search of some trace 
of Yashas.

Shakyamuni, observing Kulika at Deer Park 
in quest of his missing son, called out, saying, 
“Merchant Kulika! You need not feel concern for 
your son, Yashas, whom you seek. You will see him 
before long. Sit here for a little while and listen to 
what I tell you now.”

Using various examples and methods, 
Shakyamuni instructed the rich merchant on the 
suff ering of life and the way to overcome that 
suff ering. When he perceived that Kulika was free 
of his attachement to his family and to material 
things and that he had accepted the Buddhist way 
of viewing life, Shakyamuni allowed him to meet 

with Yashas, who had been hidden close by.
Kulika, having been awaked to Shakyamuni’s 

teachings, was not surprised to see his son wearing 
the simple robe of a monk and said to Yashas, “It 
is fi tting that you have become a monk. Thank 
to you, I have been able to have my eyes opened 
to the great truth preached by the World-honored 
One. Hereafter I also will follow his teachings as a 
layman.” Kulika then address Shakyamuni: “I will 
devote myself to you, World-honored One, to your 
teachings, and to your followers. Please accept me 
as one of your believers.” Shakyamuni accepted 
him at once.

Kulika invited Shakyamuni and Yashas to dine 
at his home on the following day and asked if 
Shakyamuni would deliver a sermon at that time. 
After listening to Shakyamuni, the next day, both 
Yashas’s mother and his wife became devoted to the 
Buddha’s teachings. Thus, in the space of two days, 
two new words – upasaka, meaning a male lay 
believer, and upasika, meaning a female lay believer 
– entered the vocabulary of Buddhism. We should 
bear in mind that in India at that time women were 
regarded as naturally impure and lustful beings who 
would distract a man from serious religious study, 
and thus they were not permitted to join religious 
communities. Yet Shakyamuni paid no need to 
such beliefs and gladly included both female lay 
believers and nuns among his followers. Because 
of that practice we know he truly believed in the 
equality of all human beings.

Among Yashas’s friends in Varanasi were 
four to whom he was especially close. When they 
heard that Yashas, whose opinion they respected, 
had become a monk and that his whole family had 
become lay followers of the Buddha, they yearned 
to be instructed by the Buddha. Upon hearing his 
teachings they requested to be allowed to follow 
him as monks. Learning of the actions of Yashas 
and the four friends, fi fty other friends of Yashas 
came to listen to Shakyamuni and also asked for 
permission to become monks. All these friends of 
Yashas became free of all illusions and ultimately 
attained the enlightenment of an arhat. By this 
time, including the fi ve ascetics, the community of 
monks, or the Sangha, numbered sixty, all arhats.
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When his disciples numbered sixty, Shakyamuni 
thought it was at last time to begin his teaching 
mission, carrying to as many people as possible his 
message and the profound truth to which he had been 
enlightened. He spoke to his disciples: “Monks! I 
have now freed myself from all attachment to the 
world. You also have emancipated yourselves from 
all bonds. Therefore, let us go out to teach others 
for the sake of the peace and the happiness of 
humankind. But you must not go together on the 
same way. Each of you must choose a diff erent road 
and thus preach this Law widely. I will take the road 
to Rajagriha.” [the capital of Magadha].

Brahmanism, the major Indian religion at that 
time, made no eff ort to disseminate its teachings. 
Members of the priestly caste, the Brahmans, were 
responsible for its religious rites and prayers: the 
worship of members of other castes consisted chiefl y 
of private prayer and of making off erings, which 
the priests would, with the proper ritual, present 
to the gods on behalf of the supplicant. Members 
of the lowest caste, the Shudras, who were slaves 
or laborers, were not permitted to profess belief in 
Brahmanism. Given such social conditions, the eff orts 
of Shakyamuni to bring enlightenment equally to all 
people, both highborn and low, must have seemed 
nothing short of revolutionary, although in the light 
of our present-day views on the role of religion, we 
regard his course as only proper.

THE THREE TREASURES
When Shakyamuni fi rst began his teaching 

ministry, he met personally with every man who 
wished to become a monk and himself gave 
permission for the man to join the Sangha; but 
once Shakyamuni and his disciples set out on their 
separate journeys, it would have been impossible 
for him to meet each aspiring monk. To bring 
enlightenment to as great a number of people as 
possible, Shakyamuni decided that his indirect 
permission could be given to those who desired 
to become monks after hearing his message from 
his disciples. Yet permission could not be granted 
indiscriminately to all those who sought it: only 
those with a sincere resolve and who were spiritually 
ready could be accepted.

Shakyamuni therefore taught his disciples the 
three basic elements that are the spiritual foundation 
of Buddhism – the Buddha, the Law, and the 
Sangha. Shakyamuni felt that anyone who placed 
faith in these three elements, known as the Three 
Treasures, would be able to become his disciple 
without receiving permission directly from him. 
Today believers still use the following formula to 
express their faith in the Three Treasures.

We take refuge in the Budda.
We take refuge in the Law. 
We take refuge in the Sangha.
These words mean: “We depend on the Buddha, 

the truth preached by him, and the community of 
like-minded people united in their belief in and 
practice of his teachings, and we devote ourselves 
to these Three Treasures.” Shakyamuni taught 
these three elements to his followers because he 
knew that without a foundation on which they could 
depend spiritually they would be unable to believe 
and faithfully practice his teachings.

It is interesting to note that much of Japan’s 
fi rst law code, the Seventeen-Article Constitution 
promulgated in A.D. 604 by Prince-Regent Shotoku, 
was based on the spirit of Mahayana Buddhism as 
transmitted in the Lotus Sutra. For example, Article 
2 of that constitution reads: “Sincerely reverence 
the Three Treasures… What man in what age can 
fail to reverence this Law? Few men are utterly bad. 
They may be taught to follow it. But if they do not 
betake them to the Three Treasures, wherewithal 
shall their crookedness be made straight?”

Buddhism teaches that we must take refuge 
in the Three Treasures if we are to create a better 
society, and even non-Buddhists can accept this 
belief if we understand the Three Treasures in their 
broadest sense as a great teacher, a correct teaching 
preached by that teacher, and a community of 
believers in that teaching. Prince-Regent Shotoku 
undoubtedly had this Buddhist principle in mind 
when he included in his constitution the exhortation 
“Sincerely reverence the Three Treasures.”

The Buddha in whom Buddhits must take 
refuge is the Buddha within each of us. We fi nd this 
very thought recorded in various sutras preached by 
Shakyamuni.
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All human beings lovingly united with one 
another and harmoniously following the course of 
perpetual spiritual growth – this important aspiration 
is the ideal of thoughtful people everywhere. In 
order to realize this ideal, we must begin by making 
even our smallest relationships harmonious. We 
must begin by harmonizing our bonds with family, 
friends, and associates and then gradually extend 
our eff orts to the whole of society. We can point 
to our own Sangha as the most telling example of 
many strangers lovingly, harmoniously uniting with 
one another. Because the Sangha, a community of 
people united closely through their belief in the same 
religion, is not consecrated to worldly aff airs, it is 
an ideal instrument for bringing harmony to people. 
Regardless of what religion one follows, when he 
becomes part of a Sangha, he makes use of the 
most eff ective and fi tting means of establishing the 
foundation that will bring his spirits into harmony 

with all human beings.
In a general sense, to take refuge in the Sangha 

means to respect harmony as the basis of human 
society, to depend upon it, to devote ourselves to it, 
and to endeavor to realize it. Anyone should be able 
to understand and accept this broad interpretation 
of taking refuge in the Sangha.

The signifi cance of devotion to the Three 
Treasures, which I have outlined here, is obviously 
something of worth both to Buddhists and to people 
of other faiths. I believe that Buddhists must not only 
take refuge in the Three Treasures in the traditional 
Buddhist sense but also devote themselves to the 
Three Treasures in their broadest meaning. In that 
way the true spirit of Buddhism can be shared with 
the entire world’s people. These are the beginning, 
important steps in Shakyamuni forming the fi rst 
Summer Sangha.

TĂNG ĐOÀN MÙA HẠ
Nhật Bảo Quốc dịch

Bài pháp thoại của Thầy Thích Ân Huệ nhằm 
vào khóa tu mùa an cư kiết hạ. Thầy tin rằng, tất cả 
quý đạo hữu chùa Diệu Pháp cùng quý vị khác về 
đây trong khóa tu này được xem như là một

Tăng Đoàn Phật Tử. Trong bài pháp này - Đức 
Phật không có sự phân biệt kỳ thị – Ngài dạy cho 
mọi người, kể cả các vị Bà La Môn, hàng Tăng Lữ 
và các vị A La Hán không phân biệt đẳng cấp. Đàn 
bà và đàn ông được Đức Phật xem bình đẳng như 
nhau. Vậy, trong khóa tu này chúng ta hãy noi theo 
Đức Phật hình thành Tăng Đoàn Mùa Hạ ở đây, 
tại ngôi chùa Diệu Pháp, một lần nữa trong mùa 
hè này.

BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN
Sau khi giác ngộ, Đức Thích Ca Mâu Ni đã đi 

nhiều ngày băng qua vùng bình nguyên nắng cháy 
Ấn Độ, cuối cùng ngài đã đến Varanasi (Ba La 
Nại). Ngài đến ngay Vườn Nai (Lộc Uyển), nơi đó 

năm vị đạo sĩ đã từng theo ngài trong suốt sáu năm 
vẫn còn ở đó. 

Thấy có một nhà sư tiến đến gần, năm người 
nhận ra người ấy là Ngài Cồ Đàm (Goutama) mà 
họ đã từng theo để cùng tu khổ hạnh với ngài, (Cồ 
Đàm là họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni), rồi bảo 
với nhau rằng, “Có phải đó là ngài Cồ Đàm không? 
Người đã bỏ cuộc tu khổ hạnh! Chúng ta không nên 
chào hỏi khi người ấy đến với chúng ta.”

Nhưng khi họ gặp Đức Thích Ca Mâu Ni, họ 
đã bị ảnh hưởng bởi từ trường phẩm hạnh của ngài. 
Họ đứng dậy và kính trọng đón chào ngài. Họ đỡ 
lấy bình bát khất thực, rửa chân và lau khô chân 
ngài, rồi sửa soạn một chỗ ngồi tôn quý cho ngài. 
Họ đãnh lễ, “Chào đạo hữu Cồ Đàm!”

Khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni nghiêm nghị bảo, 
“Các người không nên gọi ta là Cồ Đàm, hay đạo 
hữu nữa. Ta đã thành Phật! Ta sẽ giảng cho các 
người nghe chân lý vĩnh cửu. Nếu các người thực 
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hành theo lời ta dạy, các người chắc chắn sẽ đạt 
được giác ngộ.”

Người nào ngoài Đức Thích  Ca Mâu Ni mà 
tuyên bố một cách kiêu kỳ như vậy, chắc chắn sẽ 
bị cho là quá cao ngạo. Không thể nào tâm trí của 
người bình thường có thể thấu hiểu được sự đạt 
thành quả vị Phật của chính Đức Thích Ca Mâu Ni. 
Trí giác của ngài được căn cứ trên cả về chân lý 
phổ quát toàn triệt mà ngài đã chứng ngộ và trong 
sự thực chứng của ngài là tất cả chúng sanh đều là 
trọng trách của ngài.

Những ai trong chúng ta thường hay nấn ná ở 
những quả vị khác trước khi đạt thành Phật quả là 
không được toàn hảo, và vì vậy thường hay rụt rè. 
Tuy nhiên, từ khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, 
bất kỳ một sự rụt rè nào của ngài cũng có thể ngăn 
trở sự thành đạo của ngài. Chúng ta phải hiểu điểm 
này mà biết rằng Đức Thích Ca Mâu Ni đã không 
phô trương quá đáng.

Năm nhà sư ngưỡng mộ đức hạnh của Đức Thích 
Ca Mâu Ni và đã đãnh lễ với ngài, nhưng họ không 
muốn nghe ngài thuyết giảng ngay. Thật ra, ban đầu 
họ chẳng muốn nghe ngài giảng. Tuy nhiên, Đức 
Thích Ca Mâu Ni, với lòng nhiệt thành muốn dẫn 
dắt họ đạt đến giác ngộ, khuyên nhũ họ đến ba lần, 
mà bảo, “Bây giờ ta sẽ giảng Pháp cho các người. 
Hãy đến đây và nghe ta.” Hai lần họ từ chối không 
nghe ngài. Cuối cùng, ngài nghiêm trang mà nói 
với họ rằng, “Này các tỳ kheo! Có khi nào ta nói 
lời không chân thực với các người hay không?” Họ 
cố nhớ lại thấy rằng ngài đã luôn dạy họ lòng chân 
thực, và họ đã được hướng dẫn từ tấm lòng từ bi của 
ngài để cứu độ mọi loài chúng sanh khỏi khổ đau. 
Khi họ nhớ đến những điều này, lòng mong muốn 
nghe thông điệp của Đức Thích Ca Mâu Ni mới trổi 
dậy trong họ.

Đức Thích Ca Mâu Ni đã đến Vười Nai vào buổi 
chiều, và ngài dành hàng giờ vào đầu hôm để một 
mình hành thiền trong tỉnh lặng. Vào nửa đêm, khi 
thinh âm ban ngày biến dạng, không khí thanh tịnh 
bao trùm phủ khắp mọi nơi là đến lúc Đức Thích Ca 
Mâu Ni bắt đầu thuyết giảng.

“Này các tỳ kheo! Trong thế gian này có hai 
cực đoan – đó là tự-hành-xác và tự-lợi-dưỡng – cần 
phải tránh. Bằng cách tránh hai cực đoan này và 

đi theo Trung Đạo, ta đã đạt thành sự giác ngộ tối 
thượng.” Rồi Đức Thích Ca Mâu Ni bắt đầu thuyết 
giảng bài pháp đầu tiên.

Sau đó ngài giảng về Tứ Diệu Đế (Bốn Chân 
Lý Cao Thượng), dạy rằng, con người phải biết 
rằng đời sống là đầy khổ đau (Khổ Đế), tham chấp 
là nguyên nhân của khổ đau (Tập Đế), có cách để 
loại trừ mọi khổ đau (Diệt Đế) và hàng ngày thực 
hành con đường dẫn đến sự diệt khổ (Đạo Đế), Đức 
Thích Ca Mâu Ni tiếp tục giảng tám con đường 
chân chánh (Bát Chánh Đạo) - Chánh Kiến, Chánh 
Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định. Đầu 
tiên, ngài Kiều Trần Như (Ajnata-Kaundinya) và 
sau đó các tỳ kheo khác, đạt đến sự giác ngộ giai 
đoạn thứ nhất, thoát khỏi mọi vọng tưởng. Với bài 
pháp đầu tiên này, Đức Thích Ca Mâu Ni dạy, như 
trong chương 2 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa,

“Thể tánh Niết Bàn cùng khắp mọi hiện hữu,
mà không thể nghĩ bàn,
Ta, với khả năng mẫn tiệp [của ta]
Giảng cho năm tỳ kheo.
Đây được gọi là Chuyển Pháp Luân [đầu tiên],
Nơi đó có sự tín giải Niết Bàn
và cũng có tên riêng là A La Hán,
của Pháp, và của Tăng.”

Ý nghĩa nội dung “Chuyển Pháp Luân” cần 
vài sự giải thích. Trong thần thoại Ấn Độ, những 
vì vua lý tưởng, được gọi là Chuyển Luân Vương, 
được cho là vị vua cai trị bằng sự chuyển bánh xe 
(Chuyển Luân) và trị vì không phải bằng binh lực 
mà bằng đức hạnh. Trong từ ngữ Phật Học, có bốn 
loại vua như vậy, mỗi vị vua với một loại bánh xe 
quý là vàng, bạc, đồng, hay sắt, tùy theo vùng lãnh 
thổ trị vì lớn hay nhỏ. Vị vua bánh xe vàng thống 
nhất và trị vị toàn cõi thế giới.

Pháp của Đức Phật (Phật Pháp) giống như bánh 
xe vàng. Khi một vị hiền thánh vĩ đại giảng Pháp 
này giống như ngài chuyển bánh xe vàng: tất cả đến 
đãnh lễ và tôn vinh ngài và sự trì vị của ngài. Cho 
nên “sự chuyển bánh xe Pháp” hay “Chuyển Pháp 
Luân” có nghĩa là giảng dạy Phật Pháp.

Trong suốt bốn mươi lăm năm, từ bài pháp đầu 
tiên đến khi tịch diệt, Đức Thích Ca Mâu Ni, không 
ngừng nghỉ chuyển bánh xe Pháp khắp thôn làng và 
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lãnh thổ miền bắc và miền trung Ấn Độ, và bánh 
xe Pháp vẫn tiếp tục chuyển ngay cả khi ngài nhập 
diệt. Một đằng, bánh xe Pháp được chuyển qua 
miền Trung Á vào lãnh thổ Trung Hoa và Đại Hàn 
rồi đến Nhật Bản; một đằng, bánh xe Pháp được 
chuyển xuyên qua vùng Nam Á đến Đông Nam Á.

THÀNH LẬP TĂNG ĐOÀN
Cũng cần phải giải thích thêm về danh xưng A 

La Hán (Arhat) ở đây. Một A La Hán, trên danh 
nghĩa, là “người cao quý, đáng trọng vọng,” là một 
bậc giác ngộ thoát khỏi mọi tham chấp, từ đó không 
còn tái sinh, và do đó, được sự tôn kính của tất cả 
những ai gặp được người. Trong thời gian sau khi 
giác ngộ, Đức Thích Ca Mâu Ni là vị A La Hán độc 
nhất; nhưng sau lần chuyển Pháp Luân đầu tiên, khi 
chân lý mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ lần 
đầu tiên được trao truyền cho người khác, năm vị A 
La Hán nối tiếp theo ngài. Tăng Đoàn, hay tập thể 
tín đồ, đã không có trước khi ngài thuyết giảng bài 
Pháp đầu tiên, nhưng ra đời khi năm nhà sư đã đạt 
giác ngộ và trở thành đệ tử của ngài. Về danh nghĩa 
của Tam Bảo – Phật, Pháp, và Tăng – Đức Thích 
Ca Mâu Ni trước tiên là hiện thân của cả ba. Cho 
đến sau lần chuyển Pháp Luân lần thứ nhất, khi đó, 
Phật, Pháp, và Tăng là ba thực thể riêng biệt.

Sau khi trao truyền bài Pháp đầu tiên, Đức Thích 
Ca Mâu Ni quyết định ở lại Varanasi với năm vị đệ 
tử của ngài trong suốt mùa mưa, lúc đó vừa mới bắt 
đầu. Nơi thành Varanasi, một trung tâm thương mãi 
và mậu dịch quan trọng, có một thương gia giàu có 
tên là Kulila, ông ta có người con trai tên là Yashas. 
Người cha, Kulila, rất thương người con trai độc 
nhất của mình, nên ông cho cất một biệt thự mùa 
hè và một biệt thự mùa đông cho Yashas và nhiều 
người hầu đẹp đẽ theo để hầu hạ anh, trang phục 
quần áo tốt lành, và mang giày vàng vào chân anh.

Tình cờ Yashas bị đánh thức từ giấc ngủ say 
vào nửa đêm sau khi vui chơi với một số bạn bè và 
những người vợ của họ. Anh ta gọi người hầu gái 
lấy nước cho anh, nhưng không có ai thức để đáp 
lại lời gọi của anh. Đành phải đi kiếm nước, Yashas 
đi ngang qua chỗ ngủ của phụ nữ. Mấy vũ công 
và người hầu nữ dường như đã cạn kiệt sau cuộc 

ăn chơi trác táng, cho nên họ nằm la liệt ở bất cứ 
chỗ nào mà họ ngủ được thay vì về chỗ ngủ thông 
thường của mình. Lúc thức, các người hầu có vẻ đẹp 
đẽ, dịu dàng, và dễ thương; nhưng khi họ ngủ thật là 
khó coi, nước bọt nhiễu nhão từ miệng môi há rộng 
và tay chân duyên dáng của họ buông thả tứ tung. 

Thất vọng vì khám phá ra cảnh tượng của các 
nàng hầu, Yashas không nói nên lời. Anh cảm thấy 
quá ghê tởm chính mình vì đã có đam mê lạc thú với 
những người đàn bà trẻ kia. Bất kể trời quá khuya, 
anh vụt chạy ra khỏi nhà và đi cùng khắp phố như 
là người điên, than khóc, “Sao mà tôi khổ thế này! 
Sao mà tôi phiền thế này!” Không hay biết, anh đi 
lần đến Vườn Nai.

Khi vùng trời hướng đông vừa chuyển xám, Đức 
Thích Ca Mâu Ni thức dậy để đi thiền hành trong 
công viên. Chàng Yashas gặp ngài ở đó, tức khắc 
nhận ra ngài là một bậc thánh giả. Anh ấy khẩn cầu 
thưa, “Thưa tôn sư! Con khổ sở quá. Xin ngài cứu 
con!”

Đức Thích Ca Mâu Ni từ tốn đáp, “Đừng quá lo 
sầu về nỗi khổ của con. Bên cạnh ta, con không còn 
lo sầu và khổ não nữa. Hãy ngồi đây và lắng nghe 
những gì ta dạy cho con bây giờ.”

Sau đó, ngài dạy cho Yashas rằng đời người đầy 
khổ đau, nhưng có cách để diệt trừ khổ đau. Yashas 
đã tỏ ngộ ra được một cái nhìn thế gian hoàn toàn 
khác với cái nhìn từ trước đến giờ trong quá khứ, và 
anh ta đột nhiên cảm thấy trút bỏ được gánh nặng. 
Vứt bỏ quần áo quý giá của mình, anh ta thỉnh cầu 
Đức Thích Ca Mâu Ni: “Xin ngài cho phép con trở 
thành đệ tử của ngài.” Đức Thích Ca Mâu Ni, nhận 
thấy tấm lòng trong sạch của Yashas, ngài đã chấp 
nhận anh ta làm đệ tử. Vậy đây là vị A La Hán thứ 
bảy trong thế gian.

Căn nhà của thương gia Kulika rất hỗn loạn khi 
phát hiện sự vắng mặt của Yashas. Kulika gửi nhiều 
người giúp việc đi kiếm đứa con mất tích của mình 
ở khắp mọi nơi, quẫn trí, tự mình ông ra ngoài để đi 
tìm dấu vết của Yashas.

Đức Thích Ca Mâu Ni, khi quan sát Kulika tại 
Vườn Nai trong việc tìm kiếm đứa con mất tích của 
mình, ngài gọi ông. “Này thương gia Kulika! Ông 
không cần lo lắng cho đứa con trai của ông, Yashas, 
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mà ông đi tìm. Ông sẽ gặp không lâu. Hãy ngồi đây 
một chút và lắng nghe những gì mà ta nói.”

Dùng các ẩn dụ và phương pháp khác nhau, Đức 
Thích Ca Mâu Ni chỉ cho nhà thương gia giàu có về 
sự khổ não trong cuộc sống và cách vượt thắng khổ 
đau đó. Khi ngài nhận thấy Kulika đã thoát khỏi sự 
chấp trước về gia đình của mình và của cải vật chất, 
và ông đã chấp nhận cách nhìn đời của Phật Giáo, 
Đức Thích Ca Mâu Ni mới cho phép ông gặp lại 
Yashas, ẩn trốn ở gần đó.

Kulika, đã thức tỉnh trước giáo lý của Đức Thích 
Ca Mâu Ni, không ngạc nhiên gì khi thấy con mình 
choàng bộ cà sa đơn giản của nhà sư và bảo Yashas 
rằng, “Nó phù hợp vừa vặn khi con thành nhà sư. 
Cảm ơn con, ta có thể mở rộng đôi mắt của mình 
để thấy chân lý tuyệt vời được giảng dạy của Đấng 
Thế Tôn. Kể từ nay ta cũng sẽ làm theo lời dạy của 
ngài như là một cư sĩ.” Kulika sau đó thưa với Đức 
Thích Ca Mâu Ni: “Con sẽ cống hiến bản thân cho 
ngài, Đức Thế Tôn, cho giáo pháp của ngài, và cho 
tập thể tín đồ của ngài. Xin ngài hãy nhận con làm 
một tín đồ của ngài.” Đức Thích Ca Mâu Ni chấp 
nhận ông ngay.

Kukika mời Đức Thích Ca Mâu Ni và Yashas 
đến thọ trai tại nhà ông ta vào ngày hôm sau và thỉnh 
cầu Đức Phật cho một bài thuyết pháp vào lúc đó. 
Sau khi nghe Đức Phật giảng, qua ngày hôm sau, cả 
mẹ và vợ của Yashas đã phát nguyện đi theo giáo lý 
của Đức Phật. Như vậy, trong khoảng thời gian hai 
ngày, có hai từ ngữ mới – Ưu Bà Tắc (upasaka), nghĩa 
là cận sự nam (cư sĩ nam), và Ưu Bà Di (upasika), 
nghĩa là cận sự nữ (cư sĩ nữ) – được đưa vào ngữ vựng 
Phật Giáo. Chúng ta nên nhớ rằng ở Ấn Độ vào thời 
đó, phụ nữ được coi như là người có bản chất không 
thuần khiết và dâm đãng làm cho người đàn ông say 
đắm không thể nghiêm túc tu hành, và vì vậy, họ 
không được phép tham gia vào các đoàn thể tôn giáo. 
Tuy nhiên, Đức Thích Ca Mâu Ni không cần để ý về 
điều tin đó và sẵn sàng chấp nhận các nữ cư sĩ và nữ 
tu sĩ vào trong hàng tín đồ của ngài. Do vì thực hiện 
điều đó, chúng ta biết ngài thực sự tin vào sự bình 
đẳng của mọi con người.

Trong số những người bạn của Yashas ở thành 
Varanasi, có bốn người mà anh ta rất thân. Khi mà họ 

nghe Yashas, người mà họ kính trọng, đã trở thành 
một nhà sư và cả gia đình của anh đã trở thành đệ tử 
tại gia của Đức Phật, họ khao khát được nghe Đức 
Phật chỉ dạy. Khi nghe giáo pháp của ngài, họ thỉnh 
nguyện được làm sư theo ngài. Khi biết sự việc của 
Yashas và bốn người bạn, năm mươi người bạn khác 
của Yashas đến nghe Đức Thích Ca Mâu Ni giảng 
và xin làm sư theo ngài. Tất cả những người bạn của 
Yashas đã thoát khỏi mọi vọng tưởng và đạt sự giác 
ngộ của bậc A La Hán. Lúc ấy, kể cả năm người tu 
khổ hạnh, tập thể các nhà sư, hay Tăng Đoàn, được 
sáu mươi vị, tất cả đều là A La Hán.

Khi số đệ tử của ngài được sáu mươi, Đức Thích 
Ca Mâu Ni nghĩ đây là thời điểm chín muồi để bắt 
đầu sứ mệnh giáo hóa của ngài, mang đến càng 
nhiều người càng tốt với thông điệp của ngài và 
chân lý thậm thâm vi diệu mà từ đó ngài đã giác 
ngộ. Ngài bảo các đệ tử, “Này các tỳ kheo! Ta đã 
thoát khỏi mọi chấp trước thế gian. Các con cũng 
thoát khỏi mọi ràng buộc. Vì vậy, chúng ta hãy ra 
ngoài dạy cho người khác có được sự an vui và hạnh 
phúc của con người. Nhưng các con không được đi 
chung với nhau cùng một lối. Mỗi người phải chọn 
cho mình một con đường khác và vì vậy Phật Pháp 
mới được truyền bá rộng rãi. Ta sẽ đi hướng đến 
Rajagriha (thành Viên Xá) [thủ đô xứ Magadha].

Bà La Môn Giáo, một tôn giáo chính yếu của 
Ấn Độ vào thời đó, đã không nỗ lực để phổ biến 
giáo lý của họ. Người Bà La Môn, thành viên của 
giai cấp tăng lữ, chịu trách nhiệm về nghi lễ tôn giáo 
và sự cầu nguyện: sự thờ phượng của các thành viên 
của những giai cấp khác chủ yếu là để cầu nguyện 
và cúng kiến riêng tư, mà các vị tăng lữ có lẽ sẽ, 
với các nghi thức thích hợp, dâng cúng lên thần linh 
thay cho người tín thí. Thành viên của giai cấp thấp 
nhất, Shudras, là những người nô lệ và lao động, 
không được phép tín xưng trong Bà La Môn Giáo. 
Trong điều kiện hoàn cảnh xã hội như vậy, Đức 
Thích Ca Mâu Ni đã nỗ lực mang sự giác ngộ đến 
một cách bình đẳng cho mọi người, kể cả giai cấp 
cao quý lẫn giai cấp thấp hèn, không thấy thiếu sót 
trong cuộc cách mạng nhân bản, cho dù trong ánh 
sáng của thời hiện đại của chúng ta trong lãnh vực 
tôn giáo, chúng ta thấy đây là một tiến trình chân 
chính thích hợp.
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TAM BẢO
Khi Đức Thích Ca Mâu Ni bắt đầu sự giảng 

dạy của mình, ngài đã gặp riêng từng người mà họ 
muốn trở thành một nhà sư và chính ngài truyền 
giới cho những ai gia nhập Tăng Đoàn; nhưng một 
khi Đức Thích Ca Mâu Ni và các đệ tử của ngài đi 
theo những lộ trình riêng rẽ, thì ngài không thể nào 
gặp riêng rẽ mỗi nhà sư. Nhằm mang sự giác ngộ 
đến càng nhiều người càng tốt. Đức Thích Ca Mâu 
Ni đã quyết định rằng sự truyền giới gián tiếp có 
thể trao đến cho những ai muốn trở thành nhà sư 
sau khi nghe được thông điệp của ngài từ các vị đệ 
tử. Tuy nhiên, sự truyền giới không có thể trao một 
cách bừa bãi cho tất cả những ai cần nó; chỉ truyền 
cho những ai với sự thành tâm và tinh thần sẵn sàng 
chấp nhận.

Do vậy, Đức Thích Ca Mâu Ni dạy cho các đệ 
tử của ngài về ba yếu tố căn bản là cơ sở của tinh 
thần Phật Giáo – Phật, Pháp, và Tăng. Đức Thích 
Ca Mâu Ni cảm thấy rằng bất cứ ai đặt niềm tin 
vào ba yếu tố này, được biết là Tam Bảo, có thể trở 
thành đệ tử của ngài mà không cần phải nhận qua 
sự truyền giới trực tiếp từ ngài. Ngày nay, các tín đồ 
hãy còn dùng phương thức này để biểu tỏ lòng tin 
nơi Tam Bảo:

Chúng con quy y Phật.
Chúng con quy y Pháp.
Chúng con quy y Tăng.

Những câu này có nghĩa là: “Chúng con nương 
tựa vào Đức Phật, chân lý truyền dạy từ ngài, và đoàn 
thể những người đồng tâm trong niềm tin của họ và 
thực hành giáo lý của ngài, và chúng con nguyện quy 
ngưỡng vào Tam Bảo.” Đức Thích Ca Mâu Ni dạy 
ba yếu tố căn bản này cho tín đồ của ngài, bởi vì ngài 
biết, nếu không có một nền móng căn bản để nương 
tựa tinh thần, thì họ không thể vững tin và thực hành 
một cách tinh tấn giáo lý của ngài.

Một điều đáng ghi nhận là phần lớn bộ luật đầu 
tiên của Nhật Bản, được gọi là Hiến Pháp Mười Bảy 
Chương, truyền bá vào năm 604 sau tây lịch, bởi 
Thái Tử Thánh Đức, đã dựa theo tinh thần Phật Giáo 
Đại Thừa như đã truyền đạt trong Kinh Pháp Hoa. 
Thí dụ như Chương 2 của Hiến Pháp viết: “Thành 

kính tôn trọng Tam Bảo... Những ai vào tuổi nào 
mà không biết kính trọng Pháp Luật này? Một ít 
người nói năng xấu xa. Họ cần được dạy dỗ để tuân 
thủ. Nhưng nếu họ không tôn kính Tam Bảo, thì 
cần phải giáo hóa những kẻ ngu si cho thuần thành 
chân chánh?” 

Phật Giáo dạy rằng, chúng ta cần phải quy y 
Tam Bảo, nếu chúng ta muốn tạo ra một xã hội tốt 
đẹp hơn, ngay cả những người không phải là Phật 
Tử cũng có thể chấp nhận sự tin tưởng này nếu 
chúng ta hiểu Tam Bảo theo quan niệm rộng rãi 
hơn như là một bậc thầy vĩ đại, một giáo lý đúng 
đắn được truyền dạy bởi vị thầy đó, và một đoàn 
thể những tín hữu trong giáo lý đó. Thái Tử Thánh 
Đức chắc chắn đã dựa vào nguyên tắc Phật Giáo 
này trong tâm ý của ngài khi đưa vào hiến pháp của 
mình mang tinh thần, “Tôn kính Tam Bảo.”

Đức Phật mà Phật Tử chúng ta phải quy y chính 
là Đức Phật bên trong mỗi chúng ta. Chúng ta tìm 
thấy ngay ý tưởng này được ghi chép qua nhiều kinh 
tạng được truyền dạy từ Đức Phật.

Mọi người đều yêu thương đoàn kết và hòa hợp 
lẫn nhau trong tiến trình phát triển tâm linh – khát 
vọng quan trọng này là lý tưởng của những người 
hiểu biết ở khắp mọi nơi. Nhằm thực hiện ý tưởng 
này, chúng ta cần phải bắt đầu ngay trong phạm vi 
nhỏ nhắn của chúng ta, bằng cách sống hài hòa trong 
mối tương quan giữa chúng ta với gia đình, bạn bè, 
và những cộng sự viên rồi sau đó mở rộng ra đến toàn 
thể cộng đồng xã hội. Chúng ta có thể đưa ra Tăng 
Đoàn của mình là một khuôn mẩu được nói đến nhiều 
nhất của nhiều người không quen biết nhau sống với 
nhau trong sự tôn kính, hài hòa đoàn kết. Bởi vì Tăng 
Đoàn, là một đoàn thể với nhiều người sống đoàn 
kết trong cùng một niềm tin tôn giáo, không xen vào 
chuyện thế gian, là một công cụ lý tưởng để đem lại 
sự thái hòa đến con người. Không xét đến tôn giáo 
nào mà họ theo, khi người ấy là một phần tử của 
Tăng Đoàn, người ấy áp dụng một cách có hiệu quả 
và thích hợp để thiết lập cơ sở sẽ mang tinh thần của 
họ vào sự hòa hợp với toàn thể nhân loại.

Một nhận xét tổng quát, quy y Tăng có nghĩa 
là tôn trọng sự hòa hợp như là một cơ sở của xã hội 
loài người, dựa vào nó, để cống hiến mình cho đó, 

Xem tiếp trang 131
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A Father’s love…
Anonymous

Fathers seldom say "I love you"
Though the feeling's always there,
But somehow those three little words
Are the hardest ones to share.

And fathers say "I love you"
In ways that words can't match -
With tender bedtime stories -
Or a friendly game of catch!

You can see the words "I love you"
In a father's boyish eyes
When he runs home, all excited,
With a poorly wrapped surprise.

A father says "I love you"
With his strong helping hands -
With a smile when you're in trouble
With the way he understands.
He says "I love you" haltingly,
With awkward tenderness -
(It's hard to help a four-year-old into a party 
dress!)

He speaks his love unselfishly
By giving all he can
To make some secret dream come true,
Or follow through a plan.

A father's seldom-spoken love
Sounds clearly through the years -
Sometimes in peals of laughter,
Sometimes through happy tears.

Perhaps they have to speak their love
In a fashion all their own.
Because the love that fathers feel
Is too big for words alone!

Tình của Bố…
 
Bố thường ít nói: “Yêu con!”
Mặc dù tình cảm sẵn luôn tràn đầy
Tuy nhiên đôi chữ nhỏ này
Rất là khó nói để thay tiếng lòng.

Tâm tình Bố nói “Yêu con!”
Thường không biểu lộ ra luôn bằng lời
Mà bằng hành động của người -
Truyện ru ngủ lúc tối trời kể ra -
Hay là thân mật tham gia
Trò chơi con trẻ thăng hoa tâm hồn!

Ta nhìn mắt Bố thấy luôn
Những lời Bố nói “Yêu con!” trong này
Mắt hồn nhiên, trẻ trung thay
Nhất là khi Bố chạy bay về nhà
Trong tay cầm một món quà
Vụng về gói ghém, bất ngờ tặng con.

Ta nhìn tay Bố thấy luôn
Những lời Bố nói “Yêu con!” nồng nàn
Khi ta gặp lúc khó khăn
Bàn tay Bố khoẻ ân cần giúp ngay -
Nụ cười tươi trẻ kèm đây
Thật là thông cảm, vui vầy, thiết tha.

 “Yêu con!” Bố chẳng nói ra
Thay bằng âu yếm thấy mà vụng sao
Giúp con mới bốn tuổi đầu
Mặc quần áo đẹp có đâu dễ dàng.

Tình yêu của Bố rỡ ràng
Không hề ích kỷ, không màng bản thân
Bố cho hết chẳng ngại ngần
Giúp con thực hiện ước thầm bấy lâu
Giúp con mau đạt yêu cầu
Chương trình, kế hoạch trước sau hoàn thành.

Ít khi nói, thường lặng thinh
Nhưng bao năm Bố thắm tình cùng con -
Đôi khi là chuỗi cười ròn
Đôi khi là giọt lệ tuôn vui mừng.

Bố không theo cách thông thường
Vì tình Bố tỏ theo đường lối riêng
Vừa vĩ đại lại linh thiêng
Lời nào mà nói hết liền được đây!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
(chuyển ngữ)
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Mẹ Hiền Quán Thế ÂmMẹ Hiền Quán Thế Âm
Thích Quảng Long

H ình ảnh Bồ Tát Quán 
Thế Âm thờ trong các 
chùa xưa nay rất quen 
thuộc đối với người 

Phật tử chúng ta, nhất là các chùa 
thuộc Phật giáo Bắc truyền. Đức 
Quán Thế Âm là một vị cổ Phật 
bắt nguồn từ Ấn Độ xa xưa mà 
phạn ngữ gọi là Avalokitesvara. 
Hình ảnh quen thuộc của Ngài 
tay trái bưng bình cam lồ còn gọi 
là bình thanh tịnh và tay phải cầm 
nhành dương liễu mềm mại nên 
gọi là thùy dương liễu. Ý nghĩa 
rất biểu trưng vì chúng sanh có 
quá nhiều nỗi khổ niềm đau nên 
Đức Quán Thế Âm phát nguyện 
nơi nào có nỗi khổ ấy nếu xưng 
danh hiệu thì Ngài liền ứng hiện 
đến cứu ngay. Cho nên trong kinh 
Pháp Hoa phẩm Phổ Môn diễn 
đạt một thuật ngữ thường nghe đó 
là “Lâm nạn xưng danh”. Hình 
ảnh của một người từ mẫu dù bận 
rộn trăm công ngàn việc nhưng 
khi nghe đứa con của mình có 
vấn đề cần thì người mẹ liền dừng 
ngay những công việc để đến với 
đứa bé. Cũng vậy với ba mươi hai 
ứng hóa thân, Bồ Tát Quán Âm 
cũng luôn có mặt khắp mọi nơi 
khi chúng sanh cần.

Với hạnh nguyện cứu khổ 
độ sanh và vì lòng đại từ đại bi 
quá lớn nên Ngài đã phát ra mười 
hai đại nguyện. Hình ảnh người 
Mẹ rất gần gũi chúng sanh nên 

hình tượng ngày nay chúng ta 
thờ thường thấy là hình ảnh Ngài 
đứng lộ thiên hoặc có khi ngồi với 
một phong thái tự tại an nhiên. 
Phổ Môn phẩm đề cập đến hình 
tướng thị hiện của Ngài như sau:

“Thiện nam tử! Nếu có chúng 
sanh trong quốc độ nào đáng 
dùng thân Phật đặng độ thoát, 
thời Quán Thế Âm Bồ tát liền 
hiện thân Phật mà vì đó nói pháp 
cho đến người đáng dùng thân 
Chấp Kim Cang Thần đặng độ 
thoát, liền hiện Chấp Kim Cang 
Thần mà vì đó nói pháp v.v..”

Đức Quán Thế Âm, Ngài đi 
dạo các cõi nước tuy nhiên cõi 
Ta bà là có nhơn duyên lớn và 
vì vậy Bồ tát Quán Âm thường 

thị hiện ra các thân hình để ban 
tặng cho cuộc đời sự không sợ hãi 
gọi là thí vô úy. Thật ra, chúng 
ta thường quen gọi Ngài là Bồ 
Tát Quan Âm kỳ thực gọi cho 
đúng và chính xác là chữ Quán. 
Vì chữ Quán nghĩa sâu xa hơn và 
cái nhìn cũng thẩm thấu hơn, còn 
chữ quan là cái nhìn chưa sâu sắc.

Có đôi khi chúng ta lại thấy 
trong bức ảnh thờ gọi là Tây 
phương tam Thánh bao gồm có 
Đức Phật A Di Đà, hai bên là Bồ 
tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí 
để tiếp dẫn chúng sanh về thế giới 
Cực lạc tây phương nếu chúng 
sanh niệm Phật nhất tâm bất loạn 
từ một ngày cho đến bảy ngày.

Ngoài ra hình ảnh Quán Thế 
Âm còn có tượng Quan Âm Tứ 
Túy và Quan Âm Thiên Thủ 
Thiên Nhãn. Hình ảnh bốn tay 
hoặc ngàn tay ngàn mắt để làm 
gì vậy, đây là một ý nghĩa sâu xa 
mà trong Phật giáo đại thừa ẩn 
tàng những ý nghĩa vô cùng thâm 
thúy.

Bồ tát Quán Âm do Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu 
cho chúng ta biết và Đức Phật 
Thích Ca đã từng dạy rằng Đức 
Quán Âm thường đến cõi Ta bà 
và chúng sanh cõi này có nhơn 
duyên rất lớn với Bồ Tát cứu khổ 
độ sanh này. Bồ tát Quán Âm 
trong Bát Nhã Tâm kinh gọi Ngài 
là Bồ Tát Quán Tự Tại, vì Ngài 
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đã có những hạnh nguyện cao cả 
đem đến cho chúng sanh và cuộc 
đời món quà vô úy, thì không có 
tặng phẩm nào trên thế gian này 
sánh ví cho bằng được.

Với những ý nghĩa vừa nêu 
một cách khái quát để nói lên sự 
gần gũi bao dung của Bồ tát Quán 
Âm như hình ảnh của một từ mẫu 
thân thương rất quen thuộc đối 
với hàng Phật tử chúng ta. Bao 
giờ chúng sanh còn đau khổ thì 
hạnh nguyện độ đời của Bồ tát 
không bao giờ chấm dứt với lòng 
Bi Nguyện ấy.

Chúng sanh vô biên thệ 
nguyện độ là hạnh nguyện của 
Bồ tát Quán Âm. Chúng sanh đã 
tôn vinh xưng tụng Ngài không 
hết lời nên khi lâm nạn đều nhớ 
niệm: “Nam Mô Đại Từ Đại Bi 
Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn 
Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ 
Tát”.

Vả lại Đức Quán Thế Âm 
Ngài đặc biệt là Nhĩ căn viên 
thông tức là không những nghe 
tiếng kêu đau khổ của chúng 
sanh bằng âm thanh mà Ngài còn 
nghe tất cả các căn còn lại cũng 
linh diệu không khác nhĩ căn vậy.

Vài ý nghĩ thô thiển cũng chưa 
nói lên hết được hạnh nguyện cao 
cả của Bồ Tát Quán Thế Âm để 
cống hiến cho độc giả, mong rằng 
chư vị sẽ tìm hiểu nghiên cứu sâu 
hơn để đem lại lợi ích an vui cho 
nhiều người trong Mùa Vu Lan 
Hiếu Hạnh năm 2018 này.

Nam Mô Nhĩ Căn Viên 
Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Đại 
Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tỳ kheo: 
Thích Quảng Long

Quảng Tuệ Tống Phước Hiến

Vu Lan Ngày Giỗ Mẹ
Tháng bảy lại về, ngày Vu lan thắng hội,
Cũng là ngày con giỗ Mẹ hằng năm.
Nhìn ảnh Mẹ, nhớ ngày xưa tháng cũ,
Lòng thẩn thờ quay hướng thuở xa xăm

Ngày Vu Lan, người ta vui lễ Phật,
Mẹ trong tay, hớn hở đóa hoa hồng,
Con lặng lẽ, ứa nỗi buồn thành lệ,
Mắt nhạt nhòa nhìn mây trắng bâng khuâng.

Con vẫn nghĩ: Mẹ còn và mãi mãi
Không bao giờ Mẹ chết giữa lòng con
Tình thương Mẹ trở thành nhiên liệu sống,
Giúp đời con vượt khốn khổ cơ hàn,

Trời mùa thu, lá vàng theo nắng nhạt,
Gió sang mùa, lòng chạnh nhớ nhiều thêm.
Mẹ trong tim, ngực con cài hoa trắng,
Những giọt buồn thao thức thấm từng đêm.

Bảy bốn năm nổi trôi, tóc ngã bạc,
Vẫn mãi tìm hương tình Mẹ bao la.
Con đã khóc từ buổi đầu xa mẹ,
Mất Mẹ rồi, mất trắng tuổi ngọc ngà.

Đôi mắt Mẹ thấm đục màu nhẫn nhục,
Nuôi đời con như hương lúa trổ bông.
Thương nhớ Mẹ, lệ con tìm bóng Mẹ,
Mẹ theo con từng xuân hạ thu đông..

Con đã sống, đúng theo điều Mẹ ước,
Ngẩng cao đầu, không thẹn với nhân sinh.
Chấp hai tay ngang trái tim nhìn Mẹ,
Lời Mẹ khuyên, con gìn giữ nhân tình.
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VU  LAN  NHỚ  MẸVU  LAN  NHỚ  MẸ
Thích Đồng Trí

Những chùm lá trên cây 
đã ngả sang màu vàng, 
từng chòm mây trên 
bầu trời lãng đãng trôi, 

những khóm hoa Hồng trước sân 
đang nở rộ, tháng Bảy đang đến. 
Lại một mùa Thu nữa đang đến. 
Mùa Thu luôn gợi nơi lòng người 
những kỉ niệm, ký ức sâu xa, lắng 
đọng. Mùa Thu khiến lòng những 
người con hiếu thảo bồi hồi xúc 
cảm khi nghĩ tưởng đến ân nghĩa 
thiêng liêng nhất trong đời: ân 
nghĩa sanh thành.

Kính lạy Mẹ !
Ở chùa, Phật tử đang chuẩn 

bị sắm sửa và tổ chức đón Vu 
Lan, đêm nay con thắp thêm một 
nén nhang nơi chân dung của Mẹ 
ở bàn thờ Linh tại Chùa và lòng 
con sống lại với bao kỉ niệm ân 
tình với Mẹ. Đây là những dòng 
hồi ký như là tự tình và tấm lòng 
của con kính dâng lên Mẹ trong 
mùa Vu Lan.

Con đã tượng hình và lớn lên 
trong phôi thai bằng máu huyết, 
tình thương và bảo bọc của Mẹ. 
Mẹ cưu mang con chín tháng 
nặng quằng như thế và sinh con 
vào đời thật là một công trình khó 
nhọc lớn lao. Kể từ ngày con chào 
đời cho đến hết cuộc đời Mẹ, Mẹ 
thương yêu săn sóc con nhiều 
lắm. Vì con là con Út của Mẹ, lại 
là “con cầu, con khẩn” nữa cho 
nên Mẹ cưng quý con hết lòng. 
Mẹ sống tận tụy, hi sinh cho con, 

tất cả vì con, con là nguồn vui, 
niềm hi vọng, là lý do khiến Mẹ 
lăn lộn, phấn đấu sinh tồn trong 
cuộc sống.

Con nhớ lại những ngày tháng 
tuổi thơ ấy, Mẹ đã chịu đựng biết 
bao gian khổ, truân chuyên, nhẫn 
nại mới có thể làm lụng, sinh hoạt 
và nuôi chúng con khôn lớn. Hoàn 
cảnh của Mẹ thật đặc biệt: Cha 
chúng con sau 45 tuổi bị bệnh “lơ 
lãng”, khi ấy ba chị em chúng con 
đều ăn học, nên Mẹ vừa lo bổn 
phận người mẹ lại vừa gánh thay 
trách nhiệm cho Cha trong điều 
kiện làm nông - ruộng vườn, nơi 
đất sỏi, khô cằn: “chó ăn đất, gà 
ăn đá” vùng quê Cát Minh, Phù 
Cát - miền Trung Việt Nam .

Ngày nào Mẹ cũng tảo tần 

vất vả. Vào những năm sau 1980, 
sinh họat nông nghiệp miền 
Trung Việt Nam còn lạc hậu và 
khó khăn lắm. Mẹ đã để lại trong 
con hình ảnh một con người cần 
cù chăm chỉ đúng mực, thật khó 
ai sánh bằng. Đây là tiêu biểu cho 
lịch sinh hoạt một ngày của Mẹ: 
3 giờ sáng là Mẹ đã thức dậy rồi 
đi xay lúa, giã gạo (bằng tay), 
sàng sảy , nấu cơm. Sau đó, Mẹ 
lo bồi dưỡng những con bò cày 
bằng nước cơm với cám, chuối 
cây,… Một điều không thể thiếu 
trong mỗi ngày là Mẹ thay nước, 
thắp nhang tụng kinh buổi sáng 
(Mẹ đã thọ Tam Quy Ngũ Giới và 
ăn chay trường từ lúc 32 tuổi cho 
đến hết cuộc đời), con vẫn thường 
thức dậy và tụng kinh sáng theo 
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Mẹ. Đến 5 giờ 30 sáng Mẹ đánh thức hết mọi người 
cùng dậy để ăn sáng. Những ai cùng theo Mẹ ra 
nương rẫy thì lùa cả đàn bò đi, gánh theo các loại 
phân tải ruộng, gồng gánh cơm nước để nghỉ trưa 
và ăn trưa tại rẫy. Đến nương rẫy rồi thì công việc 
rất là nhiều, Mẹ ham và tranh thủ làm việc ít khi 
ngưng tay. Ngoài các việc thông thường cho phụ 
nữ như làm cỏ, bón phân, gieo, cấy, hái, tỉa bắp, 
vun khoai,… ngay cả các việc nặng nhọc như gồng 
gánh, vác mía, cày bừa hay thậm chí việc cắt tranh 
và leo lên mái nhà để lợp lại, tất cả mọi việc xếp đặt 
tính toán canh tác vụ mùa,… Mẹ đều lo hết. Làm ở 
nương rẫy cho đến sau khi mặt trời lặn, Mẹ mới về 
nhà. Ăn cơm tối xong, Mẹ lại đi tụng kinh. Xong hết 
mọi việc trong ngày, Mẹ đến thăm nom, hỏi han và 
dạy bảo từng người con về tình hình sinh hoạt trong 
ngày để rút ra những bài học kinh nghiệm trước 
khi đi ngủ. Mẹ thật là chịu thương, chịu khó, dẻo 
dai, kiên nhẫn, thật xứng đáng với danh hiệu: “anh 
hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, một tay 
chèo chống, gìn giữ, chăm lo gia đình.

Con là Út trong gia đình nên ưu tiên làm những 
việc nhỏ nhặt, chăn bò, hái đậu, tháo nước,… hoặc 
là ở nhà coi chừng nhà lo việc phơi lúa, phơi mè,… 
Hàng ngày, Mẹ chăm chút từng miếng ăn, cái mặc, 
giấc ngủ cho con. Ngày nào con ở nhà, khi Mẹ đi 
nương rẫy về, luôn có mang theo mía, củ sắn, chuối, 
trái ổi… cho con. Mỗi lần đi chợ, thế nào Mẹ cũng 
mang về cho con bánh tráng, bún, kẹo…. Phần Mẹ 
nhín nhịn không ăn, dành hết đồ ngon ngọt cho con, 
ngắm nhìn con ăn ngon lành, vui sướng, vậy là Mẹ 
hạnh phúc rồi. Mẹ lựa vải và cắt may đồ đạc cho 
con mặc bằng bàn tay của Mẹ. Tuy là không được 
nhuyễn và đều như áo may bằng máy nhưng từng 
đường kim sợi chỉ là đan kết những nỗi lòng yêu 
thương của Mẹ, nên áo Mẹ may cũng rất khéo và 
đẹp, mặc vào được nhiều người khen. Ban đêm, giấc 
ngủ con được vỗ về êm đềm trong cánh tay của Mẹ. 
Mẹ đã chịu nhiều cay đắng và chập chồng gánh lo 
để cho con có được tuổi ấu thơ ngọt ngào và khôn 
lớn với đời:

Càng lớn con càng thương Mẹ hơn
Tình dâng cao vút đỉnh liên sơn
Tháng năm đời có thêm cay đắng
Mẹ gánh oằn vai chút chẳng sờn

Thuở nhỏ con còn chưa nhận thức và biết giá trị 
của việc học tập, Mẹ khuyên bảo con cố gắng học 
hành để sau này cuộc đời con không còn khổ như Mẹ 
nữa, nhờ động lực vô biên ấy mà con học hành tiến 
bộ để không phụ niềm mong mỏi của Mẹ. Mẹ mong 
muốn con khôn lớn nên người, thành danh với đời. 
Con có gì vui, có gì tốt đều “đem khoe” với Mẹ, con 
thường hay khoe với Mẹ về những lời khen thưởng 
của Thầy Cô giáo, những điểm 10 và giấy khen học 
sinh tiên tiến cùng phần thưởng sách, chồng vở và 
bút bi. Khi có gì buồn bực đều tâm tình Mẹ hay. Mẹ 
luôn sẵn sàng chia sớt đắng cay, san sẻ ngọt bùi với 
con và Mẹ là phương diệu dược hóa giải mọi rắc rối 
con gặp đường đời. Dẫu trong một ngày có trải qua 
bao căng thẳng, xót xa, ê chề, dằn vặt,… sau một 
đêm ngủ trong vòng tay của Mẹ, đến sáng hôm sau 
con lại có đủ nghị lực hội nhập vào đời. Với con, 
Mẹ là bà tiên, thật gần gũi, ngọt ngào, quý giá nhất 
trần gian như lời trong một bài hát về “Mẹ”:

Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền 
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào 
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu 
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời…

Cho đến khi con đã mệt mỏi trong cuộc sống 
xoay quần, chen lộn ở trần gian, đã thấm nhuần, 
thâm nhập từng lời kinh, tiếng kệ Mẹ đọc tụng khi 
xưa, con quyết định xuất gia thoát tục và tìm cầu về 
bến bờ giác ngộ. Đó thực sự là một quyết định khó 
khăn đối với con và Mẹ. Con đã nhiều lần suy nghĩ 
lựa chọn giữa cuộc sống tu tại gia và xuất gia vì con 
cũng thường tâm niệm :

“Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”.
và
“Một lòng thờ mẹ kính cha, 
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con.”
Nhưng rồi, con lại nghĩ cuộc sống tu tại gia đầy 
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rẫy khó khăn, thử thách, cám dỗ và phiền não. Rồi 
sau này sẽ gây tạo thêm bao nghiệp và bận rộn loay 
hoay hết một đời và sẽ không có điều kiện chuyên 
tâm tu học. Cuộc sống xuất gia sẽ có nhiều điều 
kiện thuận tiện và con sẽ dành trọn hết tâm tư cho 
nghiên cứu tu học, thể nghiệm hướng đến giác ngộ, 
giải thoát.

Con là niềm vui, niềm an ủi của đời Mẹ, Mẹ 
không muốn xa con, đặc biệt là khi về già, Mẹ muốn 
sống với con. Nhưng vì chiều theo nguyện vọng của 
con, không muốn ích kỷ giữ người con lại cho riêng 
mình, Mẹ đã hiến dâng người con mình cho Đức 
Phật và chúng sanh muôn loại.

Trong thời gian đầu ở chùa, tuy rằng đã “ly gia” 
nhưng thật khó “cát ái”. Ban đêm sau mỗi thời tụng 
kinh ở chùa, con thường đứng trước tượng Quan 
Âm ngoài sân Tu Viện Nguyên Thiều rất lâu để cầu 
nguyện cho Mẹ nơi nhà bình yên. Về đến phòng 
riêng, dù đọc kinh đến khuya rồi mà vẫn chưa ngủ 
được, nên con thường ra ngoài hiên - lan can để hướng 
nhìn về nhà. Trong cảnh ấy, con nhớ đến câu ca dao:

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê Mẹ, ruột đau chín chiều.

Nhưng rồi sau một thời gian, con lại tự dặn lòng 
là đừng để thương nhớ vướng bận nhiều nơi lòng 
và hãy quên đi mọi nỗi niềm hệ lụy trần gian, gác 
bỏ mọi chuyện đời mà chuyên tâm học Đạo. Thế 
nên, con say sưa lo các bổn phận công việc trong 
chùa, đọc và học kinh sách. Tu học được bốn năm 
tại Tu Viện, con có tham học trường Cơ Bản Phật 
Học tại Tu Viện Nguyên Thiều, rồi đến năm 1993, 
con thi đậu vào trường Học Viện Phật Giáo Vạn 
Hạnh – Saigon. Trong bữa liên hoan tại Tu Viện 
Nguyên Thiều tiễn đưa con vào Saigon tu học, Mẹ 
vừa vui, vừa buồn. Mẹ vui là vì nhìn thấy người 
con của mình tu học có những bước tiến khả quan 
nhanh chóng, đúng với nguyện vọng của Mẹ. Còn 
Mẹ buồn bởi vì Saigon là quá xa đối với Mẹ, Mẹ 
không thể sắp xếp thời gian và khó dành dụm đủ 
tiền xe để được thăm và gặp mặt con thường xuyên 
như khi con ở tại Bình Định nữa.

Ở Saigon, gặp môi trường rất thuận tiện cho việc 
học và mở mang kiến thức nhiều mặt, kể cả việc học 
ngoại ngữ nữa cho nên con đã dồn hết tâm trí vào 

việc học. Nhiều thử thách và bài vở liên tục nên con 
không còn nhiều thời gian để nhớ đến Mẹ và quê 
nhà được nữa. Ngoài giờ học ở trường Vạn Hạnh, 
con đọc kinh sách ở thư viện Vạn Hạnh, Xá Lợi, 
Vĩnh Nghiêm, thư viện quốc gia, đi học ngoại ngữ 
ở các trung tâm và Đại Học Tổng Hợp, sinh hoạt 
các câu lạc bộ ngoại ngữ đến 9:30 tối mới về rồi 
đến giờ chỉ tịnh, nghỉ ngơi để rồi ngày sau sinh hoạt 
tiếp. Ấy thế, dòng sống và sinh hoạt cứ kéo con vào 
quỹ đạo của nó, thời gian cứ thấm thoát qua đi con 
không kịp ý thức rằng hàng ngày hàng đêm Mẹ vẫn 
dõi mắt vào Nam trông ngóng tin người con yêu dấu 
của Mẹ. Thời gian ấy, con rất ít khi biên thư về thăm 
Mẹ, giờ này con nghĩ lại đó là sự thiếu sót. Bận rộn 
chăng? Cũng có thể nhưng chưa hẳn vậy. Nếu quả 
thật bận rộn thì sao con có thể viết thư thăm Tăng 
Ni sinh, thăm bạn thời trung học ngày xưa?

Sau khi con học xong 4 năm Học Viện Phật 
Giáo Vạn Hạnh, Mẹ vui mừng khôn xiết kể. Mẹ 
vào Saigon để dự Lễ Tốt Nghiệp của con và hi vọng 
là con sớm trở về Tu Viện Nguyên Thiều lo Phật sự 
tại đó để Mẹ gần gũi và thường xuyên viếng thăm. 
Thế nhưng con lại báo Mẹ hay tin ý định của con 
là chuẩn bị sắp xếp để lên đường sang xứ Phật - Ấn 
Độ, du học. Lại một lần nữa, con khiến Mẹ hụt hẫng. 
Nhưng với tấm lòng hi sinh bao la, trước nguyện 
vọng chân chính của con, Mẹ lại chấp nhận sống ở 
quê nhà một mình khi tuổi già sức yếu. Lúc đó vào 
năm 1997, tình cảnh gia đình thật khó khăn: chị cả 
đã đi lấy chồng, còn một người anh duy nhất ở nhà 
lại hay cãi lời Mẹ và không hợp tính với Mẹ, phần 
Cha thì càng ngày càng “lơ lãng” và không còn san 
sẻ được gì với Mẹ trong cuộc sống nữa. Ngày con 
về nhà chào Mẹ để đi Ấn Độ, lòng con thật se thắt, 
chạnh lòng. Nhưng nguyện vọng tha thiết mong 
được có thời gian lần theo dấu chân Phật, tu niệm 
ngay nơi ngày xưa Đức Phật tọa thiền, tìm Ánh Đạo 
Vàng, theo học các khóa Phật học, Pali, Sanskrit lại 
thôi thúc con lên đường. Mẹ ngậm ngùi chia tay, 
che giấu nỗi buồn và già yếu cho con yên lòng ra đi.

Thời gian tu học ở Ấn Độ con có nhiều đêm suy 
tư, thao thức và nhớ về Mẹ. Nhìn gia đình người Ấn 
sum vầy, các người con xoay vần xung quanh người 
Mẹ, con lại nhớ đến cái tuổi thần tiên ngọt ngào, 
hạnh phúc bên Mẹ. Đi dạo nơi làng hai Ngài Mục 
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Kiền Liên, Xá Lợi Phất, con lại nhớ đến tấm gương 
hiếu thảo sáng ngời của hai vị Đại Đệ Tử Phật – tu 
đắc quả và cứu độ Mẹ mình. Con nguyện lòng noi 
dấu quý Ngài, ngày đêm chuyên tâm tu học và cầu 
nguyện cho Cha Mẹ được bình an:

Mỗi đêm con thắp đèn trời
Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con

Được phúc duyên tu học xứ Phật thật là hi hữu, 
nhưng niềm vui của con khó bề trọn vẹn. Mỗi dịp 
Tết đến hay vào dịp Vu Lan về là cao điểm khiến 
lòng con xúc cảm thương nhớ đến Mẹ rất nhiều. 
Con rất muốn về thăm quê hương Việt Nam vì nơi 
đó có người Mẹ yêu dấu mà con biết là đang tháng 
ngày yếu gầy mòn mỏi trông con. Con thật kính 
phục Đức Phật Thích Ca vì sau khi xuất gia, gửi 
tóc và hoàng bào lại Vua Cha là Ngài tận tâm, dồn 
hết năng lực vào tu học trong sáu năm không còn 
thời giờ để hướng nghĩ về thành Ca Tỳ La Vệ nữa, 

nhưng con lại tự an ủi mình: dù sao thì Cha Ngài - 
Vua Tịnh Phạn Vương, Dì Mẫu Ngài – Bà Ma Ha 
Ba Xà Ba Đề cũng đã có đầy đủ mọi phương tiện 
sống đầy đủ, còn Mẹ của con thì già yếu, lòng trống 
vắng cô quạnh, sống khó khăn và dồn hết niềm hi 
vọng ở nơi con vậy thì làm sao mà con quên Mẹ 
cho đành? Những chiều dạo ở bờ sông Mukherjee 
Nagar hay sông Ni Liên Thuyền con thoáng có phút 
chốc chạnh lòng với thân lữ khách.

Đến năm 2002, Mẹ bị bệnh năng: bệnh ung thư 
thực quản. Nhận được tin, con gác việc học tại Ấn 
Độ, tất tả về thăm Mẹ. Sau đó, con và chị Lan cùng 
Mẹ vào Saigon để trị bệnh cho Mẹ. Con đã cố hết 
sức tìm gặp và trị nhiều vị Thầy Thuốc Nam, Bắc, 
Tây Y khác nhau để trị bệnh ung thư thực quản 
cho Mẹ nhưng không thành công. Cuối cùng, nhà 
thương chợ Rẫy chỉ còn cách là đặt một ống nhựa 
nơi hông để mỗi bữa bơm thức ăn vào cho Mẹ. Tuy 
bệnh tật thường xuyên lên cơn đau hành hạ và chấp 
nhận đặt ống bơm thức ăn như vậy, nhưng có được 
thời gian gần bên con, Mẹ vui mừng lắm nên quên 
đi đau ốm bản thân mình. Bao nhiêu năm con sống 
xa Mẹ rồi, chỉ có những tháng Mẹ đau ấy là Mẹ 
được gần bên con ngày đêm. Mẹ thường nhắc nhở 
người Chị và mọi người lo phần ăn uống cho con. 
Khi con phải qua Ấn Độ để tiếp tục việc học, vì 
thương con và vì biết là sức mình sống không được 
bao lâu nữa nên Mẹ quyết định bỏ tất cả lại phía sau 
lưng để theo con đến Ấn Độ, để được đến Thánh 
Tích và sống bên con những ngày cuối đời và dù 
cho một mai sau đó phải gửi nắm xương tàn nươi 
đất khách quê người, Mẹ cũng không ngại. Con đưa 
Mẹ vào bệnh viện ở New Delhi để chữa trị thêm. 
Nơi ấy họ scan và giải phẫu đau đớn lắm, Mẹ kiệt 
sức. Nhưng vì muốn kéo dài thời gian sống với con, 
Mẹ chấp nhận tất cả các phương pháp chữa trị trên 
tấm thân khô gầy héo hắt sắp tàn của Mẹ. Sau đó, 
con đưa Mẹ đến Bồ Đề Đạo Tràng để Mẹ thường 
xuyên đến cội Bồ Đề, nơi Đức Phật ngồi thiền 49 
ngày đêm và đắc đạo khi xưa để Mẹ tu tập. Con 
vừa lo giúp Mẹ sinh hoạt vừa đến thư viện Đại Học 
Magadh, Hội Maha Bodhi Society và các chùa gần 
đó để tìm tài liệu nghiên cứu cho chương trình Ph. 
D Research của mình.
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Mẹ thấy con vất vả lo cho Mẹ tốn nhiều thời 
gian, Mẹ cũng muốn về Việt Nam thăm lại gia đình, 
những người bà con và thu xếp một số việc trước khi 
từ giã thế giới này, nên Mẹ lại quyết định rời Ấn Độ 
về lại quê nhà. Ngày tiễn Mẹ về tại sân bay Delhi, 
Mẹ ôm chặt lấy con trước khi vào phòng cách ly 
như ôm lấy một phần cơ thể Mẹ, như linh cảm sẽ 
không còn bao giờ có thể ôm được nữa, con chính là 
sự tiếc nuối lớn lao của Mẹ khi Mẹ phải rời xa thế 
giới này (như lời Mẹ thường tâm sự). Con nén xúc 
động, bùi ngùi an ủi Mẹ: “Mẹ về, cố gắng an dưỡng, 
con sẽ sắp xếp việc học và về thăm Mẹ nữa”.

Có Mẹ ở Ấn Độ thì con phải dành thời gian nấu 
món ăn và lo thuốc thang cho Mẹ, thế nhưng tinh 
thần được yên vui, khi Mẹ đã về rồi, con biết Mẹ 
ngày đêm héo hắt bấm bụng nhớ thương con và con 
cũng thường lên lầu thượng, nhìn những chiếc máy 
bay đang bay về hướng Đông Nam, con lo cho Mẹ 
không biết ở quê nhà Anh Chị vì bận bịu gia đình 
và làm ăn trong cuộc sống có nuôi đau và chăm sóc 
Mẹ chu toàn không?

“Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh, những ai đó giờ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm”
(Nguyễn Du - Truyện Kiều)

Con chỉ còn biết cách phone về hỏi thăm tình 
hình của Mẹ thông qua người bà con gần đó nhưng 
vì tài chính cho cuộc sống tu học tại Ấn Độ có giới 
hạn nên con không thể phone thường xuyên như ý 
muốn được.

Cho đến một hôm con vừa từ thành phố Nalanda 
về Delhi đến thăm các vị Huynh Đệ quen thì trên 
đường đi gặp Sư Giác Thạnh và Sư Cô Liên Hòa 
báo tin là: Tin từ gia đình Thầy báo sang, Mẹ Thầy 
vừa mới mất hôm qua. Lúc ấy con bàng hoàng thắt 
nghẹn. Trước đó chỉ có 4 ngày thôi, con gọi phone 
về hỏi thăm thì người bà con bảo là: Bà cụ vẫn 
còn khỏe, chắc vẫn còn sống được một thời gian 
nữa. Thế đó, sau này về quê con khám phá ra là: các 
vị bà con sợ ảnh hưởng việc học của con nên không 
báo thật tình hình sức khỏe của Mẹ vì Mẹ hay lên 
cơn đau ốm bất thường, chỉ đến khi nào Mẹ mất rồi, 
họ mới báo tin mà thôi.

Vẫn biết trước sau gì Mẹ cũng từ bỏ cõi đời này 
mà ra đi nhưng Mẹ ra đi vào lúc đó khiến con bàng 
hoàng xót thương, thổn thức khôn nguôi. Bởi vì con 
dự tính làm xong thêm một số việc trong thời gian 
ngắn nữa rồi về quê ở bên cạnh, chăm sóc, tâm tình 
với Mẹ một thời gian trước khi Mẹ qua đời. Sau này 
con nghe kể lại: Ngày nào Mẹ cũng nhắc đến tên con, 
cũng mong đợi con. Mẹ đem những món kỉ niệm con 
mua cho Mẹ ở Ấn Độ: tượng Phật nhỏ, dây chuỗi, mũ 
len,… mà ngắm ngía như Mẹ con đang ở bên nhau. 
Con mơ ước có một ngày học xong, tạm gác lại hết 
mọi việc để về được sống với Mẹ càng lâu, càng tốt. 
Dù con sớm chiều đi làm rẫy, làm nương mà sum vầy 
bên Mẹ cũng là hạnh phúc nhiều rồi. Nhưng ước mơ 
đó mãi mãi không thành hiện thực, con đang ở trong 
cảnh ngộ của Ngài Tử Lộ:

“Mộc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng 
nhi thân bất tại”

(cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn 
nuôi cha mẹ, nhưng cha mẹ không còn nữa)

Lên ngồi trên máy bay về quê thọ tang Mẹ, lòng 
con tức tưởi: “Mẹ ơi! Thế là hết thật rồi sao? Mẹ đã 
phải ra đi thật rồi sao? Lẽ nào cơn vô thường nghiệt 
ngã đã cướp mất Mẹ? Bao năm tháng Mẹ dõi theo 
từng bước chân con đi, Mẹ mỏi mòn đợi chờ con 
về từng giây từng khắc, Mẹ luôn mong muốn được 
nhìn mặt con lần cuối với những lời trăn trối sau 
cùng, nhưng giờ đây con đi về mọi việc đã muộn 
màng. Mẹ ra đi rồi để lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi 
trong lòng con.”

Mẹ ơi !
Hai tiếng “mẹ ơi” con bập bẹ đầu môi khi vừa 

tập nói và con vẫn gọi lên hai tiếng ấy trong suốt 
cuộc đời mình dù rằng không còn gặp được Mẹ 
bằng xương bằng thịt nữa. Con có thể viết gì đây, 
có thể nói gì đây để bày tỏ hết được ân tình thăm 
thẳm và công ơn sâu dày của Mẹ. Quả thật, con cảm 
thấy ngôn ngữ bất lực, không mô tả được tâm tình 
và giao cảm thiêng liêng của Mẹ và con :

Ngôn ngữ trần gian túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng “Mẹ ơi”!

Và ngôn ngữ trần gian cũng không mô tả hết 
được vẻ đẹp vừa mộc mạc, gần gũi vừa mầu nhiệm 
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thiêng liêng của “kỳ quan thế giới” có một không 
hai này:

Trong tất cả các kỳ quan
Kỳ quan đẹp nhất vẫn là trái tim của Mẹ.

Mẹ ơi! Rồi đây hành trình còn lại của đời con 
còn bao gian nan trắc trở, con đâu còn Mẹ để thổ 
lộ tâm tình, để được nghe lời khuyên nhủ động viên 
của Mẹ nữa? Chỉ còn một mình con lẻ bóng dấn 
thân trên bước đường đời. Rồi mai này nếu như con 
có thành tựu bao nhiêu điều mà thuở xưa con mơ 
ước khi mà không còn Mẹ để Mẹ nhìn thấy và vui 
lòng san sẻ thì những thành tựu đó đối với con cũng 
giảm đi ý nghĩa rất nhiều rồi. Mẹ ơi! Mất Mẹ đi 
rồi thật sự là một sự trống vắng, hụt hẫng không gì 
bù đắp được trong con vì chỉ có Mẹ là người hiểu 
được con, cảm thông con, quan tâm, bồi đắp cho 
con, thương yêu và tin tưởng con trọn vẹn, là người 
thủy chung nhất, không bao giờ rời bỏ con dù con ở 
trong bất cứ trạng huống nào, là người nâng đỡ bước 
chân con đi xuyên qua bao chặng hành trình.

Con vẫn thường gọi hai tiếng “Mẹ ơi” với xúc 
cảm sâu xa từ cõi lòng mình khi cúng tuần thất cho 
những người con vừa mất Mẹ như là con đang đối 
diện và tự tình với Mẹ:

“Đây bát cơm đầy nặng ước mong,
Mẹ ơi! Đây ngọc với đây lòng,
Đây tình con nặng trong tha thiết,
Ơn nghĩa sanh thành, chưa trả xong”.

Trong dịp Vu Lan năm nay, con lại sắp được cài 
lên trên áo mình một hoa hồng màu trắng nữa, con 
thật sự cảm thông và thấm thía với: “Tâm Sự Người 
Cài Hoa Trắng”

“Mẹ hiền ơi! Mùa Vu Lan đã về rồi, người ta 
đang say cùng đời, hoa hồng đỏ thắm trên môi. 
Còn mình con, lang thang nhặt cành hoa trắng, 
nghe cay đắng tìm về trong hồn, đời mất vui khi mẹ 
chẳng còn.”

(Thích Trường Khánh)

Xin chúc mừng và tặng cho những ai còn cha 
mẹ một cành hoa hồng đỏ. Còn Cha còn Mẹ là diễm 
phúc lớn nhất ở thế gian này. Bạn hãy ý thức điều 
đó và quý trọng tận hưởng những giây phút ở bên 
Cha Mẹ. Cái gì ở thế gian dù quý giá bao nhiêu, 

mất đi rồi có thể tìm lại được nhưng Cha Mẹ một 
khi mất đi rồi là vĩnh viễn chia xa. Mong là tất cả 
những người con đừng có ai quá say mê dong ruổi 
danh lợi và bao nhiêu hào nhoáng của cuộc đời mà 
bỏ quên hay thờ ơ, hững hờ, không lo tròn Đạo Hiếu 
với Cha Mẹ để rồi khi Cha Mẹ mất đi, lúc ấy dù có 
tiếc nuối thì cũng đã trễ tràng, buồn thương và khắc 
khoải không nguôi.

Xin chia buồn và tặng  cho những ai không còn 
Mẹ một bông hồng trắng. Tôi tự an ủi lòng mình và 
an ủi với bạn: Dù Mẹ không còn nữa bằng hình hài 
vật chất, nhưng suối nguồn tình thương vô tận và lẽ 
sống Mẹ đã hun đúc cho chúng ta, những ước mơ và 
lý tưởng chúng ta đã thổ lộ và hứa hẹn với Mẹ, sức 
mạnh tâm linh tinh thần ấy là gia tài Mẹ để lại cho 
chùng ta. Chúng ta hãy sống thật xứng đáng và trọn 
vẹn với niềm tin tưởng, hy sinh và sự mong đợi của 
Mẹ đặt ở nơi chúng ta.

Mẹ ơi!
Là tu sĩ, con luôn tự tâm niệm lời Phật dạy: Tất 

cả chúng sanh là cha mẹ mà sống thiện, sống tốt đối 
với tất cả mọi người mọi loài. Với tâm thành, con 
xin hổi hướng phước đức mà con vun bồi được cầu 
nguyện cho Mẹ tăng thêm phước thọ nơi cảnh giới 
an lành. Con tin là Mẹ đang ngự ở cảnh giới an lành 
và đang tiếp tục dõi bước con đi. Mẹ dù không còn 
trước mắt con bằng xương bằng thịt nhưng Mẹ vẫn 
luôn luôn hiện hữu trong con. Con đang nhìn thấy 
Mẹ ở khóm hoa, trong tiếng gió thoảng, nơi dòng 
nước êm đềm, trên những chòm sao nơi bầu trời 
trong mát, từng cụm mây thong dong. Mẹ đã hóa 
thân thành tất cả. Con luôn tìm thấy Mẹ trong mỗi 
nếp con nghĩ, mỗi bước con đi, trong những gì con 
gặp, trong mỗi việc con làm,…

Mẹ vẫn mãi ở bên con trong suốt kiếp nhân sinh 
hữu hạn này và con sẽ gặp Mẹ ở cảnh giới Phương 
Tây an lạc - giải thoát - Niết bàn.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Hồi tưởng về Mẹ trong Mùa Vu Lan

Thích Đồng Trí
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MẸ
Thích Nữ Huệ Viên

Cô bé bước ra từ chánh 
điện một ngôi chùa nhỏ. 
Hẳn cô cũng không thể 
nhớ mình đã ngắm nhìn 

Phật bao lâu và đã thì thầm với 
Ngài bao nhiêu điều nhưng chắc 
chắn rằng cô đã kể với Phật về 
một người, một người rất quan 
trọng đối với cô, đó là MẸ.

Có kẻ mắt lệ nhạt nhòa khi 
nói về mẹ bởi đối với họ thật bất 
công khi “người ta không thể 
chọn được nơi sinh ra” nên chấp 
nhận cho qua một kiếp người. 
Cũng có người mắt ngời hạnh 
phúc khi kể về mẹ “Mẫu là tiền 
vốn, Tử là tiền lãi. Dẫu mai này 
tôi sức dài vai rộng, dẫu mai này 
tôi là tỷ phú, tôi vẫn nhớ rằng, tôi 
đi ra từ Mẹ, tôi cũng chỉ là một 
phần lãi từ Mẹ mà thôi.”

Riêng với cô bé, mẹ là những 
gì thiêng liêng nhất, gần gũi nhất 
và bình yên nhất. Mẹ là người 
luôn bao dung mặc cô trách móc, 
luôn yêu thương kể cả lúc cô dỗi 
hờn và hơn tất cả, mẹ là bạn, 
người bạn không bao giờ phản 
bội cô. Người luôn lắng nghe 
những câu chuyện ầu ơ không 
đầu không đuôi của cô từ ngày 
thơ bé cho đến nay đã trưởng 
thành vẫn vậy. Mẹ là người thầy 
đầu tiên dạy cho cô những giá trị 

tinh thần từ đạo Phật và hướng 
dẫn cô trở thành con gái Như Lai. 
Mẹ có thể không cho cô những 
gì tốt đẹp nhất trên thế gian này 
nhưng mẹ chính là người đầu tiên 
đã và sẽ trao về cô những gì tốt 
đẹp nhất mà mẹ có. Đó là hạnh 
phúc, thứ hạnh phúc giản đơn 
làm nên nhiều điều kỳ diệu. 

Mẹ có thể đánh thức một 
ngày đông lạnh giá trở nên ấm 
áp bằng dòng tin nhắn dịu dàng: 
“Alo! Mẹ đây. Con khoẻ không?” 
Chỉ là thế thôi mà đã truyền đến 
cô biết bao năng lượng bình yên, 
tích cực. Hay những lúc cô đớn 
đau tưởng chừng như không vượt 
qua được lưỡi hái của tử thần. 
Huynh đệ ai cũng bảo, Mẹ bản 
lĩnh ghê, không hề rơi giọt lệ nào. 
Thế nhưng, một cơn đau ập đến 
quá ngưỡng chịu đựng của cô, 
thuốc như không còn tác dụng... 
Mẹ nhẫn nại ngồi xoa cho cô dịu 
bớt cơn đau và... Cái gì đó rất ướt, 
rất ấm. Nước mắt đó, nước mắt 
của sự bất lực khi thấy cô đau, 
nước mắt trào ra sau bao ngày 
giấu nhẹm, chỉ là nước mắt thôi 
mà cô thấy mình đủ động lực để 
vượt qua bệnh tật rồi.

Mẹ là thế đó! Hạnh phúc là 
như vậy. Chúng ta khác nhau ở 
quá nhiều khía cạnh, từ nghiệp 
lực đến phước báo. Vậy nên, hãy 
hạnh phúc từ những điều đơn 
giản bởi những điều đơn giản ấy 
luôn bị giới hạn bởi thời gian và 
không gian. Và cô luôn biết tự 
phân loại những điều tích cực 
khiến mình lạc quan, hạnh phúc. 
Đừng so sánh, đừng kiên cưỡng, 
đừng phán xét, hãy bằng lòng với 
những điều bình dị, bởi hơn 7 tỷ 

người sống trên trái đất có nhiều 
hơn một nửa không có hay còn 
mẹ để được yêu thương, cũng có 
nghĩa là mất đi người bạn trung 
thành luôn cho ta năng lượng tích 
cực và hạnh phúc mỗi ngày. 

Mùa Hiếu Hạnh lại về, hy 
vọng mọi người, đặc biệt là những 
người con Phật sẽ nhận được một 
đóa hồng tươi thắm cài lên áo để 
biết rằng ta còn hạnh phúc vì có 
mẹ để trao và nhận yêu thương. 
Nếu ai chẳng được một nụ hồng 
thì hãy nhìn sâu vào màu trắng 
tinh khiết của hoa, để thấy máu 
đang chảy trong người là của mẹ 
ban cho, là của cha trao lại để 
sống sao cho ba mẹ trong mình 
luôn hãnh diện về ta. Riêng cô, cô 
bé còn được cài hoa hồng thắm đã 
hiểu và cảm nhận trọn vẹn cô chỉ 
là phần LÃI từ mẹ và mãi tự hào 
Mẹ Cha là phần VỐN của con. 

Nắng chiều buông vào tận 
chánh điện, bừng sáng cả lối vào. 
Ngoái đầu nhìn lại, cô bé thấy 
đức Phật nhìn, ánh nhìn ấm áp sự 
yêu thương.

Viết cho mùa Hiếu Hạnh 2018
Huệ Viên

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



94 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Mẹ Quán Thế Âm

Dưới chân ngọn núi Phổ Đà
Có chàng đồ tể thật là tệ sao
Hung hăng, nóng nảy, hỗn hào
Sống cùng mẹ góa từ bao lâu rồi,
Anh chàng bất hiếu nhất đời
Lúc say đánh mẹ, mặc người cười chê,
Mẹ hiền lành đủ mọi bề
Nghĩ mình nghiệp chướng nặng nề bản thân
Nên bà sám hối thành tâm
Phụng thờ tượng Quán Thế Âm trong nhà
Quỳ xin Bồ Tát giúp bà,
Mong con ngỗ nghịch rồi ra có ngày
Thoát cơn mê, về đường ngay
Sống cho phải đạo, mai này hồi tâm.

***
Anh chàng đồ tể hằng năm
Thấy người lũ lượt từng đoàn phương xa
Nhân vào ngày vía Phật Bà
Kéo nhau lên núi để mà dâng hương
Nói ai đảnh lễ thành tâm
Thấy ngay đức Quán Thế Âm hiện hình,
Ngài nghe thấu mọi âm thanh
Mọi lời khấn bái chân thành cầu xin
Khi hoạn nạn, lúc muộn phiền
Ngài thời cứu giúp khỏi miền khổ đau.
Chàng nghe, suy nghĩ hồi lâu
Và rồi quyết định mai sau theo đường ...

***
Một năm tới dịp hành hương
Mọi người lên núi, anh chàng theo lên
Đến nơi chàng dạo khắp miền
Động hang chốn nọ, chùa chiền nẻo kia

Nào đâu thấy đấng Từ Bi
Trong lòng thất vọng tính đi về rồi
Chợt chàng thấy mé động ngoài
Có ông hoà thượng râu dài trắng phau
Ngồi thiền định chắc từ lâu
Chàng bèn bước tới, cúi đầu hỏi thăm.
Sư già mở mắt nói rằng:
“Ngươi cần gặp Quán Thế Âm thật à?
Gặp ngài thời dễ lắm mà
Hiện ngài đang đến căn nhà của ngươi
Về ngay sẽ gặp ngài thôi!”
Chàng nghe thắc mắc thốt lời hỏi thêm:
“Quán Thế Âm chẳng dễ tìm
Biết đâu dáng dấp mà nhìn cho ra?”
Thoảng nghe tiếng nói sư già:
“Dễ thôi! Hãy trở lại nhà của ngươi
Khi nào thấy bóng một người
Da mồi, tóc bạc đón ngươi trong nhà
Áo thời mặc trái, lộn ra
Dép thời mang ngược, chính là ngài thôi,
Mau quỳ xuống lạy tức thời
Cúi đầu đảnh lễ, mở lời cầu xin
Quán Thế Âm sẽ giúp liền
Tai ương hóa giải, muộn phiền tiêu tan!”
Chàng nghe, hoan hỉ vô vàn
Chào sư. Xuống núi. Vội vàng ra đi
Trăng soi sáng tỏ đường về
Đưa chàng vào lúc nửa khuya tới nhà.

***
Mẹ hiền tội nghiệp tuổi già
Hằng đêm van vái thật là thành tâm
Cầu xin đức Quán Thế Âm
Giúp bà cảm hóa dần dần chàng con
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Hồi tâm, thờ mẹ cho tròn
U mê, tăm tối chẳng còn như xưa.
Đêm nay im lặng như tờ
Mẹ đang yên giấc, mộng mơ chuyện lành
Chợt nghe đập cửa thình lình
Giật mình trở dậy thật tình lo âu
Con về gieo khổ, gieo sầu
Hỗn hào kiếm chuyện thêm đau lòng bà.
Mẹ già hấp tấp chạy ra
Áo ngoài mặc trái thật là lẹ tay,
Dép kia xỏ ngược nào hay
Loay hoay mở cửa đón ngay con vào.
Nhưng kìa kỳ lạ làm sao!
Chàng con đồ tể chợt đâu ngẩn người
Nhìn hình dáng mẹ một hồi
Rồi quỳ đảnh lễ, miệng thời lạy luôn:
“Kính chào đức Quán Thế Âm!”
Mẹ nghe kinh ngạc: “Con lầm con ơi!
Mẹ đây chứ phải là ai
Sao con ăn nói lầm sai lạ kỳ!”
Chàng bèn cãi: “Chẳng sai chi!
Chính ông hoà thượng núi kia dạy rồi
Bà già áo trái mặc ngoài
Chân đi dép ngược là ngài hiện thân
Là Bồ Tát Quán Thế Âm
Con đây nào có nhận lầm bà đâu!”

***
Mẹ nghe con tả dứt câu
Hoàn hồn nhìn lại thấy sao lạ kỳ
Dáng hình mình đúng từng ly
Áo thì mặc trái, dép thì ngược bên
Bà thầm nghĩ chính ơn trên
Quán Thế Âm đã giúp liền rồi đây

Nên bà mạnh miệng mắng ngay:
“Con thường ngỗ nghịch, lại hay hung tàn
Phận con bất hiếu vô vàn
Duyên đâu gặp Quán Thế Âm mà cầu
Vị Hòa thượng trước động sâu
Chính là Bồ Tát nhiệm mầu hiện thân
Chính là đức Quán Thế Âm
Xót xa thương mẹ, ân cần dạy con
Khuyên con chữ hiếu lo tròn
Không thời quả báo sẽ luôn dữ dằn
Từ đây kính mẹ, ăn năn
Ai hơn mẹ quý, ai bằng tình thâm,
Mới gây công đức vô ngần
Cũng như gặp Quán Thế Âm được rồi!”

***
Mẹ già vừa nói dứt lời
Chàng con đồ tể tức thời ngộ ra
Lương tâm bỗng chốc thăng hoa
Bừng soi ánh đạo, chan hoà lòng nhân
Và rồi thay đổi bội phần
Cuộc đời từ đó tu tâm nhiệt tình
Nổi danh hiếu với mẹ mình
Bỏ nghề đồ tể, chuyển ngành tiểu thương
Tính tình hòa dịu dễ thương
Bà con làng xóm trăm đường ngợi khen.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(thi hóa, phỏng theo tập truyện văn xuôi
NHỮNG HẠT ĐẬU BIẾT NHẢY

của Lâm Thanh Huyền, Phạm Huê dịch)
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VÀ GIÁO, HÀNH, TÍN, CHỨNG
NHẬT BẢO QUỐC sưu tầm

TỊNH ÐỘ CHÂN TÔNGTỊNH ÐỘ CHÂN TÔNG

Từ Tịnh Độ đến Tịnh Độ Chân Tông
Truyền thống Tịnh Độ khởi nguyên từ Ấn Độ, 

cùng thời với sự phát triển Phật Giáo Đại Thừa vào 
thế kỷ thứ nhất sau tây lịch. Sử liệu có liên quan đến 
phong trào này thì không được rõ ràng, tuy nhiên 
theo kinh điển truyền thống, sau này được biết qua 
Tam Kinh, xuất hiện vào giai đoạn khởi đầu của 
phong trào Phật Giáo Đại Thừa. Tam Kinh gồm có 
hai bộ kinh gốc từ Ấn Độ, Larger Sukhavati-vyuha
(Vô Lượng Thọ Kinh) và Smaller Sukhavati-vyuha
(A Di Đà Kinh), cả hai có từ thế kỷ thứ nhất sau tây 
lịch. Đề kinh có nghĩa “trang nghiêm” (vyuha) “cõi 
cực lạc” (sukhavati), được biết một cách phổ thông 
hơn, là Tịnh Độ. Thêm vào đó, bộ kinh thứ ba, có 
từ thế kỷ thứ tư, xuất hiện trong những vùng thuộc 
văn hóa Trung Á và Hoa Bắc. Bộ kinh này là Sutra 
on the Contemplation on Amida Buddha (Quán Vô 
Lượng Thọ Kinh), chỉ có bản chữ Hoa mà thôi.

Thông điệp căn bản của Tam Kinh đặt trọng tâm 
vào Hongan (tiếng Nhật nghĩa là Bản Nguyện – từ 
Lời Nguyện thứ 18), phát nguyện bởi Dharmakara 
Bodhisattva (Pháp Tạng Bồ Tát), vào lúc ngài hoàn 
thành Bản Nguyện khi đã thành Phật Vô Lượng 
Quang và Vô Lượng Thọ, hay Phật A Di Đà. Thần 
thoại này về Đức A Di Đà và Bản Nguyện đã có 
trước khi bắt đầu lịch sử loài người, truyền cảm 
thán cho Đức Phật lịch sử và các Pháp Sư kế thừa 
trong vùng Đông Á. Nhưng mãi cho tới thế kỷ thứ 
mười ba, tại Nhật Bản, vào thời kỳ Kamakura, thì 
Bản Nguyện mới bước vào trọng tâm của lịch sử. 
Sự chín muồi của những hoàn cảnh nghiệp báo, kể 
cả các sự phân hóa xã hội chính trị, nội chiến tranh 
chấp và thiên tai nhân họa, thức tỉnh trong sự giới 
hạn của con người, và tăng trưởng niềm tin nơi tôn 
giáo, đã mở đường cho Bản Nguyện được hiển bày 
một cách trọn vẹn và đóng vai trò then chốt và vững 

chắc trong đời sống tâm linh của dân gian.
Dựa vào giáo lý của Tam Kinh, sự sùng kính 

thực hành bao quanh Bản Nguyện, cuối cùng đã 
thăng hoa thành phong trào Tịnh Độ tại Trung Hoa. 
Vào thế kỷ thứ năm sau tây lịch, có hơn hai trăm 
văn bản Phật Giáo đề cập đến tên của Đức Phật A 
Di Đà như là nguồn năng lực cứu độ. Khởi đầu với 
Bạch Liên Xã vào thế kỷ thứ tư, nhiều nhánh khác 
nhau của Tịnh Độ đã xuất hiện nhiều nơi ở Trung 
Hoa. Trong số đó, nhánh đóng vai trò tối quan trọng 
đối với Tịnh Độ Nhật Bản là dòng Đàm Loan, Đạo 
Xước, và Thiện Đạo, kế thừa Long Thọ (Nagarjuna) 
và Thế Thân (Vasubandhu) của Ấn Độ.

Tam Kinh truyền đến Nhật Bản cùng với sự du 
nhập của Phật Giáo vào thế kỳ thứ sáu, nhưng các 
bộ kinh này đã không đóng một vai trò đáng kể nào 
vào thời kỳ ban đầu. Tuy nhiên, trải qua vài thế kỷ, 
lòng tín mộ thực hành Tịnh Độ đã lôi cuốn các tăng 
và ni, mà họ đã không tìm thấy sự khây khỏa tâm 
linh qua đường lối tu tập hiện hành. Nó cũng mở 
rộng cánh cửa giác ngộ cho quần chúng thường dân 
đã bị gạt ra ngoài con đường tu tập của các dòng tu 
truyền thống. Cho dù hiện diện bên rìa mép của các 
tông phái Phật Giáo chính, Tịnh Độ đã trở nên một 
biểu tượng mạnh mẽ qua sự siêu việt ra khỏi thế 
giới ảo vọng, cõi khổ đau và phiền não này.

Vào năm 1175, nhà sư Thiên Thai Tông, Honen 
(  - Pháp Nhiên), đã đáp ứng nhu cầu thời đại 
mới cùng với đạo tâm thiết tha của dân chúng, đã 
công bố sự thành lập một tông phái độc lập gọi là 
Jodo hay Tịnh Độ. Ngài công khai ca tụng lòng tín 
thác nơi Bản Nguyện của Đức Phật A Di Đà, biểu 
hiện bằng cách chuyên trì niệm danh hiệu của Phật 
A Di Đà. Sự thực hành này đã được tuyển chọn do 
lòng từ bi của Đức Phật và thọ ký cho những ai sống 
vào thời kỳ suy đồi và tao loạn. Không giống như 
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những pháp môn khác nơi các tu viện Phật Giáo, 
nhắm vào hạng có trình độ căn cơ, pháp môn Tịnh 
Độ đã trở thành con đường giải thoát và tự tại cho 
mọi người, không phân biệt giai cấp, tuổi tác, phái 
tính, hay ngay cả những tội phạm đạo đức.

Trong số các vị đệ tử của Sư Honen có Ngài 
Shinran (  - Thân Loan (1173-1263)), một vị 
tăng tương đối vô danh của Thiên Thai Tông, ngài 
từ bỏ đời sống tu viện và hết mình đi theo con 
đường mà sư phụ ngài đã vạch ra. Vào năm 1207, 
Sư Honen và một số các vị đệ tử, trong đó có cả 
Ngài Shinran, đã bị buộc tội trong việc gây ra tình 
trạng xã hội bất ổn bằng cách thuyết giảng một pháp 
môn tu mới và họ đã bị lưu đày ra khỏi Kinh Đô - 
Kyoto đến vùng xa xôi. Ngài Shinran đã trải qua 
hơn một phần tư thế kỷ nơi vùng quê hẻo lánh ở 
phía bắc nước Nhật trước khi trở về lại kinh đô.

Suốt thời gian lưu trú nơi đây, Ngài Shinran đã 
thường xuyên tiếp xúc với hạng thường dân thấp 
kém, nông dân và bình dân. Ngài tiếp tục thâm 
cứu pháp môn niệm Phật của Ngài Honen và dành 
nhiều năm trong việc biên soạn bản thảo tác phẩm 
chuyên đề của ngài, được gọi là Kyogyoshinsho 
(tức là Giáo, Hành, Tín, Chứng - ) đã 
được dịch sang Anh ngữ bởi D. T. Suzuki với tựa đề 
là The Collection of Passages Expounding the True 
Teaching, Living, Faith and Realization of the Pure 
Land Way. Chủ ý duy nhất của ngài là làm sáng tỏ 
sự ứng nghiệm của lòng đại từ bi, như Ngài Honen 
giảng dạy, bênh vực điều giảng dạy của ngài trước 
sự chỉ trích từ các tông phái đã có từ trước. Tuy 
nhiên, sau khi ngài mất, đồ chúng của ngài đã thành 
lập một tông phái riêng của Nhật Bản, gọi là Jodo 
Shinshu (  - Tịnh Độ Chân Tông) hay Shin 
Buddhism (Chân Tông), mà sau này đã trở thành 
một tông phái Phật Giáo lớn nhất tại Nhật Bản.

Các Vị Thánh Tổ của Chân Tông
Trên bàn thờ Phật của Tịnh Độ Chân Tông với 

Bảy Vị Thánh Tổ.
“Bảy vị Thánh Tổ của Tịnh Độ Chân Tông” là 

bảy vị Thánh Tăng Phật Giáo được tôn thờ qua sự 
phát triển của Phật Giáo Tịnh Độ Tông được tóm 
tắt trong bài Shoshinge ( ). Ngài Thân Loan 

đã trích dẫn các bài luận của các Thánh Tổ trong tác 
phẩm chính của ngài, Kyogyoshinsho (Giáo Hành 
Tín Chứng), để củng cố giáo lý của Ngài.

Bảy Vị Thánh Tổ, theo thứ tự thời gian, và sự 
cống hiến của các ngài cho Tịnh Độ là:

Ngài Long Thọ ( 150-250) Người Ấn Độ: 
Người đầu tiên ủng hộ Tịnh Độ như là một con 
đường Phật Giáo hợp lệ.

Ngài Thế Thân ( thế kỷ thứ 4) Người Ấn 
Độ: Khai triển giáo huấn Tịnh Độ của Ngài Long 
Thọ, với các bài luận về kinh điển Tịnh Độ.

Ngài Đàm Loan ( 476-542?) Người Trung 
Hoa: Phát triển sáu âm tiết niệm Phật thường đọc, 
nhấn mạnh vai trò của lời Đại Nguyện của Đức Phật 
A Di Đà để cứu độ tất cả chúng sinh.

Ngài Đạo Xước ( 562-645) Người Trung 
Hoa: Đẩy mạnh khái niệm về “con đường dễ dàng” 
của Tịnh Độ so với các truyền thống “con đường 
của các bậc thánh hiền”. Dạy hiệu quả của con 
đường Tịnh Độ trong thời Mạt Pháp.

Ngài Thiện Đạo ( 613-681) Người Trung 
Hoa: Nhấn mạnh đến sự quan trọng trì niệm danh 
hiệu của Đức Phật A Di Đà.

Ngài Nguyên Tín ( 942-1017) Người Nhật 
Bản: Phổ biến phương pháp thực hành Tịnh Độ cho 
những người bình dân, với sự nhấn mạnh về sự cứu 
độ.

Ngài Pháp Nhiên ( 1133-1212) Người 
Nhật: Phát triển một tông phái cụ thể của Phật Giáo 
chỉ dành để vãng sanh vào cõi Tịnh Độ, niệm danh 
hiệu phổ biến của Đức Phật A Di Đà để được vãng 
sanh Tịnh Độ.

Trong các ngôi tự viện Tịnh Độ Chân Tông, bảy 
vị Thánh Tổ được cùng thờ ở bàn thờ phía trái của 
ngôi chùa.

Kyogyoshinsho (Giáo-Hành-Tín-Chứng)
Kenjōdo Shinjitsu Kyōgyōshō Monrui ( 

), thường gọi tắt là Kyogyoshinsho 
(  – Giáo Hành Tín Chứng), là kiệt tác của 
Ngài Shinran, người sáng lập một tông phái Phật 
Giáo của Nhật Bản, gọi là Jodo Shinshu (

 - Tịnh Độ Chân Tông). Với các tiêu đề là - Chân 
thực Giáo lý, thực Hành, thâm Tín và Chứng ngộ 
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nằm trong giáo nghĩa của Tịnh Độ. Công trình này 
được biên soạn bởi Ngài Shinran (Thân Loan) sau 
khi bị lưu đày, và được cho là đã biên soạn vào năm 
1224. Bộ sách này là sự tổng hợp các kinh điển Phật 
Giáo khác nhau trong các bộ kinh tạng Phật Giáo 
Đại Thừa, bao gồm các bộ kinh lớn như Kinh Vô 
Lượng Thọ, Kinh Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm, Đại 
Bát Nhã. Qua cách này, Ngài Thân Loan đã luận 
giải tư tưởng của Tịnh Độ Chân Tông hay Chân 
Tông. Công trình này được chia thành 6 chương, 
không kể lời mở đầu:

Chương 1 – Giáo Lý
Chương 2 – Thực Hành
Chương 3 – Tín Tâm
Chương 4 – Chứng Ngộ
Chương 5 – Chân Phật và Quốc Độ
Chương 6 – Hóa Phật và Quốc Độ
Ngoài sự trích dẫn thường xuyên từ các kinh 

điển Phật Giáo, Ngài Thân Loan thường trích dẫn 
các bậc tổ sư của Chân Tông, trong các truyền 
thống, trải dài từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho 
đến Bổn Sư Honen (Pháp Nhiên) của mình. 

Chương 1 – Giáo Lý
Đây là chương ngắn nhất trong sáu chương, và 

chủ yếu là trích dẫn từ bộ Kinh Vô Lượng Thọ để 
giải thích rằng gặp được Phật là cực kỳ hiếm quý 
và tốt lành cho tất cả chúng sinh, và sự thị hiện của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên thế gian này là khai 
thị Giáo Lý Tịnh Độ.

Chương 2 – Thực Hành
Chương này đào sâu chi tiết hơn về cơ bản của 

tư tưởng Tịnh Độ Tông Phật Giáo, cụ thể là:
- Đức Phật A Di Đà phát Đại Nguyện để cứu độ 

tất cả chúng sanh.
- Lời Đại Nguyện quan trọng nhất là Đại Nguyện 

thứ 18 hay là Bản Nguyện để dẫn dắt chúng sanh 
đến cõi Tịnh Độ nếu họ xưng niệm danh hiệu của 
ngài.

- Đức Phật A Di Đà đã vượt trội hơn các Đức 
Phật khác bằng cách cung ứng phương cách giải 
thoát khổ đau mà tất cả có thể thực hành được.

Sau đó trong phần cuối của chương này ngài 

nêu ra chiều dài theo thứ tự thời gian từ các tác 
phẩm của Ngài Long Thọ, Thế Thân, Thiện Đạo 
cho đến Ngài Pháp Nhiên. Ngài Thân Loan hiển 
bày sự cung ứng trong tiến trình phát triển tư tưởng 
giữa các luận sư Phật Giáo cho thấy sự phát triển 
của Tịnh Độ Tông Phật Giáo. Trong số các chủ đề 
được thảo luận và trích dẫn thì có trì niệm danh hiệu 
của Phật A Di Đà, hoặc là Niệm Phật, Bồ Tát Đạo, 
và bản chất của cõi Tịnh Độ.

Tới phần cuối, Ngài Thân Loan quay về phía 
các chủ đề của tariki hay Tha Lực và một lần nữa 
trích dẫn các kinh điển khác nhau và giảng luận để 
rút ra ý tưởng của mình. Vào cuối chương 2, Ngài 
Thân Loan viết bài kệ nổi tiếng của ngài, đó là các 
bài Shoshinge hay là  – Chánh Tín Kệ, làm 
nền tảng cho Chân Tông.

Chương 3 – Tín Tâm
Lời nói đầu chương này bắt đầu với sự thảo 

luận của Ngài Thân Loan về đức tin nơi tín tâm của 
mình, hay là việc hoàn toàn tín thác vào tha lực của 
Đức Phật A Di Đà, trong khi đó các tông phái khác 
đang lúng túng với nỗ lực vào tự lực của họ.

Trong phần chính của chương 3, Ngài Thân 
Loan thảo luận về tín tâm chi tiết hơn, và tại sao tín 
tâm là trọng điểm để thực hành pháp môn Tịnh Độ 
Chân Tông. Đối với Ngài Thân Loan, sự uỷ thác 
toàn bộ mà Đức Phật A Di Đà là đại diện là sự đảm 
bảo nhất cho một người bình thường được vãng 
sinh vào cõi Tịnh Độ, bởi vì sự vãng sinh sẽ xảy 
ra hoàn toàn thông qua năng lực từ bi và trí tuệ của 
Đức Phật A Di Đà. Một lần nữa, Ngài Thân Loan 
trích dẫn những lời dạy trải dài từ Ngài Đàm Loan 
và Thiện Đạo giải thích chủ đề này một cách chi tiết 
về ý tưởng Niệm Phật A Di Đà và niềm tin của mình 
cho việc thực hành đó.

Sau đó, Ngài Thân Loan thảo luận về bản chất 
của tín tâm, và mô tả nó như là “tâm nguyện cho sự 
giác ngộ vĩ đại” qua một cách siêu việt, một cách 
xuyên ngang, trái ngược với cách trực tiếp tìm thấy 
theo lối tự lực. Ở đây, Ngài Thân Loan tái khẳng 
định quan điểm rằng nếu một người từ bỏ pháp 
“thực hành tạp” và phó thác mình cho Đức Phật A 
Di Đà trong một niệm, họ sẽ đạt được một trạng thái 
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tín tâm và sự vãng sinh vào cõi Tịnh Độ sẽ được 
đảm bảo.

Ngài Thân Loan sau đó liệt kê những lợi ích của 
việc thực hành pháp môn Niệm Phật, hay là trì niệm 
danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chúng bao gồm một 
cảm giác tuyệt vời của niềm vui (cực lạc), những lời 
khen ngợi của vô số chư Phật, sự gia hộ của vô số 
chư Phật, và ở trong trạng thái “thực sự thanh tịnh”. 
Phần cuối cùng của Chương 3 tập trung vào sự xác 
nhận về những người, không thể được cứu độ qua 
việc thực hành các phương pháp Phật giáo khác, là 
những người chỉ nhắm vào Bản Nguyện của Đức 
Phật A Di Đà.

Chương 4 – Chứng Ngộ
Chương 4 tương đối ngắn, Ngài Thân Loan bắt 

đầu bằng những bài viết về bản chất của Đức Phật A 
Di Đà chính là Pháp Thân, và rằng những người đạt 
được tín tâm thì bảo đảm đạt đến Niết Bàn. Đáng 
chú ý là phần đầu ghi chú trong chương này:

... Bởi vì họ [là những người có được tín tâm] 
sống trong sự an định thật sự, họ nhất thiết phải đạt 
Niết Bàn... Niết bàn tối thượng là vô tác Pháp Thân 
[dharmakaya]. Vô tác Pháp Thân là thực tại. Thực 
tại là Pháp Tánh. Pháp Tánh là như-thị. Như-thị là 
đồng-nhất. Di Đà Như Lai đến từ như-thị và biểu 
hiện qua nhiều thân tướng khác nhau…

Sau khi giới thiệu, Ngài Thân Loan viết về ý 
tưởng, đầu tiên được thiết định bởi Ngài Pháp 
Nhiên (Honen), về đại nguyện của Đức Phật A Di 
Đà để dẫn dắt tất cả chúng sanh vãng Tịnh Ðộ qua 
ngã smarana, để họ có thể trở thành Bồ Tát. Những 
vị Bồ Tát, sau đó sẽ trở lại với thế gian để dẫn dắt 
chúng sanh trên con đường Phật Giáo.

Một lần nữa, Ngài Thân Loan mở rộng những ý 
tưởng này bằng cách trích dẫn các tác phẩm của các 
vị thánh tổ trong tư tưởng Tịnh Độ.

Chương 5 – Chân Phật và Quốc Độ
Chương 5 được dành cho cõi Tịnh Độ của Đức 

Phật A Di Đà, và sự vãng sinh nơi đó. Ngài Thân 
Loan viết rằng, Tịnh Độ đại diện cho thực tế chân 
thật, và khi vãng sinh vào cõi Tịnh Độ, ảo tưởng 
của con người ngay lập tức biến mất. Như Đức Phật 

A Di Đà là hiện thân của sự thật (tượng trưng bằng 
ánh sáng vô hạn – Vô Lượng Quang), cõi Tịnh Độ 
của ngài và sự vãng sanh vào đó là hiện thân của sự 
thức tỉnh giải thoát khỏi vô minh, phiền não. Điều 
này bổ sung cho sự khẳng định ở Chương 4 rằng tín 
tâm giống như Niết Bàn.

Chương 6 – Hóa Phật và Quốc Độ
Chương 6 là chương dài nhất của Kyogyoshinsho 

(Giáo Hành Tín Chứng), và mang các tông phái và 
thực hành giáo pháp Phật Giáo khác nhau vào bối 
cảnh của Tịnh Độ như là các hình thức qua phương 
tiện thiện xảo khác nhau. Tương tự như các bút giả 
Phật Giáo khác vào thời trung cổ Nhật Bản, cố gắng 
phân loại các tông phái Phật Giáo thành một hệ 
thống phân cấp thứ bậc, và ở đây Ngài Thân Loan 
đã cố gắng làm như vậy. Ngài Thân Loan tin rằng 
trong thời đại Mạt Pháp, hầu hết các lối thực hành 
và giáo lý nguyên thủy tiêu tán hoặc mất hiệu quả, 
và do đó, con đường khả thi duy nhất còn lại là con 
đường Tịnh Độ.

Kết thúc chương 6, trong phần Tái Bút, bao gồm 
một phần tự truyện, đặc biệt là trong khi và sau thời 
kỳ bị lưu đày của mình từ Kyoto vào năm 1207, 
Ngài Shinran viết về cách ngài đã tìm đến sự giáo 
huấn của Ngài Pháp Nhiên (Honen) vào năm 1201 
và cảm thấy mình vẫn là đệ tử của Sư Pháp Nhiên 
kể từ đó. Ngài giải thích rằng động cơ của mình là 
chia sẻ niềm hỷ lạc của chính mình trong việc tìm 
thấy Tịnh Độ và hy vọng rằng người khác cũng sẽ 
quy y Phật A Di Đà như vậy. Ngài Thân Loan kết 
luận Giáo Hành Tín Chứng bằng một đoạn trích từ 
Hoa Nghiêm Kinh (Flower Garland Sutra) như sau:

On seeing a bodhisattva
Perform various practices,
Some give rise to a good mind 
and others to a mind of evil,
But the bodhisattva embraces them all.
Khi thấy một vị Bồ Tát
Thực hành các hạnh khác nhau,
Một số phát sinh tâm thiện lành
và những người khác đến với tâm tà ác,
Nhưng vị Bồ Tát bao bọc hết tất cả.
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Các Ngôi Tượng và Chùa Viện 
của Tịnh Độ Chân Tông
Kotoku-in (Cao Đức Viện) và Ngôi Đại Phật

Kōtoku-in ( ) là ngôi cổ tự của Tịnh 
Độ Chân Tông ở thành phố Kamakura, huyện 
Kanagawa, Nhật Bản. Ngôi chùa nổi tiếng với ngôi 
tượng đài Đại Phật ( -Daibutsu), là một ngôi 
tượng đài bằng đồng ngoài trời của Đức Phật A Di 
Đà xây dựng vào năm 1248, là một biểu tượng nổi 
tiếng và cũng được coi là quốc bảo của Nhật Bản. 

Ngôi Tượng Đức Phật A Di Đà ở Kamakura

Hongan-ji (Bản Nguyện Tự)
Hongan-ji (Bản Nguyện Tự - ), là tên 

chung cho tất cả các tự viện của Tịnh Độ Chân 
Tông (mà phân chia thêm thành các nhánh Nishi 
và Higashi). Năm 1602, ngay sau khi Tokugawa 
Ieyasu trở thành Shogun (Xứ Quân), ông tuyên bố 
rằng Hongan-ji phải chia làm hai để tránh uy thế 
của các tự viện tông phái này. Sư Kyonyo, là môn 

chủ đầu tiên của Higashi Honganji mới (Đông Bản 
Nguyện Tự - ), trong khi đó em trai là 
Sư Junnyo trở thành môn chủ của Bản Phái của 
Honganji ( ), thường được gọi là Nishi-
Honganji (Tây Bản Nguyện Tự - ).

Đông Bản Nguyện Tự (Higashi Hongan-ji)

Ngôi Tượng Đại Phật ở Ushiku

Ngôi Tượng Đại Phật ở Ushiku
Ngôi Tượng Đại Phật ở Ushiku (Ushiku 
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Daibutsu - ) là một ngôi tượng Đức Phật 
A Di Đà ở Ushiku, thuộc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. 
Hoàn thành vào năm 1993, nó có tổng chiều cao 
120 mét (390 ft), bao gồm cả chân tượng 10 m (33 
ft) và tòa sen cao 10m. Tính đến năm 2016, ngôi 
tượng này là một trong ba ngôi tượng cao nhất trên 
thế giới.

Dưới chân tượng có thang máy đưa khách 
lên 85m (279 ft) đến một tầng quan sát công viên 
chung quanh ngôi tượng lớn và vùng quanh đó. Bên 
trong thân ngôi tượng lớn, có bức tượng Đức Phật 
A Di Đà và được làm bằng đồng tỏa ánh sáng, bức 
tượng này được đúc để kỷ niệm sự ra đời của Ngài 
Shinran (Thân Loan), vị tổ sáng lập của Tịnh Độ 
Chân Tông ( ) của Nhật Bản.

(Endnotes)
1  D. T. Suzuki, Buddha of Infinite Light, The Teachings 

of Shin Buddhismm the Japanese Way of Wisdom and 
Compassion, Revised with an Introduction and Notes 
by Taitetsu Unno, Shambhala Publication, (2002), p.p. 
14-16.

2  https://en.wikipedia.org/wiki/J%C5%8Ddo_
Shinsh%C5%AB

3  https://en.wikipedia.org/wiki/Kyogyoshinsho
4  https://en.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dtoku-in
5  https://en.wikipedia.org/wiki/Hongan-ji
6  https://en.wikipedia.org/wiki/Ushiku_Daibutsu

Ngôi Tây Bản Nguyện Tự (Nishi Hongan-ji)

Bức Tượng Đức Phật A Di Đà tỏa hào quang trong 
lòng ngôi Đại Phật Ushiku
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Thái Tú Hạp

Thành phố buồn 
từ khi xa vắng Mẹ
 
cả triệu bài thơ hóa thành vô nghĩa
trước điện thư Mẹ vĩnh viễn lìa đời
hồn như đá kim cương tan thành lệ
Mẹ đi rồi tang trắng cả biển khơi
 
trời đêm nay không vì sao lấp lánh
chuyện thần tiên cất dấu mãi trong lòng
thuở ấu thơ Mẹ ru bằng sữa ngọt
lời ca dao êm ả giấc trưa nồng
 
Mẹ trìu mến giàu sang tình nhân ái
lối đi về sen tỏa ngát trong tâm
lời kinh nguyện như suối nguồn dịu mát
rừng muôn năm thường trụ bóng tịnh an
 
đường cơm áo quẩn quanh nơi phố chợ
đường tử sinh từng bước nhỏ chùa quê
Mẹ chỉ có nụ cười như mây trắng
bầu trời xanh thanh thản lối đi về
 
Mẹ dạy con hãy sống đời đạo hạnh
đừng trao người quà tặng xót xa đau
đời phù vân sớm chiều nương cõi tạm
nghĩa gì đâu mãi thù hận dài lâu
 
Mẹ trầm mặc như sông thu hiền triết
con chạy theo hư ảo bạc mái đầu
phố già nua ngàn năm hoài đứng đợi
chuyện đất trời - chuyện khói lửa - biển dâu

 
hòa bình đến tưởng chừng xuân hội ngộ
lệ chưa khô trên đôi má hôm nào
Mẹ khóc những thằng con chia tám hướng
nghiệt ngã đọa đày biền biệt rừng cao
 
có phải trăm con ngàn xưa lưu lạc
đứa đầu non - đứa dặm biển ngàn phương
tiền nhân đã viết thành trang huyết sử
ta bên trời lỡ vận mất quê hương
 
thôi hết rồi kỳ quan tuyệt vời nhất
nơi viễn phương màu nắng cũng hoang sơ
thành phố buồn từ khi xa vắng Mẹ
trong lòng con hiu hắt cả trời thơ
 
mai con về soi tìm trong cổ tích
Mẹ Việt Nam bia đá vẫn ngàn năm
chuông Đại Nguyện trùng tu hồn mấy kiếp
hoa Vu Lan bừng nở ngát hương trầm
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A Memory Of My Beautiful MomA Memory Of My Beautiful Mom
Ấn Huệ

In occasionally of Vu Lan 
festival, I am so excited 
to dedicated my deeply 
grateful to my mom who 

carried me in you nine months, 
raised, educated, has done all the 
best things for us. 

Perhaps my mom is the best 
mom that I am serious obsessed 
and inspired of her vibrant 
lifestyle, habits, and work ethic 
through my whole life. I can’t 
get over to say how much she 
sacrifi ced to support us with 
unconditional love. Even though, 
my mom was a busy woman 
who devoted so much times to 
manage and work hard on family 
owned business to support the 
family, yet she could arrange her 
times after work so that she could 
take care of us such as: cooking, 
teaching our homework, telling 
us legend stories, showing us the 
traditional upbringing that a child 
should learn. She has a kind and 
caring heart toward the family 
and the others. 

After left Air-Vietnam 
Corporation as a fl ight attendant, 
she married my dad and started 
joining our family owned 
business. In my eyes, she is 
not only beautiful, charming, 
sociable, romantic, elegant, 
intellectual, well-educated and 
courtesy but also a conservative 
and strict woman.

She used to say that bonding 
quality time with the family is 
really important to get a tied 
relationship and understand the 
feeling of all her kids. Therefore, 
she and Papa decided to minimize 
their working schedules to 
entertain with us such as: took 
us to the restaurant for a brunch, 
travelled to suburb areas to relax 
and took us to swimming, music 
class and French speaking club.

My mom also is a trilingual 
languages (Vietnamese, French 
and English). Whenever I need 
a help, my mom never hesitates 
to do so. She always convinced 
me that I need to concentrate on 
study, less wasting times on the 
meaningless things, not to hang 
out with friends and work hard 
possibly by illustrated me her 
habits, work ethic and talented, 
these potentials that leading her 
became a successful entrepreneur.

When I was still in Elementary 
school (5th grader), she trained 
me how to do the house chores. 
Shortly after 5th grader, I left 
home country to reside oversea 
for immigration, with a distance 
between us made me feeling 
nostalgia every single day. 
Especially, I missed my mom so 
much but she has never forgotten 
her responsibilities to us by paid 
us school tuition fees, living 
costs, did what we need, visited 

us once a month and talked to 
us every day over the phone to 
ensure that we all were good.

I literally embraced seriously 
what she taught me and 
pursued my favorite major and 
dreaming career in medical fi eld. 
Eventually, I hit my goals and 
she was really happy with it.

Dear mom, I would love to 
express my greatly appreciation 
to you that you have off ered your 
unconditional love, eff ort and 
fi nancial to us. If without your 
helps we couldn’t be who we 
are now. I always wish we could 
spend more times to discuss 
about music, French language 
and show my gratitude to you 
.You are not only my dearest one 
but also my buddy at all times. 
All older brothers and I are so 
proud of and have faith in you. 
We never ceased the love for you 
and thank you everything you 
have done for us. Besides that, I 
will never forget that you breast 
fed me at bed time when I was 
an infant, that showing our love 
relationship was even closer.

May your life will be fi lled 
with happiness and deserve all 
the best things. Every day is 
Mother’s Day celebration with 
you! 

AN HUE-QUYNH ANH
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Thích Nữ Trung Trí

Hoài Vọng Vu Lan

Hạ sang Thu đến là báo 
hiệu mùa Vu Lan nữa 
lại về, mùa mà hàng 
triệu trái tim người con 

Phật luôn hướng về, bỏ mặc cho 
cái nắng nóng oi bức của tiết giao 
mùa diễn ra trên khắp vùng trời 
thế giới. Vu Lan, là mùa hiếu 
đạo, mùa tôn vinh vẻ đẹp thuần 
tuý đáng quý của tấm lòng hiếu 
đạo của con cháu hướng về Ông 
Bà Cha Mẹ Tổ Tiên hiện đời và 
nhiều đời. Đối với người Châu Á, 
việc phụng thờ Ông Bà Tổ Tiên, 
hiếu kính Cha Mẹ, kính trên 
nhường dưới với Anh Chị Em, đã 
trở thành một tập tục có bề dày 
lịch sử văn hoá cao đẹp, nó mặc 
nhiên và hiện hữu mãi giữa cuộc 
sống thường nhật mặc cho bao 
thăng trầm, bao sự đan chen thay 
đổi từ đời của biến cố lịch sử, 
nhưng văn hoá sống đó vẫn bất di 
bất dịch, và hiển nhiên trở thành 
văn hoá thượng đỉnh trong đời 
sống xã hội phồn hoa hiện đại.

Đối với người con Phật, khi 
nói đến Vu Lan thì liền liên tưởng 
đến tâm đạo và hiếu đạo, việc 
hiếu thuận phụng dưỡng Cha Mẹ 
tại tiền chính là bản hoài trong 
mỗi người con Phật. Tiết Vu 
Lan về như gợi nhớ cho những 
người con, phải ghi nhớ công ơn 
hai đấng sanh thành, người đã 
cho chúng ta hình hài vóc dáng, 
nuôi dạy cho chúng ta khôn lớn 

thành người. Hình ảnh Mẹ già 
đứng tựa cửa trong con khi trời 
đã về khuya chính là hình ảnh 
đẹp, và minh chứng cho sự yêu 
thương vô bờ bến của Mẹ hiền 
đối với những người con, dù tóc 
con đã muối tiêu điểm bạc, do vì 
lẽ đó mà trong điển tích văn học 
thường ví von Mẹ như dòng suối 
dịu hiền, còn hình ảnh người Cha 
ví như ngọn núi Thái Sơn hùng 
vĩ, hai biểu tượng đó như nói lên 
sự mềm dịu của Mẹ, và sự cứng 
rắn của người Cha mà tạo hóa đã 
khắc sâu vào tâm tưởng những 
người con hiếu hạnh, đặc biệt là 
người con Phật.

Đối với Mẹ, con luôn là khúc 
ruột, lòng Mẹ sẽ đau thắt khi thấy 
con thơ mệt nhoài sau mỗi ngày 
tan học, Mẹ dành cả quỷ thời 
gian nhỏ hẹp của mình để vỗ về, 
hỏi han, chăm sóc từng đứa một; 
với con gái, Mẹ chẳng quản mệt 
nhọc, tranh thủ cột lại mái tóc khi 
có thể, để cho con thoải mái chơi 
đùa với chúng bạn mà không bị 
vướng víu trên mặt; đối với con 
trai, Mẹ lại tranh thủ buộc lại sợi 
giây giày, kéo cái áo cho thẳng 
nếp để con đến trường vui học 
cùng chúng bạn một cách tự tin 
và thoải mái nhất. Đến khi trưởng 
thành, mỗi khi nghe tin con của 
Mẹ ra đường bị hiếp đáp, khi 
làm ăn bị thất bại, bạn bè che bai 
khinh thường, xã hội vinh nhục ê 

chề, lúc này Mẹ liền có mặt, dù 
phải nặng nhọc lê đôi chân bệnh 
tật của mình, dù phải vượt qua 
chặng dường xa xôi gian khổ đến 
đâu Mẹ cũng không hề nan, miễn 
Mẹ được gần con, được an ủi vỗ 
về khi con vấp ngã giữa dòng đời. 
Vậy đó, trong tận cùng góc khuất 
tâm hồn, Mẹ luôn bao dung, luôn 
dang rộng vòng tay chở che, và 
đón con trở về mặc cho tháng 
ngày hằn sâu trên khoé mắt.

Đối với con, Mẹ cũng là khúc 
ruột, khúc ruột mà ngẩu nhiên khi 
nghe ai đó hát về khúc hát cho 
mẹ, con lại chạnh lòng có khi đau 
đến quặng thắt. Thế mới nói tình 
mẫu tử quả thiêng liêng sâu đậm, 
không ai có thể thay thế vào vị 
trí cao cả đó thích hợp bằng Mẹ. 
Do vậy 

“Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ 
khóc,

đừng để buồn trên mắt Mẹ 
nghe không!”

Với con, Cha cũng là một 
khúc ruột, bởi con có được hình 
hài này là sự kết thành tố chất 
giữa Mẹ và Cha; Cha không ôm 
ấp nâng niu, không cất tiếng hò 
ơi mỗi buổi trưa hè, thế nhưng 
mỗi lần nằm trong vòng tay ít ỏi 
của Cha, con như cảm nhận được 
sự ấm áp khôn cùng; Cha không 
nắm tay dắt con đến trường vào 
buổi ban đầu như Mẹ, nhưng ánh 
mắt của Cha vẫn dõi nhìn theo 
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bước chân con đi suốt đoạn đường dài; Cha không 
nắm tay con tô vẽ các bài tập ngắn sau buổi tan 
trường như Mẹ, nhưng những nét ngang sổ thẳng 
Cha dạy cho con, là cả một hành trình vĩ đại nuôi 
dưỡng chúng con thành người; Cha không chăm con 
từng muỗng sữa mỗi khi con ốm, nhưng cha lại trằn 
trọc mỗi lúc con ho hay cảm sốt. Cha và Mẹ đã cho 
con bao tình thương vĩ đại như thế, vậy mà các con 
nào có hiểu, nhiều lúc con vòi vĩnh, con vểnh môi 
giận hờn khi con nhận lời quở trách, con luôn nghĩ 
tình cảm của Cha cho con quá ít ỏi, con lại hay trách 
hờn, mà đâu hiểu rằng cuộc sống mưu sinh luôn đè 
nặng trên lưng người Cha già tội nghiệp, Cha tần 
tảo lam lũ, làm mọi việc có thể để cùng với Mẹ nuôi 
dạy chúng con, một đàn con ăn học nên người. 

Hình ảnh người Cha gầy gọc trong nắng cháy 
bởi bao nổi lo toan nhọc nhằn, và hình ảnh Mẹ già 
gom từng thanh củi nhỏ, sưởi ấm cho con đêm đông, 
là hình ảnh thiêng liêng bất tận mà tạo hoá đã ban 
tặng cho con người, Mẹ hiền hòa với con bao nhiêu 
thì Cha cũng từ dung với con đến đó, Cha không thủ 
thỉ bảo ban, nhưng ánh mắt đủ cứng rắn để các con 
hiểu được mình phải làm gì để không cô phụ đức hi 
sinh vô lượng của Cha Mẹ, dẫu năm tháng đi qua 
làm cho sắc vóc của Cha mẹ phong trần tiều tụy, 
nhưng vẫn phong cách vững chải của Cha, vẫn là 
tình thương yêu vô tận của Mẹ dành trọn cho chúng 
con, mãi là một bản hùng ca trong sáng cho chúng 
con hát mãi cả cuộc đời. Cho dù giờ đây Cha Mẹ 
đã cách xa chúng con, nhưng lời dạy và tình thương 
yêu của hai đấng song thân luôn là một trang sách 
dài mà chúng con không bao giờ viết cạn. Nhân 
dịp Vu Lan về, chúng con lại hoài vọng, ngưỡng 
nguyện nơi miền vô ưu bất tận đó Cha Mẹ chứng tri 
cho chúng con.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả tác 
đại chứng minh. 

lê giang trần

Ngày Giỗ Mẹ
Rằm tháng giêng giỗ mẹ
Bằng trái tim lặng lẽ
Dâng mẹ cây nhang bé
Hương huệ nồng thơm ghê. 

Hoa quả mang đến chùa
Bày thắp hương bài vị
Gửi cùng tiếng chuông đưa
Lòng con bay đến mẹ. 

Nhớ mùa Xuân cuối cùng
Còn mẹ nơi dương trần
Mẹ vui mấy ngày Xuân
Con cháu nhìn rưng rưng. 

Mẹ bây giờ chốn Phật
Cùng Ba đã siêu thoát
Đàn con vẫn lưu lạc
Quê hương vẫn tan tác. 

Lòng con chùng theo nhạc
Những ca khúc mẹ hiền
Gieo sầu thương man mác
Đời mồ côi cô miên. 

(021117, rằm tháng giêng)
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Tiếp theo trang 1

Lá Thư Điều Ngự

Vu Lan, như một bức thông điệp về chữ hiếu 
có giá trị hết sức to lớn trong việc giáo dục con 
người, như một chất keo gắn kết tình mẫu tử, gia 
đình và hơn nữa là tình cộng đồng, quê hương, 
đất nước và thế giới nhân loại. Vu Lan nhắc nhớ 
chúng ta ý thức rõ bổn phận và trách nhiệm của 
mình đối với sự sinh tồn của muôn hữu vũ trụ 
nhất là bốn ơn lớn: Ơn Tam Bảo, ơn Cha mẹ, ơn 
Tổ quốc và ơn Chúng sanh. Vu lan cũng nhắc 
nhớ chúng ta sứ mệnh cứu khổ độ sanh với tất cả 
bi tâm và đại nguyện trong đó có tinh thần hòa 
hợp, một nhân tố chủ đạo tạo nên nguồn năng lực 
thanh tịnh vốn là nền tảng căn bản của khả năng 
cứu độ. 

Một thực tế đáng buồn cho Dân Tộc Việt Nam 
chúng ta hiện nay là, sự xuống cấp trầm trọng về 
đạo đức của con người, sự vô minh của giới lãnh 
đạo Cộng Sản Việt Nam đã đưa đất nước dần đến 
hồi suy sụp. Một nền giáo dục duy vật, phi nhân 
bản, thiếu tự do đã được áp đặt lên giới trẻ khiến 
cho giá trị đạo đức bị băng hoại, đức tin tôn giáo 
bị thương tổn, phẩm giá bị xem rẻ... Báo mạng 
đưa tin liên tục hằng ngày xảy ra không biết bao 
nhiêu cảnh tàn khốc và đau thương: Con ngược 
đãi và giết chết cha mẹ, anh em họ hàng, bọn trẻ 
bạo hành, tàn sát lẫn nhau với những lý do đơn 
giản đến mức không thể chấp nhận được. 

Cộng Sản Việt Nam còn chủ trương bán biển 
đảo, đất đai do ông cha ta dày công gầy dựng 
từ hơn 4000 năm qua, Cộng sản Việt Nam tiếp 
tay cho ngoại bang một lần nữa xâm chiếm Việt 
Nam với những đề án thành lập hàng chục đặc 
khu trên khắp 3 miền đất nước, được nguỵ tạo 
dưới nhiều tên gọi và đặt dưới quyền thống trị của 
Trung Cộng. Mở cửa cho hàng ngàn mặt hàng 
thực phẩm và đồ dùng độc hại của giặc phương 
Bắc vào đầu độc người dân khắp cả nước, khiến 
cho dân chúng trong nước lâm vào cảnh bất an, 
lầm than, tang tóc.

Hơn thế nữa, nhà cầm quyền Cộng sản còn 
lập ra luật An Ninh Mạng, để bịt miệng, bịt tai, 
bịt mắt, trói tay nhằm bóp chết quyền tự do ngôn 
luận của người dân và triệt hủy  sức sống của dân 
tộc; họ còn đàn áp, đánh đập, bắt bớ, giam cầm 
và thậm chí là thủ tiêu những đồng bào yêu nước 
xuống đường biểu tình bảo vệ tổ quốc; chúng chà 
đạp nhân phẩm của người dân, tước đoạt quyền 
được sống, được làm người của nhân dân, san 
bằng Chùa Liên Trì và những cơ sở tôn nghiêm 
của tôn giáo đồng thời xem nhân dân như một kẻ 
thù không hơn không kém. 

Năm nay, mùa Vu Lan trở về trong sự âu lo 
của toàn dân tộc. Do vậy, hàng đệ tử xuất gia 
cũng như Phật tử tại gia, phải ý thức được rằng, 
mỗi chúng ta là một “Sứ Giả Như Lai”, ở đâu có 
khổ đau ở đó có sự hoá thân của từ bi và trí tuệ, 
thể hiện rõ tinh thần đại bi, đại trí và đại dũng, vì 
tiền đồ của đạo pháp và dân tộc, hãy kề vai sát 
cánh cùng nhau đem lại hoà bình, niềm an lạc 
và hạnh phúc cho Đất nước, Dân tộc và thế giới 
nhân loại.

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL 2562, xin 
mỗi chúng ta hãy nâng cao và hành trì rốt ráo bức 
thông điệp của Đức Phật – Hiếu đạo là Phật đạo, 
hiếu tâm là Phật tâm, hiếu hạnh là Phật hạnh, hãy 
tinh tấn làm những điều lành, tạo công đức hồi 
hướng cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời 
được ân triêm lợi lạc, siêu sanh thoát hoá; phụng 
dưỡng và hướng dẫn cho cha mẹ hiện tiền dõng 
mãnh phát khởi bồ đề tâm, quy kính Tam bảo, 
tạo thuận duyên cho cha mẹ tri nhận và thực hành 
chánh pháp, giúp cha mẹ sống an lạc, lợi ích cả 
về mặt vật chất lẫn tinh thần. 

Cuối cùng, xin đốt nén tâm hương cầu nguyện 
cho quê hương Việt Nam sớm vượt qua cơn khổ 
nạn, nhân dân Việt Nam sớm được tự do, nhân 
quyền, chấm dứt khổ đau, xả bỏ xan tham và 
luôn an trú trong thiện pháp.

Mùa Vu Lan 2018
Tk. Thích Viên Lý
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T iếp nối sự thành công của 
chương trình Tâm Ca Đạo 
Hiếu (TCĐH) mùa 1 do IBC 

TV tổ chức vào năm 2017, năm 
nay bước vào mùa 2 với đông 
đảo các thí sinh đến từ nhiều nơi 
như Florida, Arizona, Georgia, 
Virginia, San Francisco, San 
Jose, và nhiều thành phố khác tại 
miền Nam California nắng ấm.

Với mục đích nhằm phát triển 
dòng nhạc Phật Giáo, nhạc báo 
hiếu và nhạc về quê hương dân 

tộc, chương trình TCĐH mong 
mỏi có thể tìm ra được những tài 
năng âm nhạc mới để xiển dương 
dòng nhạc đặc biệt mang ý nghĩa 
này.

Sau 3 vòng tranh tài căng 
thẳng, hồi hộp, hấp dẫn của các 
thí sinh, Ban Giám Khảo (BGK) 
đã chọn được 10 gương mặt xuất 
sắc nhất vào vòng chung kết được 
diễn ra vào 5 giờ chiều thứ Bảy, 
ngày 11 tháng 8 năm 2018 vừa 
qua tại hội trường Chùa Điều Ngự.

Mở đầu chương trình, các MC 
giới thiệu qua tầm quan trọng và 
ý nghĩa của âm nhạc Phật Giáo đã 
từng được đề cập trong rất nhiều 
bộ kinh Phật Giáo, ban hợp ca 
Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đã mở 
màn chương trình với bài hát Mẹ 
Hiền Việt Nam, sau đó là phần 
trình diễn công phu và đẹp mắt 
của Nghệ sĩ Ngọc Huyền, với 
phần phụ diễn của Ca sĩ Nguyễn 
Đức và Ca sĩ Giang Nhân, quán 
quân Tâm Ca Đạo Hiếu 2017, 

Ðêm chung kết Mùa 2 cuộc thi tuyển
TÂM CA ĐẠO HIẾU 2018

tại IBC TV
Tuyết Nha tường thuật
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đặc biệt với sự xuất hiện thành 
kính của 10 thí sinh với những 
đóa hoa sen trang trọng.

Sau đó các MC đã cung thỉnh 
Hòa Thượng Thích Viên Lý, 
viện chủ chùa Điều Ngự, tổng 
giám đốc IBC TV, đã ban đạo 
từ khai mạc, Thầy nhấn mạnh 
mục đích của TCĐH là dùng âm 
nhạc để chuyển luân chánh pháp 
trong thời đại mới, hoằng hóa, 
cảm hóa và chuyển hóa khổ đau 
thành an lạc, giúp cho người có 
duyên từng bước thâm nhập vào 
kinh tạng, hành trì để tiến đến 
giải thoát giác ngộ, là cánh én tạo 
nên mùa xuân chánh pháp, HT 
gửi lời cảm ơn đến BGK, thành 
viên Ban Tổ Chức gồm nhiều tiểu 
ban (Kỹ thuật, Thư ký cộng điểm, 
Thư ký nghe phone, MC, Thiết 

kế, Âm thanh, Ánh sáng v.v.), 
các mạnh thường quân bảo trợ 
các giải thưởng, các cơ sở truyền 
thông báo chí, quý khán thính giả 
đang đón xem IBC TV và SBTN. 
HT cũng gửi lời chúc đến tất cả 
các thí sinh hoàn thành viên mãn 
những ước nguyện của mình,đã là 
cuộc thi thì phải có người thua kẻ 
thắng, nhưng dù kết quả thế nào 
đi nữa, quý vị đã đóng vai trò lớn 
trong việc tham gia xiển dương 
dòng nhạc lớn: nhạc Phật Giáo, 
hiếu đạo, quê hương. Sự đóng 
góp sẽ còn mãi trong từng trái tim 
khán giả.

Sau phần đạo từ khai mạc của 
HT Thích Viên Lý là phần phát 
biểu và chia sẻ ý kiến của 6 vị 
trong ban giám khảo: Tài tử Kiều 
Chinh, Nhạc sĩ Nam Lộc, Nhạc 

sĩ Võ Tá Hân, Nghệ sĩ Chí Tâm, 
Nghệ sĩ Ngọc Huyền, và GK đại 
diện cơ sở bảo trợ XNV Long 
Vân.

Quý vị trong ban giám khảo 
đều tán dương công đức của HT 
Thích Viên Lý đã thực hiện được 
cuộc thi vô cùng ý nghĩa này trong 
thời đại hiện nay, và không quên 
gửi lời chúc đến tất cả các thí sinh 
sẽ trình diễn xuất sắc nhất.

Phần đầu của chương trình là 
phần thi những nhạc phẩm bốc 
thăm, trong phần này, thí sinh 
được chọn 1 vị giám khảo giấu 
điểm để bỏ vào phong thư và sẽ 
cộng vào cuối chương trình. Ngoài 
ra trong suốt chương trình, công 
ty Dragon USA Wellness đã cho 
mượn đường phone để khán giả 
khắp nơi gọi phone bình chọn cho 
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thí sinh được yêu thích nhất. Phần 
1 diễn ra khá sôi động khi nhiều 
thí sinh đã chuẩn bị và đầu tư rất 
kỹ lưỡng cho tiết mục của mình.

Kết thúc phần 1, Ban Đạo Ca, 
dưới sự điều khiển của nhạc sĩ Võ 
Tá Hân, đã trình bày nhạc phẩm 
Nhớ Mẹ, thơ của HT Thích Viên 
Huy, do NS Võ Tá Hân phổ nhạc. 
Kế đến là ca sĩ, giám khảo vòng 1 
Nguyễn Đức đã trình bày bài hát 
Bạc Tiền, Tiền Bạc của NS Hàn 
Châu.

Trở lại phần 2 , tức là những 
nhạc phẩm tự chọn, các thí sinh 
lại làm cho BGK và khán giả 
phấn khích hơn với phần đầu tư 
công phu từ trang phục đến vũ 
đoàn phụ diễn. Phần này diễn ra 
vô cùng hào hứng và toàn bộ 6 
vị trong BGK đều công bố điểm 
ngay lập tức.

Kết thúc 2 phần, các thí sinh 

nghỉ ngơi và chương trình ca nhạc 
tiếp tục với phần biểu diễn của ca 
sĩ Giang Nhân – quán quân Tâm 
Ca Đạo Hiếu 2017 với bài hát 
Mục Kiền Liên Cứu Mẹ với phần 
múa minh họa của các em thiếu 
nhi trong CLB Tình Nghệ sĩ. Giải 
3 TCĐH 2017 ca sĩ Hà Tiên trở 
lại với bài hát Mẹ Là Phật, Các 
em nhỏ trong CLB Tình Nghệ sĩ 
tiếp tục góp vui trong đêm nhạc 
với tiết mục múa Phượng Tím, 
và cuối cùng là bài hát Về Chùa 
Công Quả do ca sĩ Giang Nhân 
trình bày.

Sau khi tổng kết số điểm, và 
tổng cộng số lượng cuộc gọi bình 
chọn, BTC đã mời các thí sinh lên 
sân khấu và trao giải thưởng như 
sau:

1/ Giải Liên Hoa $300: Mai 
Đông Quyên

2/ Giải Tâm Đạo $300: Thúy 

Anh
3/ Giải Hiếu Hạnh $300: 

Nhựt Tạ
4/ Giải Tinh Tấn $300: Võ 

Khắc Minh
5/ Giải khán giả bình chọn 

$300: Tina Mỹ Ngọc
6/ Giải Tài Năng $300: Quỳnh 

Hương
7&8/ Đồng giải 3: Trương 

Thị Thu Hạnh & Jessie Thảo Vy 
(Mỗi người được $2,000)

9/ Giải Nhì: Hiếu Trương 
$4,000

10/ Giải Quán Quân: Vũ 
Quang Vinh $10,000

Trong đó:
Giải Quán Quân do XNV 

Long Vân-công ty tài chánh 
VSTAR Financial Group bảo trợ.

Giải Nhì $4,000 do chùa Bảo 
Quang bảo trợ.

1 Giải 3 do Ông Trúc Đại, 
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Premier Homeshopping – Nấm 
Chaga bảo trợ và 1 giải do BTC 
tặng.

Giải khán giả bình chọn $300 
& Giải Liên Hoa do Ca sĩ Thu 
Nga, NS Lê Minh Hiền trung 
tâm thẩm mỹ Bích Liên, dược mỹ 
phẩm EV Princess & BL Miracle 
Cosmetic bảo trợ.

Ngoài ra, còn có 2 giải do 
XNV Long Vân-công ty tài chánh 
VSTAR Financial Group bảo trợ:

- Giải trình diễn giàu cảm xúc 
nhất $500 dành cho Vũ Quang 
Vinh.

- Giải trình diễn ấn tượng 
trong 4 vòng liên tục $500 dành 
cho Quỳnh Hương .

Sau chương trình một số vị 
phát tâm cúng dường để chùa 
Điều Ngự và IBC TV có thể tiếp 

tục phát triển dòng nhạc Phật 
Giáo và tổ chức chương trình tâm 
ca đạo hiếu mùa 3:

Quán quân Vũ Quang Vinh 
phát tâm cúng dường $2000, Giải 
Ba Thu Hạnh cúng dường $500, 
đồng Giải Ba Jessie Thảo Vy 
cúng dường $500, và bé Tina Mỹ 
Ngọc cúng dường toàn bộ giải 
thưởng khán giả bình chọn $300.

Như vậy vòng final của mùa 2 
chương trình TCĐH kết thúc sau 
hơn 7 tiếng đồng hồ với tiêu chí 
bình chọn ngôi vị quán quân bao 
gồm giọng hát hay, đạo tâm qua 4 
vòng thi, cách chọn các bài hát tự 
chọn trong suốt 4 vòng thi, sự đầu 
tư cho tiết mục trình diễn trên sân 
khấu từ trang phục đến vũ đoàn 
phụ diễn vì theo BGK, tất cả các 
vòng đều đã khẳng định rằng đó 

cũng chính là sự tôn trọng khán 
giả và trân trọng dòng nhạc mình 
đang theo đuổi, cũng như sự bình 
chọn của khán giả; và Vũ Quang 
Vinh đã đáp ứng được tất cả các 
tiêu chí đó cho ngôi vị Quán 
Quân Tâm Ca Đạo Hiếu.

Cuộc thi kết thúc nhưng cũng 
chính là sự khởi đầu mới của công 
cuộc hoằng dương những giáo lý 
Phật đà thông qua âm nhạc. Mỗi 
vị thí sinh tham dự chương trình 
chính là mỗi một bông hoa trong 
vườn hoa âm nhạc Phật Giáo giúp 
cho hương sắc tỏa khắp năm châu, 
lay động và thức tỉnh lòng người.

Chương trình không thể 
thành công nếu không có sự ủng 
hộ, đồng hành của tất cả quý vị 
thuộc nhiều tiểu ban trong Ban 
Tổ Chức, Ban Giám Đốc và toàn 
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thể nhân viên đài truyền hình IBC 
TV, BGK các vòng: Nghệ sĩ Ngọc 
Huyền, Nhạc sĩ Thuỷ Lâm Synh, 
Ca Sĩ Nguyễn Đức, Nhac sĩ Lê 
Minh Hiền, Ca sĩ Gia Huy, Ca sĩ 
Đặng Thế Luân, Danh ca Phương 
Hồng Quế, Nhạc sĩ Hoàng Quang 
Huế, HT Thích Quảng Thanh, Tài 
tử Kiều Chinh, Nhạc sĩ Nam Lộc, 
Nhạc sĩ Võ Tá Hân, Nghệ sĩ Chí 
Tâm, Nghệ sĩ Ngọc Huyền, và 
GK đại diện cơ sở bảo trợ XNV 
Long Vân; quý cơ quan truyền 
thông, báo chí: SBTN, Vtars 
TV, Radio Bolsa, SaigonTimes, 

VietTide, Người Việt; quý cơ 
sở thương mại bảo trợ, Nhạc sĩ 
Quốc Võ, Nhạc sĩ Hoàng Phúc, 
Ban nhạc The Angels Band, 
Âm thanh Dũng Hạ Trắng, Ban 
kỹ thuật Nam Long, Tâm Bạch, 
Tuệ Anh, Kiệt Lâm, Hiển Huỳnh, 
Anh Thanh, Huy Trương v.v, 
Ban thư ký Đức Trần, Sương 
Mai, Trang Nguyễn, Nhật Ý, Tóc 
Mây, Bảo Khanh, Vy Lam v.v, 
Ban MC Tuyết Nha, Minh Đăng, 
Xuân Anh, Thảo Lee, Top 3 Tâm 
Ca Đạo Hiếu 2017, Makeup artist 
Ngọc Nguyễn, Hair designer, và 

tất cả quý khán thính giả gần xa 
luôn ủng hộ chương trình một 
cách thành tâm và yêu thương 
nhất. Đặc biệt chân thành cảm 
ơn tất cả các thí sinh mùa 2 đã để 
thời gian công sức không ngại xa 
xôi đến với chương trình, quý vị 
quá tuyệt vời , dù quý vị đạt giải 
như thế nào đi nữa thì sự tham 
gia của quý vị đã nói lên sự yêu 
thương chân thành, nhiệt tình và 
hết lòng vì dòng nhạc Phật Giáo 
và đạo hiếu. Xin chân thành cảm 
ơn và cầu chúc cho tất cả quý vị 
mọi sự thành công và an lạc.
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How Meditation Helps The Thai Boys Survive in the Cave?
L.P. John

Y ou might have heard about an 
incident that people around the 
world have been following.

It’s the news about 12 boys and their 
coach trapped in a flooded cave 
in the northern part of Thailand. 
When a rescue team found the 
boys, people of the world were 
so surprised how the boys stayed 
so calm and survived the extreme 
condition in the cave that could 
break humans apart physically and 
mentally. One of the secrets to their 
survival is meditation, which the 
coach who was once a Buddhist 
monk asked them to do in the cave. 
Here are five reasons how this was 
possible?

#1 Meditation reduces 
the need for food

When we meditate, we reduce 
the need to use energy. When the 
body is still, the amount of energy 
the body needs to consume is 
less. Once we observe our breath 
during meditation, we make 
our breath softer, smoother and 
longer. That is how the body 
naturally needs less energy 
resulting in less metabolism and 
lower oxygen consumption. As a 
result, meditators can stay alive 
many days with less food or in 
some cases, with no food at all.

#2 Meditation reduces fear
If we got trapped in a room 

with no light for days without 
knowing when we would be freed, 
would we able to let go of worry 

from the mind? When the amount 
of worry is more than the amount 
of hope, we humans develop fear 
in the mind. Meditation reduces 
the number of thoughts and 
meditators can choose positive 
thoughts over negative ones. 
Those who meditate regularly 
will fear nothing regardless of the 
situation they are in.

#3 Meditation reduces 
conflicts

Getting trapped in a place 
with so many people, how did 
the boys stay so calm. It looks as 
if they did not have any confl ict 
with each other at all. Well, 
when we meditate, we develop 
empathy and that’s how we can 
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see and understand from other 
people’s perspectives. Those 
who meditate regularly will not 
only think about themselves but 
will develop compassion towards 
others. That might be the secret 
how all the boys survived and no 
one was left behind before the 
rescue team arrived.

#4 Meditation increases 
patience

Waiting requires patience, 
which is always hard to fi nd and 
easy to lose. People get tired of 
waiting especially when you 
have to wait indefi nitely. The 
mind that can let go helps us 
wait longer. Additionally, the 
amount of expectation that keeps 
growing every minute we wait is 
going to blow our patience away. 
When we meditate, we learn to 
let go, lower our expectation and 
stay with the present. And that’s 
how patience is developed.

#5 Meditation increases 
positive energy

The Buddha taught us that 
“the mind is everything, what 
you think you become”. When 
we meditate, our mind cultivates 
positive energy, which by the law 
of attraction, will attract positive 

things to our life. When all boys 
meditate together the amount of 
their combined positive energy 
could potentially attract the 
rescue team to fi nally discover 
them. And this is the secret power 
of the mind.

LP John is a Buddhist 
monk who has been teaching 
Dhammakaya meditation for 10 
years to international people of 
over 150 nationalities worldwide. 
As a PhD graduate in Computer 
Engineering and Telematics, he 
also helps builds a service system 
that serves over 110,000 people 
from 235 countries and territories 
worldwide.
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Bạn có thể đã nghe nói về 
một sự kiện không ngờ mà 
mọi người trên khắp thế 

giới đã theo dõi. Đó là tin tức nói 
về 12 thiếu niên và huấn luyện 
viên của họ bị mắc kẹt trong một 
hang động bị ngập lụt ở phía bắc 
Thái Lan. Khi đội cứu hộ tìm thấy 
các em, mọi người trên thế giới đã 
rất ngạc nhiên tự hỏi, là làm thế 
nào mà các em lại rất bình tĩnh 
và sống sót trong điều kiện khắc 
nghiệt ở trong hang động có thể 
phá tan thể chất và tinh thần con 
người. Một trong những điều kỳ 
diệu để sống sót của họ chính là 
thiền, mà người huấn luyện viên, 
đã từng là một tu sĩ Phật Giáo, đã 
hướng dẫn các em thực hành trong 
hang động. Sau đây là năm lý do 
khiến các em làm nên điều tưởng 
chừng như không thể làm được:

#1 Thiền giúp giảm thiểu nhu 
cầu thực phẩm

Khi chúng ta thiền, chúng ta 
giảm đi nhu cầu sử dụng năng 
lượng. Khi cơ thể tĩnh lặng, 
lượng năng lượng mà cơ thể cần 
tiêu thụ ít hơn. Một khi chúng ta 
theo dõi hơi thở của mình trong 
khi thiền, chúng ta làm cho hơi 
thở của mình nhu nhuyễn hơn, 
nhẹ nhàng hơn, lâu dài hơn. Đó 
là cách tự nhiên mà cơ thể cần ít 
năng lượng hơn, dẫn đến ít trao 
đổi dưỡng chất hơn và ít tiêu thụ 
oxy hơn. Kết quả là, người hành 
thiền có thể sống trong nhiều 
ngày với ít thức ăn hơn hoặc 
trong một số trường hợp, không 
ăn gì cả.
#2 Thiền giúp giảm thiểu sợ hãi

Làm Sao Thiền Giúp cho Đội Cầu Thiếu Niên Thái Lan 
Sống Sót trong Hang Động?

Nếu chúng ta bị mắc kẹt trong 
một căn phòng tối không có ánh 
sáng trong nhiều ngày mà không 
biết khi nào được ra khỏi, liệu chúng 
ta có khả năng buông bỏ những lo 
lắng ở trong tâm? Khi những nỗi 
lo lắng chiếm hơn hơn những niềm 
hy vọng, con người chúng ta phát 
sinh ra sự sợ hãi. Thiền làm giảm 
đi những suy tưởng và người hành 
thiền có thể tỉnh táo chọn những 
suy nghĩ tích cực, tốt lành thay vì 
những suy nghĩ tiêu cực, lo lắng, 
tiêu hao năng lực. Những người 
hành thiền thường sẽ không sợ hãi 
gì cả bất chấp hoàn cảnh nào mà họ 
gặp phải.
#3 Thiền giúp giảm thiểu sự 
xung đột

Bị mắc kẹt ở một nơi với rất 
nhiều người, làm thế nào mà các 
thiếu niên vẫn thản nhiên, bình 
tĩnh như vậy. Có vẻ như họ sống 
hòa thuận không có sự xung đột 
nào với nhau cả. Vâng, khi chúng 
ta thiền, chúng ta phát triển sự 
hòa đồng và đó là cách giúp 
chúng ta có thể thấy và thấu hiểu 
từ quan điểm của người khác. 
Những người hành thiền thường 
xuyên sẽ không những chỉ nghĩ 
về bản thân họ mà còn phát triển 
lòng từ bi đối với người khác. Đó 
có thể là kỳ diệu làm thế nào mà 
tất cả các thiếu niên sống sót và 
không ai bị bỏ rơi trước khi đội 
cứu hộ đến.
#4 Thiền giúp tăng trưởng sự 
kiên nhẫn

Việc chờ đợi cần có sự kiên 
nhẫn, kiên nhẫn là một đức tính 

khó tìm và dễ mất. Người ta thường 
mệt mỏi mất kiên nhẫn khi phải 
chờ đợi, đặc biệt là khi bạn phải 
đợi chờ không biết đến bao giờ. 
Tâm chúng ta có thể bỏ cuộc khi 
phải chờ lâu hơn. Ngoài ra, lòng 
kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng từng 
giây phút mà chúng ta chờ đợi sẽ 
làm mất đi sự kiên nhẫn của chúng 
ta. Khi chúng ta thiền, chúng ta học 
cách buông bỏ, làm giảm thiểu sự 
trông mong và sống với giây phút 
hiện tại. Và đó là cách mà sự kiên 
nhẫn được phát triển.
#5 Thiền giúp tăng trưởng 
năng lượng tích cực

Đức Phật dạy chúng ta rằng 
“Nhất thiết duy tâm tạo” (Tất cả 
đều do tâm tạo ra). Khi chúng ta 
thiền, tâm trí của chúng ta khsi 
triển năng lượng tích cực, theo 
định luật hấp dẫn vạn vật, sẽ hấp 
thụ những điều tích cực cho cuộc 
sống của chúng ta. Cho nên khi 
tất cả các thiếu niên cùng nhau 
hành thiền thì sự kết hợp tổng 
năng lượng tích cực của họ có 
khả năng thu hút đội cứu hộ đến 
để cuối cùng khám phá ra họ. 
Đây là sức mạnh kỳ diệu của tâm.

LP John là một tu sĩ Phật 
Giáo, người đã giảng dạy Thiền 
Dhammakaya (Pháp Thân Thiền) 
trong 10 năm cho những người 
quốc tế trên 150 quốc gia trên toàn 
thế giới. Là một tiến sĩ tốt nghiệp 
ngành Kỹ Thuật Điện Toán và 
Viễn Thông, sư cũng giúp xây 
dựng một hệ thống dịch vụ phục 
vụ cho hơn 110.000 người từ 235 
quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
toàn thế giới.
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ĐÊM CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2018 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ

Hòa Thượng Thích Viên Lý

NGỌN NẾN BI MẪN
Theo truyền thống sinh hoạt 

Phật giáo, Tăng đoàn phải cấm 
túc an cư vào mùa mưa, trước vì 
lòng thương tưởng chúng sinh 
tránh giẫm đạp côn trùng, sau là 
để thúc liễm thân tâm trau giồi 
giới đức, nhưng do hoàn cảnh 
sinh hoạt ở hải ngoại nên Tăng 
Ni chỉ có thể tham dự an cư ngắn 
ngày.

Trên tinh thần đó, năm nay 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại tiếp tục mở khóa An cư 
10 ngày tại chùa Điều Ngự, 
Westminster, CA và đã vân tập 
hơn 200 Tôn đức Tăng Ni trên 
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khắp các bang của Hoa Kỳ. An 
cư Kiết hạ là nơi để Tăng Ni chia 
sẻ và học tập kinh nghiệm tu 
tập và hành đạo trên đất khách. 
Trong giờ học pháp buổi sáng, ba 
vị Thượng tọa: T. Nhật Tồn, T. 
Quảng Long, T. Huệ Thuận chia 
sẻ về kinh nghiệm hoằng pháp tại 
Hoa Kỳ. Với sứ mạng “Hoằng 
pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bản 
hoài”, các vị đã khơi dậy ý thức 
trách nhiệm, sự nỗ lực và những 
gì cần phải vượt qua để có thể 
mang Phật pháp đến với người 
dân bản xứ.

Hơn thế nữa, vì lòng quan tâm 
đến hàng hậu học, vào giờ thính 
pháp buổi chiều, HT Tuyên Luật 
Sư, Thích Viên Lý, đã cùng nhóm 
thuyết trình viên: TT. Thích Nhật 
Tồn, TT. Thích Đồng Trí, TT. 
Thích Giác Hạnh, NS Nguyên 
Hương, NS Minh Huệ, SC Huệ 
Viên chia sẻ đề tài “Những nỗi 
niềm ưu tư cho việc hoằng dương 
Phật pháp hải ngoại”.

Qua đó cho thấy, Tăng đoàn 
là nhịp cầu cảm thông để Tứ 
chúng đến với nhau cùng chia 
sẻ, bồi dưỡng, hỗ tương cho 
nhau trong Phật sự và đề xuất kế 
hoạch đào tạo thế hệ kế thừa. HT 
Tuyên Luật Sư đúc kết buổi chia 
sẻ, tri ân các diễn giả đồng thời 
nhắc nhở Tăng Ni hãy gác bỏ 
những riêng tư, tất cả vì sứ mạng 
Hoằng dương đạo pháp. Đặc biệt, 
Hòa thượng đã giới thiệu và giải 
thích về ý nghĩa “Đêm thắp nến 
cầu nguyện cho quê hương Việt 
Nam”.

Ngài dạy: “Mục đích của 
người xuất gia là tự lợi, lợi tha, 
và chúng ta lại là người Việt Nam 

ngày ngày thọ nhận Tứ Ân (ơn cha 
mẹ, ơn tam bảo, ơn đất nước, và 
ơn chúng sanh) nay đâu thể quay 
lưng với biến cố ở quê hương. Tuy 
nhiên, Ngài nhấn mạnh: Tăng 
đoàn không áp đặt bất kỳ ai phải 
làm việc mình không muốn. Nếu 
hành giả nào ý thức và muốn đồng 
hành cùng quê hương thì tham dự, 

nếu vị nào chưa sẵn sàng thì có thể 
tùy nghi.”

Chương trình đêm Cầu 
nguyện cho quê hương VN 
21/6/2018 thật đặc biệt, đã đi vào 
lịch sử của sinh hoạt Tôn giáo và 
Cộng đồng Người Việt tại Hoa 
Kỳ khi ban Tổ chức gồm Tăng 
Đoàn, Cộng đồng Người Việt, 
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Đài STBN và hàng chục đoàn 
thể, tổ chức khác cùng đứng ra 
tổ chức tại chùa Điều Ngự. Thay 
mặt Tăng đoàn GHPGVNTNHải 
Ngoại, HT Thích Viên Lý đã 
phát biểu: “Đất nước VN là thuộc 
sở hữu của người dân Việt chứ 
không phải của nhà cầm quyền 
CSVN. Chủ trương bán đất, bán 
biển cho ngoại bang là hành 
động phản quốc… vì thế chúng 
ta không thể chấp nhận”.

Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn 
có lời phát biểu: “Kính thưa đồng 
bào trong nước, đồng hương Việt 
Nam ở hải ngoại sẽ sát cánh cùng 
đồng bào trong nước để chống 
lại âm mưu bán nước của CSVN. 
Chúng ta là những người cùng 
chung dòng máu Việt cương quyết 
đấu tranh để giữ nước của chúng 
ta. Xin quý đồng hương ở hải 
ngoại hãy cùng cầu nguyện cho 
người dân trong nước được bình 
an…” Thị Trưởng Westminster 
Trí Tạ cũng lên tiếng: “…Tập thể 
người Việt hải ngoại đã xuống 
đường là hỗ trợ niềm tin cho đồng 
bào trong nước. Vào tuần trước, 
các dân cử của Westminster đã 
chính thức thông qua nghị quyết 
phản đối nhà cầm quyền CSVN 
đàn áp đồng bào trong nước biểu 
tình để phản đối Dự Luật Đặc 
Khu và Luật An Ninh Mạng…” 
Dù người Việt Nam cách xa Tổ 
Quốc nửa vòng trái đất, khác 
nhau về tuổi tác, thế hệ, tôn giáo 
nhưng ai ai cũng một lòng với 
quê hương. Do đó, chư Tăng Ni 
có mặt trong đêm cầu nguyện với 
tinh thần bất bạo động, khởi niệm 
Từ bi hướng về quê Mẹ.

Cộng hưởng với “hàng ngàn 

cánh tay đưa lên”, hơn 200 Tăng 
Ni trường hạ đã dùng niệm lực 
thanh tịnh cầu nguyện cho một 
nước Việt Nam hòa bình, dân 
chủ, văn minh, hạnh phúc.

Đêm Cầu nguyện cho quê 
hương VN khép lại trong tinh 
thần đoàn kết, tràn ngập lòng bi 
mẫn.

[Tin và Ảnh: BTT Trường Hạ 
Chùa Điều Ngự, Nguồn IBC Tivi]

LỜI PHẬT DẠY

“If you truly loved yourself, 
you could never hurt 
another.” 
- Gautama Buddha

“Nếu bạn thật sự yêu lấy 
chính mình, thì bạn không 
được làm tổn hại kẻ khác.”
- Đức Phật



120 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

Tổ Chức ĐÊM CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

23-06-2018 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia 
Nam California, Chùa Điều Ngự và SBTN

Westminster (Bình Sa) - Vào 
lúc 6 giờ chiều Thứ Năm ngày 21 
tháng 6 năm 2018 trước sân chùa 
Điều Ngự 14472 Chestnut St, 
Westminster, CA 92683 đêm thắp 
nến cầu nguyện, văn nghệ đấu 
tranh cho quê hương Việt Nam do 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia 
Nam California, Chùa Điều Ngự, 
đài Truyền hình SBTN tổ chức 
với sự tham gia của: Tăng Đoàn 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại, Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Trên Thế 

Giới, Hội Đồng Liên Tôn, Việt 
Nam Quốc Dân Đảng Khu Bộ 
Nam Cali, Trung Tâm Tây Nam - 
Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu 
Chiến Sĩ, Đoàn Thanh Niên Cờ 
Vàng, Đoàn Thanh Niên Phó Đức 
Chính, Đoàn Thanh Niên Phan 
Bội Châu, Tổng Hội Sinh Viên 
Việt Nam, Chùa Bảo Quang, 
Chùa Liên Hoa, Chùa Pháp Vân, 
Chùa Diệu Pháp, Tu Viện Sùng 
Nghiêm, Liên Đoàn Cư Sĩ Phật 
Giáo Hải Ngoại, Liên Đoàn Cựu 
Huynh Trưởng và Đoàn Sinh 

GĐPT tại Hoa Kỳ, Cộng Đồng 
Người Vịêt Liên Bang Hoa Kỳ, 
Cộng Đồng Việt Nam Nam 
California, Uỷ Ban Chống Tôn 
Giáo và Văn Hoá Vận Cộng Sản, 
Vietnamese Young Marines, 
Thanh Niên Cao Đài, Gia Đình 
Phật Tử Thiền Quang, các liên 
danh ứng cử cộng đồng: Liên 
Danh Trách Nhiệm, Liên Danh 
Phù Đổng, Liên Danh Đoàn Kết 
và Xây Dựng...

Hội Đồng Liên Tôn có: Mục 
Sư Nguyễn Xuân Hồng, Chủ 
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Tịch Hội Đồng Liên Tôn cùng 
các vị thành viên: Linh Mục Trần 
Công Nghị, LM. Mai Khải Hoàn, 
Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, GS. 
Nguyễn Thanh Giàu, ngoài ra 
còn có Giám Mục (TL) Trần 
Thanh Vân.

Chư Tôn Giáo Phẩm có: 
Hòa Thượng Thích Viên Lý, 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 
Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
(GHPGVNTN/HN), HT. Thích 
Chơn Trí, Phó Chủ Tịch Kiêm 
Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo 
Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/
HN, HT. Thích Viên Huy, Phó 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 
Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN 
cùng quý chư HT. Thượng Tọa 
trong Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội 
Đồng Điều Hành Tăng Đoàn 
GHPGVNTN/HN; HT. Thích 
Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội 
Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Trên Thế Giới 
và phái đoàn, ngoài ra còn có 
hàng trăm chư tôn Đức Tăng, Ni 
đến từ các chùa và tự viện Nam 
California và hàng ngàn đồng 
hương tham dự.

Dân cử có: Thượng Nghị Sĩ 
Janet Nguyễn, Chánh Lục Sự 
Quận Cam ông Hiếu Nguyễn, Thị 
Trưởng Thành Phố Westminster 
ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng 
Diệp Miên Trường, Nghị Viên 
Sergio Contreras, Nghị Viên 
Kimbely Hồ, Bà Frances Nguyễn 
Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục 
Học Khu Westminster, Nghị 
Viên Thành Phố Garden Grove 
ông Phát Bùi và phu nhân, Nghị 
Viên Thu Hà Nguyễn ngoài ra còn 
có Anh Lý Vĩnh Phong, đại diện 
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Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, 
Cô Christy Linh Lê, đại diện Dân 
Biểu Liên Bang Lou Correa, cựu 
Đại Tá Lê Bá Khiếu, ông Phan 
Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban 
Chống Cộng Sản và Tay Sai, ông 
Lê Quang Dật, đại diện Phong 
Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo 
và Nhân Quyền Việt Nam, ông 
Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại 
Việt Quốc Dân Đảng, ông Bùi 
Đẹp Trung Tâm Trưởng Tập Thể 
Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, cùng 
quý vị nhân sĩ, trí thức, một số 
quý vị đại diện cộng đồng, hội 
đoàn, đoàn thể đấu tranh, các cơ 
quan truyền thông và hàng ngàn 
đồng hương tham dự.

Điều hợp chương trình do 
MC. Nam Lộc và Diệu Quyên.

Buổi lễ được trực tiếp truyền 
hình qua Đài Truyền Hình IBC 
-18.12 và Đài truyền Hình SBTN.

Mở đầu buổi lễ Nghệ sĩ Nam 
Lộc lên ngỏ lời chào mừng và 
cảm ơn sự hiện diện của tất cả 
quý vị, ông nói: “Để tỏ lòng đoàn 
kết đáp lời sông núi cứu nước, giữ 
nước.”

Sau đó ông mời chiến hữu 
Hải Quân Đinh Quang Truật lên 
điều khiển chương trình nghi thức 
chào quốc kỳ Việt Mỹ, phút mặc 
niệm do toán hầu kỳ Tập Thể 
Chiến Sĩ cùng Ban Tù Ca Xuân 
Điềm, Ban hợp ca Tập Thể Chiến 
Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Câu Lạc Bộ 
Tình Nghệ Sĩ thực hiện.

Sau phần nghi thức, Ban tổ 
chức chiếu lại một số hình ảnh 
của đồng bào trong nước xuống 
đường đấu tranh đòi hủy bỏ Dự 
Luật Đặc Khu và Luật An Ninh 
Mạng cũng như hình ảnh đồng 
bào hải ngoại khắp nơi trên thế 

giới rầm rộ xuống đường biểu 
tình để yểm trợ cuộc đấu tranh 
của đồng bào quốc nội.

Tiếp theo Ban tổ chức mời 
quý vị trong Hội Đồng Liên Tôn 
lên phát biểu và dâng lời cầu 
nguyện, GS. Nguyễn Thanh Giàu 
đại diện phát biểu, ông nói: “Âm 
mưu và manh tâm bán nước cho 
Tàu cộng qua Dự Luật Đặc Khu 
là phản quốc, Luật An Ninh Mạng 
là bịt miệng người dân. Cả nước 
hãy đứng lên, cả nước là một Hội 

Nghị Diên Hồng, chúng ta không 
thể quên tổ quốc, “Đất nước lâm 
nguy, Thất phu hữu trách…”

Ban hợp ca Tập Thể Chiến 
Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ lên hợp ca 
mở đầu với hai nhạc phẩm “Thề 
Không Phản Bội Quê Hương” 
và “Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật 
Khởi”.

Sau đó HT. Thích Viên Lý, 
Trưởng Ban Tổ Chức lên cảm 
tạ sự hiện diện của tất cả quý vị 
cùng đồng hương. HT. nói: “Đất 
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nước Việt Nam là của toàn dân 
Việt Nam, không phải của Đảng 
cộng sản Việt Nam, bán biển, 
bán đất là phản quốc. HT. nhấn 
mạnh, việc hoản dự luật Đặc Khu 
chỉ là giải pháp nhằm đánh lừa 
dư luận, chúng không tin là người 
Việt Nam quyết tâm chống lại 
đảng cộng sản, Chúng ta quyết 
không để một tấc đất, tấc biển 
lọt vào tay Trung Cộng. Luật 
An Ninh Mạng là giết chết nhân 
quyền, dân quyền, dân sinh, giết 
chết Việt Nam, xóa tên trên bản 
đồ quốc tế, đó là hành động phản 
dân tộc”. HT. kêu gọi, “Công an, 
quân đội hãy quay về với dân tộc, 
thay vì dùng vũ khí sát hại đồng 
bào thì hãy dùng vũ khí đó quay 
lại chống xâm lăng. Chúng ta 
không phân biệt tôn giáo, chính 
kiến hãy đoàn kết để bảo vệ tổ 
quốc.”

Tiếp theo ông Phát Bùi, đồng 
Trưởng ban tổ chức lên phát biểu, 
mở đầu ông chào mừng và cảm 
ơn sự tham dự của tất cả mọi 
người, ông nói: “Luật Đặc Khu 
là bán nước, chúng đã chiếm đất 
của dân, của nhà thờ, nhà chùa để 
dâng cho giặc. Thực hiện giã tâm 
Hán hóa cho Tàu là âm mưu bán 
nước. Hơn một ngàn năm đô hộ, 
tiền nhân đã thề chết để bảo vệ 
quê hương qua những gương oanh 
liệt như: Bà Trưng, Bà Triệu, Lý 
Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, 
Vua Quang Trung… Hôm nay 
trong nước hàng vạn người vang 
lên tiếng nói đã trở thành tiếng 
sóng Bạch Đằng Giang. Luật An 
Ninh Mạng là bịt tai, bịt mắt của 
toàn dân, vì vậy, hải ngoại chúng 
ta phải là tai mắt cho đồng bào 

trong nước. Cộng sản Việt Nam 
đang lầm đường lạc lối hãy mau 
mau quay về với dân tộc. Đừng 
im tiếng mà hãy lên tiếng”, sau 
đó ông yêu cầu mọi người cùng 
hô theo ông câu ‘Việt Nam Cộng 
Hòa Muôn Năm’.

Tiếp theo Nhạc Sĩ Trúc Hồ, 
Tổng Giám Đốc Đài Truyền 
Hình SBTN, đồng Trưởng ban tổ 
chức lên cảm ơn tất cả mọi người 
hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ 
chức tham dự đêm thắp nến cầu 
nguyện hôm nay, ông cho biết: 
“Toàn thế giới đang hướng về 
Việt Nam, trong tâm trạng buồn 
vui lẫn lộn vì cộng sản Việt Nam 
càng ngày càng bán nước thấy rõ, 
an ninh mạng là vũ khí bịt miệng 
người dân ba miền đất nước phải 
xuống đường đòi trả lại quyền con 
người, vui vì thấy đồng bào khắp 
nơi trên thế giới đã rầm rộ xuống 
đường để yểm trợ cho đồng bào 
trong nước.” Ông cho biết tiếp 
trong mấy ngày qua, “Đồng bào 
Mỹ Tho đã hô to khẩu hiệu ‘Đả 
đảo cộng sản bán nước’. Sau 43 

năm mới thấy đồng bào không 
còn sợ hãi nữa, họ sẵn sàng đứng 
lên, vậy cho nên đồng bào hải 
ngoại quyết tâm hỗ trợ cho đồng 
bào trong nước để Việt Nam sớm 
có độc lập, tự do, dân chủ”. Cuối 
lời phát biểu, ông nói: “Mẹ Việt 
Nam Ơi Chúng Con Sẽ Về.”

Thị Trưởng Tạ Đức Trí trong 
lời phát biểu ông nói: “Trong 
nước xuống đường là hy vọng, 
Hải ngoại xuống đường là yểm 
trợ. Thành phố Westminster luôn 
luôn sát cánh, chúng ta không 
để dân tộc ta bị đồng hóa. Nam 
Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư… là 
bản Tuyên Ngôn đầu tiên của dân 
tộc Việt Nam.”

TNS Janet Nguyễn phát biểu, 
bà cho biết: Bà đã gởi thơ cho 
Ngoại Trưởng yêu cầu chính phủ 
Hoa Kỳ trả tự do cho sinh viên 
người Mỹ gốc Việt Will Nguyễn, 
bà cũng kêu gọi mọi người hãy 
đoàn kết để đấu tranh cho tự do 
dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Bà 
nhấn mạnh, đây là lúc mọi người 
hãy đứng lên bảo vệ đất mẹ của 
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chúng ta.
Hòa Thượng Thích Quảng 

Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVNTTG, trong lời 
phát biểu HT. nói: “Cộng sản 
Việt Nam thực sự bán nước”, HT. 
kêu gọi đồng bào hãy đứng lên 
cùng cầu nguyện hồn thiêng sông 
núi, anh linh các anh hùng liệt nữ 
vị quốc vong thân hãy phù hộ cho 
tổ quốc Việt Nam chân cứng đá 
mềm để tiếp tục đấu tranh. Đặt 
tổ quốc lên trên hết, không chấp 
nhận cộng sản.

Linh Mục Trần Công Nghị 
trong lời phát biểu đã kêu gọi 
mọi người muôn lòng như một để 
đứng lên chống lại Dự Luật Đặc 
Khu là bán nước, Luật An Ninh 
Mạng là bịt miệng người dân, 
không cho nói tiếng nói độc lập, 
bóp méo lịch sử, An Ninh Mạng 
là chính sách ngu dân.

Ông Phan Kỳ Nhơn Chủ Tịch 
Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và 
Tay Sai trong lời phát biểu ông 

nói: “Qua dự luật Đặc Khu và An 
Ninh Mạng chúng ta khẳng định 
đó là bán nước cho Tàu cộng và, 
bịt miệng người dân, chính vì 
vậy mà trong nước cũng như hải 
ngoại cùng đồng hành. Chúng ta 
phải hành động để chuyển lửa về 
quê hương đốt cháy bọn theo đớm 
ăn tàn và đốt cháy bọn cộng sản 
Việt Nam, chúng ta làm vậy để 
đồng bào trong nước không thấy 
đơn lẻ trên công cuộc đấu tranh 
hiện nay. Chúng ta phải là hậu cứ 
vững mạnh của đồng bào trong 
nước”. Nhân dịp nầy ông cũng 
đã kêu gọi những người Việt 
hải ngoại còn đang thờ ơ vô tâm 
trước tình thế hiện nay hãy cùng 
nắm tay đoàn kết tiếp tục đấu 
tranh cho quê hương sớm có tự do 
dân chủ, đất nước không lọt vào 
tay Tàu cộng. “Chúng ta hãy cầu 
nguyện, hãy chuyển lửa về Việt 
Nam để đốt cháy chế độ bạo tàn 
vô nhân hiện nay.”

Tiếp theo là những lời phát 

biểu của ông Bùi 
Đẹp, Trung Tâm 
Trưởng Tập Thể 
Chiến Sĩ Tây Nam 
Hoa Kỳ, Bà Nguyễn 
Kim Ngân, đại diện 
Khu Bộ Việt Nam 
Quốc Dân Đảng 
Nam California, 
Cô Phụng Nguyễn, 
Đoàn Thanh Niên 
Cờ Vàng, Kỹ Sư 
Tạ Trung, đại diện 
đồng hương Bình 
Thuận, GS Cường 
đại diện cựu học 
sinh Chu Văn An.

Tất cả đều lên 
án nhà cầm quyền cộng sản bán 
nước, bịt miệng dân, kêu gọi 
đoàn kết để tiếp tục đấu tranh 
yểm rrợ đồng bào quốc nội. 
Riêng cô Phụng Nguyễn, Đoàn 
Thanh Niên Cờ Vàng, đã kêu gọi 
những bạn trẻ hãy tham gia vào 
công cuộc đấu tranh hiện nay để 
bảo vệ tổ quốc không rơi vào tay 
giặc.

Chương trình văn nghệ đấu 
tranh được Đài truyền hình 
SBTN và các MC/ca sĩ: Nam 
Lộc, Ngọc Đan Thanh, Trúc Hồ, 
Diệu Quyên, Sĩ Đan, Đoàn Phi, 
Diễm Liên, Mai Thanh Sơn, 
Quốc Khanh, Thế Sơn, Việt 
Khang, cùng các ban hợp ca Tập 
Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây 
Nam, Ban Tù Ca Xuân Điềm, 
CLB Tình Nghệ Sĩ, đêm văn 
nghệ nhằm mục đích chuyển lửa 
về cho đồng bào đang biểu tình 
ôn hòa khắp nơi trên quê hương.

Chương trình kết thúc vào lúc 
10 giờ đêm cùng ngày.
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Hừng hực lửa trong đêm văn nghệ đấu tranh
tại chùa Ðiều Ngự - June 22, 2018

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

Đông đảo đồng hương đến dự “Đêm văn nghệ đấu tranh và thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt 
Nam” tại chùa Điều Ngự, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

W E S T M I N S T E R , 
California (NV) - Đông đảo 
đồng hương vừa tham dự “Đêm 
văn nghệ đấu tranh và thắp nến 
cầu nguyện cho quê hương Việt 
Nam” để chuyển lửa về cho đồng 
bào đang biểu tình ôn hòa khắp 
nơi trên quê hương, do Cộng 
Đồng Người Việt Quốc Gia Nam 
California, chùa Điều Ngự, và 
đài truyền hình SBTN tổ chức 
tại chùa Điều Ngự, Westminster, 
vào tối Thứ Năm, 21 Tháng Sáu.

Tại đây, ban tổ chức cho chiếu 
lại một số diễn biến những cuộc 
xuống đường biểu tình rầm rộ 
của đồng bào trong nước để phản 
đối Dự Luật Đặc Khu và Luật An 
Ninh Mạng mà Quốc Hội CSVN 
vừa thông qua.

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, 
đại diện Hội Đồng Liên Tôn, 
nói: “Đất nước của chúng ta đã 
bị Cộng Sản cướp đoạt quyền 
làm người và gần đây nhất, họ đã 
manh tâm bán đất nước cho Tàu 

Cộng, điển hình là qua Dự Luật 
Đặc Khu cho Tàu Cộng mướn 
99 năm và Luật An Ninh Mạng. 
Kính thưa các bậc thiêng liêng, 
dân tộc của chúng con đã đau khổ 
tận cùng, họ rất sợ bị đánh đau 
đòn, nhưng đã đến lúc họ không 
còn sợ nữa là tại vì họ không thể 
trốn tránh sự đau khổ này nếu chế 
độ bạo tàn Cộng Sản vẫn còn tồn 
tại.”

Hòa Thượng Thích Viên Lý, 
chủ tịch Hội Đồng Điều Hành 
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Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại, viện chủ chùa Điều Ngự, 
Wetsminster, cho biết: “Chủ 
nghĩa Cộng Sản đã và đang gây 
ra không biết bao nhiêu thảm 
họa và tang thương cho dân tộc. 
Hàng chục đặc khu được ngụy 
trang với nhiều tên gọi đã được 
hình thành trên khắp ba miền 
đất nước do Trung Cộng thống 
lãnh.”

“Đất nước Việt Nam là thuộc 
toàn dân Việt Nam, chớ không 
phải của nhà cầm quyền CSVN. 
Chủ trương bán đất, bán biển 
cho ngoại bang là một hành 
động phản quốc. Quốc Hội 
CSVN quyết định về việc đặc khu 
cho Tàu Cộng thuê 99 năm chỉ 
là giải pháp nhằm đánh lừa dư 
luận trong và ngoài nước. Vì thế 
chúng ta không thể chấp nhận,” 
hòa thượng khẳng định.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn 
có lời chia sẻ: “Kính thưa đồng 
bào trong nước, đồng hương Việt 
Nam ở hải ngoại sẽ sát cánh 
cùng đồng bào trong nước để 
chống lại âm mưu bán nước của 
CSVN. Chúng ta là những người 
cùng chung dòng máu Việt cương 
quyết đấu tranh để giữ nước của 
chúng ta. Xin quý đồng hương ở 
hải ngoại hãy cùng cầu nguyện 
cho người dân trong nước được 
bình an và đất nước của chúng ta 
sớm chấm dứt chế độ bạo tàn của 
Cộng Sản.”

Thị Trưởng Westminster Trí 
Tạ cũng lên tiếng: “Đồng bào 
trong nước đã đồng loạt xuống 
đường là hy vọng của dân tộc 
Việt Nam sớm tiêu diệt nhà cầm 
quyền Cộng Sản. Tập thể người 

Hòa Thượng Thích Viên Lý chào mừng quan khách đến dự “Đêm văn 
nghệ đấu tranh và thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam” tại 
chùa Điều Ngự, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Việt hải ngoại đã xuống đường 
là hỗ trợ niềm tin cho đồng bào 
trong nước. Vào tuần trước, các 
dân cử của Westminster đã chính 
thức thông qua nghị quyết phản 
đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp 
đồng bào trong nước biểu tình để 
phản đối Dự Luật Đặc Khu và 
Luật An Ninh Mạng. Điều này 
cho thấy Hội Đồng Thành Phố 
Westminster luôn đồng hành với 
tập thể người Việt hải ngoại và 
đồng bào trong nước trong công 
cuộc chống cộng cứu nước.”

Sau đó, trong chương trình 
văn nghệ đấu tranh, CLB Tình 
Nghệ Sĩ đồng ca hai bài “Cả 
Nước Đấu Tranh” và “Thắp Sáng 
Lên.” Ban văn nghệ Trung Tâm 
Văn Hóa Hồng Bàng đồng ca bài 
“Người Việt Tự Do Hành Khúc.” 
Ban Tù Ca Xuân Điềm đồng 
ca hai nhạc phẩm “Sóng Thần 
Dân Chủ” và “Tự Do Hay Sống 
Nhục.” Ban văn nghệ Trung Tâm 
Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ đồng 

ca hai bài “Thề Không Phản Bội 
Quê Hương” và “Hát Cho Ngày 
Sài Gòn Quật Khởi”…

Tiếp theo là tiếng hát các ca sĩ, 
nhạc sĩ của trung tâm Asia trình 
diễn những ca khúc đấu tranh nổi 
tiếng của các nhạc sĩ Trúc Hồ, 
Việt Khang, Việt Dzũng, Duy 
Quốc Nam…

Có mặt trong đêm cầu 
nguyện, nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng 
giám đốc đài SBTN, thành viên 
trong ban tổ chức, tâm sự: “Tôi 
cảm thấy buồn và đau lòng khi 
thấy đất nước của chúng ta càng 
ngày càng lệ thuộc vào Trung 
Cộng; càng ngày đảng CSVN 
càng có thái độ bán nước rõ ràng 
hơn, và họ đã tước đoạt quyền tự 
do căn bản của đồng bào trong 
nước. Đó là nỗi đau chung cho 
dân tộc, nhưng chúng ta cũng hy 
vọng là vì những đồng bào trong 
ba miền của đất nước đã xuống 
đường cũng như đồng bào ở hải 
ngoại trên toàn thế giới đã đồng 
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Các ca sĩ của trung tâm Asia trong đêm văn nghệ đấu tranh. (Hình: 
Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Các thành viên trong Hội Đồng Liên Tôn trong đêm văn nghệ đấu 
tranh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

loạt xuống đường để hỗ trợ cho 
đồng bào trong nước. Đó là niềm 
vui chung cho toàn dân Việt Nam 
đã cùng đứng lên chống đối Cộng 
Sản bán nước.”

Cô Ngọc Phương Nam, đoàn 
Thanh Niên Cờ Vàng, lên tiếng: 
“Tuổi trẻ ở hải ngoại lúc nào 
cũng quan tâm đến quê hương và 
đồng bào trong nước trước gông 
xiềng của nhà cầm quyền Cộng 
Sản. Thế nên tuổi trẻ chúng tôi 
có nhiệm vụ là phải làm điều gì 
đó cho Việt Nam để góp bàn tay 
nhỏ trong công cuộc gìn giữ quê 
cha đất tổ.”

Nhạc sĩ Việt Khang chia sẻ: 
“Hôm nay Việt Khang cũng như 
các ca nhạc sĩ ở hải ngoại hướng 
về quê hương trong chương trình 
văn nghệ đấu tranh để hát cho 
quê hương Việt Nam cũng như 
hỗ trợ cho đồng bào trong nước 
đang xuống đường rầm rộ để bảo 
vệ sự sống còn của dân tộc. Hy 
vọng chương trình văn nghệ đêm 
nay thổi được làn gió đấu tranh về 
cùng với đồng bào trong nước.”

Ca sĩ Diễm Liên tâm tình: 
“Đêm nay, tôi và các ca sĩ của 
trung tâm Asia cùng đồng ca 
những bài nhạc đấu tranh để 
chuyển lửa về cho quê hương và 
đồng bào trong nước, trong đó 
có bài ‘Những Thiên Thần Trong 
Bóng Tối’ của nhạc sĩ Trúc Hồ. 
Bài hát này nói lên tinh thần yêu 
nước của đồng bào trong nước, vì 
họ đã cam chịu sự bắt bớ, đánh 
đập, tù đày dã man của nhà cầm 
quyền trong nước. Họ là những 
thiên thần trong bóng tối.”

Ca sĩ Nguyên Khang nói: 
“Hôm nay ca sĩ của trung tâm 

Asia không có phần đơn ca mà chỉ 
có họp ca mà thôi. Vì những bài 
hát đấu tranh thì hợp ca mới hùng 
mạnh. Theo tôi biết, việc chống 
nhà nước CSVN đối với tuổi trẻ 
càng ngày càng nhiều hơn, bằng 
chứng là hiện nay tuổi trẻ trong 
nước xuống đường nhiều hơn và 
họ cũng đã nói lên tiếng nói đấu 
tranh của họ. Những nhạc sĩ trẻ 

trong nước cũng như ở hải ngoại 
đã sáng tác rất nhiều ca khúc đấu 
tranh mới để hỗ trợ cho tinh thần 
yêu nước.”

Đặc biệt, buổi tổ chức này 
đồng hương hải ngoại còn được 
xem trực tiếp truyền hình trên 
đài SBTN và đài IBC (băng tầng 
18.12).

 (Lâm Hoài Thạch)
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của mình. Tuy nhiên, có lẽ bạn không được trả tiền 
lương cho công việc làm đó!

Vì vậy, bạn có thể thấy đây là dấu hiệu rõ ràng 
cho thấy mối tương quan mật thiết giữa thân và tâm: 
chúng có thể bổ túc cho nhau. Trong sự sáng tỏ này, 
tôi rất vui khi thấy rằng có một số các nhà khoa học 
đang thực hiện các nghiên cứu quan trọng về mối 
tương quan giữa tâm (thức)/thân (thể) và ý nghĩa 
của nó đối với  sự hiểu biết của chúng ta về bản chất 
của hạnh phúc tinh thần và thể chất. Người bạn già 
của tôi, Bác Sĩ Benson [Herbert Benson, MD, Phó 
Giáo Sư Y Khoa, Đại Học Y Khoa Harvard], là 
một dẫn chứng cụ thể, đã thực hiện công cuộc thí 
nghiệm trên các thiền sư Phật Giáo Tây Tạng mấy 
năm nay. Công trình nghiên cứu tương tự cũng đang 
được thực hiện tại Tiệp Khắc (Czechoslovakia). 
Để thẩm định những phát hiện của chúng ta, cho 
đến nay, tôi cảm thấy tin tưởng rằng hãy còn có rất 
nhiều việc cần phải làm trong tương lai.

Khi những hiểu biết chúng ta tiếp thu được từ 
việc nghiên cứu này mà phát triển, thì không còn 
nghi ngờ gì cho sự hiểu biết của chúng ta về tâm 
(thức) và thân (thể), cũng như sức khỏe thể chất và 
tinh thần, sẽ được dồi dào hơn rất nhiều. Một số học 
giả hiện đại đã mô tả Phật Giáo không phải là một 
tôn giáo mà là một khoa học về tâm thức, và dường 
như có một vài cơ sở cho lời tuyên bố này.

(Endnotes)
1 Cự Thị: cái nhìn toàn bộ, tầm nhìn từ xa hay còn gọi là 

Vĩ Mô: mô thức vĩ đại, bao hàm; khác với Vi Thị: cái 
nhìn thâm sâu, chi ly, tầm nhìn gần hay còn gọi là Vi 
Mô: mô thức vi tế chi tiết.

nạn giai cấp đấu tranh, đâu còn lao tù khổ sở, đâu 
còn khí giới nguyên tử, khinh khí để giết hại, khiến 
cho sự chết chóc, điêu linh quá sức tưởng tượng như 

ngày nay, mà vẫn được khoác những màu áo “dân 
chủ, hòa bình, tự do, hạnh phúc?”

“Muốn bình thiên hạ hãy bình tâm địa trước 
đã!”

Đó là lời cảnh cáo sâu xa cho những ai có tham 
vọng bất chính mà Đức Phật đã nói trong Khế kinh.

Như thế, chúng ta đã nhận chân giá trị tiến hóa 
của con người trong đạo Phật. Giá trị ấy không phải 
là viễn vông, nó có trên hành động của con người 
biết hướng về đoàn thể bằng sự lợi ích chân thật. 
Vậy, nơi đây chúng ta có thể nói: “Con người nào 
đã lìa bỏ được lòng ố nhân và giải đãi là người đó 
đã giải thoát và tiến bộ”.

Tóm lại, chỉ có con người mới đủ những giá trị 
đặc biệt như trên. Giá trị ấy căn cứ trên hành vi tạo 
tác tiếp nối của con người, nhưng nó không nghiêng 
về dục lạc hay đau khổ mà nó phải được như lời ông 
A. Huxley nói: “Người ta xin chúng ta một điều 
là - trở nên người”... Một người mà anh nên hiểu 
là không phải thần minh cũng không phải quỷ sứ”.

Cũng giá trị ấy, nó sẽ đem lại cho xã hội một 
trạng huống vui vẻ, hạnh phúc chân thật, do năng 
lực của con người, đã được chứng tỏ trong lời 
khuyên: “Thiên hạ cũng như một tấm gương phản 
chiếu hình ảnh của anh... thiên hạ sẽ tươi cười với 
anh, nếu anh tươi cười với họ...” Và, được thế mới 
nêu tỏ được địa vị đạo Phật đối với con người như 
ông Sinett người Anh đã viết: “Đạo Phật tôn trọng 
tự do ý chí với tất cả chân giá trị của nó trong phạm 
vi hoạt động rất rộng rãi và với giới hạn chủ quyền 
hoàn toàn”.

vãng sanh, kể cả những người đã lỡ tạo thập ác hay 
ngũ nghịch, miễn là họ thành tựu THẬP NIỆM khi 
sắp lìa đời. Vì căn cơ và sự tu trì của chúng sinh 
không giống nhau, nên thì gian sau khi đã vãng 
sanh, được thấy Phật, nghe Pháp cũng có dài ngắn 
bất đồng, mặc dù tất cả đều ở vào cõi BẤT THÓAI 
và đều do LIÊN HOA HÓA SANH (Liên Thai).

Phương pháp tu hành của mỗi tông phái tuy 
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TÍNH CÁCH TỨC THỜI, TẠI ĐÂY VÀ 
BÂY GIỜ CỦA TỊNH ĐỘ TÔNG

khác, nhưng tất cả đều nhắm đạt đến một mục đích 
tuy nhất là Phật Quả và đều lấy Chân Như Thật 
Tướng làm gốc. Ấy tức là ĐỒNG QUY NHI THÙ 
ĐỒ. Vì thế, tùy căn duyên và sở thích, hành giả nên 
chọn lấy một tông phái thích hợp để tu hành, tuyệt 
đối không nên đứng ở tông này rồi bài xích tông 
nọ, bởi lẽ 8 tông phái Đại Thừa của Phật Giáo đều 
do lịch đại Bồ Tát, Tổ Sư y cứ vào các pháp môn 
phương tiện của Chư Phật khai thị để thành lập…

f. BỒ TÁT VÀ THANH VĂN TẠNG PHÁP, 
CẢNH, HÀNH, QUẢ ĐỀU KHÁC NHAU, 
NHƯNG CẢNH, HÀNH, QUẢ CỦA THANH 
VĂN CŨNG LÀ MỘT BỘ PHẬN TRONG BỒ 
TÁT THỪA.

Bồ Tát Thừa và Thanh Văn Thừa đều có Kinh 
Điển riêng biệt, Độc Giác Thừa không có, vì đã phụ 
thuộc vào Thanh Văn Thừa.

Phật Quả là quả vị tối cao, là mục đích cứu 
cánh của Bồ Tát. Do đó, Đại Thừa Bồ Tát phát Vô 
Thượng Bồ Đề Tâm, tu hành Lục Độ, Vạn Hạnh, 
chứng nhập nhơn không và pháp không để có thể 
hóa độ tất cả chúng sinh.

A La Hán là quả vị cùng tột của Tiểu Thừa. Các 
vị A La Hán chỉ chứng được NHƠN KHÔNG song 
còn vướng PHÁP KHÔNG. Nhưng, phương pháp 
tu về NHƠN VÔ NGÃ TRÍ của Tiểu Thừa lại là 
một bộ phận nằm trong Bồ Tát Thừa.

Tóm lại, CẢNH, HÀNH và QUẢ tuy có khác, 
nhưng những vị phát đại tâm tu Bồ Tát Hạnh nên 
dùng tinh thần hài hòa, dung nạp và cố tránh đi tối 
đa thái độ chê bai…

g. GIÁO PHÁP CỦA PHẬT XUẤT TỪ VÔ 
LẬU TRÍ CỦA PHẬT VÀ THÁNH CHÚNG 
NÊN KHÔNG THỂ XEM XUẤT THẾ PHÁP ẤY 
CŨNG NHƯ CÁC MÔN HỌC CỦA HỮU LẬU 
PHÀM PHU TRONG THẾ GIAN. NHƯNG ĐỐI 
VỚI CÁC MÔN THẾ TỤC, ĐÔI KHI CHÚNG 
TA CŨNG CÓ THỂ DÙNG PHƯƠNG TIỆN ĐỂ 
HIỂN DƯƠNG PHẬT LÝ.

Thánh Giáo được lưu xuất từ Vô Lậu Trí của 
Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát. Do đó, chúng ta 
không thể đem sự hiểu biết nông cạn của hữu lậu 
phàm phu mà đo lường.

Khoa học và Triết học là 2 môn học có địa 
vị cao trong xã hội loài người, tuy rằng chúng ta 

không thể dùng sự hiểu biết của phàm phu để có thể 
chứng tri tường tận về Phật Lý, nhưng tạm thời cũng 
nên dùng chúng để làm sáng tỏ thêm cái diệu lý vô 
thượng của Phật Giáo.

Tiềm năng Pháp Thân, Báo Thân, Hóa Thân này là 
tiềm năng Tâm, Ngữ, Thân của chúng ta. Có điều 
Pháp, Báo và Hóa Thân của chúng ta chưa được 
khai mở, tịnh hóa và hoàn thiện, thành thử sự tương 
ưng, tiếp xúc, kết nối chưa có được hay có được 
thì lâu lâu mới thoáng qua một cách yếu ớt. Chính 
vì tiềm năng Ba Thân này, tiềm năng Phật Tánh 
này nơi mỗi chúng sanh nên chúng ta mới đam mê, 
khát khao, tín ngưỡng Phật A Di Đà và Tịnh Độ của 
Ngài đến như vậy.

Bằng việc niệm Phật, quán tưởng, làm các công 
đức, thân, ngữ, tâm chúng ta dần dần tương ưng 
với Thân, Ngữ, Tâm của Phật A Di Đà. Bằng niệm 
Phật và quán tưởng, bằng tin, hạnh, nguyện, hồi 
hướng…, những chướng ngại ngăn che của chúng 
ta và do chúng ta khiến ngăn cách với Ba Thân của 
Phật dần dần tan rả. Thân Ngữ Tâm của chúng ta có 
thể tức thời trực tiếp tương ưng với Thân Ngữ Tâm 
của Phật A Di Đà tùy theo sự trực tiếp tức thời, sự 
không bị che chướng của thân ngữ tâm chúng ta. 
Với sự dần dần tương ưng, cõi Ta Bà của chúng ta 
mà chúng ta đang sống sẽ dần dần ‘vô ngại’ với Cực 
Lạc phương Tây.

Bằng niệm Phật, quán tưởng, tin, hạnh, nguyện, 
hồi hướng… trong Tha Lực (48 lời nguyện đang 
bao quanh chúng ta), chúng ta nhanh chóng chuyển 
hóa, tịnh Hóa Thân tâm mình. Tùy thân tâm mình 
tịnh hóa đến đâu, chúng ta cảm nghiệm, tương ưng 
được với Tịnh Độ đến đó. Cũng chính thân tâm 
thanh tịnh của chúng ta quyết định chúng ta sanh 
vào phẩm nào trong Chín Phẩm, tương đương Mười 
Địa chung cho cả Đại Thừa.

Cho nên hãy đưa Phật A Di Đà và Tịnh Độ vào 
trong thân ngữ tâm của chúng ta. Hãy tiếp nhận 
Phật A Di Đà và Tịnh Độ vào trong thân ngữ tâm 
của chúng ta. Sự đưa vào đó, sự tiếp nhận đó, chính 
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là Tự Lực. Tự Lực để sống trong Tha Lực của Phật 
A Di Đà, tức là trong 48 lời nguyện đã thành. Trong 
nền tảng Phật Tánh, Tự Lực và Tha Lực vốn không 
ngăn ngại, vốn tức thời, trực tiếp, tại đây và bây giờ.

Để mỗi tiếng niệm Phật là một lời ca hát của 
Cực Lạc trong lòng chúng ta. Để mỗi quán tưởng là 
một hiện hình của Cực Lạc trong lòng chúng ta…

Như thế chúng ta đã có Phật, có Tịnh Độ. Như 
thế chúng ta đã bắt đầu kết nối với Phật và Tịnh Độ. 
Và mở rộng Phật và Tịnh Độ ở trong lòng chúng ta 
để cho Phật và Tịnh Độ chiếm lấy toàn bộ đời sống 
của chúng ta, phải chăng đó là công việc hân hoan 
“Tịnh trừ nghiệp chướng, sinh ra ở trước chư Phật”?

Nguyễn Thế Đăng

must refrain from all thoughts, all words and all 
actions that will harm other people. If we look at 
today’s time, we can see that the world desperately 
needs the practice of sila. Mass shootings and 
constant confl ict regarding race or religion has 
swarmed the media; leave the society on an on-
edge mindset of fear and worry. The more we have 
unwholesome thoughts, unwholesome words or 
unwholesome actions, the more we will suff er and 
become unhappy. 

Why is that?
“It is irresponsible to commit unwholesome 

actions - to insult, kill, steal or rape without 
generating great agitation in the mind, great craving 
and aversion. This moment of craving or aversion 
brings unhappiness now, and more in the future.”10 
The Buddha said:

Burning now, burning hereafter, 
The wrong-doer suff ers doubly…
Happy now, happy hereafter, 
The virtuous person doubly rejoices.11

10  Hart, William. The Art of Living: Vipassana Mediation 
(As Taught by S. N. Goenka). Pg. 58-60

11  Ibid.

The world we live in is a negative world. The 
reasons we are human living in this human realm is 
because of greed, anger and ignorance. With these 
Three Poisons at the root of our subconscious mind, 
humans blindly attach themselves to these poisons, 
subconsciously bringing unhappiness and suff ering 
onto their lives. Humans will act according to their 
ego. This attachment to this so-called ego will 
generate suff ering. The ego or a self is a false image 
generated by the mind to adapt itself accordingly to 
its surrounding. With this false image, humans will 
blindly protect it, falsely thinking that this social 
image is real. This is where unwholesome action 
will occur. That is why what we hear and see on 
the media, why countries are at war, why there is 
killing over which religion is better. It is in our 
human nature to be negative and if one does not 
practice sila, it is very easy to get caught in the fl ow 
of drifting and subconsciously grasping onto the 
Three Poisons and continuing our existence. 

One should fi rst practice sila, observing the Five 
Precepts. This will help snap out of the mindless 
motions and gain control of the mind. 

quan không chỉ có giới hạn vì chúng thiếu khả năng 
mang lại sự thỏa mãn mà chúng thực ra chỉ là những 
gợn sóng đến, rồi đi. Nếu chăm chú lắng nghe âm 
nhạc, ta cũng chỉ thưởng thức được trong vài giờ, 
sau đó ta sẽ không chịu đựng nổi những âm thanh 
đó. Các xúc chạm giác quan phản chiếu chỉ giây 
phút thoải mái, chúng không có căn bản thực sự. 
Chính Ma vương đó không ngừng dẫn ta đi lạc lối.

Có một câu chuyện nổi tiếng về một vị sư trong 
thời đức Phật còn tại thế, liên quan đến sự tột cùng 
của việc rèn luyện các giác quan: Một cặp vợ chồng 
cãi nhau dữ dội, người vợ quyết định bỏ nhà đi. Bà 
ta mặc lên người mấy lớp áo sa-ri tốt nhất, cái này 
chồng lên cái kia, đeo tất cả đồ trang sức bằng vàng, 
rồi ra đi. Người chồng sau đó hối hận vì đã để vợ 
ra đi, nên chạy theo. Anh ta chạy nơi này, nơi kia, 
nhưng không tìm ra vợ. Cuối cùng anh ta gặp một 
vị sư đang đi trên đường, anh hỏi vị sư xem có thấy 
một phụ nữ mặc sa-ri đỏ, tóc đen dài, đeo nhiều 
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trang sức ở cổ và tay. Vị sư trả lời: “Tôi thấy có một 
hàm răng đi ngang qua”.

Vị sư không hề chú ý tới người phụ nữ tóc đen, 
áo sa-ri đỏ, đeo nhiều trang sức, mà chỉ biết rằng 
có một con người với một hàm răng đi ngang qua. 
Ông đã làm chủ các căn của mình đến độ đối tượng 
thị giác không còn khiến ông phản ứng. Người bình 
thường khi thấy một người phụ nữ đẹp, tóc đen dài, 
áo sa-ri đỏ, đeo nhiều nữ trang, đang chạy điên 
cuồng trên đường phố, có thể bị lôi cuốn để chạy 
theo cô ta. Một hàm răng đi ngang qua, thì khó tạo 
ra được ước muốn nào. Đó là thanh tịnh các căn.

Nếu gặp một con rắn, nó không phải là đối tưọng 
của sự sân hận, hay hủy diệt, mà chỉ là một chúng 
sanh vô tình đến trước mặt ta. Chỉ có thế. Không 
cần làm gì hết, không cần phải phản ứng với nó. 
Nếu ta nghĩ rằng con rắn đó có thể hại ta chết, thì dĩ 
nhiên là tâm ta chấn động, cũng như tâm nhà sư sẽ 
như thế, nếu ông nghĩ, “Ồ, đúng là một người đẹp”.

Nếu ta luôn canh giữ các giác quan của mình, thì 
điều này sẽ trở thành thói quen, không còn là việc 
khó khăn nữa. Cuộc sống sẽ an bình hơn. Thế giới 
quanh ta chứa đựng quá nhiều biến động. Ở đâu cũng 
có nhiều màu sắc, nhiều hình dạng, đủ loại người 
và thiên nhiên vạn vẻ. Mỗi giống cây có hàng trăm 
loại giống chiết. Thiên nhiên vạn vẻ. Hình dáng con 
người cũng khác biệt. Nếu ta không kiềm giữ các 
giác quan của mình, sự khác biệt này sẽ lôi kéo ta đi 
từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Có quá nhiều 
thứ để xem, để làm, để biết và để phản ứng theo. Vì 
không thể chấm dứt tất cả những thứ này, tốt hơn hết 
chúng ta dừng lại và quay vào bên trong.

Tâm thiền có thể đạt được qua chánh niệm, sự 
hiểu biết rõ ràng và thanh tịnh các căn. Ba khía cạnh 
này của việc thực hành cần được huân tập mỗi ngày 
trong cuộc sống. Hòa bình và hòa hợp sẽ được thiết 
lập, và việc hành thiền của chúng ta cũng sẽ rộ nở.

Diệu Liên Lý Thu Linh

(Chuyển ngữ theo MEDITATIVE MIND, 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)

của cuộc sống trần tục. Vì vậy, trí tuệ là vương 
miện và đỉnh cao của toàn bộ hệ thống giáo dục 
Phật giáo, và tất cả các bước sơ bộ trong một hệ 
thống giáo dục Phật giáo cần được hướng tới việc 
nở hoa của đức hạnh cao tuyệt này. Với thềm bậc 
này mà giáo dục đạt đến sự hoàn mãn, đó là trở 
thành ánh sáng trong ý nghĩa xác thực nhất và sâu 
sắc nhất, Như Đức Phật đã thốt lên trong đêm giác 
ngộ của ngài: “Tại đây phát sinh trong ta tầm nhìn, 
kiến giải, trí tuệ, sự hiểu biết, và ánh sáng.”

và cố gắng nhận ra nó. Mọi người có thể hiểu và 
chấp nhận qua sự giải thích rộng rãi này trong việc 
quy y Tăng.

Tầm quan trọng của lòng sùng kính Tam Bảo, 
mà Thầy vừa nêu ra đây, rõ ràng là những gì có giá 
trị cho cả người Phật Tử và những người thuộc các 
tín ngưỡng khác. Thầy tin rằng người Phật Tử không 
những quy y Tam Bảo theo quan niệm truyền thống 
Phật Giáo mà còn cống hiến cho Tam Bảo với ý 
nghĩa rộng rãi nhất. Theo cách đó, tinh thần chân 
chánh của Phật Giáo mới có thể chia xẻ cho mọi 
người trên thế giới. Đây là sự bắt đầu, bước quan 
trọng mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã hình thành Tăng 
Đoàn Mùa Hạ của ngài.

LỜI PHẬT DẠY

“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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Tịnh nghiệp Đạo tràng An Cư Kiết Hạ 
tại Tổ đình Thập Tháp - An Nhơn, Bình Định

 Thích Viên Chơn

S áng ngày 18 tháng 4 năm 
Mậu Tuất, khí trời dịu mát 
sau những cơn mưa đầu 

hạ, chư Tăng thuộc môn hạ Tổ 
đình Thập Tháp, chư Tăng trụ trì 
các tự viện lân cận như thông lệ 
hàng năm tập trung về Tổ Đình 
Thập Tháp nhất tâm cung thỉnh 
Đức Hòa Thượng Thích Thiện 
Hải – Viện chủ Tân An Tự, thị 
xã An Khê làm Chứng minh. Hòa 
Thượng Thích Viên Định – trụ 
trì Tổ đình Thập Tháp làm Thiền 

chủ cho Đạo tràng tịnh nghiệp an 
cư trú xứ Tổ đình Thập Tháp. 

Năm nay tại trú xứ an cư có 
49 hành giả Tỳ kheo vân tập về 
làm lễ Kiết giới, trong đó tùng hạ 
28  vị và 4 Sa di tập sự. Sau nghi 
thức kiết giới an cư, lễ tổ, đảnh lễ 
HT Chứng minh, HT Thiền Chủ. 
Đại chúng có cuộc họp tại Đông 
đường để thông qua thiền môn qui 
luật, thời khoá tu học, phân ban 
chức sự, mời chư Tôn đức tham 
gia thuyết giảng cho Đạo tràng 

Bát quan trai giới, tham gia giảng 
dạy tăng chúng tại Tổ Đình. Được 
biết, chiều nay, chúng Bát quan 
trai và Gia đình Phật tử họp phân 
ban trai soạn để hộ trì và tham gia 
tu tập trong 3 tháng an cư. 

 Kính chúc Chư tôn đức thân 
khỏe tâm an. cửu tuần viên mãn, 
phước trí nhị nghiêm. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật. 

Sau đây là một số hình ảnh 
đính kèm:
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Đại Lễ Phật Đản của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN  
Phật lịch 2562 tổ chức tại chùa Điều Ngự
Westminster - Nam Cali  Lúc 10:00 sáng, Ngày Chủ Nhật ngày 17 tháng 
6 năm 2018. Tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 
92683. Đã long trọng tổ chức “Đại Lễ Phật Đản Chung của Tăng Đoàn 
GHPGVNTNHN” Phật lịch: 2562. 

Hình ảnh được ghi lại trong ngày Đại Lễ Phật Đản
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151ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰTĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



152 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰTĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



153ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰTĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



154 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰTĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



155ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰTĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



156 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰTĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



157ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰTĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



158 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  



159ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰTĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



160 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

Khóa An Cư Kiết Hạ của Tăng Ðoàn GHPGVNTNHN
Tại CHÙA ĐIỀU NGỰ Ngày 18/6/2018

Lúc 4:00 P.M, Thứ 2 Ngày 18/6/2018, 
khóa An Cư Kiết Hạ của Tăng Đoàn 
GHPGVNTNHN đã long trọng tổ chức 
tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut 
St, Westminster, CA 92683, Hoa Kỳ. 
Với Số lượng Tăng Ni An Cư có trên 
200 vị Chư Tôn Đức Trưởng lão Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, 
Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, 
và hàng trăm Phật tử tham dự. 
Dưới đây một số hình ảnh sinh hoạt 
trong khóa An Cư:
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162 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



163ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



164 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



165ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



166 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



167ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



168 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



169ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



170 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



171ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



172 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



173ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



174 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



175ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



176 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



177ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



178 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



179ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



180 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



181ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



182 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



183ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



184 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



185ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



186 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰKHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ



187ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10
CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTN

Mỗi năm đến ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch, tại Tu Viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định 
trang nghiêm tổ chức Lễ Húy nhật tưởng niệm Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống thượng Huyền 
hạ Quang.
Chiều ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch, Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Hội 
đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Không Tánh, Phó Viện 
trưởng kiêm Tổng Ủy viên Từ thiện Xã hội và Chư tăng thuộc Tăng Đoàn Bình Định đã 
vân tập về Tu Viện Nguyên Thiều thành kính dâng hương, đảnh lễ giác linh Đức cố Đệ 
Tứ Tăng Thống. Sau đó, đi kinh hành vi nhiễu, đảnh lễ ngôi Bảo Tháp thờ nhục thân 
của Ngài.
Sau đây là vài hình ảnh được ghi lại:
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LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTNLỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTN



189ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTNLỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTN



190 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTNLỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTN



191ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTNLỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTN



192 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTNLỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTN



193ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTNLỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTN



194 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTNLỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTN



195ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2018

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTNLỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTN



196 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2018  

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTNLỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 10 CỦA ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPDVNTN
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CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA DIỆU PHÁP

Hàng ngày: 
 Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp 
 theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Hai-Thứ Năm: 7:30PM - Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích.
 Thứ Sáu:   7:30PM - Thọ trì Kinh Pháp Hoa, Kinh Hành Niệm Phật, 
          Tọa Thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa.
 Chủ Nhật:   10:00AM - Khóa Lễ của GĐPT Chánh Đạo, 
             các lớp Phật Pháp và các lớp Việt Ngữ.
                           11:00AM - Thuyết Pháp
                               11:45AM – Nghi Thức Hàng Tuần, Cầu An, Cầu Siêu

Hàng tháng:
Thứ Bảy tuần lễ thứ 2: 8:00AM – Thọ bát Quan Trai
Thứ Bảy tuần lễ thứ 3: Ngày Tịnh Nghiệp
Khóa Lễ Sám Hối vào cuối tháng và 14 Âm Lịch, lúc 7:30PM
Chủ Nhật đầu tháng – Tụng Giới
Chủ Nhật cuối tháng Bố Tát dành cho chúng Bồ Tát Tại Gia

Ngoài ra, Chùa còn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, 
Cầu An, v.v.

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 
 - Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

CHÙA DIỆU PHÁP
311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776 – ĐT. (626) 614-0566

* Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với nhu cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.
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CHÙA ĐIỀU NGỰ
14472 Chestnut Street, Westminster, CA 92683 – ĐT. (714) 890-9513 / (714) 254-5068

Hàng ngày: 
Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Ba:  7:00PM – Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích
 Thứ Năm:  7:00PM – Thọ trì Kinh Pháp Hoa, kinh hành Niệm Phật, 
           tọa thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa
 Thứ Bảy:  11:00AM – Thuyết Pháp
                         11:45AM – Cầu An, Cầu Siêu
 Chủ Nhật:  09:00AM – Khóa lễ của GĐPT Điều Ngự
                        10:30AM – Các lớp Giáo Lý và các lớp Việt Ngữ
                         11:00AM – Tụng kinh
                      12:00PM – Thuyết Pháp 

Hàng tháng:
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 4:  8:30AM – Thọ Bát Quan Trai
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 3:  Ngày Tịnh Nghiệp
 Chủ Nhật tuần lễ thứ 3:  2:00PM Lễ Bố Tát cho chúng Bồ Tát Giới
 Khóa Lễ Sám Hối vào Mùng Một và Rằm mỗi tháng lúc 7:00PM

Ngoài ra, Chùa còn tổ chức các khóa Hội Luận, Huấn Luyện chuyên đề, những sinh hoạt 
văn hóa truyền thống và đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, 
Cầu An, v.v..

Hàng năm:
   - Lễ Tết Nguyên Đán
   - Lễ Rằm Thượng Nguyên
   - Đại Lễ Phật Đản 

  - Đại Lễ Vu Lan
   - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

*Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với như cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA ĐIỀU NGỰ
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