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Thưa bạn đọc,
Mùa Vu Lan lại về giữa bối cảnh xã hội đã và đang đối diện 

với một cơn đại dịch hết sức tàn khốc. Cơn sóng dữ Covid 19 tràn 
đến cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng, nhiều triệu người bị lây 
nhiễm. Không chỉ thế mà nó còn làm đảo lộn cuộc sống của toàn 
nhân loại khiến vô số người bị thất nghiệp, tình trạng vô gia cư và 
nạn đói, thiếu an ninh xảy ra khắp nơi. Đặc biệt hơn cả là nỗi căng 
thẳng, bất an làm cho nhiều người bị mắc kẹt trong chính sự sợ hãi 
của bản thân mình. Dẫu vậy, cho đến hiện nay vẫn chưa có bất cứ 
giải pháp nào để có thể chữa trị một cách nhanh chóng, hữu hiệu 
và thỏa đáng; thực tế này nhắc nhớ chúng ta về một hiện thực bất 
khả phủ bác, đó là “ngôi nhà lửa tam giới” đầy khổ đau mà Đức 
Phật đã khai thị.

Đại dịch Corona Virus đang đe dọa khắp nơi và tưởng chừng 
như sẽ còn tồn tại lâu dài; tuy nhiên, trên nền tảng của giáo nghĩa 
“Thực tại phi tướng”, đặc biệt là “Như Lai tạng duyên khởi”, chúng 
ta ý thức rõ rằng, tất cả đều khởi sinh từ Tâm và hoại diệt từ Tâm. 
Do vậy, muốn chuyển hóa dịch bệnh nguy hiểm này, trước hết phải 
chuyển hóa cái tâm, tâm của cá thể, tâm của cộng đồng nhân loại…

Mùa Vu Lan là mùa chuyển hóa và, chuyển hóa chính là ý nghĩa 
đích thực của nguyện cầu, nguyện cho thất thế cửu huyền được siêu 
thoát, người sống được khương ninh, thế giới thái bình, muôn sinh an 
lạc. Thế nhưng, cầu nguyện chỉ có thể có được kết quả viên mãn khi 
tâm thức được chuyển hóa và chuyển hóa toàn triệt. 

Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu nhưng đồng lúc cũng là mùa 
giải khổ, mùa tri ân và báo ân. Xin hãy tự chuyển hóa tâm thức 
từ ác thành thiện, từ nhiễm ô thành thanh tịnh và giúp tha nhân có 
được sự chuyển hóa nhằm thể hiện viên mãn những khát vọng tốt 
đẹp nhất trong đời sống vốn dĩ có quá nhiều khổ đau và bất toại 
nguyện. 

Vu Lan là dịp để chúng ta dựng lại truyền thống đặc hữu mang 
đầy giá trị nhân văn, tính nhân bản và đạo lý hiếu hạnh. Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương dạy rằng: “Thờ trời đất quỷ thần không bằng có 
hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ là hai vị thần minh cao tột nhất trong 
các vị thần minh”. Tính nhân bản, giá trị nhân văn và đạo lý hiếu 
hạnh của Vu Lan siêu việt lên trên nét đặc thù của nền tảng văn 
hoá và quốc gia như một dấu ấn đặc trưng của toàn cầu hóa và đa 
dạng hóa.

TÁC GIẢ/ DỊCH GIẢ/ CỘNG TÁC:

Ðức Dalai Lama, Cố TLHT Thích Tâm Châu,
TLHT Thích Thiện Hạnh, HT Thích Viên Định,

HT Thích Viên Lý, Cố HT Thích Viên Thành, 
Ven. Bhikkhu Bodhi,

HT Thích Viên Huy, TT Thích Quảng Long, 
NS Thubten Chodron, NS Thích Nữ Giới Hương,
NS Thích Nữ Tịnh Quang, NS Thích Nữ Trung Trí

Nguyễn Thế Ðăng, Nguyễn Long,
Đào Nguyên Minh, Diệu Liên-Lý Thu Linh,

Chơn Diệu – Hoàng Văn Phong, Từ Nguyên,
Nhật Bảo – Nguyễn Phúc, Nhật Thường,

Quảng Tuệ - Tống Phước Hiến, Minh Chánh,
Nhật Minh, An Trương, Cát Tiên,

Kiều Mỹ Duyên, Minh Ðức, 
Lê Giang Trần, Nhật Bảo Quốc

Hình Ảnh:
Phạm Chinh

Hình Bìa-Phụ Bản:
Quảng Thành – Đặng Ngọc Sinh,

Long Nguyễn, NBQ

Dàn Trang:
Lê Giang Trần
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THÔNG BẠCH VU LAN CANH TÝ-2020

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

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

Phật lịch 2564 Số: 04/HĐĐH/TB/VT

NAM MÔ 
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư tôn Giáo phẩm, Hòa thượng, 
Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni,

Kính thưa Chư thiện tín Phật tử trong và ngoài 
nước,

Thời gian thấm thoát qua, mùa Vu Lan lại đến, 
nhắc nhở người con Phật sứ mạng báo ân, giúp đỡ 
những người gặp hoàn cảnh đau khổ, oan khiên và 
cảnh tỉnh mọi người tránh xa những việc làm tội 
lỗi gây thêm cảnh đau thương. Tăng Đoàn Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng đang bị 
nhiều khó khăn mọi mặt từ vật chất đến tinh thần, 
từ cơ sở đến cá nhân, nhất là giấy tờ tùy thân, cư trú, 
đi lại… nhưng chư Tăng vẫn vững vàng, chư Phật 
tử vẫn ủng hộ. Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn vô 
cùng hoan hỷ, tán dương tinh thần từ bi và hùng lực 
của quý vị.

Kính thưa Liệt Quý vị,
Việc cứu độ trong Phật giáo, không chỉ giới 

hạn trong phạm vi quyến thuộc mà còn bao quát cả 

muôn loài chúng sanh, vì Phật giáo lấy từ bi, trí tuệ 
và hiếu đạo làm căn bản sống, lấy sự tỉnh thức và an 
tâm để hành hoạt trong cuộc đời, lấy dũng lược để 
chấp nhận khó khăn và hy sinh cho đạo pháp, dân 
tộc và nhân loại.

Trên tinh thần từ bi, trí tuệ và hiếu đạo đó, người 
Phật tử ngoài việc báo đáp công ơn ông bà, cha mẹ, 
thân bằng quyến thuộc, còn phải cứu giúp cho muôn 
loài chúng sanh, cho đồng bào, đồng loại và góp 
phần thăng tiến xã hội, bảo vệ đất nước. Nhất là 
phải quan tâm, cứu giúp cho những người đang chịu 
cảnh đau khổ trong địa ngục trần gian.

Địa ngục âm phủ bị đau khổ vì đói khát, nóng 
lạnh, còn địa ngục trần gian thì ngoài đau khổ về thể 
chất, còn đau khổ về mặt tinh thần vì bị giam hãm, 
mất tự do.

Khác với các loài hữu tình khác, không phải chỉ 
ăn là đủ, con người còn có nhu cầu về những giá trị 
tinh thần, mà tự do là giá trị hàng đầu, có tự do con 
người mới hạnh phúc, mất tự do, cuộc sống trở thành 
địa ngục, mất tự do con người mất luôn nhân phẩm.

Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Viên Định
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Vì vậy cuộc sống đúng nghĩa của nhân loại văn 
minh ngày nay cần phải có đầy đủ các quyền tự do 
và nhân phẩm, để từ đó nhân loại định ra những giá 
trị về Dân chủ, nhân quyền, được thể hiện trong hệ 
thống chính trị đa đảng và pháp trị.

Đức Phật dạy ngài Mục Kiền Liên phải thỉnh 
mười phương Tăng để cúng dường, cầu nguyện, nhờ 
công đức đó, Mẹ ngài mới thoát được cảnh địa ngục 
khổ đau.

Thế giới ngày nay cũng vậy, muốn giải quyết 
những vấn nạn mang tính toàn cầu như đói nghèo, 
bất công, đau khổ, độc tài, thế giới phải hợp tác 
với nhau mới có thể giải cứu được những thân phận 
đang chịu cảnh đắm chìm, đau khổ trong những cõi 
địa ngục trần gian.

Tăng đoàn GHPGVNTN rất hoan hỷ về việc Tổ 
chức Liên Hiệp Quốc lấy ngày lễ Tam hợp trong 
đạo Phật làm ngày lễ chung cho toàn thế giới để phổ 
biến tinh thần từ bi cứu khổ độ sinh của Phật giáo 
đến toàn thể nhân loại.

Thế giới ngày nay may mắn có được mạng thông 
tin Internet, đây là một thành quả lớn lao của nhân 
loại, là một phương tiện hữu hiệu để khai sáng, để 
chống lại những bất công, tàn bạo, vi phạm đạo đức 
và nhân quyền.

Mạng Internet còn là một phương tiện để phổ 
biến những thông tin về kinh tế, văn hóa và y học… 
giúp nhân loại biết cách đối phó với thiên tai và 
dịch bệnh.

Rất tiếc, ngày nay vẫn còn nhiều quốc gia, nhiều 
địa phương, tin tức chưa được phổ biến vì không có 
tự do ngôn luận, do tệ nạn độc tài, độc đảng, bưng 
bít thông tin.

Vừa qua, vì bị bưng bít, những tin tức khẩn cấp, 
nguy hiểm về dịch bệnh viêm phổi Virus Corona ở 
Vũ hán – Trung quốc, không được phổ biến kịp thời 
để đề phòng, đã làm cho hơn nửa triệu người trên 
thế giới bị chết.

Tại Việt Nam, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, 
đã xảy ra những vụ việc thương tâm, như vụ đàn áp 
người dân ở Đồng Tâm, giết chết cụ Lê Đình Kình 
là một ví dụ cho thấy nhà cầm quyền hiện nay vì 
tham chấp quá nặng nề, thiếu lòng từ bi, nhân ái đối 
với người dân và đồng loại.

Qua đó cho chúng ta thấy việc giáo dục lòng từ 
bi cứu khổ độ sinh theo tinh thần Phật giáo là vô 
cùng cấp bách cho cả người dân và giới cầm quyền.

Ngày Vu Lan này là dịp để nhắc nhở chúng ta 
điều đó.

Tình trạng oan sai, đau khổ của địa ngục trần 
gian này sẽ tiếp tục diễn ra nếu đất nước chưa có 
một thể chế tự do, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, 
đa đảng.

Tăng Đoàn GHPGVNTN kêu gọi mọi cá nhân, 
mọi đoàn thể, đảng phái, nhất là các tổ chức nhân 
quyền trên thế giới hãy lên tiếng, vận động cho mọi 
quốc gia, lãnh thổ, địa phương trên thế giới được 
hưởng đầy đủ mọi điều trong Bản Tuyên Ngôn 
Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về 
Các quyền Dân sự và Chính Trị.

Mong rằng mùa Vu Lan báo hiếu này sẽ mang 
đến cho quý Phật tử và chư vị Thiện tri thức niềm 
tin vững chắc vào hạnh nguyện từ bi của chư Phật, 
để từ đó tinh thần Vu Lan sẽ từng bước thay đổi xã 
hội Việt Nam quá nhiều đau khổ này!

Cùng nhau hồi hướng nguyện cầu chư hương 
linh cửu huyền thất tổ, nội ngoại tông thân, cùng 
các sinh dân bị mất đi tính mạng vì đại dịch viêm 
phổi Vũ hán trên toàn thế giới được siêu thăng, và 
cầu nguyện đất nước vững bền, lãnh thổ lãnh hải 
không bị ngoại xâm, dân tộc sống trong tự do, dân 
chủ, nhân quyền, thế giới hòa bình, chúng sanh an 
lạc.

Nam Mô Vu Lan Cứu Khổ Đại Hiếu Mục 
Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh.

Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định, 
mùa Vu Lan 2020.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành 
Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Viện trưởng.

(Ấn Ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định.
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TÔN GIÁO TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY*

Đức Dalai Lama / Đào Nguyên Minh dịch

NHIỀU GIÁO LÝ, NHIỀU CON ĐƯỜNG TÂM LINH
Đi tìm sự thành tựu chân chính không nhất thiết 

là phải phụ thuộc vào bất kỳ một tôn giáo hay đức 
tin đặc biệt nào. Tuy nhiên, có nhiều người tìm sự 
thành tựu nội tâm bằng sự thực hành đức tin hoặc 
tôn giáo. Khi chúng ta còn tự cách biệt với nhau, 
chúng ta thường hay có được những bức tranh bị 
méo mó của truyền thống hoặc tín ngưỡng, khác 
với những thứ mà chính chúng ta tình cờ phát huy 
được; nói cách khác, chúng ta có thể lầm tưởng rằng 
tôn giáo của mình, qua cách nào đó, là một tôn giáo 
hợp lý duy nhất. Thực ra, trước khi tôi rời khỏi Tây 
Tạng và có dịp gần gũi tiếp xúc với các tôn giáo 
và các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác, bản thân tôi 
cũng có một quan điểm như vậy! Nhưng cuối cùng, 
tôi đã thấy rằng tất cả các truyền thống tôn giáo 
đều có tiềm năng rất lớn và có thể đóng một vai trò 
rất quan trọng trong việc mang lại lợi ích cho nhân 
loại. Tất cả các tôn giáo trên thế giới đều hàm tàng 
những công cụ để giải quyết những khát vọng cơ 
bản của con người là vượt thoát khổ đau và tô bồi 
hạnh phúc. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu 
về các công cụ này như thế nào.

Một số tôn giáo thì có những lối phân tích triết 
lý phức tạp; một số thì có những giáo lý đạo đức phổ 
quát; một số thì nhấn mạnh nhiều về đức tin. Tuy 
nhiên, nếu chúng ta quan sát thật kỹ những giáo lý 
của các truyền thống tín ngưỡng lớn trên thế giới, 
chúng ta nhận thấy có hai chiều hướng chủ yếu của 
các tôn giáo. Một là những gì có thể gọi là thuộc về 
chiều hướng siêu hình hoặc triết lý, điều này giải 
thích tại sao chúng ta là như vậy và tại sao một số 
các phương pháp thực hành tôn giáo lại được quy 
định như vậy. Chiều hướng thứ hai thuộc về việc 
thực hành đạo đức hoặc giữ gìn đạo đức. Có thể nói 
rằng những giáo lý đạo đức của một truyền thống 

tín ngưỡng là phần kết luận được hỗ trợ và xác nhận 
bởi quá trình tư duy siêu hình hoặc triết lý. Mặc dù 
các tôn giáo trên thế giới khác nhau rất nhiều về mặt 
siêu hình và triết lý, nhưng phần kết luận của các 
triết lý khác nhau này đều đạt đến những giáo lý đạo 
đức của họ, ở đó, cho thấy có mức độ hội tụ cao giữa 
các tôn giáo. Theo sự cảm nhận này, chúng ta có thể 
nói rằng bất kể sự giải thích siêu hình nào mà các 
truyền thống tôn giáo sử dụng, tất cả đều nhằm đạt 
đến những kết luận tương tự. Qua hình thức này hay 
hình thức khác, các triết lý của tất cả các tôn giáo 
trên thế giới đều nhấn mạnh đến lòng bác ái, từ bi, 
bao dung, độ lượng và tầm quan trọng của tinh thần 
kỷ luật tự giác. Xuyên qua sự giao lưu giữa các tôn 
giáo và các cá nhân, với sự chia sẻ, và tôn trọng lẫn 
nhau, chúng ta có thể học cách để đón nhận những 
giá trị cao quý được truyền dạy bởi tất cả các tôn 
giáo, và cách mà mọi tôn giáo có thể mang lại lợi 
ích cho nhân loại.

Trong mỗi con đường tâm linh, chúng ta có thể 
thấy có những người đã thực sự cống hiến cuộc đời 
của họ cho phúc lợi của người khác xuất phát từ cảm 
thức sâu xa của lòng từ bi và bác ái. Trong vài thập 
niên qua, tôi đã gặp khá nhiều người thuộc nhiều 
truyền thống khác nhau – Tín đồ Thiên Chúa Giáo, 
Ấn Giáo, Hồi Giáo, và Do Thái Giáo. Và trong mỗi 
một truyền thống, người ta thấy có những con người 
tuyệt vời, nhiệt tâm, tình cảm - những người như Mẹ 
Teresa, hoàn toàn dành hết cuộc đời của mình cho 
an sinh của những người nghèo khổ nhất thế giới; và 
như Tiến Sĩ Martin Luther King Jr., dành hết cuộc 
đời của mình tranh đấu trong ôn hòa cho quyền bình 
đẳng của con người. Rõ ràng là tất cả các truyền 
thống đều có khả năng để phát huy tối đa tiềm năng 
đó của con người. Tuy nhiên, các truyền thống khác 
nhau thì sử dụng các phương pháp khác nhau.
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Bây giờ, chúng ta có thể đặt câu hỏi, “Tại sao lại 
như vậy? Tại sao có sự đa dạng siêu hình và triết lý 
như vậy giữa các tôn giáo trên thế giới? Sự đa dạng 
như vậy có thể được tìm thấy không những giữa các 
tôn giáo khác nhau mà cả trong mỗi tôn giáo nữa. 
Ngay như trong Phật Giáo – với giáo lý của chính 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – lại có rất nhiều sự 
khác nhau về giáo lý. Trong những giáo lý cao siêu 
hơn về mặt triết lý của Đức Phật, chúng ta tìm thấy 
có sự đa dạng này được nêu ra rõ nhất trong một số 
trường hợp, mà các giáo lý, thậm chí dường như còn 
trái ngược nhau nữa!

Điểm này, theo tôi nghĩ, một trong những thực 
tế quan trọng nhất trong việc giáo dục tâm linh, đó 
là giáo lý tâm linh ấy phải phù hợp với cá nhân 
người được chỉ dạy. Đức Phật đã thấy trong số 
những đệ tử của ngài có sự khác biệt về phẩm chất 
tinh thần, khuynh hướng tâm linh và sở thích, và 
thấy rằng để phù hợp với sự khác biệt này, ngài đã 
dạy từng phương pháp khác nhau trong từng hoàn 
cảnh khác nhau. Mặc dù một giáo lý nào đó có uy 
lực như thế nào hoặc một quan niệm triết lý nào đó 
có “chính xác” như thế nào, nếu nó không phù hợp 
với cá nhân người nghe nó, thì không có giá trị. Một 
vị thầy tâm linh khéo léo sẽ theo đó mà tìm ra một 
giáo lý thích hợp cho một cá nhân.

Chúng ta có thể rút ra sự tương tự như vậy trong 
việc sử dụng thuốc men. Thuốc kháng sinh, chẳng 
hạn, là vô cùng hữu hiệu; tuy chúng rất có giá trị 
trong việc điều trị nhiều loại bệnh khác nhau - 
nhưng chúng vô hiệu trong việc chữa trị việc gãy 
chân. Một chân bị gãy thì phải được buộc ngay 
ngắn trong một cái khung. Hơn nữa, ngay trong 
trường hợp kháng sinh thực sự là phương pháp điều 
trị thích hợp đi nữa, mà nếu bác sĩ cho trẻ sơ sinh 
uống cùng một lượng thuốc như một người lớn, đứa 
trẻ cũng có thể chết!

Cùng cách như vậy, chúng ta có thể thấy rằng 
ngay Đức Phật - bởi vì ngài nhận thấy sự khác biệt 
về phẩm chất tinh thần, sự lợi ích và khả năng tinh 
thần của những đệ tử của ngài – cho nên ngài đã 
đưa ra những giáo pháp khác nhau. Nhìn vào tất cả 
các tôn giáo trên thế giới dưới ánh sáng này, tôi tin 

chắc rằng tất cả các truyền thống đều có ích, mỗi 
tôn giáo đều nhắm vào sự phục vụ cho nhu cầu của 
những tín đồ của họ.

Chúng ta hãy nhìn vào những sự tương đồng 
này qua một cách khác - Không phải tất cả các tôn 
giáo đều tin vào sự tồn tại của Chúa (hay Thượng 
Đế), là một đấng sáng tạo, tuy nhiên những người 
đó đều nhấn mạnh rằng người sùng đạo phải yêu 
kính Chúa với tất cả tấm lòng của họ. Làm thế nào 
để chúng ta có thể xác định được liệu người đó có 
yêu kính Chúa một cách chân thành hay không, thì 
chúng ta hãy xét xem hành vi và thái độ của người 
đó đối với đồng loại của họ như thế nào, vì đó cũng 
là phần kia nơi sự sáng tạo của Chúa. Nếu ai đó thể 
hiện được lòng từ bi và bác ái thực sự đối với anh 
chị em đồng loại và đối với chính Trái Đất này, thì 
tôi nghĩ, chúng ta mới có thể chắc chắn rằng người 
đó thực sự thể hiện được lòng yêu kính Chúa. Điều 
rõ ràng rằng khi ai đó thực sự tôn trọng thông điệp 
của Chúa, thì họ sẽ mô phỏng theo được lòng bác ái 
của Chúa đối với nhân loại. Ngược lại, tôi tin rằng 
đức tin của một người tuyên xưng là có niềm tin nơi 
Chúa nhưng chưa cho thấy lòng bác ái hoặc từ bi 
đối với người khác là rất đáng nghi ngờ. Khi chúng 
ta nhìn qua khía cạnh này, chúng ta thấy rằng niềm 
tin chân thành nơi Chúa là một cách mạnh mẽ để 
phát triển những phẩm chất tốt đẹp của con người 
về lòng bác ái và từ bi.

Chúng ta hãy nhìn vào một khía cạnh khác của 
các tôn giáo trên thế giới về niềm tin vào kiếp trước 
hoặc kiếp sau. Không phải tất cả các tôn giáo đều 
khẳng định là có sự tồn tại của những kiếp này. Một 
số tôn giáo, như Thiên Chúa Giáo, thừa nhận là có 
kiếp sau, có thể ở thiên đàng hay địa ngục, nhưng 
không có kiếp trước. Theo quan điểm của Thiên 
Chúa Giáo, kiếp sống này, ngay cuộc sống hiện tại 
này đây, đã được Thiên Chúa trực tiếp tạo ra. Tôi 
cũng có thể mường tượng rằng nếu chúng ta thực sự 
tin về điều này một cách chân thành, nó sẽ mang lại 
cảm giác thân mật sâu sắc đối với Chúa. Chắc chắn, 
nhận thức được rằng chính cuộc sống của chúng ta 
là do sự sáng tạo của Chúa, chúng ta sẽ phát triển 
được lòng tôn kính sâu sắc đó đối với Chúa và mong 
muốn được sống cuộc sống của chúng ta một cách 
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triệt để theo ý định của Chúa, từ đó hiện thực hóa 
tiềm năng cao nhất của con người chúng ta.

Các tôn giáo khác hoặc dân tộc khác có lẽ nhấn 
mạnh rằng mỗi một chúng ta phải chịu trách nhiệm 
về mọi thứ mà chúng ta tạo ra trong cuộc sống của 
mình. Loại đức tin này cũng có thể rất hiệu quả 
trong việc giúp hiện thực hóa tiềm năng tốt đẹp của 
chúng ta, vì nó đòi hỏi mỗi cá nhân phải chịu trách 
nhiệm hoàn toàn đối với cuộc sống của họ, đối với 
mọi hậu quả mà chính họ phải gánh chịu. Những 
người thực sự nghĩ theo cách này sẽ có kỷ luật hơn, 
và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thực hành 
lòng từ bi và bác ái. Vì vậy, trong khi cách tiếp 
cận thì có khác nhau, nhưng kết quả thì có ít nhiều 
giống nhau.

GIỮ NGUYÊN TRUYỀN THỐNG CỦA MÌNH
Khi tôi suy nghĩ theo cách này, lòng ngưỡng mộ 

của tôi đối với các truyền thống tâm linh lớn trên 
thế giới lại tăng lên, và tôi có thể biết một cách sâu 
sắc giá trị của họ. Rõ ràng, các tôn giáo này đã phục 
vụ cho nhu cầu tâm linh của hàng triệu người trong 
quá khứ, tiếp tục làm như vậy ở hiện tại và sẽ tiếp 
tục làm như vậy trong tương lai. Nhận ra được điều 
này, tôi khuyến khích mọi người nên duy trì truyền 
thống tâm linh của mình, ngay cả khi họ chọn học 
từ các tôn giáo khác, như Phật Giáo chẳng hạn. 
Thay đổi tôn giáo của mình là một điều hệ trọng, và 
không nên xem nhẹ. Biết rằng các truyền thống tôn 
giáo khác nhau phát triển phù hợp theo hoàn cảnh 
lịch sử, văn hóa và xã hội đặc thù khác nhau, một 
truyền thống nào đó có thể phù hợp hơn với một 
người nào đó trong một môi trường nào đó. Chỉ có 
cá nhân người đó mới biết rõ tôn giáo nào phù hợp 
nhất cho mình. Do đó, điều tối quan trọng không 
phải là tuyên dương, tuyên truyền chỉ có tôn giáo 
của mình, mà cho rằng riêng mình nó là tốt nhất 
hoặc đúng nhất.

Bởi vì điều này, cho nên khi tôi nói về giáo lý 
Phật Giáo với những người phương Tây thuộc các 
tôn giáo khác, tôi thường cảm thấy có một chút e 
ngại. Đây không phải là điều mong muốn của tôi 
là để truyền bá Phật Giáo. Đồng thời, điều khá tự 
nhiên là trong số hàng triệu người, có một số người 

có lẽ cảm thấy rằng Pháp Phật thì phù hợp hơn, hiệu 
nghiệm hơn đối với họ. Và nếu như một cá nhân 
cảm thấy theo cách này thì đạt đến điểm mà người 
đó xét thấy cần áp dụng giáo lý của Đức Phật. Hãy 
còn một điều rất quan trọng nữa là phải xem xét thật 
kỹ lưỡng, liệu người ấy có thể thực sự xác định được 
rằng phương pháp của Phật Giáo, trong trường hợp 
riêng của người đó, là có phù hợp và hiệu nghiệm 
hơn đối với họ hay không.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là nên có 
một đức tin, một niềm tin sâu sắc, hơn là không có 
niềm tin nào cả. Tôi tin chắc rằng một người chỉ 
nghĩ đến cuộc sống này thì chỉ đạt đến những thành 
quả thế gian, không thể nào đạt đến được sự mãn 
nguyện lâu dài. Lối tiếp cận thuần túy vật chất đó 
sẽ không mang lại hạnh phúc lâu dài. Khi còn trẻ, 
có đầy đủ sức khỏe và tinh thần, cá nhân người ấy 
có lẽ tự cảm thấy hoàn toàn tự-túc, hoàn toàn tự-
chủ và do đó mà kết luận rằng không cần phải có 
một đức tin sâu sắc hơn hoặc sự hiểu biết sâu sắc 
hơn. Nhưng với thời gian, mọi thứ chắc chắn rồi 
phải thay đổi: rồi người ấy mang bệnh, già yếu và 
chết đi. Những điều này không thể tránh được, hoặc 
có thể là một thảm kịch không biết trước, mà tiền 
không thể nào mua được, điều này cho thấy rõ ràng 
sự giới hạn của quan niệm thế tục này. Trong những 
trường hợp đó, sự tiếp cận tâm linh, chẳng hạn như 
sự tiếp cận Phật Giáo, có thể trở nên thích hợp hơn.

CHIA SẺ CÁC TRUYỀN THỐNG VỚI NHAU
Trong thế giới đa dạng này, với những truyền 

thống tôn giáo khác nhau, thì có giá trị rất lớn đối 
với các hành giả của các tôn giáo khác nhau vun 
bồi sự tôn trọng chân thực đối với các truyền thống 
khác dựa trên sự đối thoại. Khởi đầu cuộc đối thoại 
như vậy, điều quan trọng là tất cả những người tham 
dự đều thấy không những chỉ có nhiều lãnh vực hội 
tụ giữa các truyền thống, mà quan trọng hơn, là 
họ nhận ra và tôn trọng các sự khác biệt giữa các 
truyền thống. Hơn nữa, chúng ta nên xét các nguyên 
nhân và điều kiện đặc biệt nào làm phát sinh ra các 
truyền thống tín ngưỡng khác nhau – như các yếu tố 
lịch sử, văn hóa, xã hội, thậm chí cả sự cá biệt, có 
ảnh hưởng đến sự tiến hóa của một tôn giáo. Theo 
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chiều hướng đó, những điều này giúp chúng ta thấy 
được là tại sao một tôn giáo nào đó ra đời. Sau đó, 
khi đã rõ ràng sự khác biệt và nguồn gốc, chúng ta 
mới xét các tôn giáo từ khía cạnh khác: là biết được, 
làm thế nào các triết lý và thực hành tôn giáo khác 
nhau có thể dẫn đến những kết quả tương tự như 
nhau. Qua sự tham dự vào cuộc đối thoại liên tôn 
như vậy, chúng ta mới phát triển được sự tôn trọng 
và lòng ngưỡng mộ chân thành đối với các truyền 
thống tôn giáo khác với nhau.

Trên thực tế, có hai phương cách đối thoại liên 
tôn: một là các cuộc đối thoại được diễn ra ở cấp độ 
học thuật lý thuyết, chủ yếu liên quan đến sự khác 
biệt và tương đồng qua lý giải tôn giáo, và một là 
cuộc đối thoại diễn ra giữa những người thực sự tu 
hành của các truyền thống khác nhau. Theo kinh 
nghiệm của riêng tôi, kiểu đối thoại sau đã giúp ích 
rất nhiều cho sự hiểu biết của tôi được sâu sắc hơn 
về các truyền thống tôn giáo khác.

Đối thoại giữa các tôn giáo chỉ là một trong 
nhiều cách mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau giữa 
các truyền thống. Chúng ta cũng có thể làm được 
việc này bằng cách hành hương, viếng thăm những 
thánh địa của các truyền thống khác - và, nếu được, 
chúng ta cùng nhau cầu nguyện hoặc hành trì, hoặc 
tham dự vào các khóa tĩnh tâm chung. Bất cứ khi 
nào tôi có dịp, tôi đều tỏ lòng thành kính của mình 
xem mình là người hành hương tại thánh địa của các 
truyền thống khác. Theo tinh thần này, tôi đã đến 
các đền thờ ở Jerusalem, đến khu thánh địa Lourdes 
ở Pháp và đến nhiều thánh địa khác ở Ấn Độ.

Nhiều tôn giáo tán đồng cho nền hòa bình thế 
giới và sự hòa hợp toàn cầu. Do đó, một phương tiện 
khác mà qua đó chúng ta có thể nâng cao giá trị các 
tôn giáo khác bằng cách thấy các nhà lãnh đạo tôn 
giáo đến với nhau và nghe họ phát biểu với cùng giá 
trị này trên cùng một diễn đàn.

Giám Mục Desmond Tutu của Nam Phi đã chỉ 
cho tôi cách bổ túc để chúng ta có thể chia sẻ sức 
mạnh tôn giáo của nhau: bất cứ ở nơi nào trên thế 
giới mà có thảm họa hoặc có thảm kịch lớn, thì dân 
chúng từ các truyền thống khác nhau có thể cùng 
nhau cứu giúp cho mọi người, qua đó thể hiện tấm 

lòng của mỗi tôn giáo bằng hành động. Tôi nghĩ 
rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời, và hơn nữa, về 
mặt thực tế, đó là cơ hội tuyệt vời cho những người 
thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau làm quen 
với nhau. Tôi đã hứa với Giám Mục Tutu rằng trong 
các cuộc thảo luận về sự chia sẻ liên tôn trong tương 
lai, tôi sẽ đề cập đến ý tưởng này - và bây giờ tôi 
đang thực hiện lời hứa đó với ngài!

Từ đó, có những cơ sở cho sự thúc đẩy đối thoại 
và hòa hợp giữa các tôn giáo với nhau, và có những 
phương pháp. Thiết lập và duy trì sự hài hòa này là 
điều cực kỳ quan trọng là bởi vì không có nó mọi 
người có lẽ xa cách nhau khá dễ dàng. Trường hợp 
tệ hại nhất, là nảy sinh ra sự xung đột và thù địch, 
đưa đến đổ máu và thậm chí đưa đến chiến tranh. 
Thông thường, một vài sự khác biệt tôn giáo hoặc 
không dung tiếp giữa các tôn giáo là nguyên nhân 
của nhiều sự xung đột như vậy. Chưa hết, tôn giáo 
còn có trách nhiệm là làm giảm đi sự thù địch, giảm 
bớt sự xung đột và mang lại hòa bình. Thật là bi 
thảm khi chính tôn giáo lại trở thành cái cớ để tạo ra 
xung đột. Khi sự việc này xảy ra, thì tôn giáo không 
còn có giá trị gì đối với nhân loại - thực ra, nó còn 
có hại. Tuy nhiên, tôi không tin rằng chúng ta nên 
xa lìa tôn giáo; tôn giáo vẫn có thể là nền móng để 
phát triển hòa bình cho các dân tộc trên thế giới.

Hơn nữa, mặc dù chúng ta có thể nêu ra cho 
thấy những tiến bộ vượt bực về kỹ thuật, ngay cả 
những gì mà chúng ta có thể gọi là “chất lượng của 
đời sống,” tuy nhiên, chúng ta vẫn còn có những 
khó khăn mà kỹ thuật và tiền bạc không thể nào giải 
quyết được, đó là, chúng ta cảm thấy lo lắng, sợ hãi, 
tức giận, buồn rầu hoặc chia cách. Thêm vào đó, 
chúng ta còn có nhiều phiền trách hàng ngày như - 
tôi chắc chắn làm được, và tôi tưởng bạn cũng làm 
được như vậy chứ!

Đây là những khía cạnh cơ bản nhất định, đơn 
giản là con người vẫn không thay đổi qua hàng ngàn, 
thậm chí hàng triệu năm. Những điều này chỉ được 
khắc phục thông qua sự an tâm (an định tâm thức). 
Và, dưới hình thức này hay hình thức khác, tất cả 
các tôn giáo đều phải giải quyết vấn đề này. Vì vậy, 
ngay cả trong thế kỷ hai mươi mốt, các truyền thống 
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tôn giáo khác nhau vẫn có một vai trò rất quan trọng 
đó là - mang đến cho con người sự an định tâm thức.

Chúng ta cần có tôn giáo để phát triển cả sự 
bình an nội tâm và hòa bình thế giới; đó là vai trò 
thiết yếu của tôn giáo ngày nay. Và muốn theo đuổi 
mục đích này, sự hài hòa giữa các truyền thống tôn 
giáo khác nhau trở nên tối cần thiết.

HỌC TỪ CÁC TRUYỀN THỐNG TÔN GIÁO KHÁC
Mặc dù tôi không khuyên một ai từ bỏ tôn giáo 

gốc của mình, tôi tin rằng một tín đồ của một truyền 
thống chắc chắn có thể kết hợp với một vài phương 
pháp của các truyền thống khác trong sự thực hành 
để chuyển hóa tâm thức của chính mình. Chẳng 
hạn, một số bạn Thiên Chúa Giáo của tôi, trong khi 
vẫn gắn bó sâu đậm với truyền thống tôn giáo của 
chính họ, đã kết hợp các phương pháp Ấn Độ cổ đại 
để trau dồi sự nhất tâm xuyên qua sự tập trung thiền 
quán. Họ cũng mượn một số kỹ năng từ Phật Giáo 
để rèn luyện tâm thức xuyên qua sự thiền định, sự 
quán tưởng để phát triển lòng từ bi, và sự thực hành 
giúp tăng trưởng tinh thần nhẫn nại. Những người 
bạn Thiên Chúa Giáo này, trong khi vẫn gắn bó sâu 
đậm với truyền thống tâm linh của họ, gôm thêm 
các khía cạnh và phương pháp từ các giáo lý khác. 
Điều này, tôi nghĩ là có lợi cho họ và họ là người 
thông đạt.

Sự vay mượn này có thể theo cách khác để đem 
ra thực hành cũng tốt. Người Phật Tử có thể kết hợp 
các yếu tố của truyền thống Thiên Chúa Giáo vào 
sự thực hành của họ - chẳng hạn như truyền thống 
phục vụ cộng đồng của họ. Theo truyền thống Thiên 
Chúa Giáo, các tu sĩ nam nữ đều có một quá trình 
lâu dài trong công tác phục vụ xã hội, đặc biệt là 
trong các lãnh vực thuộc về y tế và giáo dục. Trong 
việc cung ứng các dịch vụ cho cộng đồng bên ngoài 
tôn giáo của họ xuyên qua các công tác phục vụ xã 
hội, thì Phật Giáo thua xa Thiên Chúa Giáo. Thật 
vậy, một trong những người bạn Đức của tôi, bản 
thân ông là một Phật Tử, đã nói với tôi về sự quan 
sát của ông rằng trong bốn mươi năm qua, mặc dù 
nhiều tu viện lớn của Tây Tạng đã được xây dựng 
ở Nepal, thế nhưng có rất ít bệnh viện hoặc trường 

học được xây dựng bởi các tu viện. Ông nhận xét 
rằng nếu các tu viện này là Thiên Chúa Giáo, thì 
cùng với sự gia tăng số lượng các tu viện, chắc chắn 
cũng sẽ có sự gia tăng số lượng trường học và cơ sở 
chăm sóc y tế. Người Phật Tử không thể nói được gì 
thêm để đáp lại lời nhận xét như thế ngoài việc hoàn 
toàn đồng ý về sự thật này.

Người Phật Tử chắc chắn có thể học được rất 
nhiều từ công tác phục vụ xã hội của Thiên Chúa 
Giáo. Mặt khác, một số người bạn Thiên Chúa 
Giáo của tôi bày tỏ là họ có hứng thú đến triết lý về 
Tánh Không của Phật Giáo. Đối với những anh chị 
em Thiên Chúa Giáo này, tôi nhận thấy rằng giáo 
lý về Tánh Không - giáo lý cho rằng tất cả mọi sự 
vật đều không có sự tồn tại một cách độc lập, tuyệt 
đối – là thuần túy của Phật Giáo, và do đó có lẽ một 
tín hữu thuần thành Thiên Chúa Giáo nếu hiểu biết 
sẽ không đào sâu vào giáo lý Phật Giáo này. Lý do 
cho sự thận trọng này là nếu ai đó đào sâu vào giáo 
lý về Tánh Không của Phật Giáo và thực sự theo 
đuổi nó, thì có thể làm suy yếu niềm tin của người 
đó đối với đấng tạo hóa – là một nhân vật tuyệt 
đối, độc lập, vĩnh cửu; nói ngắn gọn, là nghịch với 
Tánh Không.

Nhiều người tỏ sự tôn kính sâu xa đối với cả 
Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo, và đặc biệt là đối 
với những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
và Đức Chúa Jesus Christ. Không nghi ngờ gì nữa, 
nó có giá trị lớn để phát triển sự tôn kính sâu xa 
đối với các vị thầy tâm linh và giáo lý của tất cả 
các tôn giáo trên thế giới; và ở một giai đoạn khởi 
đầu nào đó, người ta có thể thực hành, chẳng hạn, 
cả Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo. Tuy nhiên, nếu 
một người theo đuổi bất kỳ một con đường tâm linh 
nào đủ sâu, cuối cùng điều cần thiết là phải chọn lấy 
một con đường tâm linh đi đôi với cơ sở siêu hình 
của tôn giáo đó.

Ở đây, chúng ta có thể rút tỉa ra thêm một sự 
tương đồng như qua việc theo đuổi con đường học 
vấn giáo dục. Chúng ta bắt đầu bằng một nền giáo 
dục phổ thông, từ bậc tiểu học có lẽ cho đến bậc 
đại học. Hầu như mọi người đều bắt đầu học một 
chương trình gíao dục cơ bản tương tự. Tuy nhiên, 
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nếu chúng ta muốn theo đuổi một sự giáo dục cao 
hơn, có thể là cấp bậc tiến sĩ hoặc đi theo chuyên 
ngành kỹ thuật nào đó, chúng ta có thể thực hiện 
được như vậy chỉ có thể qua một lãnh vực chuyên 
biệt mà thôi. Tương tự như vậy, theo quan điểm 
riêng của hành giả tâm linh, khi một người đi sâu 
hơn vào một con đường tâm linh nào, việc chọn 
thực hành một tôn giáo và một chân lý là điều hết 
sức quan trọng. Vì vậy, khi mà việc chủ yếu của 

TLHT - Thích Tâm Châu

Mùa Báo Hiếu 
 
Mùa Báo Hiếu đã về trong truyền thống,
Tùy nhân duyên, biểu lộ tấm chân thành.
Với lời kinh, niệm Phật và nhập thiền,
Cầu siêu độ cho cửu huyền thất tổ. 
 
Không hiểu thấu vô thường, vô ngã, khổ,
Vướng vô minh, duyên nghiệp mãi quay cuồng.
Tâm buông lung như ngựa thả không cương,
Thân, miệng, ý đắm say chiều dục-vọng. 
 
Với cuộc sống như thoi đưa, như ảo mộng,
Danh, sắc, tài, có có với không không
 Trả nợ đời, không ít lúc đau lòng,
Nơi vĩnh cửu cũng lắm điều nghĩ tưởng. 
 
Dòng sinh mệnh nối theo không hạn lượng,
Công ơn đền, qua một nén tâm hương.
Xin hồng ân Tam Bảo khắp mười phương,
Chân-linh được cùng về nơi giải thoát.
Mùa Vu-Lan, Phật-lịch 2549 (2005)

Vu-Lan Thắng-Hội 
 
Vu Lan thắng hội đã về đây,
Một nén tâm hương, nghĩa trọn đầy.
Hướng nguyện chân linh vô lượng kiếp,
An nhiên tự tại cảnh liên-đài. 
 Mùa báo hiếu Pl. 2549 (2005)

toàn bộ xã hội loài người là cần phải bao hàm một 
cách thực tế của nhiều con đường tâm linh và nhiều 
chân lý, thì riêng đối với một cá nhân, có lẽ tốt hơn 
hết là nên đi theo một con đường tâm linh và một 
chân lý.

* Trích dịch từ tác phẩm “Essence of the Heart Sutra”, 
Chương “Religion in Today’s World” của Đức Dalai Lama, 
Geshe Thupten Jinpa dịch sang Anh Ngữ, Đào Nguyên Minh 
chuyển sang Việt Ngữ.
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THE VITAL LINK*

Bhikkhu Bodhi

At the same time that Buddhism has begun to 
gain a fi rm foothold in the West, its fate in its tradi-
tional Asian homelands has been moving, sadly, in 
the opposite direction, toward atrophy and decline. 
Already in several Asian Buddhist countries Bud-
dhism has been forcibly suppressed, while even in 
those countries which have preserved their political 
integrity the Dhamma no longer occupies the same 
sovereign place in people’s hearts that it held in an 
earlier era. Although devotional piety and a sense 
of Buddhist personal identity still remain strong, 
throughout the breadth of Buddhist Asia cultural 
and ideological forces of great power have been un-
leashed which daily challenge the hegemony of the 
Dhamma as the key to meaning and value for those 
who profess it as their refuge.

Among the changes taking place in current pat-
terns of thinking, perhaps the most detrimental to 
the Dhamma has been the rise to prominence of a 
materialistic world view which focuses upon the 
present life as the only fi eld for all human endeavor. 
This world view need not be assented to intellec-
tually, with full awareness of its implications, for 
it to become a major determinant of our attitudes 
and conduct. Often a curious ambivalence prevails 
in our minds, where with one part of the mind we 
profess our confi dence in the lofty principles of the 
Dhamma, while with the other we think and act as 
if the present life were the sole occasion for human 
happiness and the achievement of worldly success 
were the true mark of the accomplished individual.

The rapid spread of the materialistic world view 
has in turn brought about a far-ranging seculariza-
tion of values that invades every nook and cranny 
of our lives. This transformation of values gives 
precedence to goals and attitudes diametrically op-
posed to those advocated by the Dhamma, and un-
der its impact the scales have tipped far away even 
from a reasonable balance between material and 
spiritual goods. Now we see acquisitiveness replac-

ing contentment as the reigning ideal, competition 
taking the place of cooperation, fast effi  ciency the 
place of compassionate concern, and selfi sh indul-
gence the place of abstinence and self-control.

The attempt to live simultaneously by two con-
fl icting sets of principles — those being ushered 
in by secular materialism and those grounded in 
the Dhamma — generates a tension that contains 
within it a seed of very destructive potential. Often 
the tension is only dimly felt by those in the older 
generation, who accept the new outlook and values 
without clearly perceiving the challenge they pose 
to traditional Buddhist ideals. It is when the con-
tradiction is pushed down to the next generation, 
to the Buddhist youth of today, that the inherent 
incompatibility of the two perspectives comes into 
the open as a clearcut choice between two alterna-
tive philosophies of life — one proposing a hier-
archy of values which culminates in the spiritual 
and sanctions restraint and renunciation, the other 
holding up the indulgence and gratifi cation of per-
sonal desire as the highest conceivable goal. Since 
the latter appeals to strong and deep-seated human 
drives, it is hardly puzzling that so many young 
people today have turned away from the guidance 
of the Dhamma to pursue the new paths to instant 
pleasure opened up by the consumer society or, in 
their frustration at missed opportunities, to take to 
the path of violence.

Since it is the younger generation that forms the 
vital link in the continuity of Buddhism, connect-
ing its past with its future, it is of paramount im-
portance that the Buddhist youth of today should 
retain their fi delity to the Dhamma. The Dhamma 
should be for them not merely a symbol of cultural 
and ethnic identity, not merely a focus point of sen-
timental piety, but above all a path to be taken to 
heart, personally applied, and adhered to in those 
critical choices between present expediency and 
long-range spiritual gain. The problem, however, is 
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SỰ TIẾP NỐI TRỌNG YẾU
Từ Nguyên dịch

precisely how to inspire the young to look to the 
Dhamma as their guide and infallible refuge.

It must be stressed that our present dilemma goes 
far deeper than a breakdown of moral standards, 
and thus that it cannot be easily rectifi ed by pious 
preaching and moral exhortation. If conduct devi-
ating from the Dhamma has become widespread 
among today’s youth, this is because the Buddhist 
vision has ceased to be meaningful to them, and it 
has ceased to be meaningful not because it has lost 
its relevance but because it is not being presented in 
ways which highlight its timeless and ever-immedi-
ate relevance.

The most urgent task facing those concerned 
with the preservation of Buddhism must be the 
attempt to communicate to the young the cen-
tral vision at the heart of the Dhamma, the vision 
from which all the specifi c doctrines and practices 
of Buddhism issue forth. This does not require a 

Trong khi Phật Giáo bắt đầu đạt được những 
bước vững chắc ở phương Tây, thì cùng lúc, số phận 
của Phật Giáo trong các nền văn hóa truyền thống 
tại các nước Á Châu lại chịu số phận hẩm hiu ngược 
lại, đã trở nên suy thoái và lu mờ. Hiện thời, tại vài 
nước Phật Giáo Á Châu, Đạo Phật đang bị bức bách, 
ngay cả những nước có truyền thống Phật Giáo gắn 
liền với nền chính trị một cách sâu đậm cũng đã 
mất dần ảnh hưởng trong tâm khảm của người dân 
so với những thời đại huy hoàng về trước. Cho dù 
lòng kỉnh mộ Đạo Phật nơi người Phật Tử vẫn còn 
vững chắc, nền văn hóa bao trùm Phật Giáo Á Châu 
và các triết thuyết tư tưởng vĩ đại tại đó đang bị soi 
mòn bởi sự thách đố thường xuyên tính thiết thực 
bao hàm của Phật Pháp được coi là chìa khóa để mở 
ra những ý nghĩa và giá trị của cuộc đời cho những 
ai đặt niềm tin vào đó.

Một trong những sự thay đổi lối suy nghĩ hiện 
thời, có lẽ cũng là mối nguy hại nhất đối với Phật 

Pháp, đó chính là khuynh hướng nhắm vào thế giới 
vật chất của đời sống hiện tại được coi là mục đích 
tối hậu mà con người phải nỗ lực đạt tới. Cách suy 
nghĩ này, không cần xét đến hậu quả của nó, đã trở 
nên là nhân tố chính yếu trong thái độ và hành động 
của ta. Có hai luồng thắc mắc thường xuyên khởi 
lên trong tâm ta - một, ta hướng về những nguyên 
lý vi diệu của Phật Pháp; một, ta suy nghĩ và hành 
động coi đời sống hiện tại như là cơ hội hiếm hoi 
cho hạnh phúc và khát vọng phải đạt cho bằng được 
trong đời người, đó mới chính là mục đích thiết thực 
cho thành quả cá nhân…

Sự lan tràn nhanh chóng của khuynh hướng thế 
giới vật chất này đã mang lại muôn vàn giá trị thế 
tục của nó, xâm chiếm mọi ngõ ngách trong đời 
sống của ta. Sự chuyển hướng nấc thang giá trị này 
dành nhiều ưu tiên cho những mục đích và thái độ 
hoàn toàn trái ngược với những gì được ca ngợi 
trong Phật Pháp, và qua ảnh hưởng của nó, cán cân 

mastery of the technical details of the Dhamma, 
but it does require that we ourselves understand 
the Dhamma’s essence and are actively striving 
to make that understanding the foundation of our 
lives. Both by precept and example we must show 
that true freedom is to be found not in uncontrolled 
license, but in the control and mastery of desire; 
that true happiness lies not in a proliferation of 
goods, but in peace and contentment; that our re-
lations with others are most rewarding when they 
are governed not by confl ict and competition, but 
by kindness and compassion; and that true security 
is to be achieved not by the acquisition of wealth 
and power, but by the conquest of self with all its 
ambitions and conceits.

* "The Vital Link", by Bhikkhu Bodhi. Access to Insight (BCBS 
Edi  on), 5 June 2010,  h  p://www.accesstoinsight.org/lib/
authors/bodhi/bps-essay_11.html .
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đã nghiêng hẳn sang một bên làm mất đi sự quân 
bình hợp lý giữa những điều tốt lành của vật chất 
và tinh thần. Nay, chúng ta thấy sự tham lam thay 
thế cho sự tri túc như là lý tưởng chủ đạo, sự thi đua 
cạnh tranh thay thế cho sự hợp tác thỏa thuận, đạt 
kết quả nhanh chóng thay thế cho sự quan tâm cẩn 
trọng, và khơi dậy lòng dục vọng ích kỷ thay thế 
cho sự ca ngợi tính kiên trì và tự chế.

Cố gắng sống song hành giữa hai luồng nguyên 
tắc đối chọi nhau là -- một cho những lôi cuốn vật 
chất thế tục và một đặt căn bản nơi Phật Pháp – 
sẽ tạo nên sự căng thẳng bên trong tâm ta một hạt 
giống có sức hủy hoại rất lớn. Thường thì sự căng 
thẳng này chỉ thấy lờ mờ nơi lớp người lớn tuổi, họ 
chấp nhận khuynh hướng và nấc thang giá trị mới 
mà không thấy sự thách đố nào gây trở ngại cho lý 
tưởng Phật Giáo của họ. Nhưng khi sự mâu thuẫn 
này được đặt xuống cho lớp người kế tiếp, cho giới 
Phật Tử trẻ ngày nay, thì sự bất dung hợp của hai 
khuynh hướng này trổi dậy như là một sự chọn lựa 
bắt buộc giữa hai triết lý sống khác nhau – Một, là 
nhắm vào nấc thang giá trị của những thành quả 
tinh thần và chấp nhận sự an tịnh và buông bỏ. Một, 
là cố bám vào lòng tham ái và thỏa mãn của dục 
vọng cá nhân như là mục đích tối hậu phải đạt đến. 
Vì khuynh hướng sau khơi dậy dục vọng mãnh liệt 
và sâu đậm nơi con người, thật rất khó giải thích cặn 
kẽ, cho nên, rất nhiều người trẻ hôm nay đã quay 
mặt lại với những chỉ đạo của Phật Pháp, mà chạy 
theo các khuynh hướng mới cho những hưởng thụ 
tạm bợ được rộng mở trong xã hội tiêu thụ, hay qua 
lối khác, với sự khủng hoảng một khi mất cơ hội, 
đưa họ đến con đường bạo động. 

Vì thế hệ trẻ là sợi dây tiếp nối trọng yếu cho 
sự kế tục của Phật Giáo, sự nối liền giữa quá khứ 
và tương lai của Phật Pháp, vai trò tối quan trọng 
của giới Phật Tử trẻ ngày hôm nay là làm sao có 
niềm tin vững chãi nơi Phật Pháp. Phật Pháp đối với 
họ, không những là biểu tượng của văn hóa và đức 
hạnh, không những là mục tiêu của tín tâm, mà trên 
tất cả, đó là con đường chân chính của tâm, là kim 
chỉ nam của mọi hành động cá nhân, và là sự chọn 
lựa quyết định giữa sự thúc đẩy cá biệt ngắn hạn và 

thành quả tâm linh lâu dài. Vì vậy, vấn đề chính là 
làm sao khuyến khích giới trẻ thấy được Phật Pháp 
chính là con đường chân chính và không sai lầm 
cho chính bản thân của họ.

Cần phải nhấn mạnh nơi đây rằng việc khó xử 
của chúng ta hiện nay đã trở nên quá trầm trọng chứ 
không phải là sự gảy đổ của những chuẩn đích tinh 
thần, và vì vậy, không thể chỉnh đốn lại được dễ 
dàng với chỉ bằng cách thành tâm thuyết pháp và 
thúc đẩy tinh thần. Nếu có các hành vi sai lệch đối 
với Phật Pháp đã trở nên hiện hành trong giới trẻ 
hiện nay, là vì những kiến giải, sự hiểu biết về Phật 
Pháp không còn có ý nghĩa đối với họ; mà nó không 
còn có ý nghĩa, không phải vì nó mất đi sự đáp ứng 
thích nghi cho mọi tình huống, mà bởi vì nó không 
được diễn đạt một cách sáng tỏ của tính chất vượt 
thời gian và vĩnh cửu hay tức khắc cho sự đáp ứng 
thích nghi cho mọi hoàn cảnh của Phật Pháp. 

Một thử thách tối cấp bách cho những ai còn 
quan tâm đến sự trường tồn của Phật Giáo là, phải 
cố gắng truyền đạt một cách thiết thực đến giới trẻ, 
những kiến giải, giải thích một cách thấu triệt về 
trọng tâm của Phật Pháp, những kiến giải, mà từ 
đó tất cả kinh điển cốt yếu và phương pháp hành 
trì của Phật Giáo phải được nhấn mạnh. Đây không 
cần đòi hỏi ở một sự thông đạt những chi tiết kỹ 
xảo trong Phật Pháp, mà nó đòi hỏi chính chúng 
ta phải thấu hiểu cốt tủy của Phật Pháp một cách 
triệt để và thực hành một cách tinh cần để làm nền 
tảng cho cuộc sống hằng ngày của chính chúng ta. 
Bằng cả hai, giới hạnh nghiêm túc và gương mẫu 
cụ thể, chúng ta phải cho giới trẻ thấy rằng, thực 
chất của sự giải thoát và tự tại của đời sống cần đạt 
đến, không phải sống trong sự mò mẫm, mà là sự 
kiểm soát và làm chủ lấy tâm mình; rằng, có được 
hạnh phúc thực sự không phải dựa trên sự tích lũy 
tiền tài vật chất, mà là sự an tịnh và ổn định nơi 
tinh thần; rằng, quan hệ giữa ta với mọi người được 
tưởng thưởng xứng đáng nhất không phải qua sự 
tranh chấp và thách đố, mà bằng lòng nhân ái và từ 
bi; và rằng, sự sống an toàn thực sự được đạt đến 
không phải bằng cách chiếm hữu của cải và quyền 
lực, mà bằng sự vượt thắng mọi tham vọng và tính 
kiêu mạn của tự ngã nơi ta. 
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Bình Đẳng Trong Phật Giáo Theo Khoa Học
Thích Viên Lý

Khái niệm thông thường về “bình đẳng” có ý 
nghĩa đơn giản và thường được dùng trong những 
lãnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục và, bình đẳng 
giữa hai giới nam và nữ, nhưng trong số đó không có 
địa hạt nào bàn về vấn đề căn bản của sự bình đẳng 
tuyệt đối. Khi chúng ta xét tới vô số những khác 
biệt của mỗi cá nhân, như nguồn gốc gia đình (giàu, 
nghèo, giai cấp…), thể chất (xấu, đẹp, cao, thấp…), 
tính tình (điềm tĩnh, nóng nảy…), trí tuệ (thông 
minh, ngu đần…) và, sức khỏe (yếu đuối, cường 
tráng…), thì chúng ta thấy rằng, không thể nào có 
bình đẳng trong thế giới nhân loại. Tuy nhiên, theo 
triết học Phật Giáo thì, những dị biệt nói trên chỉ là 
những hiện tượng ảo tưởng trên thế gian; vì nếu xét 
về bản thể của con người thì toàn thể nhân loại đều 
tuyệt đối bình đẳng.

Theo Phật Giáo, sự bình đẳng giữa nhân loại là 
hoàn toàn và phổ quát, chứ không phải là rời rạc và 
cục bộ. Sự bình đẳng trên thế gian không phải chỉ 
hiện hữu giữa những con người bình thường, giữa các 
vị Bồ-tát, mà bao gồm cả giữa con người bình thường 
và Bồ tát, giữa con người và thú vật, giữa con người 
và ma quỷ, v.v…; tất cả đều bình đẳng với nhau. 
Vì chúng sanh bị vô minh che phủ, trong tâm trí có 
nhiều ảo tưởng, với những định kiến sai lầm, cho nên 
luôn luôn phân biệt, kỳ thị, do đó không nhận ra bản 
chất đích thực. Trong thực tế thì, bản chất của mỗi 
chúng sanh đều giống hệt nhau. Đây chính là nguyên 
lý căn bản và cốt lõi của Phật Pháp.

Những Hiện Tượng Hư Ảo Của 
“Tự Ngã” và “Tha Ngã”

Theo Phật pháp, con người do ngũ uẩn tạo nên: 
Ngũ uẩn gồm Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức. 
Nhóm Sắc uẩn thuộc vật chất và bốn nhóm kia 
thuộc về những hành vi của tâm trí. Thọ uẩn thuộc 

về những cảm giác, như buồn phiền, vui thú… 
Tưởng uẩn là những nhận thức, ý tưởng, hình ảnh 
và âm thanh… Hành uẩn gồm những hành vi tâm 
thần do thọ và tưởng sanh ra. Thức uẩn là khả năng 
phân biệt mọi trạng thái tâm thức. Khi thân thể của 
con người – gồm da, thịt, xương, tóc, máu v.v… 
được phân tích theo những nguyên tố hóa học thì 
chúng chỉ gồm những nguyên tử carbon, calcium, 
oxygene, hydrogene, phosphorus v.v… Thân thể 
cùa mọi con người đều giống như vậy, ngay cả thân 
thể của các loài thú vật cũng giống như chúng ta. 
Khi phân tích theo hóa học thì chất calcium hay 
chất oxygene trong mỗi con người đều giống nhau. 
Vì vậy, chúng ta suy luận rằng, khi đặt nguyên lý 
bình đằng trên căn bản vật chất thì con người và loài 
thú vật không khác gì nhau, vì chỉ bao gồm những 
nguyên tử giống hệt nhau.

Bây giờ chúng ta hãy xét tới phương diện tâm 
linh của con người. Thầy Mạnh Tử của triết học 
Trung Hoa thời xưa cho rằng “mỗi người đều có 
thiện tâm do Thiên phú”. Điều này phù hợp với bốn 
nhóm uẩn Thọ, Tưởng, Hành và Thức trong mỗi con 
người. Tuy rằng những nhóm uẩn này của các loài 
thú vật không bén nhạy như của con người, nhưng 
chúng cũng cảm thấy đau đớn hoặc thích thú. Vả 
lại, tất cả mọi loài vật đều có bản năng ham sống 
và sợ chết. Vì vậy, Đức Phật dạy: “Vì Phật Tánh 
hiện hữu trong tất cả chúng sanh, cho nên mọi loài 
đều bình đẳng với nhau.” Nhưng con người thường 
phân biệt và chia rẽ nhau, qua những ý tưởng “Tự 
Ngã” và “Tha Ngã”. Thêm vào đó, họ quá chú trọng 
vào ngũ uẩn tạo nên con người; vì vậy họ trở thành 
ích kỷ, tham lam, ngu xuẩn và kiêu ngạo. Hậu quả 
là họ luôn luôn tranh chấp với nhau. Nhưng, nếu 
loài người ý thức được Nguyên Lý Căn Bản Của 
Phật Giáo Về Bình Đẳng Tuyệt Đối, thì họ sẽ thấy 
rằng, “Tự Ngã” là hư ảo và không thực sự hiện hữu. 



16 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 9 - 2020  

Những ai đạt giác ngộ sẽ thấy rằng “vạn pháp là hư 
ảo”. Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy: Do phi 
như lý tác ý nên các lậu hoặc khởi sanh, nếu như lý 
tác ý thì tâm được thanh tịnh, không có lậu hoặc, 
chẳng còn phân biệt đảo điên.

Ý Nghĩa Đích Thực Của “Khách Quan Tánh”
Khác-quan-tánh thường được coi như đường lối 

khoa học để khảo sát một vấn đề hoặc sự vật. Trên 
lập trường của Phật Giáo, chúng ta cần hiểu từ ngữ 
này một cách minh bạch để không bỏ sót ý nghĩa 
quan trọng của nó. Nếu có một khách thể để quan 
sát thì phải có một chủ thể có khả năng quan sát 
khách thể đó và, dù hành vi quan sát diễn tiến như 
thế nào thì hành vi đó chỉ có tính cách chủ quan và 
không thể nào là khách quan. Về phần khách thể thì 
nó có thể là một sinh vật hoặc là một đồ vật; nếu nó 
là đồ vật vô tri giác thì nó không thể nào tự quan sát 
một cách khách quan và, nếu nó là một sinh vật thì 
nó sẽ trở thành một chủ thể và sẽ tự quan sát một 
cách chủ quan. Vì vậy, có thể nói rằng, khái niệm 
thông thường về “khách quan tánh” (objectivity) 
là điều mơ hồ và dễ hiểu lầm. Xét theo tiêu chuẩn 
thông thường điều gọi là “khách quan tánh” ám chỉ 
ba đặc tánh, gồm: (1) Không vướng mắc vào tình 
cảm; (2) Phù hợp với chân lý đã được người đời 
chấp nhận; (3) Đặt căn bản trên lý luận. Nếu hội 
đủ tất cả những điều kiện này thì được coi là khách 
quan. Tuy nhiên, theo quan điểm của Phật Giáo thì, 
tiến trình lý luận đó vẫn không được coi là tuyệt đối 
khách quan.

Theo Phật Giáo, chân lý căn bản là như sau: Vạn 
pháp đều có bản chất thanh tịnh (pure) và bình đẳng 
với nhau. Tuy nhiên, khi có quan niệm sai lầm rằng 
“tự ngã” là có thật và thường hằng (permanent), thì 
chúng sanh sẽ tạo ra những phân biệt và những rào 
cản giữa chúng sanh với nhau; lúc đó họ sẽ gia tăng 
ích kỷ. Hậu quả là họ chỉ chấp nhận những gì mình 
ưa thích, và bác bỏ những gì mình không ưa thích. 
Trong thế giới ngày nay, đa số con người là như vậy. 

Để đạt được chân lý tuyệt đối và thực sự khách 
quan, chúng ta cần phải loại bỏ hoàn toàn tập quán 
tự ngã vị kỷ, lúc đó sẽ không còn sự hiện hữu của 
một chủ thể hoặc khách thể. Lúc đó, tâm chúng ta 

sẽ tĩnh lặng giống như mặt nước hồ thu phẳng lặng, 
trong khi không có gió, không có gợn sóng, mặt 
nước hồ trong sáng như một tấm gương soi; lúc đó 
sẽ không có gì khác ngoài hình ảnh chân thực. Đó 
là khách-quan-tánh đích thực.

Từ Bi Và Vị Tha
Trong khi đa số những người đạo đức và nhiều 

học giả trên thế giới ca tụng chủ nghĩa vị tha 
(altruism), thì Phật Giáo thường không đả động tới 
chủ nghĩa này. Đâu là sự khác biệt giữa lòng từ-bi 
(compassion) và chủ nghĩa vị tha? Theo Phật Giáo 
thì có sự khác biệt rất xa giữa hai lãnh vực này. 
Trong chủ nghĩa vị tha có sự luyến ái và bám víu. 
Khi có luyến ái thì phải có chủ thể để yêu thương 
và khách thể để được yêu thương, nghĩa là có tự-ngã 
và có tha nhân và, giữa hai đối tượng này phải có sự 
khác biệt về tình yêu. Thông thường, người ta yêu 
chính mình hơn tha nhân. Nếu có người nói rằng 
họ yêu người khác hơn chính mình thì đó là họ nói 
dối hoặc lầm tưởng như thế. Vả lại, tình yêu cần có 
những điều kiện, trong khi các điều kiện thì thường 
thay đổi, cho nên sự thay đổi tình yêu hoặc mất mát 
tình yêu là điều không thể tránh khỏi. Thí dụ như 
khi người ta yêu nhau vì nhan sắc hoặc tánh tình 
v.v… là những gì thường thay đổi. Khi khách thể 
của tình yêu là một con người và, có kẻ khác cũng 
yêu người đó thì sẽ xảy ra sự tranh giành lẫn nhau, 
sẽ có người được yêu, người bị mất tình yêu, sẽ xảy 
ra đau khổ, thù oán, bạo lực... Vì vậy, Đức Phật dạy 
rằng, tham ái là nguồn gốc căn nguyên gây ra khổ 
đau và phiền não. Do đó, dù khi người ta có tình yêu 
bao la và tha thiết dành cho tha nhân thì người ta 
vẫn không thể tránh khỏi vướng mắc vào phiền não. 
Đó là lý do Phật Giáo không cổ võ chủ nghĩa bác ái.

Câu châm ngôn “Hãy yêu kẻ thù của ta” là một 
khẩu hiệu nghịch lý; bởi vì khi trong trí của anh có 
“kẻ thù” thì đương nhiên anh cũng có những cảm 
nghĩ cay đắng, oán ghét, thù hận; vì vậy, người nào 
nói “yêu kẻ thù” là kẻ đạo đức giả và nói dối. Trong 
khi đó, Phật Giáo dạy chúng ta cách thỏa đáng để 
đối xử với những kẻ xấu là hãy coi họ không phải 
là kẻ thù, trong khi cũng không phải là bạn của ta, 
nhưng hãy đối xử với họ theo nguyên tắc căn bản, 
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nghĩa là đối xử với họ một cách bình đẳng và, khi 
cư xử như vậy sẽ không có chỗ dành cho tình yêu; 
vì khi hiểu rằng tất cả chúng sanh là một thực thể, 
do đó tất cả đều bình đẳng với nhau, lúc đó trong 
tâm phát sanh Từ Bi để thương yêu tất cả chúng 
sanh. Vô duyên đại từ và đồng thể đại bi đã nói lên 
ý nghĩa sâu thẳm này.

Phân Biệt Thiện Và Ác
“Hãy tránh mọi hành vi ác. Hãy thực hành mọi 

hành vi thiện.” Giáo lý này phổ biến tới độ một đứa 
trẻ cũng có thể thốt ra. Khi xét rằng câu châm ngôn 
này đã được mọi tôn giáo chấp nhận, một số người 
ngây thơ tin rằng, các tôn giáo rao giảng như vậy 
là vì họ giàu tinh thần đạo đức, do đó tất cả các tôn 
giáo đều hữu ích cho nhân loại. Đối với những ai có 
tinh thần trọng khoa học, luôn luôn phân tích cặn 
kẽ mọi vấn đề, thì họ sẽ đặt những câu hỏi như: (1) 
Những tôn giáo đó định nghĩa “đúng” và “sai” theo 
cách của họ như thế nào? (2) Họ áp dụng tiêu chuẩn 
nào để phân biệt giữa đúng và sai? (3) Đâu là mục 
tiêu của mỗi tôn giáo khi kêu gọi người ta hãy làm 
điều thiện và tránh điều ác?

Về câu hỏi (1) liên quan tới sự định nghĩa đúng 
và sai, các tôn giáo trên thế giới không trả lời giống 
nhau. Trong một số phương diện, có khi những câu 
trả lời đối nghịch với nhau. Trong khi một số tôn 
giáo không chấp nhận phong tục thờ cúng tổ tiên, 
thì Phật Giáo chấp nhân phong tục này. Một số tôn 
giáo không thấy có điều gì sai quấy khi giết thú vật 
để ăn thịt, vì tin tưởng rằng đấng tạo hóa tạo ra loài 
vật để cung cấp thức ăn cho con người; một số tôn 
giáo khác thì chỉ cấm ăn thịt một loài vật nào đó. 
Trong khi đó, Phật Giáo khẳng định rằng, giết các 
loài muông thú để ăn thịt là hành vi sai trái.

Về câu hỏi (2) liên quan tới tiêu chuẩn phân 
biệt giữa đúng và sai, các tôn giáo có ý kiến khác 
nhau, vì mọi tôn giáo đều tuân theo những giới luật 
do người khai sáng tôn giáo đặt ra và hành vi bất 
tuân bị coi là tội lỗi. Trong khi đó, Phật Giáo đặt ra 
những giới luật tinh vi và gồm những chi tiết khác 
nhau, dành cho những đẳng cấp tu hành khác nhau. 
Những giới luật dành cho Tăng và Ni thì nhiều hơn 
và nghiêm khắc hơn những giới luật dành cho Cư sĩ; 

và một số điều mà chư Tăng được cho phép thì bậc 
tu theo hạnh bồ-tát bị cấm.

Về câu hỏi (3) liên quan tới mục tiêu của những 
giáo lý. Tất cả các tôn giáo đều có những quan điểm 
khác nhau. Một số tôn giáo nhắm mục tiêu siêu 
thăng lên Thiên Đàng, một số khác khuyến khích 
tu sĩ trở thành những vị thánh. Trong khi đó Phật 
Tử chân chính không mong cầu nhận được những 
ân sủng trong kiếp này hoặc những kiếp sau. Phải 
nhìn nhận rằng câu hỏi liên quan tới sự phân biệt 
giữa đúng và sai không phải là chuyện đơn giản như 
nhiều người tưởng nghĩ.

Phật Giáo cứu xét về nguyên tắc đúng và sai 
một cách tinh vi và đầy đủ. Một con người có thể 
làm những hành vi có tính cách tích cực hoặc tiêu 
cực và những hành vi tốt có thể dẫn tới nghiệp quả 
tốt hoặc hoàn toàn thoát ra khỏi nghiệp. Nếu con 
người thực hành những việc thiện một cách tích cực 
và hăng hái thì có nghĩa là họ tạo nghiệp tốt một 
cách tích cực và, khi con người tránh làm điều ác 
thì có nghĩa là họ tạo nghiệp tốt một cách tiêu cực.

Đối với câu hỏi liên quan tới những tiêu chuẩn 
để phân biệt giữa đúng và sai, thay vì nhấn mạnh 
vào hành động, Phật Giáo nhận xét về động lực thúc 
đẩy hành động đó. Vì vậy, theo quan điểm của Phật 
Giáo, sự quở trách và trừng phạt người có lỗi không 
phải là điều xấu, nếu ta cần hành xử như vậy để có 
lợi cho người bị trừng phạt và khi ta ca tụng người 
khác một cách giả dối để cầu lợi thì sẽ tạo nghiệp 
xấu.

Đối với một người tu theo hạnh Bồ-Tát, họ có 
thể sát nhân một cách chính đáng để giải cứu những 
nạn nhân của kẻ đó. Thí dụ, khi một lãnh tụ độc tài 
chuyên đàn áp, giết chóc và bóc lột dân chúng hiền 
lương, thì một Phật Tử tu theo hạnh Bồ-Tát có thể 
giết kẻ đó để cứu vớt những nạn nhân hiền lương 
của kẻ độc tài.

Thích Viên Lý

_____________

Tài liệu tham khảo : https://www.wisdomlib.
org/buddhism/book/the-scientific-outlook-of-
buddhism/d/doc2238.html
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LỄ NHẠC PHẬT GIÁO VÀ NỀN VĂN MINH ÐẶC THÙ DÂN TỘC
THÍCH VIÊN THÀNH

Vì  lợ i í ch chung, để  tiệ n dụ ng cho hà ng hậ u 
bố i, Tôi cố  gắ ng sưu tậ p, chọ n lọ c mộ t phầ n nhỏ  
cá c nghi lễ  cầ n thiế t, thườ ng dù ng củ a chư tổ , 
liệ t vị  tiề n nhân công đứ c, cò n rấ t nhiề u lễ  nghi 
chưa đề  cậ p đế n, xin chân thà nh hoan hỷ  đó n 
nhậ n sự  chỉ  giá o củ a chư tôn thiề n đứ c, thiệ n 
hữ u tri thứ c, hầ u bả o tồ n mộ t phầ n giá  trị  cao 
quý  củ a Phậ t Giá o trong muôn ngà n phá p môn. 
Xin thà nh thậ t tri ân vô hạ n, nguyệ n hồ i hướ ng 
Tam Bả o chứ ng minh.

Phật Giáo đã hội nhập và  gắn liền với nền 
văn hóa dân tộc Việt Nam một cách hài hòa. 
Trải dài qua các thời kỳ lịch sử thăng trầm thịnh 
suy của đất nước.

Thế kỷ 21 đã mở ra một kỷ nguyên của thời 
đại khoa học tiến bộ, bởi thế nên ngày càng 
đòi hỏi Phật Giáo phải phát huy vai trò truyề n 
thố ng, hiệu dụng sẵn có trên cá c lĩnh vực, trong 
cuộc sống xây dựng, bảo vệ phát triển Phật 
Giáo. Nhất là  những giá trị ưu việt, những nét 
đẹp “chơn thiện mỹ” của văn hóa nghệ thuật 
Phật Giáo cả về hì nh thứ c lẫn tinh thầ n, để cùng 
đồ ng hành với văn hóa dân tộc. Lịch sử Nghi lễ 
Phật Giáo bao giờ cũng góp phần hài hòa cho 
Phật Giáo ngày càng tươi sáng.

NGHI LỄ PHẬT GIÁO VIỆT XƯA VÀ NAY: 
Ả nh hưởng từ Phật Giáo Ấn Độ, Phật Giáo 

Trung Hoa, hộ i nhậ p cùng với văn hóa đị a 
phương trong nhu cầu thích ứ ng vớ i thời đại, 
để tiến đến tương lai Nghi Lễ Phật Giáo Nướ c 
Việt. Chúng ta cần phải có cái nhìn chung về 
lịch sử Phật Giáo, trước khi đọc lại trang sử 
Nghi Lễ truyền thống “Tổ Tổ tương truyền, Sư 
Sư tương kế”. 

Đạo Phật truyền vào nước Việt khoảng đầu 
kỷ nguyên Tây Lịch đã có một trung tâm Phật 
Giáo phồn thịnh gắn liền với tên tuổi LUY 
LÂU, MÂU-BÁC và tác phẩm LÝ HOẶC 
LUẬN. Đầu thế kỷ thứ 3, Thiền học khởi đầu 
bằng KHƯƠNG TĂNG HỘI được coi là vị 
Tăng có mặt sớm nhất tại Giao Châu và thế kỷ 
thứ 5 Tục Cao Tăng Truyện. Trong khoảng từ 
thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 11 Phật Giáo nước 
ta tiếp nhận ba dòng Thiền khá quan trọng đó 
là TỲ NI ĐA LƯU CHI (Năm 580) VÔ NGÔN 
THÔNG (Năm 820) và THẢO ĐƯỜNG (Năm 
1069). Ba dòng Thiền này ảnh hưởng MẬT 
TÔNG và TỊNH ĐỘ truyền thừa được nhiều thế 
hệ cho đến thế kỷ 13 nhập lại thành Thiền phái 
TRÚC LÂM YÊN TỬ Việt Nam với tinh thần 
nhập thế.

Khoảng giữa thế kỷ thứ 17, Nam - Bắc phân 
tranh, một số đông Thiền sư lánh nạn từ Trung 
Hoa sang Việt Nam hành đạo. Cũng chính từ 
đây, nguyên nhân để phục hưng Phật Giáo nước 
ta với dòng THIỀN LÂM TẾ CHÁNH TÔNG 
NGUYÊN THIỀ U SIÊU BẠ CH hiệ u THỌ  
TÔN HOÁ N BÍ CH Tổ  Sư thứ  33.

Tổ sư Siêu Bạch đến Việt Nam năm 1665 
(Ất Tỵ) không ghi rõ năm sinh và năm tịch. Chỉ 
có bản lịch sử chùa Thập Tháp ghi sinh năm 
1636, xuấ t gia 19 tuổ i năm 1655, sang Việt 
Nam 1665, viện tịch năm 1717, trú thế 81 tuổi. 
Nói chung thuyết nói về Tổ sư Siêu Bạch sang 
Việt Nam vào năm 1665 dựa theo Đại Nam Liệt 
Truyện Tiền Biên chép ra.

Hoằ ng đạ o khai sơn chù a THẬ P THÁ P DI 
ĐÀ  ở  Bì nh Đị nh năm Ấ t-Tỵ  1665, chù a QUỐ C 
ÂN ở  Huế  1683-1684, chù a KIM CANG ở  Đồ ng 
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Nai cù ng nhiề u nơi khá c nữ a du nhập vào Việt 
Nam. Đến thế kỷ 19 các vua nhà Nguyễn như 
Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức... có 
phần để tâm phục hưng đạo Phật. Từ đó Phật 
Giáo liên tục chuyển biế n không ngừ ng để thích 
ứ ng với từng hoà n cả nh.

CẬ P NHẬ T NGHI LỄ PHẬT GIÁO VIỆT: 
Phật học ngầm nuôi dưỡng đời sống tâm 

linh người dân nước Việt, nổi bật là thời đại Lý-
Trần, Nghi lễ Phật Giáo với truyền thống đó, 
trải bao thế kỷ, nay đến lúc phải đối mặt trước 
thời đại, mà thế giới bao la trùng trùng điệp 
điệp, đang thu nhỏ dần lại, bởi nền văn minh 
hiện đại, thông tin toàn cầu. Do đó, không cho 
phép cục bộ, phân biệt Nam Tông, Bắ c Tông 
trên toà n Thế  giớ i... Đây là một chọn lựa lịch sử 
để  nghĩ  và là m về tương lai Nghi Lễ Phật Giáo. 

Việc biên soạn “không quá  nhiề u’’ các Nghi 
Thức Thiền Môn Yếu Dụng như: Chánh Độ 
Tăng Già , Chánh Độ Thế Nhơn, hơn nữa như 
Trai Đàn Bạt Độ, Dược Sư Thất Châu, Giải Các 
Oan Kết, Cầu An, Đảo Bệnh, Cướ i Hỏ i, Cầu Siêu 
Trầm Nịch không hà nh Thủy Lục, cúng tế ma 
chay, Quân đà n, Lụ c cú ng, Chẩ n tế  v.v... Thực 
tế “Nghi lễ rất bao la”, ngày nay nhiề u mặ t quả 
thật đã thua kém các bậc tiền bố i. Nó không còn 
được nét sống tâm linh siêu việt như ngày xưa, 
là m sao mỗi khi đọc, nghe có thể  cả m thông, mớ i 
thể nhập rừng Thiền chân lý khi chúng ta xưng 
dương tán tụng cú ng lễ … chính vì thế mà cần 
chú tâm chuyển hóa thế nào, để vừa có thể duy 
trì truyền thống cao đẹp của các bậc Thầy Tổ, 
vừa mang tính chất khế hợ p quần chúng ngày 
nay.

Từ đó làm cho Nghi Lễ Phật Giáo khỏ i ảnh 
hưởng mê tín dị đoan, để chuyển tải chân lý củ a 
Phật; hướng con người về một đời sống thánh 
thiện, và o từ ng gia đình, xã hội, Già Lam Phật 
Tự mộ t cá ch đẹ p đẽ. Khi Đức Thế Tôn còn tại 
thế, sau những buổi thuyết pháp, chư Thiên 

thường trổi nhạc dâng phẩ m vậ t để cúng dường, 
ca ngợi công đức của Tam Bảo.

NGHI LỄ TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO: 
Nhữ ng Lễ: Tết Nguyên Đán, Lễ Phật Đản, 

Lễ Vu Lan, Lễ Tam Nguyên: Rằm tháng Giêng 
(Thượng Nguyên; Thiên Quan Tứ Phước), Rằm 
tháng Bảy (Trung Nguyên; Địa quan xá tội) 
Rằm tháng Mười (Hạ Nguyên; Thủy quan Giải 
ách).

Ngoài ra còn những ngày “Sóc Vọng” sám 
hối; thù  ân hằ ng tháng của các Già Lam Phật 
tự quý Tôn Đứ c Hòa Thượng, chư thá nh tử  đạ o 
hữu công trong Phật Giáo v.v...

Đứ c Phậ t dạ y: chú ng sanh đề u có  Phậ t tá nh, 
ngạ n ngữ  ta có  câu: con chá u ở  đâu, thì  ông bà  
cha mẹ  ở  đó , thế  nên; dầ u ở  chân trờ i gó c biể n 
nà o, ở  hang cù ng ngõ  hẻ m nà o, trong tâm hồ n 
ta, đề u có  truyề n thố ng Tổ  tiên và  Phậ t tá nh 
sá ng soi. Nên:

 • Cầ n số ng thậ t cù ng nhau như quy giớ i củ a 
Phậ t sẵ n có  để  thắ p sá ng ngọ n đè n chá nh 
phá p cho vũ  trụ  nhân sinh.

 • Cầ n thự c hiệ n đú ng lờ i Phậ t dạ y: không nên 
nó i chuyệ n tố t xấ u, mà  phá t huy lẽ  chân 
thiệ n mỹ  củ a đạ o Phậ t.

 • Cầ n duy trì  sự  tu họ c củ a đứ c Phậ t, chư Tổ , 
Chư Tăng, thiệ n tí n tiề n bố i, đã  truyề n đăng 
tụ c diệ m, bằ ng công phu, công quả , công 
đứ c cò n đế n ngà y nay.

 • Họ c hỏ i cá c nướ c như Hoa Kỳ  chấ m dứ t 
chiế n tranh Nam Bắ c, sụ p đổ  bứ c tườ ng Bá  
Linh đông tây nướ c Đứ c, họ  ôm nhau chung 
số ng xây dự ng đấ t nướ c dân tộ c hạ nh phú c 
thanh bì nh. Chế  độ  cọ ng sả n khổ  đau như 
nướ c Ba Lan, Nga Sô, họ  đã  hủ y bỏ , xây 
dự ng lạ i nế p số ng mớ i tố t đẹ p.

Cá c dân tộ c, cũ ng như quý  bà  con ngườ i 
Việ t, vì  tì m tự  do đi khắ p năm châu, có rất 
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nhiều người phải bỏ thân nơi rừng sâu, biển cả, 
người may mắ n sống còn đến được bến bờ tự do 
hạ nh phú c, hã y thương yêu giú p đỡ  xây dự ng 
đờ i số ng tố t đẹ p cho cá  nhân, gia đì nh và  xứ  sở . 
Phả i hã nh diện là  Đệ  tử  Phậ t, cầ n đem Bi Trí  
Dũ ng á p dụ ng và o cuộ c số ng, hoan hỷ  phá t tâm 
cầ u nguyệ n cho đấ t nướ c dân tộ c Việt Nam, cho 
nhân sinh thế  giớ i an hưở ng phướ c lạ c.

NỘ I DUNG NGHI LỄ 
Đức Phật Thích Ca đã giáng sanh tại thành 

Ca-tỳ-la-vệ, xứ trung Ấn Độ (trước Tây lịch 
624 năm). Thời bấy giờ đã có đến 96 thứ đạo, 
thế mà Đức Phật còn ra đời làm gì nữa? Chẳng 
qua các đạo ấy tuy nhiều mà chưa được toàn: 
CHƠN, THIỆN, MỸ. Đức Phật mới ứng thân 
thị hiện để hướ ng dẫ n cho chúng sanh chuyển 
Mê thành Ngộ, thấy Tánh tỏ Tâm, vượt Sống 
khỏi Chết, lìa Khổ được Vui, hầu chứng Đạo 
quả VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH 
GIÁC.

Đạo Phật từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa. 
Tây lịch năm 67, Nghi lễ của Phật Giáo, làm 
pháp môn hoằng hóa , hướng dẫn những kẻ sơ 
cơ nhập đạo một cách rất đắc lực.

Thời gian Đạo Phật Bắ c Tông, từ Trung 
Hoa thế kỷ thứ I và Nam Tông, Miên, Thá i, 
Là o truyề n sang, thịnh hành ở Việt Nam, rộ ng 
rã i trên Thế  giớ i đế n ngà y nay. Phần đông dân 
số nước ta là tín đồ Phật Giáo. Đạo Phật là đạo 
hiếu, hạ nh Phậ t là  hạ nh hiế u, tâm Phậ t là  tâm 
hiế u. 

Người theo Đạo Phật chính nhờ đạ o lý  
duyên phú c nhiề u đờ i Tổ tiên hoặc do tình cảm 
với thân quyến, hay do ý  thứ c trải nghiệ m khổ  
đau củ a trầ n thế . Đạo Phật đã đi sâu vào quần 
chúng, để chia sẽ  nỗi buồn vui trong lúc họ có 
ma chay, cướ i hỏ i. Nhờ vậy mà đa số dân tộc 
Việt Nam đã phát tâm quy y ngưỡng mộ Đạo 
Phật.

Nghi lễ là một pháp môn hoằng Đạo không 
thể  thiế u đượ c. Do pháp môn này, nhiên hậu 
chúng ta lần lượt đưa người vào chỗ hiểu đúng 
giá trị cao siêu và lợi ích rộng lớn của Đạo Phật. 
Muốn đáp ứng nhu cầu nói trên, cần phải có 
một tài liệu Nghi lễ để học tập. Nó i riêng về  
Việt Nam Nghi lễ  Phậ t Giá o Bắ c Tông quá  
phong phú  đa dạ ng.

Nghi Lễ cò n là  nề n văn hó a đặ c thù  củ a dân 
tộ c, Nguyễ n Du nó i lên chân lý  mà u nhiệ m 
nhân quả  trong văn thơ: 

Đã  mang lấ y nghiệ p và o thân, 
Cũ ng đừ ng trá ch lẫ n trờ i gầ n trờ i xa.
Thiệ n căn ở  tạ i lò ng ta
Chữ tâm kia mớ i bằ ng ba chữ tà i
***
Làm trai đủ nết trăm đường,
Trước tiên điều hiếu, đạo thường xưa nay.
Công cha đức mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ song thân.
***
Lòng riêng nhớ mẹ, thương cha,
Bóng chim tăm cá biết là tìm đâu?
Trong vòng binh lửa dãi dầu,
Bơ vơ lưu lạc, bạn bầu cùng ai?
***
Đêm đêm khấn nguyện Phật trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
 
Nó i lên lý  bấ t nhị , hay trù ng trùng duyên 

khở i, cả nh vô thườ ng hữ u thườ ng, cho thấ y sự  
đặ c thù  củ a văn hó a cú ng lễ :

Âm dương không hai lẽ , 
số ng thá t có  đôi đườ ng.
Thiế p triệ u thỉ nh mộ t chương, 
trướ c linh tò a tuyên đọ c.
***
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Huyề n Quang Tam Tổ :

Có  thì  có  tự  mả y may, 
Không thì  cả  thế  gian nà y đề u không.
Nhì n xem bó ng nguyệ t giò ng sông, 
Ai hay không có  có  không là  gì .

 Nó i lên sự  hiếu nghĩ a vô bờ , hạ nh hiế u là  
hạ nh Phậ t, Tâm hiế u là  tâm Phậ t, hiế u đạ o là  
Phậ t đạ o, hiế u vi đệ  nhấ t, hiế u nghĩ a vi tiên, 
niề n tí n chá nh phá p:

Ơn sâu đà nh khó  trả , 
Nghĩ a cả  phả i mong đề n.
Trướ c linh tiề n hiế n cú ng, 
Lò ng đau đớ n khôn quên.

Hay:

Sanh ly tử  biệ t, 
Mộ t việ c đau lò ng.
Chỉ  biế t cầ u mong,
Phậ t từ  tiế p độ .
***

Tử sanh là ải phải đi qua,
Đi mãi nhưng ai đã đến nhà?
Qua lại ba đường cùng sáu cõi,
Muốn ra cần phải niệm Di Đà.
*** 

Ai ơi hã y ở  cho là nh, 
Kiế p nà y chẳ ng gặ p để  dà nh kiế p sau
***

Ai mà  phụ  nghĩ a quên công, 
Dẫ u đeo trăm cá nh hoa hồ ng chẳ ng thơm
***

Ba năm ở  vớ i ngườ i đầ n, 
Chẳ ng bằ ng mộ t lú c ở  gầ n ngườ i khôn
*** 

Tiế c công, tiế p xú c nuôi cò 
Cò  ăn cò  lớ n cò  dò  lên cây
Tin nhau buôn bá n cù ng nhau
Thiệ t hơn, hơn thiệ t trướ c sau như lờ i
Thay gì  lừ a đả o kiế m lờ i
Mộ t nhà  ăn uố ng, tộ i trờ i riêng mang

Theo chi nhữ ng thó i gian tham
Pha phôi thự c giả , tì m đườ ng dố i nhau
Củ a phi nghĩ a có  già u đâu
Ở  cho ngay thậ t già u sau mớ i bề n.
***

Công cha như núi Thái Sơn,
Nghiã mẹ như muớc trong nguồn chảy ra, 
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
***
Ân cha nặng lắm ai ơi!
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang.

LỜI PHẬT DẠY

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

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

Người tâm ý thanh tịnh, 
ngữ, thân đều thanh tịnh,
thường chánh trí giải thoát,
nên được an ổn luôn.
[Kinh Pháp Cú – 95]

Đêm dài cho kẻ mất ngủ;
Đường dài cho kẻ mệt;
Luân hồi dài cho kẻ ngu si,
không minh đạt Chánh Pháp.
[Kinh Pháp Cú – 60]
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THÍCH VIÊN LÝ

Mùa Vu Lan Về

Mùa Vu lan lại về
Lòng con nghe quặn đau
Nỗi nhớ mẹ vô bờ
Của người con cút côi.

Mỗi mùa Vu lan về
Ảnh mẹ hiền hiện ra
Như hình ngài Bồ tát
Quán Âm Đại Từ Bi.

Mẹ là sức sống
Mẹ là tình thương.
Mẹ là miên trường
Mẹ là Như Lai.

Mẹ là trăng sáng
Mẹ là Thái Sơn.
Mẹ là tất cả
Tình mẹ vô biên.

Mẹ yêu con trọn tình
Dạy nuôi con thành nhân
Khốn khó mẹ không màng
Tình mẹ như gấm hoa.

Chí thành con dâng mẹ
Một vầng hoa thái dương
Ơn dưỡng dục thù thắng
Hiếu tâm là Phật tâm.

Bao La Tình Mẹ

Con lớn lên bằng dòng sữa mẹ
Sữa cam lồ ngọt lịm tình thương
Thời niên thiếu quây quần bên mẹ
Người nuôi con gian khổ đoạn trường.

Con lớn lên trong vòng tay mẹ
Người khổ nhọc thao thức vì con
Mẹ cảm thông ân cần chia sẻ
Tháng năm dài thân mẹ héo hon

Mẹ là mây ngàn là gió núi
Mẹ là trùng dương biển bao la
Là dãy Trường Sơn cao vời vợi
Là hồn thiêng hải đảo sơn hà

Con lớn khôn nhờ dòng sữa mẹ
Người âm thầm dạy dỗ sớm hôm
Luôn yêu thương hết lòng che chở
Người bảo bọc tạo tác đời con

Công ơn sanh dưỡng vượt non
Tam thiên thế giới vẫn còn kém xa
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Ký 
Quyển Thứ Tư - Phẩm Khuyến Trì - Thứ 13

Hán Ngữ: Thích Trí Dụ Giảng Thuật

Việt Dịch: Sa môn Thích Viên Huy

Phẩm thứ mười ba, tên là Khuyến Trì, giản gọi 
là phẩm Trì, do có hai mươi ngàn vị Bồ Tát phát 
nguyện trì phẩm kinh này, nên gọi là phẩm Trì; đức 
Phật quán biết có tám mươi vạn ức na do tha chư vị 
Bồ Tát phát lời thệ nguyện rằng, sau khi Như Lai 
diệt độ chư vị Bồ Tát sẽ thường vãng lai trong mười 
phương thế giới độ chúng sanh phát tâm tu tập, thọ 
trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì nhận biết 
điều đó nên đức Phật mới khuyến khích chư vị Bồ 
Tát, cũng do nhân duyên đó nên gọi là Phẩm Trì. 

Chánh văn: Nhĩ thời Dược Vương Bồ Tát ma 
ha tát, cập đại Dược Thuyết Bồ Tát ma ha tát, 
dữ nhị vạn Bồ Tát quyến thuộc cụ, giai ư Phật 
tiền tác thị thệ ngôn, duy nguyện Thế Tôn bất dĩ 
vi lự, ngã đẳng ư Phật diệt hậu, đương phụng trì 
đọc tụng thuyết thử kinh điển, hậu ác thế chúng 
sanh, thiện căn chuyển thiểu đa tăng thượng mạn, 
tham lợi cúng dường tắng bất thiện căn, tốc ly giải 
thoát tuy nan khả giáo hóa, ngã đẳng đương khởi 
đại nhẫn lực đọc tụng thử kinh, trì thuyết thư tả 
chủng chủng cúng dường bất tích thân mệnh.

Giảng thuật: Dược Vương Bồ Tát, Đại Dược 
Thuyết Bồ Tát, cùng với hai vạn chư vị Bồ Tát đều 
đồng khởi thân đứng trước mặt đức Phật phát lời thệ 
nguyện phụng thỉnh Thế Tôn không nên lo lắng quá, 
chúng con nguyện sau khi Như Lai diệt độ, đều nhất 
tâm thọ trì đọc tụng biên chép kinh này và quảng 
phát rộng rãi đến cho chúng sanh cùng nhau tu tập, 
vì vào thời đời ngũ trược ác thế, chúng sanh tham 
sân si chấp ngã trùng trùng, thiện căn ngày càng 
giảm thiểu, tính khí tăng thượng mạn tăng trưởng. 
Kinh Đại thừa nói “nhất thiết pháp tất cánh bất 
khả đắc” tất cả các pháp đều không có chỗ sở đắc; 
Đệ Nhất Nghĩa đế cũng nói như vậy, mọi thứ trên 
thế gian này (thế đế) đều là huyễn mộng, vì là huyễn 

mộng nên không có chỗ sở đắc, ngoài ra tất cả các 
pháp hữu vi đều vô thường huyễn ảo, do đó vạn loại 
trên thế gian này đều quy vào hai chữ vô thường, 
chư pháp từ chỗ hữu vi cũng là vô vi, thế nên pháp 
hữu vi không có chỗ sở đắc, và vô vi cũng như vậy, 
hữu vô đều vô thường vô trụ, hiểu được điều này tất 
đạt được quả vô thượng Bồ đề.

Người chưa chứng được pháp, thường lấy cái 
vô sở đắc của mình làm sở đắc, chưa chứng đã cho 
mình đã chứng, những người này thuộc hàng tăng 
thượng mạn; người tham trước hư danh lợi dưỡng 
vật chất thế gian, là những người không có thiện 
căn, tham sân vô số, những chúng sanh này khó 
mà giáo hóa cho được, nhưng do chúng tôi (chư Bồ 
Tát) thực hành hạnh nguyện nhẫn nhục, nhất tâm 
trì thuyết hoằng dương kinh Pháp Hoa, thậm chí 
không tiếc thân mạng của mình, tất cả hy sinh cho 
đạo pháp.

Chánh văn: Nhĩ thời chúng trung ngũ bá A 
La Hán đắc thọ ký giả bạch Phật ngôn, Thế Tôn 
ngã đẳng diệc tự thệ nguyện, ư dị quốc độ quảng 
thuyết thử kinh.

Giảng thuật: Năm trăm vị A La Hán được đức 
Phật thọ ký cho rồi, liền phát nguyện đi vào quốc 
độ khác diễn thuyết kinh Pháp Hoa, bởi vì Bồ Tát là 
hàng đã đắc được quả vô sanh pháp nhẫn, là người 
có đầy đủ hạnh nhẫn nhục lực, nên có thể đi vào 
cõi ngũ trược ác thế thuyết kinh, hàng Thanh Văn 
không có đủ nhẫn nhục lực, nên không thể đi vào 
cõi ác thế hóa độ chúng sanh.

Chánh văn: Phục hữu học vô học bát thiên 
nhơn đắc thọ ký giả, tùng tọa nhi khởi hiệp 
chưởng hướng Phật, tác thị thệ ngôn, ngã đẳng 
diệc đương ư tha quốc độ quảng thuyết thử kinh, 
sở dĩ giả hà, thị Sa Bà quốc trung nhơn đa tệ ác, 
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hoài tăng thượng mạn công đức thiểm bạc, sân 
trọc siểm khúc tâm bất thực cố.

Giảng thuật: Hữu học, là chỉ về người chứng sơ 
quả, trong kinh viết, quả vị chứng đắc thứ tự gồm 
có: Sơ quả, Nhị quả, Tam quả, và Tứ quả, người 
đạt đến tứ quả rồi thì trở thành người vô học, còn 
Sơ quả, Nhị quả, Tam quả thuộc hữu học, tức nếu 
không học, không có người hướng dẫn thì không 
thể biết mà tu tập, còn như đã chứng được Tứ quả, 
tức người tự biết cách tu tập và con đường giác ngộ 
giải thoát rồi, người chứng quả vô học lúc này có 
đến tám ngàn vị, tất cả đều mong được đức Phật 
thọ ký cho, do đó tất cả khởi thân đứng dậy chắp 
tay trang nghiêm hướng về đức Phật phát lời thệ 
nguyện rằng, tất cả chúng con cũng đang ở nơi quốc 
độ khác quảng thuyết kinh Pháp Hoa này, còn cõi 
Ta Bà là nơi ác thế, duy chỉ có Thế Tôn mới có đủ 
định lực để hóa độ cho họ được mà thôi.

Chánh văn: Nhĩ thời Phật di mẫu ma Ha Ba 
Xà Ba Đề Tỷ Kheo ni, dữ học vô học Tỷ Kheo ni 
lục thiên nhơn cụ, tùng tọa nhi khởi nhất tâm 
hiệp chưởng, chiêm ngưỡng tôn nhan mục bất 
tạm xả, ư thời Thế Tôn cáo Kiều Đàm Di, hà 
cố ưu sắc nhi thị Như Lai, nhữ tâm tương vô vị 
ngã bất thuyết nhữ danh thọ A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề ký da. Kiều Đàm Di, ngã tiên 
tổng thuyết nhất thiết Thanh Văn giai dĩ thọ ký, 
kim nhữ dục tri ký giả, tương lai chi thế đương ư 
lục vạn bát thiên ức chư Phật pháp trung vị đại 
Pháp Sư, cập lục thiên học vô học Tỷ Kheo ni 
cụ vi Pháp Sư, nhữ như thị tiệm tiệm cụ Bồ Tát 
đạo, đương đắc tác Phật, hiệu nhất thiết chúng 
sanh hỷ kiến Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri 
Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô 
Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhơn 
Sư Phật Thế Tôn.

Giảng thuật: Đại Ái Đạo Tỳ Kheo ni cùng sáu 
ngàn vị hữu học vô học Tỳ Kheo ni đồng đứng dậy 
chắp tay hiệp chưởng, nhất tâm chiêm ngưỡng dung 
nhan đức Thế Tôn, mắt không chuyển động, bởi vì 
đức Phật đã thọ ký cho toàn thể đại chúng, ngay 
cả Đề Bà Đạt Đa cũng được đức Phật thọ ký thành 
Phật tương lai, sau khi thấy Long Nữ thành Phật, 

chúng hội Tỳ Kheo ni liền đảnh lễ cầu xin đức Phật 
thọ ký cho họ.

Đức Phật nói, Như Lai trước tiên giảng thuyết 
vấn đề thọ ký cho chúng Thanh Văn, và tất cả chúng 
Tỳ Kheo cũng đã nhận lãnh thọ ký rồi, nay Đại Ái 
Đạo có muốn biết chính mình có được thọ ký hay 
không? Như Lai nói trong tương lai Đại Ái Đạo Tỳ 
Kheo ni cùng với sáu ngàn vị học vô học Tỷ Kheo 
ni đồng làm pháp sư, xả thân cùng với sáu vạn tám 
ngàn ức chư Phật du hành hóa độ chúng sanh, Đại 
Ái Đạo dần dần cũng có được đầy đủ Ba La Mật 
hạnh, sau khi thành Phật, hiệu Nhất Thiết Chúng 
Sanh Hỷ Kiến, mười hiệu đầy đủ, Như Lai là pháp 
thân; Ứng Cúng là báo thân; Chánh Biến Tri là hóa 
thân. Giải thích theo cách khác, Như Lai chính là 
Pháp thân đức; Ứng Cúng là giải thoát đức; Chánh 
Biến Tri là Bát nhã đức; ý nghĩa của Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ 
là tự giác, còn Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn là 
giác tha, khi đã tự giác giác tha giác hạnh viên mãn, 
đó chính là đạt đến quả vị Phật, thập hiệu đầy đủ, 
danh xưng Thế Tôn.

Chánh văn: Kiều Đàm Di, thị Nhất Thiết 
Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật, cập lục thiên Bồ Tát, 
chuyển thứ thọ ký đắc A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề. 

Giảng thuật: Sau khi Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni 
thành Phật hiệu Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến 
Như Lai, sáu ngàn vị Bồ Tát cũng thứ tự được đức 
Phật thọ ký thành Phật.

Chánh văn: Nhĩ thời La Hầu La Mẫu Da Du 
Đà La Tỷ Kheo Ni tác thị niệm, Thế Tôn ư thọ ký 
trung độc bất thuyết ngã danh, Phật cáo Da Du 
Đà La, nhữ ư lai thế bá thiên vạn ức chư Phật 
pháp trung, tu Bồ Tát hạnh vi đại Pháp sư tiệm 
cụ Phật đạo, ư thiện quốc trung đương đắc tác 
Phật, hiệu Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như 
Lai Ứng Cúng Chánh Biến Trí Minh Hạnh Túc 
Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự 
Trượng Phu Thiên Nhơn Sư Phật Thế Tôn, Phật 
thọ vô lượng a tăng kỳ kiếp, nhĩ thời Ma Ha Ba 
Xà Ba Đề Tỷ Kheo ni cập Da Du Đà La Tỷ Kheo 
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ni, bái kỳ quyến thuộc, giai đại hoan hỷ đắc vị 
tằng hữu, tức ư Phật tiền nhi thuyết kệ ngôn, Thế 
Tôn đạo sư, an ổn Thiên Nhơn, ngã đẳng văn ký, 
tâm an cụ túc.

Chư Tỷ Kheo ni thuyết thị kệ dĩ bạch Phật 
ngôn, Thế Tôn ngã đẳng diệc năng ư tha phương 
quốc độ quảng tuyên thử kinh.

Giảng thuật: Tỳ Kheo Ni Da Du Đà La được 
đức Phật thọ ký, cùng chư Tỳ Kheo ni cũng phát 
nguyện đi vào tha quốc hoằng hóa kinh Pháp Hoa.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, kỳ bát thập vạn 
na do tha chư Bồ Tát ma ha tát, thị chư Bồ Tát, 
giai thị Bồ Tát A Duy Việt chí chuyển bất thối 
pháp luân, đắc chư Đà La ni, tức tùng tọa khởi 
chí ư Phật tiền, nhất tâm hiệp chưởng nhi tác thị 
niệm, nhược Thế Tôn cáo sắc ngã đẳng trì thuyết 
kinh giả. Đương như Phật giáo quảng tuyên kỳ 
pháp, phục tác thị niệm, Phật kim mặc nhiên bất 
kiến cáo săc, thời chư Bồ Tát kính thuận Phật 
niệm, bái dục tự mãn bản nguyện, cánh ư Phật 
tiền tác sư tử hống, nhi phát thệ ngôn. Thế Tôn, 
ngã đẳng ư Như Lai diệt hậu, châu du vãng phản 
thập phương thế giới, năng linh chúng sanh thư 
tả thử kinh thọ trì đọc tụng giair thuyết kỳ nghĩa 
như tu hành chánh ý niệm, giai thị Phật chi diệt 
lực, duy nguyện Thế Tôn, tại ư tha phương diêu 
kiến thủ hộ.

Giảng thuật: Những vị Bồ Tát A Duy Việt Chí 
này, là người chứng quả Bát địa Bồ Tát trở lên, 
người đạt đến cảnh giới bất thối chuyển, có thể thấy 
biết rõ diễn biến tâm của chúng sanh, cũng như 
liễu đạt chư pháp, từ “bất thối” nghĩa là được rồi 
không thay đổi, giữ vững niềm tin vĩnh viễn; khiến 
người khác biết thay đổi gọi là “chuyển”; “pháp” 
là con đường, giúp cho chúng sanh nhận chân được 
đúng sai, sửa đổi và thanh trừ các phiền não chướng, 
những phiền não chướng này như bánh xe quay mãi 
trong đời sống nhân sinh, vì vậy khiến cho chúng 
sanh triền miên đau khổ không lối thoát, chỉ có học 
pháp Phật và tu tập mới có thể tiêu trừ tất cả tạp 
chướng phiền não, và khi đã học pháp rồi nên giữ 
tâm bất thối, không bị lay chuyển trước biến thiên 
thế sự, lúc này pháp Phật mới chính thức thành tựu. 

Những vị Bồ Tát trong phẩm kinh này phát tâm 
phổ độ mười phương thế giới chúng sanh, không 
nhất thiết chỉ hành đạo tại cõi Ta Bà, tất cả nhất 
tâm hiệp chưởng phát nguyện phụng hành lời đức 
Phật dạy. Lời nguyện của chư Bồ Tát là giúp cho 
chúng sanh có cơ hội biên chép đọc tụng kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa, sau khi đọc tụng, liễu nghĩa tu tập, 
ngày đêm nhất tâm nguyện Phật lực gia hộ cho con 
đường hoằng pháp viên thành.

Chánh văn: Tức thời chư Bồ Tát câu đồng 
phát thanh, nhi thuyết kệ ngôn, Duy nguyện bất 
vi lự, ư Phật diệt hậu, khủng bố ác thế trung, ngã 
đẳng đương quảng thuyết, hữu chư vô trí nhơn, ác 
khẩu mạ lị đẳng, cập gia lực chi giả, ngã đẳng giai 
đương nhẫn, ác thế trung Tỷ Kheo, tà trí tâm siểm 
khúc, mạc đắc vị vi đắc, ngã mạn tâm sung mãn, 
hoặc hữu A Luyện Nhã, nạp y tai không nhàn, tự 
vị hành chân đạo, khinh tiện nhơn gian giả, tham 
trước lợi dưỡng cố, dữ bạch y thuyết pháp, vi thế 
sở cung kính, như lục thông La Hán.

Giảng thuật: Chư vị Bồ Tát trước tiên đối trước 
Phật phát nguyện, sau đó hành trì mật hạnh, khiến 
cho đại chúng thấy rõ hạnh nhẫn nhục của mình; 
Hoặc hữu A Luyện Nhã, là những người độc cư 
sống trong thâm sơn, tâm ngạo mạn rất cao, coi 
thường nhân gian không phát tâm hóa độ, thường 
một mình tu tập, chỉ hưởng thụ an nhàn cho bản 
thân mà thôi; Tham trước thế gian lợi dưỡng, là 
người có tham vọng cao, đem pháp của Phật ra 
thuyết giáo theo kiểu khoe khoang, hiển thị thần 
thông để cho nhân gian biết mình đã đắc thần, như 
những vị Lục Thông La Hán.

Chánh văn: Thị nhơn hoài ác tâm, thường 
niệm thế dục sự, giả danh A Luyện Nhã, hiếu 
xuất ngã đẳng quá, nhi tác như thị ngôn, thử chư 
Tỳ Kheo đẳng, vì tham lợi dưỡng cố, thuyết ngoại 
đạo luận nghĩa, tự tác thử kinh điển, cuống hoặc 
thê gian nhân, vì cầu danh văn cố, phân biệt ư thị 
kinh.

Giảng thuật: Có những vị giả danh A Luyện 
Nhã, tâm ác luôn phát khởi, thường nghĩ đến những 
chuyện thế gian, đây là những vị ly chúng đã lâu, vì 
tham cầu lợi dưỡng, nên thường xiển luận chuyện 
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ngoại đạo, đem kinh Phát Hoa ra giải thích một 
cách cạn cợt, nói sai ý Phật, làm cho chúng sanh 
hiểu nhầm ý pháp, dễ đi lạc đường sai lối. 

Chánh văn: Thường tại đại chúng trung, dục 
huỷ ngã đẳng cố, hướng quốc vương đại thần, Bà 
La Môn cư sĩ, cập dư Tỷ Kheo chúng, phỉ báng 
thuyết ngã ác, vị thị tà kiến nhơn, thuyết ngoại 
đạo luận nghĩa.

Giảng thuật: Những vị ác nhơn thường ở trong 
đại chúng hủy báng chúng Tăng, đây là những 
người mang tâm tà kiến, không học tập kinh Phật, 
suốt ngày chỉ hí luận các kinh ngoại đạo.

Chánh văn: Ngã đẳng kính Phật cố, tất nhẫn 
thị chư ác, vị kỳ sở khinh ngôn, nhữ đẳng giai thị 
Phật, như thử khinh mạn ngôn, giai đương nhẫn 
thọ chi.

Giảng thuật: Chúng đệ tử của Phật, vì có lòng 
cung kính đối với ngài, nên thường học pháp nhẫn 
nhục, xả bỏ các lời ác khẩu dị ngôn, đây là những 
vị Bồ Tát tương lai sẽ thành Phật, vì vậy là người 
học Phật, xin chớ xem khinh hạnh nguyện của chư 
Bồ Tát.

Chánh văn: Trược kiếp ác thế gian, đa hữu 
chư khủng bố, ác quỷ nhập kỳ thân, mạ lị huỷ 
nhục ngã, ngã đẳng kính tín Phật, đương trước 
nhẫn nhục khải, vi thuyết thị kinh cố, nhẫn thử 
chư nan sự, ngã bất ái thân mệnh, đán tích vô 
thượng đạo, ngã đẳng ư lai thế, hộ trì Phật sở 
chúc.

Giảng thuật: Vào đời ngũ trược ác thế, ma 
vương ác quỷ hiện thân rất nhiều, chúng thường mạ 
lị chúng Tăng, nhưng vì hạnh nguyện hoằng pháp, 
hàng xuất gia thường nhẫn nhục chịu đựng, thực 
hành hạnh nhẫn nhục cũng là cách biểu hiện lòng 
cung kính đối với đức Phật vậy.

Chánh văn: Thế Tôn thị đương tri, trược thế 
ác Tỷ Kheo, bất tri Phật phương tiện, tùy tuyên 
sở thuyết pháp, ác khẩu nhi tần túc, số số kiến 
tấn xuất, viễn ly ư tháp tự, như thị đẳng chúng 
ác, niệm Phật cáo sắc cố, giai đương nhẫn thị sự.

Giản thuật: Chư ác trược Tỳ Kheo, vì không 
nhận biết đức Phật dùng phương tiện thuyết pháp 

Tam Thừa, là vì dụng ý hiển bày pháp Nhất Thừa, 
liền dùng lời ác khẩu hủy báng lời Phật, nhăn nhó 
cau mày không tin, xua đuổi chúng Tăng rời xa tháp 
tự, những hành động ác độc này, chúng Tỳ Kheo 
cũng cam tâm chịu nhẫn nhục để học pháp.

Chánh văn: Chư tụ lạc thành ấp, kỳ hữu cầu 
pháp thân, ngã giai đáo kỳ sở, thuyết Phật sở 
thuộc pháp.

Giảng thuật: Nếu có chúng sanh nào thành tâm 
cầu học pháp Phật, thì bất luận nơi đâu, chúng Bồ 
Tát cũng đem giáo pháp Thật tướng của Như Lai vì 
họ mà giáo hóa.

Chánh văn: Ngã thị Thế Tôn sử, xứ chúng 
vô sở úy, ngã đương thiện thuyết pháp, nguyện 
Phật an ổn trụ, ngã ư Thế Tôn tiền, chư Lai thập 
phương Phật, phát như thị thệ nguyện, Phật tự tri 
ngã tâm.

Giảng thuật: Chúng con là những sứ giả của 
Như Lai, thay thế ngài đem pháp Thật tướng đi 
vào đời giáo hóa chúng sanh, đem giáo pháp vô 
tánh tùy duyên thuyết giáo thành vạn pháp, và vạn 
pháp tùy duyên thuyết giáo thành vô tự tánh, điều 
này đức Phật nói rằng chúng đệ tử đang sử dụng 
phương cách thiện thuyết; vạn pháp duyên thành 
vô tự tánh, tức thật tướng mà vô tướng; còn vô tánh 
tùy duyên thành vạn pháp, tức là thật tướng vô bất 
tướng. Thế nào gọi là thiện thuyết, và thế nào gọi 
là thiện nghĩa, đó là người chưa học pháp Tam thừa 
nhưng lại có thể thuyết pháp Tam thừa, đây gọi là 
thiện thuyết, còn những người có thể nói được pháp 
Tam thừa đều quy thuộc về pháp đệ nhất nghĩa 
không, gọi là thiện nghĩa.
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Thích Quảng Long

TỨ TRỌNG ÂN – MÙA BÁO HIẾU

C on người sinh ra trong cuộc đời này nếu 
không nhờ sự trao truyền đạo đức của bậc 
Thánh Hiền thì chúng ta sẽ không biết thực 

tập tinh thần biết ơn và đền ơn. Với tinh thần trên, 
chúng ta thấy lời đức Phật dạy vô cùng thâm thúy 
và sâu sắc phù hợp với tất cả mọi người trên cuộc 
đời này. Không phải chỉ có văn hóa Á châu mới có 
truyền thống này mà ngay trên xứ sở phương Tây 
văn hóa nhớ ơn cha mẹ vẫn được chú trọng dù văn 
hóa phương Tây tinh thần tự lập rất cao. Ngay cả ở 
Mỹ, hàng năm vẫn có lễ Mother’s Day và Father’s 
Day. Thế thì trong đạo Phật có lễ Vu lan Báo hiếu 
để nhắc nhở người con hiếu thảo với cha mẹ. Vậy 
thuật ngữ Tứ Trọng Ân trong đạo Phật là gì, người 
Phật tử đi chùa cần nắm cho vững để thực tập cho 
thuần thục và ứng dụng ngay trong khi cha mẹ còn 
sinh tiền, chứ không phải đợi khi cha mẹ qua đời 
chúng ta mới cúng kiến gọi là tỏ lòng thành hiếu 
với cha mẹ. 

Trước hết, chúng ta hiểu Tứ Trọng Ân là gì? 
Nghĩa là bốn ân sâu nặng mà người con Phật phải 
hiểu một cách thấu đáo; bởi vì trong cuộc sống 
tương quan tương duyên này không có một cá thể 
độc lập tồn tại mà là chuỗi tương hệ mật thiết khiến 
đời sống đạo đức trong xã hội được thăng hoa và ba 
yếu tố Chân-Thiện-Mỹ tô điểm cho cuộc đời càng 
tươi đẹp đáng sống hơn.

Thứ nhất là ơn Tam Bảo vì Tam Bảo là ba ngôi 
báu Phật-Pháp-Tăng. Nhờ đức Phật soi đường chỉ 
lối bằng tuệ giác của Ngài cho chúng ta biết hướng 
thiện để bước lên trên con đường giải thoát giác 
ngộ. Cho nên, khi hướng về Tam Bảo là chúng ta 
đã quay lưng lại với cái xấu ác mà không dám làm 
để tạo nghiệp khổ đau. Ơn sư trưởng cũng bao hàm 
trong ân Tam Bảo, vì Tăng là trung gian giữa Phật 
và Pháp, đạo Phật tuyên dương thuyết giáo tiếp nối 
ánh sáng Chánh Pháp. Và Thầy Tổ là những bậc tu 

hành thanh tịnh nên truyền trao giới thân huệ mạng 
cho chúng ta thoát khỏi những phiền não khổ đau.

“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Còn người Phật tử cũng nhờ thọ nhận Tam Quy 
Ngũ Giới, thực hành giữ gìn thì chắc chắn sẽ đóng 
bít ba con đường ác - địa ngục, ngạ quỷ, và súc 
sanh. Đối với những người thầy thế gian cũng phải 
nhớ ơn vì họ đã truyền kiến thức cho ta tiến bộ trên 
con đường học vấn để bước vào đời cống hiến tri 
thức phục vụ cho xã hội và nhân loại. 

Phụ mẫu là một trong bốn ơn nặng mà đức Phật 
dạy rất rõ ràng trong giáo lý của Ngài, đặc biệt là 
kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân. Gương hiếu của 
Ngài Mục Kiền Liên là tấm gương để hàng Phật tử 
noi theo để ứng dụng tinh thần tri ân và báo ân. Cha 
mẹ thương yêu con cái của mình là một bản năng 
tự nhiên của con người. Bổn phận con cái báo hiếu 
cha mẹ cần phải thực tập và hiểu biết thì chúng ta 
mới báo đáp công ơn cha mẹ đúng những lời Phật 
dạy. Nếu không hiểu đạo Phật thì chúng ta không 
biết đền ơn và báo đáp một cách đúng đắn, vì nếu 
cha mẹ chưa hiểu Tam Bảo thì chúng ta khuyên cha 
mẹ quy y Tam Bảo và thực hành Bát Chánh Đạo thì 
đó là cách báo hiếu lâu dài. Bởi vì báo hiếu không 
những chú trọng về phần vật chất cơm, áo, gạo, 
tiền mà còn đặt nặng về mặt tinh thần để thoát khỏi 
những quả báo đau khổ về sau. 

Ngoài ơn Tam Bảo và cha mẹ chúng ta còn phải 
biết ơn quốc gia thủy thổ dù chúng ta sống ở đất 
nước nào thì ơn tổ quốc là ơn quan trọng. Vì có 
những chiến sĩ bảo vệ biên cương bờ cõi và những 
nhà lãnh đạo lo cho đất nước yên bình thì chúng ta 
mới có cuộc sống an lạc. Bình thường thì con người 
ít để ý ơn này có đôi khi vì bất bình trở thành đối 
kháng với những gì mà chúng ta đang thọ ân. Cho 
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nên đức Phật dạy ơn quốc gia thủy thổ là một trong 
bốn ơn nặng vì khi ta quán chiếu một cách sâu sắc. 
Với ơn này nếu không biết quán chiếu thì chúng ta 
không nhận ra được. Đức Phật dạy: “Trên đền bốn 
ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường”. Người học Phật 
là người biết tôn trọng ơn đất nước mà chúng ta 
đang cư ngụ. 

Trong cuộc sống này là một chuỗi nhân duyên 
chằng chịt liên hệ với nhau. Cách nhìn thâm thúy là 
nhìn bằng đôi mắt quán tưởng và tuệ giác bát-nhã. 
Khi nhìn cuộc đời như thế thì chúng ta sẽ thấy mình 
không tách khỏi cộng đồng mà tồn tại được. Chính 
vì vậy ơn chúng sanh là ơn của tất cả mọi người 
trên thế gian này. Còn người xuất gia thì ơn đàn na 
thí chủ là đối tượng gieo trồng ruộng phước để đạt 
được phước báo hữu lậu nhân thiên. Cho nên hàng 
Tỳ kheo đệ tử Phật quán chiếu ân này khi thọ nhận 
hàng đàn việt cúng dường. Hàng xuất gia thì hướng 
dẫn trao truyền tiếp dẫn hậu lai đó là báo ân đức 
Chư Phật. 

Tóm lại Tứ Trọng Ân không phải hàng xuất gia 
mới thực hành mà thông cả người tại gia. Khi chúng 
ta thực tập quán chiếu một cách sâu sắc là chúng 
ta còn biết ơn trời đất trăng sao không khí. Với cái 
nhìn thiền quán thì chúng ta sẽ bảo vệ môi trường, 
bảo vệ thiên nhiên một cách tốt đẹp hơn. Nếu mọi 
người ai cũng thực tập vá quán chiếu Tứ Trọng Ân 
này thì chắc chắn xã hội sẽ thanh bình hơn và bao 
nhiêu khủng bố bạo động chiến tranh trên thế giới 
này sẽ không xảy ra nữa.

Nguyện cầu tất cả chúng sanh luôn sống trong 
tinh thần tri ân và báo ân, và nhất là trong mùa Vu 
lan báo hiếu hàng năm vậy.  

TLHT - Thích Tâm ChâuT

Mây Trắng Trời Xanh 
 
Nhìn mây trắng trời xanh,
Tưởng nhớ nghĩa sinh thành. 
Công ơn trùm non Thái, 
Nước biển cả chân tình. 
 
Cưu mang qua năm tháng,
Sương gió chẳng sờn kinh.
Vượt biển an thân phận,
Trèo non bóng với hình. 
 
Hương Xuân vui cảnh vật,
Nắng Hạ dưỡng cây cành.
Gió Thu in hồn tịnh,
Nghiêm Đông luyện tuyết trinh. 
 
Đường đời muôn vạn ngả,
Độc bộ vượt đăng trình.
Vén mây mù sinh tử,
Rộng tỏa ánh bình minh. 
 
Chúng sinh vô số lượng,
Năm tháng rộng mông mênh.
Quán chiếu duyên trùng điệp,
Như nhiên ảnh hiện hình. 
 
Bằng chân tâm cầu nguyện,
Mong diệt trừ vô minh.
Thân thuộc trong nhiều kiếp,
Chiêu cảm cảnh vô sinh. 

 Tưởng nhớ mùa Vu-Lan 2005
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Con đường Thiền, qua chỉ dạy của Thiền sư Hương Hải
Nguyễn Thế Đăng

T hiền sư Minh Châu Hương Hải (1628-1715) và 
Thiền sư Chân Nguyên Tuệ Đăng (1647-1726) 
là hai vị thiền sư của thế kỷ XVII, nổi tiếng 

nhất, sống lâu nhất và để lại nhiều tác phẩm nhất, 
với số tác phẩm thuộc loại đồ sộ nhất của Phật Giáo 
Việt Nam. Nghiên cứu những chỉ dạy của Thiền sư 
Hương Hải, sắp xếp chúng thành một trình tự dầu 
chưa hẳn đã hoàn chỉnh, chúng ta có thể nhận ra 
Thiền Tông vào thế kỷ XVII của Việt Nam như thế 
nào, và rộng ra, con đường Thiền của Việt Nam như 
thế nào. Những chỉ dạy của ngài không phân thành 
từng đề mục, nhưng ở đây chúng ta cố tìm cho ra 
những điểm chính và đặt thành tiêu đề phù hợp với 
con đường Phật Giáo nói chung, để hình dung ra 
một cách có hệ thống con đường Thiền cho những 
người tu học đời sau như chúng ta.

1. Quy y:
Thiền sư đã quy y cho nhiều người. Đoạn văn 

này cho thấy. “Một hôm, Tổ sư dạy chúng, ‘Từ 
ngày ta đến ở chùa Nguyệt Đường, lập viện Thiền 
Tịnh, đệ tử mười phương cùng đến vân tập, học đạo, 
quy y…’.”. Cũng trong đoạn này cho biết, đệ tử “thì 
cành lá rất nhiều, số lượng kể không hết”.

Quy y là tạo lập một sự nối kết với Phật, Pháp, 
Tăng. Sự nối kết này đem lại căn bản để tiến bộ trên 
con đường Thiền.

Quy y là đã tin nhận nhân quả, cho nên sống 
một đời sống đúng đắn, không tự phá hoại mình 
bằng những hành vi và ý nghĩ sai lầm. Do đó, thân 
tâm có sự ổn định và trong sạch để có thể ngộ nhập 
được Phật Tánh vốn trong sạch từ xưa nay.

2. Niềm tin vào Phật Tánh của chính mình:
“Muốn cầu thấy Phật, thì chỉ cầu biết chúng 

sanh. Nếu ngộ tự tánh thì chúng sanh là Phật... Tự 

thể của chân tâm chẳng phải là cái chúng ta nói 
được. Nó trong suốt như hư không, như tấm gương 
trong sạch tròn sáng… Chỉ có người ngộ nhập nó, 
thì biết ngay nơi tâm mình… Tâm, Phật, chúng 
sanh, cả ba đều là một”.

Tin được rằng tâm chúng sanh chúng ta là một 
với tâm Phật, đây là niềm tin cần thiết để tinh tấn 
đi trên con đường. Cho đến khi thấy điều đó là một 
sự thật không thể nghi ngờ, và tiếp tục đi cho đến 
khi tròn vẹn, hoàn toàn chứng ngộ tâm mình là tâm 
Phật, ở mặt thể cũng như ở mặt dụng. Đó là con 
đường Thiền.

Nếu so sánh với Đại Toàn Thiện (Dzogchen), 
tâm chúng sanh chính là tâm Phật, đó là Nền Tảng. 
Nền Tảng ấy phải được Thấy, từ cái thấy Nền Tảng 
ấy có Thiền Định, tức là liên tục hộ trì nó. Rồi có 
Hạnh, tức là làm sâu rộng cái Thấy ấy trong mọi 
sinh hoạt của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Hạnh tròn 
đầy, đó là Quả, tất cả sanh tử biến thành Niết-bàn, 
không chỗ nào không là tâm Phật, không là Đại 
Toàn Thiện.

3. Phát Bồ-đề tâm:
Bồ-tát là người phát nguyện Bồ-đề tâm, “Nguyện 

đạt đến giác ngộ để độ thoát cho chúng sanh”. Đó là 
Bồ-đề tâm nguyện, và thực hiện lời nguyện ấy trải 
qua nhiều kiếp là Bồ-đề tâm hạnh. Với lời nguyện 
ấy, Bồ-tát tích tập trí huệ (giác ngộ) và phước đức 
(độ thoát chúng sanh do lòng bi). Khi hai sự tích 
tập ấy đã tròn đủ thì đó là Phật Quả. Phước huệ hay 
trí bi là con đường Bồ-tát. Trong Sự lý dung thông, 
Thiền sư nói:

“Đường lên hiền thánh Phật tiên
Gồm no phước huệ vẹn tuyền chẳng sai”.

Và:   
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“Tẩy không non mạn thành nghi
Một lòng bình đẳng trí bi độ người”.  

Và:

“Bể từ rạt sạch nguồn mê
Máy thiêng mở khép đề huề độ sanh”.

Ngài nói về nguyện hạnh trong Kim Cương 
kinh giải lý mục: “Phát nguyện là trong kinh giáo 
dạy khiến hạnh nguyện đầy đủ hài hòa. Tuy có công 
hạnh mà chẳng có chí nguyện thì hạnh ắt chẳng 
định. Dầu có chí nguyện mà chẳng có công hạnh, 
nguyện ắt hư vong vậy. Phải nên hạnh nguyện tương 
ưng hài hòa, bèn hợp được chẳng lỗi mới nên phát 
nguyện vậy”.

Tóm lại, muốn đạt đến Trí Bi đầy đủ phải hành 
công hạnh Bồ-tát, và muốn hành công hạnh Bồ-tát, 
phải phát nguyện Bồ-đề tâm.

4. Ba pháp tu Chỉ, Quán, và Chỉ Quán song tu
Ba pháp tu chủ yếu của Phật Giáo là Chỉ, Quán, 

và Chỉ Quán song tu hay Thiền. Yếu chỉ tu hành là, 
“Đó là ý chỉ nghiên cứu cùng tột cái tâm, rõ nguồn 
cái thức”.

“Năm hai mươi lăm tuổi, sư học đạo với Thiền 
sư Viên Cảnh ở Lục Hồ. Sau sư lại tìm đến Thiền sư 
Đại Thâm Viên Khoan để tham học. Sau khi xuất 
gia sư dùng thuyền ra biển Nam Hải trụ trên ngọn 
núi Tim Bút La, cất ba gian nhà tranh để tu. Ở đây 
sư chuyên tu thiền định và giữ gìn giới luật tinh 
nghiêm được hơn tám tháng. Những nơi này vắng 
vẻ, là chỗ hang ổ của ma quái. Chúng chẳng làm gì 
được sư, nhưng sư cho rằng chỗ này là ác địa, khó 
giáo hóa, bèn về làng cũ… Sau đó sư lại ra Tim Bút 
La và ở đó hơn tám năm”.

Về Chỉ Quán song tu hay Thiền, chúng ta trích 
một số đoạn trong Ngữ lục của ngài:

“Hằng gìn pháp nhẫn vô sanh
Chỉ quán vằng vặc phân minh rạch ròi”.      
Và:

“Máy thiền cơ trong nơi định tuệ
Phải tham tường mới kể chân tu”.
(Sự lý dung thông)

Chỉ là tịch, quán là chiếu. Chỉ quán đồng thời là 
tịch chiếu đồng thời. Chân tâm, hay tánh giác, hay 
Pháp Thân vốn có sẵn cái tịch chiếu đồng thời hay 
chỉ quán đồng thời này.

“Tịch mà hằng chiếu gọi là trí huệ Bát-nhã. 
Chiếu mà hằng tịch gọi là Giải thoát. Chiếu tịch 
đồng thể gọi là Pháp Thân. Thí dụ minh ngọc viên 
châu. Minh là Bát-nhã, tịnh là giải thoát, viên là 
Pháp Thân” (Kim Cương kinh giải lý mục).

Tu thiền là xoay ánh sáng trở lại quan sát tâm 
mình, nhìn ra bản tánh của tâm ấy: “Nếu biết xoay 
ánh sáng soi lại nơi mình, bỏ cảnh mà quan sát tâm 
thì mắt Phật sáng rõ mà bóng nghiệp thành không. 
Pháp Thân hiện ra mà những dấu vết của trần dứt 
tuyệt”.

“Trí năng chiếu vốn không, cảnh sở duyên cũng 
lặng. Cảnh và trí đều vắng thì tâm ý an nhiên. Đó 
mới là đường chính yếu của việc trở về nguồn”.

Trong bản tánh của tâm, không có chủ thể và 
đối tượng. Khi đi đến cùng cái tâm hàng ngày, mới 
thấy tâm chủ thể “vốn không”, tức thời cảnh đối 
tượng cũng lặng. Không tâm không vật, đó là nguồn 
cội, hay là bản tánh, của tâm.

Bản tánh của tâm, hay nguồn cội, hay tự tánh, 
không có vật gì và không có tư tưởng, phân biệt 
gì, giống như hư không. Nhưng cái giống như hư 
không ấy không phải vô tri, mà là thấu biết, nên gọi 
là tánh biết.

“Tự tánh rõ biết nên không đồng với gỗ đá. 
Tay không cầm ngọc như ý, cũng không tự nắm 
lại, nhưng như vậy không phải là không có tay. Vì 
tay an nhiên tự tại, nên không giống với sừng thỏ. 
Thời gian trước không có phiền não có thể bỏ. Thời 
gian giữa không có tự tánh có thể giữ. Thời gian sau 
không có Phật có thể thành. Đó gọi là ba thời đoạn 
dứt. Đó gọi là ba nghiệp trong mát”.

Bản tánh ấy không tăng không giảm, không dơ 
không sạch, không sanh không diệt, xưa nay thanh 
tịnh, chưa từng tách hở chúng ta mảy tóc. Đó là tâm 
ta, mà cũng là Phật tâm của ta.

“Ba đời Chư Phật đều ở trong thân ta, chỉ vì tập 
khí (thói quen ô nhiễm) che ám, cảnh ngoài xoay 
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chuyển bèn tự mê lầm mà thôi. Nếu nơi tâm mà vô 
tâm thì đó là Phật quá khứ. Vắng lặng bất động đó 
là Phật vị lai. Tùy cơ ứng vật, đó là Phật hiện tại. 
Thanh tịnh không nhiễm đó là Phật ly cấu. Ra vào 
không ngại đó là Phật thần thông. Đến đâu cũng an 
vui đó là Phật tự tại. Nhất tâm trong sáng đó là Phật 
quang minh. Niệm đạo kiên cố đó là Phật bất hoại. 
Biến hóa vô cùng, duy chỉ là một tánh chân”.

5. Đốn ngộ
Đốn ngộ là thấy trực tiếp tự tánh, hay Phật 

Tánh, hay tánh Không, hay Pháp Thân: “Mặt Thầy 
sẽ thấy trên mặt mình”. Thấy được Phật Tánh (Kiến 
đạo vị hay Thông đạt vị), vào con đường đạo và đi 
trên đó (Tu tập vị, con đường thiền định), cho đến 
lúc không còn tu tập nữa, không thiền định nữa (Vô 
công dụng đạo), cho đến viên mãn (Cứu cánh vị).

Thiền sư Hương Hải nói về điều này như sau: 
“Nếu biết xoay ánh sáng soi lại chính mình, bỏ 
cảnh mà quan sát tâm, thì mắt Phật sáng rõ mà bóng 
nghiệp thành không, Pháp Thân hiện ra mà những 
dấu vết của trần dứt tuyệt”. Pháp Thân hiện ra đó là 
đốn ngộ, và rồi tiếp tục tu cho đến khi chứng ngộ 
hoàn toàn Pháp Thân.

Ngộ là thấy trực tiếp tự tánh hay “đạo”, và sau 
đó là tu bằng cách tương ưng không hở sót với nó:

“Thấy đạo mới tu đạo
Không thấy làm sao tu
Tánh đạo như hư không
Hư không làm sao có
Xem khắp người tu đạo
Khơi lửa tìm bọt nổi
Chỉ cần xem con rối
Dây dứt dừng hết cả”.

Ngộ là thấy Nền Tảng của cuộc sống thân tâm 
mình, Nền Tảng ấy Thiền gọi là tâm địa:

“Cần phải thầm tương ưng tâm địa 
Mới ngộ bình sanh đời trong mộng”.

6. Tiệm tu
Tiệm tu là y nơi tánh mà tu sau khi đã thấy phần 

nào thật tánh hay Pháp Thân. Đốn ngộ là thấy được 

một phần Pháp Thân, tiệm tu là thấy và sống cho 
được trọn vẹn Pháp Thân.  

“Pháp Thân hiện ra, những vết trần dứt tuyệt. 
Dùng lưỡi dao huệ tự giác mà mở lấy chân tâm bị 
ràng rịt bên trong, dùng gươm huệ của nhất niệm 
mà chặt đứt những lưới kiến của bụi trần. Ấy là ý 
chỉ nghiên cứu cùng tột cái tâm, rõ nguồn cái thức”.

Tiệm tu là nhập sâu xa sau ngộ, theo quá trình 
Khai Thị Ngộ Nhập trong kinh Pháp Hoa. Thiền sư 
Hương Hải nói:

“Ấy lời khuyên dặn người thiền tử
Lý hiểu tường, sự giữ tiệm tu
Hằng rèn giới hạnh công phu
Lên đường tinh tiến nhẫn phù yên tâm
Ngày càng chuyển nhập chuyển thâm
Nguồn nhân bể quả chớ lầm tóc tơ”.

Dầu có nói đốn, nói viên thì cũng phải đốn viên 
trên con đường khách quan của Đại Thừa gồm Thập 
Tín, Thập Hạnh, Thập Trụ, Thập Hồi Hướng, Thập 
Địa và Đẳng Giác, Diệu Giác.

“Miễn lòng rồi tri túc thì nên
Năm mươi lăm phẩm dưới trên
Luyện tam muội hỏa chí bền kim cương
Nhân thiên mấy đấng phong quang
Tam hiền thập thánh một đường cao siêu”.

Đốn ngộ là một niệm tương ưng với Pháp Thân, 
vượt khỏi tam hiền, đi vào dòng thập địa. Tiệm tu là 
niệm niệm tương ưng với Pháp Thân cho đến viên 
mãn.

“Liền nay niệm niệm không dừng, đó là Phật 
hiện tại. Niệm niệm tương ưng tức niệm niệm thành 
Phật, đó là pháp môn phương tiện tối sơ”.

7. Hạnh Bồ-tát
Hạnh Bồ-tát ở trong phần tiệm tu, một khi đã 

thấy tánh thì “xứng tánh làm Phật sự”. Do đó sự ngộ 
nhập Pháp Thân càng thêm rộng thêm sâu.

Hạnh Bồ-tát là sống trọn vẹn với Phật Tánh 
bằng tất cả thân tâm, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Những 
chân lý Phật Giáo được tìm thấy và sống ngay trong 
cuộc sống trần thế này, do đó chuyển hóa cuộc đời 
sanh tử bình thường thành Niết-bàn vô trụ xứ:
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“Đêm đêm ôm Phật ngủ
Sáng sáng cùng Phật dậy
Đứng ngồi cùng theo nhau
Nói nín cùng trong định
Chẳng lìa một mảy may
Như bóng, hình tương tợ
Muốn biết chỗ Phật đến
Chỉ lời, âm thanh vậy”.

Sống nhuần nhuyễn trong hạnh thì cõi này là 
Tịnh độ, chỗ nào cũng có Phật.

Y vào tánh Không hay Phật Tánh để thực hành 
các ba-la-mật thì dần dần thâm nhập tánh Không, 
đến chỗ ba cái Không, là Không, Vô tướng, Vô tác 
hay Vô nguyện:

“Kẹp non nhảy bể mới tài
Dùng ba-la-mật chứng ngoài Tam Không”.

Các hạnh Bồ-tát được làm y trên tánh Không và 
ở trong tánh Không nên như mộng như huyễn, hành 
động mà vẫn không hành động, hành động mà vẫn 
giải thoát:

“Nhân đà lịch kiếp dụng công
Tu hành như ảo mộng trung hồi trình”.
Dần dần không còn chân và vọng, ta và người, 

phải và trái…  mọi phân biệt chia cắt đều tiêu tan 
hết, chỉ còn một Tánh Chân, một Phật Tánh:

“Không trụ không trước, chẳng nhiếp chẳng 
thu, phải trái đều quên, năng sở đều dứt. Cái vắng 
lặng này cũng tức là Bát-nhã hiện tiền, tâm tâm 
làm Phật, không một tâm nào mà chẳng phải là tâm 
Phật, chốn chốn thành đạo, không một chốn nào 
chẳng phải là cõi Phật. Cho nên chân và vọng, vật 
và ta, nêu lên một mà thâu tất cả. Tâm, Phật, chúng 
sanh nhất như một thể”.

Đây là điều kinh Hoa Nghiêm  gọi là Nhập Pháp 
Giới, hay đi vào Hải Ấn Tam-muội:

“Hết thảy chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay 
chẳng ra khỏi Pháp Tánh Tam-muội. Dầu khi mặc 
áo ăn cơm, nói năng cử chỉ, đối đãi sáu căn, thường 
hành nhậm vận, thật là diệu dụng của Pháp Tánh” 
(Kim Cương kinh giải lý mục).

Bảy đề mục ở trên là bảy phương tiện tu hành. 
Bảy phương tiện pháp môn này đều khởi xuất từ 
một Nền Tảng là Pháp Tánh hay Phật Tánh, cho 
nên chúng cùng ở trong Nền Tảng và hỗ trợ lẫn 
nhau cho thiền giả tiến tu. Càng đầy đủ phương tiện 
pháp môn, và mỗi phương tiện pháp môn càng phát 
huy sức mạnh thì sự tiến tu càng nhanh chóng và có 
nhiều kết quả. 

Nhưng nói riêng về một pháp môn, thì vì pháp 
môn nào cũng được thiết lập trên Nền Tảng Pháp 
Tánh hay Phật Tánh, nên ngay nơi một pháp môn, 
người ta vẫn có thể tìm thấy Nền Tảng Pháp Tánh 
hay Phật Tánh. Và nơi mỗi pháp môn tu hành, mỗi 
pháp môn đều có đầy đủ các pháp môn khác. Trong 
sự dung thông vô ngại của các pháp môn đồng thời 
tiến bộ như vậy, hành giả tự tin và hoan hỷ đi trên 
con đường Thiền. 

 Theo Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo số 212

Lá Thư Điều Ngự

Tiếp theo trang 3

Nhân mùa Vu Lan, xin hãy trở về với chính 
mình, an trú nơi chân tâm như như bất động như 
khái niệm “Như Lai” mà kinh Kim Cang đã khai 
thị: “Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ, cố danh Như 
Lai” (Như Lai, một thực tại như thế, không đi về 
đâu vì chẳng từ đâu đến) để tự vượt lên nỗi sợ 
hãi, bất an và căng thẳng.

Đức Phật dạy, chúng ta không phải là những 
gì chúng ta nói mà chính là những gì chúng ta 
thực hiện. Hãy thực hiện hạnh hiếu với tất cả 
khả năng có thể trên nền tảng của đại bi tâm và 
tuệ giác siêu việt như một lịch nghiệm đầy thực 
nghiệm thâm viễn trong “không tướng” và “tánh 
không”.

Kính chúc chư liệt vị thành tựu viên mãn 
hạnh hiếu và Bồ đề tâm ngày một tăng triển tốt 
đẹp.

Mùa Vu Lan PL. 2564 - 2020
TK Thích Viên Lý
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How to deal with sickness*

What we can do until we eliminate its root cause
Thubten Chodron

W e all get sick. The only way to avoid sickness 
is to die fi rst. But otherwise, once we’re born 
into cyclic existence with this body that’s 

under the infl uence of mental affl  ictions and karma, 
then sickness is guaranteed. But that’s the nature of 
our body—it gets old and it gets sick.

So how do we deal with sickness when it comes? 
We can just feel sorry for ourselves. We can blame 
somebody else. We can be angry. We can make our-
selves and everybody around us quite miserable. 
Does that cure the illness? No, of course not.
Obstacles to eliminating the root cause 
of sickness

One thing is to get rid of the root cause of sick-
ness, which is birth. If we don’t want to get sick, 
then we should not be born in samsara. How do we 
get rid of birth in samsara? By eliminating the prin-
cipal cause, which is principally ignorance and at-
tachment.

We all say, “Yes, yes, I must get rid of my ig-
norance. But, later, “I’m having a good time right 
now. I’m young and my whole life is in front of me. 
There’s so much I can do. There’re so many people 
I want to be with. So many people I care about. I 
want to have a career. I want to travel. I want to 
have all the pleasures. I want to do this and that. I’ll 
worry about cyclic existence later on.”

Well, that’s what we have been doing for eons. 
We’ve been procrastinating for eons. Where has it 
gotten us? One rebirth after another. We just keep 
taking one rebirth after another because we keep 
procrastinating. Why do we procrastinate? Because 
of attachment.

So here we are again. Root cause of our suff ering: 
ignorance and attachment. Why don’t we eliminate 
ignorance and attachment? Because we’re ignorant 
and attached. We have to see the situation clearly. 

We have to develop great courage to see the situ-
ation we’re in, and then put some eff ort into real-
izing the ultimate nature of reality, the emptiness of 
all phenomena. In that way, we eliminate the igno-
rance which causes birth, aging, sickness and death.

Now, until we get to that point when we can real-
ize emptiness, how else can we deal with sickness? 
Well, there’s a variety of quite interesting ways.
Press the “pause” button on our horror stories

One way is to examine the mind and see what 
our reaction to sickness is. I don’t know about you, 
but when I’m sick, my mind gets very afraid and I 
start writing horror stories.

For example, I get a funny feeling here in my 
chest and I conclude that I’m going to have a heart 
attack. “Is somebody going to pick me up? Will 
they take me to the hospital? What will happen at 
the hospital?” It was just a small thing, but my mind 
blows it up into, “I’m going to have a heart attack!”

Or we have an upset stomach and we think, 
“Oh, I have stomach cancer.” When our knees hurt 
in meditation position, «Oh, I’d better move because 
otherwise I’m going to be crippled my entire life.» 
Does your mind write these kinds of horror stories?

What we have initially is the sensation of some 
discomfort in the body—a physical sensation. And 
depending on how we relate to that physical sensa-
tion, we can create a whole lot of mental suff ering. 
When we react to that physical sensation with fear 
and all the horror stories, we create tons of mental 
suff ering, don’t we?

If we’re able to press the “pause” button on our 
horror stories, and just be aware of the physical sen-
sation, then we don’t need to create so much mental 
suff ering. It becomes just a sensation to experience. 
It doesn’t have to be something that we’re afraid of, 
something that we tense up about. It’s just a sensa-
tion, and we let that sensation be.
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It’s quite interesting. In our meditation, we ex-
perience diff erent physical sensations. If we label a 
sensation “pain in the knee,” then everything really 
starts to hurt. But if we label it “sensation” and we 
don’t have the concept of the knee so much, then 
it’s just a sensation. Where’s the sensation? Where’s 
the body?

You can experiment with diff erent ways of play-
ing with the physical experience of pain in your 
meditation, instead of falling back into the habit of 
tensing around it and being afraid of it.
“How great that I’m sick!”

Another alternative way to respond when we’re 
sick, is to say, “How great that I’m sick!”

It’s the opposite of how we usually think, isn’t 
it? The Dharma antidotes for most of our affl  ictions 
are the exact opposite—exactly what we don’t want 
to do. It’s the case here, which means when we’re 
sick, to say, «Great! It’s so great that I’m sick.»

You’re going to say, “Are you crazy? What do 
you mean by it’s great that you’re sick?”

Well, our illness is caused by negative karma 
that we created in the past. Now that the negative 
karma is ripening in the form of our sickness, it’s 
not obscuring our mind anymore. Maybe that nega-
tive karma actually had the force to cause us to be 
reborn in a horrible rebirth (such as a hell being, 
hungry ghost or animal) for quite a long time, but 
instead it’s ripening now as some kind of small 
pain. If we look at it that way, then the illness we 
have right now is actually quite manageable. It’s 
not something to freak out about. It’s not that bad.

So sometimes, saying “Oh good!” is a good an-
tidote. I’ll tell you a story about one nun who is a 
friend of mine.

One time she was on retreat and she had a big 
boil on her cheek which was very painful. During 
the break time between her meditation sessions, she 
bumped into our teacher, Lama Zopa Rinpoche.

Rinpoche said, “How are you?”
She said [in a moaning tone], “Oh! I have this 

boil…”
And Rinpoche said, “Great! Fantastic! You’re so 

fortunate!”
This was of course the last thing she wanted to 

hear. She wanted some pity instead. But Rinpoche 

said, “This is fantastic! All these negative karma 
that could have ripened in a horrible state, you’re 
experiencing it just by having a boil. How fortunate 
you are!”

So whenever we have some kind of physical pain 
or illness, if we look at it in this way, if we are able 
to see it from this other perspective, then we realize 
that it’s actually not so bad. We can bear it when we 
think of how it could have ripened in another way 
that would have brought much more suff ering. And 
we can feel fortunate that this karma is ripening 
now, so then it won’t obscure our mind anymore. 
So this is another tool to use when you are sick.
What would His Holiness the Dalai Lama say?

There is another story that I love. This hap-
pened several years ago to a friend of mine. She 
was young, maybe in her early thirties. She had 
not been feeling well for a while and had gone 
to the doctor. The doctor gave her some horrible 
prognosis and told her, “This does not look good. 
You’re going to be sick for a long time. You might 
die from it.”

My friend’s instantaneous reaction was of course 
to get upset and feel scared and sorry for herself. 
Then at one point, she just stopped and asked her-
self, “Well, if the Dalai Lama were in my position, 
how would he feel? How would he handle this 
situation?» She thought about it, and the conclusion 
she came to was that His Holiness would say, «Just 
be kind.»

So she adopted that as her motto: “Just be kind.” 
And she thought, “OK, I’m going to be in the hospi-
tal for a while. I’m going to meet all sorts of people 
— the nurses, technicians, therapists, doctors, jani-
tors, other patients, my family, and others. I’m go-
ing to come into contact with a lot of people, and 
I’m just going to be kind.” She made up her mind 
that what she was going to do was to be kind to 
whoever she happened to encounter.

She said once her mind thought like that, then it 
became peaceful. That’s because she had accepted 
that she was going to be sick and she had a mode 
of action, which was to just be kind. She realized 
that even when she was sick, she could still make 
her life benefi cial. She could still give something to 
others that would improve the quality of their life.
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As it turned out, her doctor did more tests and 
told her that he had given her a wrong diagnosis, 
that she didn’t have such a bad disease. Of course 
she’s quite relieved to hear that, but she said it was 
a very good experience having to go through that.
What is a worthwhile life?

I also remember when I was living in Singapore 
in 1987 and 1988, there was one young man who 
was dying from cancer. He was in his late twen-
ties. One day I visited him and he said, “I’m just 
a useless person. I can’t even leave my fl at.” We 
were near the window, and I said, “Look out that 
window. All those people running around—do you 
think their lives are worthwhile? They might be 
busy doing a lot of stuff  but does that mean their 
lives are worthwhile?”

I went on to explain to him that living a worth-
while life does not mean being the busiest of the 
busy. Living a worthwhile life depends upon what 
we do with our mind. Even if our body is incapaci-
tated, if we use our heart and our mind to practice 
the Dharma, our life becomes very benefi cial. We 
don’t need to be healthy to practice the Dharma.

It might be easier to practice if we are healthy, 
but still, if you’re sick, you use whatever time and 
energy you have and you practice. Even if you can’t 
sit up straight, or you’re lying on the bed, or you’re 
sleeping a lot, or whatever it is, you can still think 
kind thoughts. You can still contemplate the nature 
of reality. You can still think about karma. You can 
still take refuge in the Buddha, Dharma and Sangha. 
There’s still a lot that you can do even when you are 
sick. And that makes your life very, very meaningful.

Don’t think your life is meaningful just because 
you are running around making widgets. Don’t think 
that this—having something to show for on the out-
side—is a qualifi cation of a useful life. Sometimes, 
we may have a lot of things to show for our eff orts on 
the outside, but in the process of doing these things, 
we created a ton of negative karma. That negative 
karma is not a useful product of our life.

On the other hand, we could be sick and lying in 
bed, but if we use our mind to create a lot of posi-
tive karma, which will become the cause for a good 
rebirth and bring us closer to liberation and enlight-
enment.

Thích Viên Huy

Don’t underestimate the power of the mind. The 
mind is really very powerful. Even if you’re sick, 
just the power of the positive thoughts that you gen-
erate can infl uence the people around you quite a bit.

*  h  p://thubtenchodron.org/2006/04/coping-pain-illness/

Nhớ Mẹ

Có nhiều lúc bỗng dưng con nhớ mẹ.
Khi cuộc đời tắt lịm những niềm vui
Con đã nhớ và đã từng như thế
Và hôm nay con lại thấy ngậm ngùi

Con xa mẹ khi con còn thơ dại
Ngã rẽ cuộc đời nay ngược mai xuôi
Giờ ngẫm lại dòng đời trôi nhanh quá
Tóc phai màu mà nỗi nhớ chưa nguôi

Tìm chân lý giữa biển đời ô trọc
Bóng lợi danh cứ sánh bước song hành
Trong tiềm thức xót thương đời trôi nổi
Áo chưa sờn kiếp sống đã qua nhanh

Giờ đây mẹ tóc xanh không còn nữa
Mắt đã mờ mà vẫn thấy con xưa
Hình bóng cũ lập lờ trong ngấn lệ
Vu lan về tháng bảy những giọt mưa…
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Phương Cách Đối Phó Với Bệnh Hoạn*

Chúng ta có thể làm gì khi chưa diệt trừ được nhân gốc

Thubten Chodron • Diệu Liên - Lý Thu Linh dịch

Trước hết chúng ta phải hiểu 
rằng bệnh hoạn là điều không 
tránh được. Tất cả chúng ta đều 
phải bệnh. Một khi ta đã được 
sinh ra trong vòng luân hồi với 
thân chịu ảnh hưởng của những 
xung đột tâm lý và nghiệp, thì 
bệnh là điều chắc chắn phải xảy 
ra. Đó là bản chất của thân – nó 
già đi và bệnh. Cuối cùng nó sẽ 
hoàn toàn ngừng hoạt động. Nó 
chết và tâm thức đi tái sinh.

Những phương cách để đối 
phó với bệnh khi nó xảy ra là 
gì? Phản ứng thông thường của 
chúng ta đối với bệnh là cảm thấy 
thương thân, trách người và sân 
hận. Các phản ứng này chỉ khiến 
bản thân chúng ta và người xung 
quanh thêm khổ sở. Chúng có 
chữa được bệnh không? Không, 
dĩ nhiên là không.

Diệt trừ vô minh và bám víu 
sẽ diệt trừ được tái sinh trong luân 
hồi, là nhân gốc của bệnh.

Đức Phật khuyên chúng ta 
nhìn bệnh từ một quan điểm rộng 
rãi hơn; đó là dầu ta có tìm được 
phương thuốc phù hợp để chữa 
bệnh, ta cũng cần tìm hiểu nguồn 
gốc của bệnh. Bệnh xảy ra khi 
con người phải sinh ra trong vòng 
luân hồi. Một khi đã được sinh ra, 
chúng ta sẽ phải có bệnh, trừ khi 
cái chết đã đến trước rồi. Nguyên 

nhân gì khiến ta tái sinh trong 
vòng luân hồi? Chính là tâm bám 
víu vào tham, sân, si và nghiệp 
(các hành động ở thân, ở miệng 
và ở ý). Những thứ này hợp lại để 
thành nguyên nhân chánh: là sự 
bám víu vào ngã, là vô minh. Vô 
minh khiến ta không hiểu về bản 
chất của thực tại. Do đó giải thoát 
bản thân khỏi sự vô minh này là 
điều tiên quyết.

Phần đông chúng ta đồng ý, 
“Đúng, đúng, tôi phải loại bỏ si 
mê. Nhưng, tôi sẽ làm điều đó 
sau này. Hiện giờ tôi đang mạnh 
khỏe. Tôi trẻ trung và cuộc đời 
đang ở phía trước. Tôi có thể làm 
rất nhiều thứ. Tôi muốn ở bên 
cạnh những người tôi quan tâm. 
Tôi cần trải nghiệm cuộc sống. 
Tôi muốn có một nghề nghiệp. 
Tôi muốn du lịch. Tôi muốn có 
những dục lạc mới. Tôi muốn 
sáng tạo nghệ thuật, hay thể thao. 
Tôi muốn làm điều này và điều 
nọ. Tôi sẽ quan tâm về vòng luân 
hồi sau này”.

Qua hằng tỷ kiếp, chúng ta đã 
dùng dằng khi đối mặt với nguyên 
nhân gây ra đau khổ cho ta. Sự 
dùng dằng kéo dài và những lời 
biện hộ đã đưa chúng ta đi đâu? 
Chúng ta cứ tiếp tục nói như thế 
từ kiếp này sang kiếp khác. Tại 
sao chúng ta trì hoãn? Bởi vì 
tham ái.

Khổ bắt nguồn từ si mê và 
tham ái. Để loại bỏ chúng, trước 
tiên chúng ta phải thấy toàn cảnh 
luân hồi như thế nào một cách 
rõ ràng. Điều này liên quan đến 
việc phát triển lòng can đảm to 
lớn để quán sát nội tâm, để truy 
tìm nguồn gốc của luân hồi, các 
giải pháp khác (giải thoát), và 
con đường đến giải thoát. Chúng 
ta phải học về và dồn sức lực vào 
việc nhận thức bản chất tột cùng 
của thực tại, sự trống vắng của 
hiện hữu của tất cả mọi người và 
mọi vật. Chỉ có như thế, thì chúng 
ta mới có thể loại bỏ si mê là 
nguồn gốc tạo ra sinh, già, bệnh 
và chết.

Tôi sẽ nói thêm về những cách 
quen thuộc để đối phó với bệnh, 
nhưng vì theo sát giáo lý của Đức 
Phật, tôi muốn trước hết bàn đến 
đề tài này trong cái nhìn đúng đắn. 
Bỏ qua việc giải thích vòng luân 
hồi để giúp bạn được ích lợi đối 
với những vấn đề ngay trước mắt 
sẽ là dối gạt bạn. Tái sinh trong 
luân hồi mới đích thực là vấn đề 
và nhận thức được bản chất thực 
sự của thực tại một cách trực tiếp 
mới là giải pháp của vấn đề. Tuy 
nhiên, cho tới khi chúng ta đạt đến 
điểm đó, cho tới khi chúng ta nhận 
thức được sự trống vắng của hiện 
hữu, thì đây là một số cách khác 
để đối phó với bệnh hoạn:
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1. Bấm nút dừng sợ hãi.
Hãy quán sát tâm và nhìn 

xem chúng ta phản ứng như thế 
nào đối với bệnh. Tôi không biết 
bạn có giống như thế không, 
nhưng khi bệnh, tâm tôi rất sợ hãi 
và thường nghĩ đến “tình trạng 
tệ hại nhất” để kết luận. Thí dụ, 
tôi có cảm giác lạ ở ngực thì liền 
nghĩ rằng tôi sẽ bị đột quỵ. “Nếu 
tim có vấn đề khi tôi đang ở trong 
thất của mình thì sẽ như thế nào? 
Biết có ai tìm ra tôi kịp không? 
Liệu họ có đưa tôi đến bệnh viện 
đủ nhanh không? Ở Mỹ, chúng 
tôi không có chương trình bảo 
trợ sức khỏe rẻ tiền, nên những 
tổn phí về sức khỏe sẽ như thế 
nào?” Chỉ là một cảm giác khác 
lạ nhỏ, nhưng tâm tôi đã phóng 
đại nó, “Liệu bệnh tim này có đe 
dọa cuộc sống của tôi không!” 
Lại một màn khác: bụng của ta 
hơi khó chịu, ta liền nghĩ, “Đây 
chắc là ung thư bao tử rồi”. Khi 
đầu gối ta đau lúc ngồi thiền, ta 
liền nghĩ “Tôi phải chuyển tư thế 
ngay lập tức, nếu không tôi sẽ bị 
tàn phế cả đời”. Tâm của bạn có 
trở nên hoang dại và tạo ra những 
câu chuyện khủng khiếp như thế 
không?

Lúc bắt đầu, chỉ là một cảm 
giác khó chịu ở trong thân – một 
cảm giác vật lý. Tùy thuộc vào 
việc chúng ta xem cảm giác 
vật lý đó như thế nào, chúng ta 
có thể tạo ra rất nhiều khổ tâm. 
Nếu chúng ta có thể bấm cái nút 
“Dừng lại” trên tâm sợ hãi và chỉ 
ý thức về cảm giác vật lý, ta sẽ 
không tạo ra phiền não cho tâm. 
Đó chỉ là một cảm giác, không có 
gì đáng sợ. Chúng ta không phải 

căng thẳng. Cảm giác chỉ là cảm 
giác, hãy để nó như thế.

Khi hành thiền, chúng ta trải 
nghiệm những cảm giác vật lý 
khác. Nếu ta gán cho một cảm 
giác là “đau”, thì mọi thứ thực sự 
bắt đầu đau. Tuy nhiên, nếu ta chỉ 
nói “cảm giác”, và không tạo ra 
một cái tưởng mạnh mẽ hay hình 
dung trong tâm về đầu gối của 
mình, thì nó chỉ là cảm giác. Hãy 
quán niệm: Đâu là cảm giác? Đâu 
là thân?

Hãy thử nghiệm nhiều cách 
với cái đau nơi thân khi hành 
thiền, thay vì lập lại thói quen trở 
nên căng thẳng và sợ hãi khi đau.

2. Điều gì khiến cảm giác này 
là “của tôi”?

Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì 
đã khiến bạn căng thẳng, sợ hãi 
khi bạn trải nghiệm một cảm giác 
nào đó? Nếu quán sát, ta sẽ thấy 
đó là vì ta gán cho nó là của tôi, 
“Tôi đau. Lưng tôi nhói buốt”. 
Ngay khi được dán nhãn “của 
tôi”, thì một cảm giác mạnh mẽ 
về “cái tôi” phát khởi, và cảm giác 
đau đó trở thành ghê gớm. Trong 
lúc hành thiền, chúng ta có thể tự 
hỏi mình, “Điều gì khiến cảm giác 
này là của tôi? Cái gì là tôi hay của 
tôi trong cảm giác này?” Khi tâm 
quán chiếu sâu xa về điều này, là 
cách ta chất vấn ý thức mạnh mẽ 
về một “cái tôi” bền vững. “Cái 
tôi” và “Của tôi” có hiện hữu 
đúng như ta tưởng không? Từ đó 
ta quán về sự không có mặt của 
một hiện hữu độc lập hay một chủ 
thể thường hằng.

3. Hãy nghĩ, 
“Tốt! Bệnh cũng tốt!”

Một cách khác để đối phó với 
bệnh là hãy nghĩ, “Tôi bệnh à, tốt 
thôi!” Đây là một cực đoan đối 
nghịch với cách chúng ta thường 
suy nghĩ phải không? Thuốc 
chữa của Pháp đối với hầu hết 
những khó khăn của chúng ta đều 
chính là sự đối nghịch lại đối với 
những gì tâm ta thường tự động 
nghĩ. Đức Phật khuyên ta làm 
ngược lại với những gì mà bản 
ngã muốn làm. Trong trường hợp 
này khi bệnh, ta nên nhủ, “Tốt! 
Có bệnh tôi cũng vui!”

Có thể bạn sẽ nghĩ, “Điên 
à? Làm sao có thể nói, ‘Tôi vui 
khi bị bệnh?’ Hãy nhìn sự việc 
theo cách này: bệnh của ta là do 
nghiệp xấu mà ta đã tạo ra trong 
quá khứ. Giờ thì nghiệp đó đã 
ra quả dưới hình thức bệnh, nó 
không còn che mờ tâm trí ta nữa. 
Có thể nghiệp xấu đó có năng 
lực khiến ta phải tái sinh đọa 
vào những nơi ghê gớm (như địa 
ngục, ngạ quỷ hay súc sanh) một 
thời gian dài, nhưng thay vào 
đó giờ nó chỉ trổ quả mà nếu so 
sánh thì ít khổ hơn nhiều. Nếu ta 
quán chiếu như thế, thì căn bệnh 
mà ta hiện đang mang thực sự trở 
nên khá bình thường. Không có 
gì phải làm ầm ĩ. Không đến nỗi 
tệ; nếu so với một kiếp sống đọa 
đày hằng tỷ kiếp, thì việc này 
chỉ như cơn gió nhẹ! Thực ra, 
nếu có thể thanh tịnh hóa những 
nghiệp xấu đáng kinh của ta dễ 
dàng như thế, thì ta không màng 
nếu có phải bệnh nặng hơn chút 
đỉnh!
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Một sư tỷ của tôi lúc đang 
nhập thất, bị một mụt hạch to 
nổi lên ở miệng. Rất đau. Khi cô 
đang đi bách bộ sau một thời khóa 
thiền, cô gặp sư phụ chúng tôi, 
ngài Lama Zopa Rinpoche. Ngài 
hỏi, “Cô khỏe không?” Cô rên rỉ, 
“Con bị mụt hạch…” Rinpoche 
trả lởi, “Tốt! Tuyệt vời! Cô may 
mắn quá!” Dĩ nhiên, cô chẳng 
muốn nghe những lời như thế. Cô 
cần những lời thương hại. Nhưng 
Rinpoche lại tiếp, “Tốt quá! Cô 
đang trả quả cho những nghiệp 
xấu đến nỗi có thể khiến cô phải 
đọa đày, chỉ bằng bị một mụt 
hạch. Cô thật may mắn!”

Nếu nhìn sự việc theo cách 

đó, ta sẽ nhận thấy rằng căn bệnh 
hay cái đau mình đang mang thực 
sự không quá tệ. Ta có thể chịu 
đựng khi nghĩ rằng nó còn có thể 
trổ nghiệp tệ hơn. Thêm nữa, ta 
cảm thấy may mắn vì nghiệp này 
đã chín, nó không còn ám ảnh 
tâm trí ta nữa. Không còn bị nó 
che mờ tâm, thì việc thực hiện 
được con đường giải thoát sẽ dễ 
dàng hơn. Đây là một phương 
cách khác mà ta có thể sử dụng 
khi đau bệnh.

4. Hãy Tử Tế Với Người
Mấy năm trước đây, một 

người bạn tôi ở tuổi chớm ba 
mươi đi khám bác sĩ vì cô không 

thấy khỏe. Bác sĩ chẩn đoán là cô 
đang mắc một căn bệnh nan y, cô 
sẽ phải bệnh một thời gian dài và 
có thể phải chết.

Phản ứng tức thì của cô bạn 
ngay lúc đó, dĩ nhiên, là sợ hãi, 
phiền muộn. Cô bắt đầu rơi vào 
trạng thái trầm cảm, tự thương 
hại và cáu gắt. Rồi bất chợt, cô 
dừng lại và tự hỏi, “Nếu đức Đạt-
Lai-lạt-ma ở trong hoàn cảnh 
như mình, thì ngài sẽ cảm thấy 
thế nào? Ngài sẽ ứng xử thế nào 
trong hoàn cảnh đó?” Suy nghĩ 
nhiều về điều đó, cuối cùng cô 
nghĩ là Ngài sẽ kết luận, “Hãy 
sống tử tế”.

Do đó, cô chấp nhận “Hãy 
sống tử tế” như một câu châm 
ngôn. Cô nghĩ, “Mình sẽ phải 
vào ở trong bệnh viện một thời 
gian và sẽ gặp đủ loại người ở đó 
– y tá, y sĩ, điều trị viên, bác sĩ, 
nhân công, các bệnh nhân khác, 
người thân trong gia đình và 
nhiều người khác nữa. Tôi sẽ tử 
tế với tất cả mọi người”. Cô quyết 
tâm sẽ tử tế với tất cả những ai cô 
gặp trong quá trình ở bệnh viện 
và ở khu điều trị.

Một khi tâm đã quyết sống 
tử tế, nó trở nên bình an. Cô đã 
chấp nhận bệnh của mình, và cô 
đã có phương thức hành động, 
đó là sống tử tế. Cô nhận ra rằng 
dầu khi bị bệnh, cuộc đời của cô 
cũng có thể mang lại lợi ích cho 
người. Cô có thể chia sẻ sự tử tế 
với người khác để cải tiến chất 
lượng cuộc sống của họ. Cô có 
thể là một bệnh nhân biết hợp 
tác, vui vẻ và biết ơn, người có 
thể mang hạnh phúc đến cho các 
nhân viên bệnh viện và các bệnh 
nhân khác.

Cảm Ơn Cuộc Đời

Cảm ơn Trên cho tôi nhiều nghị lực
Cảm ơn Thầy cầu nguyện sự bình an
Cảm ơn Bạn quan tâm phone hỏi han  
Cảm ơn Chị nghẹn ngào lời nhân ái.

Cảm ơn Em giọt lệ buồn chia xẻ
Cảm ơn Cháu thấm đậm nghĩa sâu xa
Cảm ơn Đời mở rộng tình bao la
Dành tình thương cho người vợ hiền đau yếu.

Cảm ơn sự nối kết mọi thông tin thăm hỏi
của Iphone, Email, Facebook qua Internet.
Đã chuyển tải lời thăm chúc tình cảm chứa chan 
Của tất cả những tấm thịnh tình trân quí.

Midway City, mùa Vu Lan 2020
Những ngày vui buồn với lẽ vô thường.

Chơn Diệu/Hoàng văn Phong
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Cuối cùng câu chuyện kết 
thúc là, sau khi bác sĩ của cô 
làm thêm các xét nghiệm, ông 
thông báo là sự chẩn đoán đầu 
tiên không chính xác: Cô không 
bị bệnh hiểm nghèo đến thế. Dĩ 
nhiên là cô thấy nhẹ nhỏm khi 
nghe như thế, nhưng cô nói rằng 
việc rèn luyện tâm để đối mặt với 
bệnh là một kinh nghiệm quí báu 
đối với cô. Giờ bệnh không còn 
nguy hiểm đến tính mệnh thì việc 
tử tế với mọi người càng trở nên 
dễ dàng hơn.

5. Luyện tâm để 
sống cho xứng đáng.

Trong những năm 1987 và 
1988 khi sống tại Singapore, tôi 
được gặp một thanh niên trẻ rất 
dễ thương, nhưng đang đối mặt 
với căn bệnh ung thư giai đoạn 
cuối. Anh đang ở vào những 
năm cuối của tuổi hai mươi mà 
trước khi phát bệnh, cuộc đời 
anh tràn đầy niềm vui. Anh vừa 
được nhận vào học Cao học tại 
một trường đại học ở Mỹ, và anh 
đang rất háo hức được du học 
xa. Nhưng sau khi ngã bệnh, tất 
cả mọi dự tính đều ngưng giữa 
dòng. Một lần tôi đến thăm, anh 
buồn rầu nói, “Giờ con chỉ là 
người vô dụng. Muốn ngồi dậy 
đi ra khỏi phòng cũng không 
được”. Chúng tôi đang ngồi cạnh 
cửa sổ, nên tôi nói, “Hãy nhìn ra 
cửa sổ. Có rất nhiều người lái 
xe qua lại, hay di chuyển đến 
các nhà ga, bận rộn đi chỗ này, 
chỗ kia. Anh có nghĩ là cuộc 
sống của họ rất xứng đáng? Họ 
có thể bận rộn đi đây, đi đó với 
bao nhiêu công việc, nhưng có 

phải vì thế mà cuộc đời của họ 
đáng sống hơn không?” Rồi tôi 
tiếp tục giải thích rằng một cuộc 
đời đáng sống không phải là nhờ 
luôn bận rộn. Sống xứng đáng 
tùy thuộc vào việc ta sử dụng 
tâm mình như thế nào. Ngay như 
thân ta có bị bại liệt, nếu ta dùng 
tâm trí mình để hành Pháp, thì 
cuộc sống của ta cũng trở nên rất 
hữu ích. Không cần phải đủ sức 
khỏe mới hành Pháp được.

Dĩ nhiên, nếu có sức khỏe thì 
việc tu tập sẽ dễ dàng hơn, tuy 
nhiên nếu bệnh, ta vẫn có thể sử 
dụng bất cứ thời gian nào, năng 
lực nào còn lại để tu hành. Ngay 
cả khi ta không thể ngồi dậy nổi, 
phải nằm liệt giường, ngay cả khi 
ta bị hôn mê nhiều giờ, ngay cả 
khi ta yếu sức, không còn nhìn 
thấy rõ, ta vẫn có thể nghĩ đến 
những điều thiện lành và quán 
tưởng đến bản chất thực sự của 
thực tại. Chúng ta có thể quán về 
nghiệp và an trú trong Tam Bảo 
(Phật, Pháp và Tăng). Có bao 
nhiêu Pháp hành ta có thể thực 
hành ngay cả khi ta đang đau 
bệnh. Khi ta lợi dụng hoàn cảnh 
này để thực hành những điều 
Phật dạy, là ta đang khiến cuộc 
sống của mình tràn đầy ý nghĩa.

Đừng nghĩ rằng cuộc đời của 
bạn có ý nghĩa chỉ vì bạn chạy 
đây chạy đó làm những việc 
không tên. Đừng nghĩ rằng vì có 
tiền, vì bận rộn công việc, sở hữu 
bao nhiêu thứ và có biết bao bạn 
bè là chất lượng của một cuộc 
sống có ý nghĩa. Đôi khi, nhìn bề 
ngoài cuộc sống của chúng ta có 
vẻ tuyệt vời. Chúng ta có nhiều 
bằng khen, nhiều của cải vật chất 

để làm biểu tượng cho những nỗ 
lực của ta, nhưng trong quá trình 
tạo ra chúng, ta có thể đã tạo ra 
bao nghiệp xấu ác. Nghiệp xấu 
đó không phải là sản phẩm hữu 
ích trong các hoạt động của ta. 
Thí dụ, do có nhiều ham muốn 
hay tham vọng chấp ngã để được 
danh tiếng, chúng ta có thể dối 
trá, lường gạt người khác. Ta có 
thể nói xấu người khác, làm bại 
hoại danh tiếng của họ, phá hủy 
tình bằng hữu và kể xấu kẻ khác 
để đạt được điều mình muốn. Dù 
ta có thể thỏa mãn những ước 
vọng của mình, tất cả những dấu 
hiệu thành công bên ngoài rồi sẽ 
phai nhòa, đến khi ra đi, chỉ có 
nghiệp sẽ đi theo ta mà thôi.

Trái lại, chúng ta có thể bị 
bệnh, phải nằm một chỗ, nhưng 
nếu ta dùng tâm mình để tạo ra 
những nghiệp xây dựng tích cực, là 
ta đang tạo ra nhân cho sự tái sinh 
tốt đẹp. Nếu ta quán từ bi, hành 
thiền cũng như chỉ bày cho người 
hành thiền khi đang nằm một chỗ, 
tâm ta sẽ trở nên gần gủi hơn với 
giác ngộ, giải thoát. Về lâu về dài, 
điều đó làm cho cuộc sống của 
chúng ta vô cùng ý nghĩa.

Chớ coi thường sức mạnh của 
tâm. Tâm rất dũng mãnh.  Ngay 
cả khi ta bệnh, uy lực của những 
tư tưởng tích cực mà ta tạo tác 
cũng có thể ảnh hưởng đến những 
người quanh ta. Những tư tưởng 
và tình cảm tử tế, khôn ngoan 
cũng có thể mang đến các sự tái 
sinh tốt đẹp và đưa ta đến con 
đường giác ngộ.

__________
* http://thubtenchodron.org/2006/04/

duong-dau-dau-benh/
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Lê Giang Trần

Vô Thường Quán

Hồi lúc có tên Tâm Tĩnh
Huơ ngàn tay không chạm tịnh tâm
Hồi này ngụ động sơn lâm
Chào chim tâm tịnh đến thăm bất ngờ
Tâm hồn đang luyện pháp Vô
Chim thuyết pháp Có - Tánh Bồ Tát rơi
Từng chủng tử chợt bay ngời
Trái tim nhập định ra ngoài tiễn chim

Trước kia tịnh khẩu quán âm
Tịnh nhãn quán sắc tịnh tâm quán lòng
Tâm tánh nhìn ngắm tính Không
Không này biến hiện vô thường tử sanh
Phật cười nhìn rất hiền lành
Thôi con về chợ học ngành làm thơ

Nên hồi nọ ở bơ vơ
Làm thơ sinh sống bên bờ tạm dung
Đến hiện tiền chưa thong dong
Niệm kinh nuôi một đời rong về già.

Bướm Chàng Trang

Trời mưa. chim vượt. gió lồng.
Về đâu giữa một cánh đồng mênh mông?
Dập vùi chao đảo trên không
Lạnh người dưới đất băng trong hạt ngàn.

Tuyết. Thành phố gió. Lưu vong.
Tương lai vô định. Nỗi lòng hoang mang
Hình dung đóa bông tuyết tan
Cô đơn như một nốt đàn ngân nga.

Nắng Cali. Tràn bông hoa.
Định thần. định vị. định cư. định đời.
Ý người không qua ý trời
Bốn mươi năm giấc mộng đời hóa thơ.

Tuổi hưu hiền như nai hưu
Thảo cầm viên sống biệt mù rừng xưa
Papillon vượt thoát tù
Đảo hoang loài bướm vô tư bay vờn.

Nhìn lại mặt người trong gương
Là ai trong tiểu thuyết chương cuối cùng?
Đêm qua con bướm chàng Trang
Dẫn người trong mộng về thăm quê nhà.
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KINH PHẬT THUYẾT
ÂN CHA MẸ KHÓ ĐỀN ĐÁP

(Phật Thuyết Phụ Mẫu Ân Nan Báo Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng An Thế Cao

Thích Nữ Tịnh Quang dịch Việt và bình giải

Nghe như vậy, một thời Đức 
Thế Tôn ở thành Xá Vệ, vườn 
Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên; bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ 
Kheo, cha mẹ đối với con có ân 
đức vĩ đại, bú mớm un đúc, dựa 
vào thời tiết để nuôi nấng con… 
và hình hài con mới được trưởng 
thành.

Như có người vai phải cõng 
cha, vai trái cõng mẹ, trãi qua 
hàng nghìn năm, gặp lúc cha mẹ 
tiểu tiện ở trên vai mà lòng không 
hề hờn giận mẹ cha; người con 
này cũng chưa đền đáp đủ ân đức 
của cha mẹ.

Muốn đền đáp ân đức cha mẹ 
là khi cha mẹ chưa có lòn g chính 
tín thì khuyên bảo cha mẹ có lòng 
chính tín để có được nơi an ổn từ 
niềm tin đó, nếu cha mẹ chưa có 
tiếp nhận giới thì khuyên nên thọ 
giới quy y để có được nơi an ổn 
từ sư tiếp nhận giới, nếu cha mẹ 
không chịu nghe giáo pháp thì 
khuyên bảo họ nên nghe để có 
được sự an lạc từ việc nghe đó, 
nếu cha mẹ tham lam thì khuyên 
cha mẹ thực hành hạnh bố thí, vui 
vẻ khuyến khích để cho cha mẹ 
có được nơi an ổn. Nếu cha mẹ 
không có trí tuệ thì giúp cha mẹ 

học hỏi sáng tuệ, vui vẻ khuyến 
khích để họ có được niềm an lạc.

Như vậy mà khuyên (cha mẹ) 
chánh tín đối với chư Như lai, bậc 
Chí chơn đẳng chánh giác, bậc 
Minh hạnh thành, Thiện thệ, Thế 
gian giải, Vô thượng sĩ, Đạo pháp 
ngự, Thiên nhân sư, hiệu Phật 
Thế tôn.1

Và khuyên cha mẹ chánh tín 
đối với giáo pháp; tiếp nhận giáo 
pháp để có được nơi an ổn, hiểu 
được các pháp thậm thâm, hiện 
tiền đạt được kết quả từ ý nghĩa 
cao siêu đó; như thế là người trí, 
mới minh thông việc (khuyên 
nhắc) này.

Lại khuyên cha mẹ chánh 
tín với Thánh chúng (Tăng bảo). 
Thánh chúng của Như lai là bậc tu 
hành hoàn toàn thanh tịnh, là bậc 
mô phạm thường hoà hợp, thành 
tựu các pháp, Thành tựu Giới, 
thành tựu Định, thành tựu Trí tuệ, 
thành tựu Giải thoát, thành tựu 
Giải thoát tri kiến.2

Sở dĩ gọi là Thánh chúng vì 
các vị này đã và đang thành tựu 
Tứ song Bát bối3, đó là Như lai 
Thánh chúng, bậc xứng đáng 
tôn quý, nên tôn phụng và kính 

ngưỡng, các vị Thánh chúng là 
ruộng phước Vô thượng cho thế 
gian.

Như thế các người con (hiếu), 
nên khuyên cha mẹ mình thực 
hành (nếp sống) đạo từ bi.

Các thầy Tỳ kheo thì có hai 
đứa con, đó là con sinh (cho pháp) 
và con dưỡng (tu pháp). Như thế 
Tỳ kheo có hai người con, cho 
nên chư Tỳ kheo cần phải phát 
huy đứa con sinh của mình, nghĩa 
là miệng thường phát ra lời Pháp 
vị, do đó các Tỳ kheo, nên như 
vậy mà tu tập.

Bấy giờ các thầy Tỳ kheo, 
nghe lời dạy của Đức Thế tôn rồi, 
vui vẻ vâng làm.

Lời bình:
“Thiên kinh vạn điển, hiếu 

hạnh vi tiên,” câu này ai cũng 
nằm lòng, nhưng xem ra việc thực 
thi không phải là dễ dàng, nhất là 
trong một xã hội thực dụng và 
những biến động cuồng loạn như 
ngày nay.

Xã hội Á đông ngày xưa thì 
lấy thước đo đạo đức chuẩn mẫu 
của con người xuyên qua việc 
hiếu đạo đối với mẹ cha. Kinh 
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Thi nhắc nhở: “Thương thay 
cha mẹ, khổ cực nuôi ta, muốn 
báo thâm ân, như trời cao lồng 
lộng…” (Ai ai phụ mẫu, sanh 
ngã cù lao, dục báo thâm ân, hiệu 
thiên võng cực…) Không dừng 
lại ở đây, người Trung Quốc có 
câu châm ngôn: “Tề gia, trị quốc, 
bình thiên hạ”. Trong việc tề gia, 
người Trung Quốc đặt căn bản sự 
tôn ti trật tự và hòa ái trong gia 
đình là yếu tố căn bản, đặc biệt 
việc tôn kính cha mẹ là trên hết; 
người có hiếu đạo mới có thể làm 
được việc chính trị, đứng đầu 
trăm họ. Lịch sử của Trung Quốc 
ghi nhận rằng, thời đại an bình và 
huy hoàng nhất của Trung Quốc 
là thời vua Ngu Thuấn và vua 
Văn Đế, trước khi ra làm vua hai 
vị minh quân này đã có hiếu đạo, 
tôn phụng cha mẹ cảm động đến 
trời đất (Nhị Thập Tứ Hiếu).

Truyền thống hiếu đạo nghìn 
đời của văn hóa Việt Nam thì 
được thể hiện qua câu ca dao bất 
hủ:

“Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn 
chảy ra.”

Như thế mà hiểu, ơn cha cao 
vời vợi, tình mẹ thì vô cùng…và 
những ai thực thi được hạnh hiếu 
đều được xã hội yêu mến và kính 
trọng dù kẻ đó không biết được 
một chữ i tờ.

Theo quan điểm của Đức Thế 
Tôn, sự quí kính và phụng dưỡng 
hết lòng đối với cha mẹ là chưa 
đủ để nói lên công lao trời biển 
của hai đấng sinh thành, dù cho 
chúng ta có cõng cha mẹ hàng 
nghìn năm, hay như cái hiếu của 

Giang Cách đời nhà Hán cõng 
mẹ lánh nạn về Hạ Bì thì cũng 
không thấm vào đâu cả. Bởi vì 
dù cho chúng ta có lo “hơi ấm 
quạt nồng,” giúp cho cha mẹ ăn 
ngon mặt sướng, cõng cha mẹ đi 
chơi suốt năm này tháng nọ…vẫn 
không giúp cha mẹ thoát được 
nỗi khổ đau của thân xác như 
già, bệnh… và nỗi khổ đau do vô 
minh nên luân chuyển trong vòng 
sinh tử luân hồi bất tận.

Trong kinh Đức Thế Tôn 
thường dạy: “trong tất cả nỗi đau 
khổ thì vô minh chính là sự đau 
khổ lớn nhất..” cho nên Đức Thế 
Tôn khuyên bảo những người 
con hiếu rằng, nếu thương cha 
mẹ thực lòng, ngoài việc phụng 
dưỡng ra chúng ta nên khuyến 
khích cha mẹ tiếp nhận giới, pháp 
và tu tuệ, chỉ có cha mẹ mình đi 
đúng trên con đường tam vô lậu 
học như thế mới có thể bước ra 
khỏi bóng tối đêm dài của vô 
minh, là nơi an ổn nhất, nơi hạnh 
phúc nhất để nương tựa khi tuổi 
xế chiều.

Ngày nay ở các nước Tây 
phương (nhất là Hoa Kỳ) thì cha 
mẹ già yếu là trọng trách của xã 
hội và của chính quyền hơn là 
người con. Văn hóa Á châu cũng 
đã thay đổi, ở Việt Nam không ít 
cha mẹ già cả cảm thấy cô đơn 
bèn đến chùa để tìm nguồn an ủi 
tâm hồn thì may ra mới năn nỉ 
được con mình cùng đến chùa! 
Phải chăng thời đại vật chất đã 
lấn át những giá trị cao quý của 
tinh thần?

Theo lời dạy của Đức Thế 
Tôn, người Phật tử muốn làm 

tròn hiếu đạo phải có trách nhiệm 
giúp cha mẹ thoát khổ được vui; 
không phải là cái vui mà Lão Lai 
đời Xuân Thu làm hề cho cha mẹ 
cười cả ngày, đây chỉ là cái vui 
của nhất thời, mà là tạo điều kiện 
cho cha mẹ có được niềm an vui 
lâu dài từ việc rủ bõ tham-sân-si 
khi quay về nương tựa Tam Bảo.

Khi còn trẻ mẹ cha chúng ta 
đã vắt kiệt tuổi xuân để lo cho 
con cái, khi nhan sắc đến độ 
hoàng hôn, thân xác già nua thì 
họ có mặc cảm vô dụng, đứng 
bên xó xỉnh cuộc đời… chúng ta 
không thể làm bất cứ điều gì để 
khỏa lấp nỗi buồn mênh mang 
đó (!) Cách duy nhất là khuyên 
bảo cha mẹ có lòng tin đối với 
Phật, Pháp và Tăng. Khi cha mẹ 
có chánh tín đối với Phật, họ sẽ 
nhận ra được khả năng giác ngộ 
vốn có của mình. Khi cha mẹ có 
chánh tín đối với Pháp, họ sẽ tìm 
thấy con đường tu tập để vượt 
thoát sinh tử luân hồi và có được 
hạnh phúc chân thật. Khi cha mẹ 
có chánh tín đối với Tăng, họ sẽ 
nhận ra được tánh giác thanh tịnh 
của mình. Người Phật tử vâng lời 
Phật dạy mà khuyên bảo cha mẹ 
quay về Tam Bảo thì không còn 
hiếu hạnh nào hơn.

Đức Thế Tôn là một đặc trưng 
cụ thể của tấm gương hiếu hạnh 
này. Sau khi thành đạo Ngài đã 
đem giáo pháp độ cho vua cha, 
trước lúc băng hà nhờ tiếp nhận 
giáo pháp mà vua Tịnh Phạn 
chứng đắc Tu Đà Hoàn quả; song 
song việc này Ngài lại lên cung 
trời Đao Lợi thuyết pháp để độ 
cho mẹ; và đặc biệt Ngài đã tiếp 
nhận Di mẫu và năm trăm nữ Xá 
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Di của hoàng tộc xuất gia và đều 
chứng đắc Thánh quả A La Hán.

Đối với Mạnh Tử thì “bất hiếu 
có ba, không con nối dõi là lớn 
nhất” (bất hiếu hữu tam, vô hậu 
vị đại-Hiếu Kinh); khác với thế 
gian, Đức Thế Tôn đặt nặng vấn 
đề giải quyết những nỗi đau khổ 
tinh thần cho cha mẹ ngay khi 
cha mẹ còn sống “Phụ mẫu Tại 
đường như Phật tại thế”; những 
người xuất gia là biểu tượng của 
lòng hiếu đạo, bởi vì họ không 
ràng buộc bởi tình thương yêu 
đối với vợ (chồng) con, mục đích 
của hàng Tăng bảo là “thượng 
cầu Phật đạo hạ hoá chúng sinh,” 
chúng sinh ở đây trước hết là cha 
mẹ hiện đời, và sau đó là cha mẹ 
của nhiều đời; đó là ý nghĩa cao 
cả nhất của hiếu đạo.

Thay vào đó Đức Thế Tôn 
xác nhận rằng, người xuất gia 
không phải là kẻ “vô hậu,” mà 
mỗi thầy Tỳ Kheo đều có hai 
người con cần phải nuôi nấng, 
đó là con sinh và con dưỡng. Con 
sinh: nghĩa là người xuất gia phải 
biết sáng tạo, phải biết nói (viết, 
thể hiện) ra pháp vị để lợi lạc hữu 
tình. Con dưỡng: nghĩa là người 
xuất gia phải tu tập giới (thiền)-
định-tuệ để nuôi dưỡng huệ mạng 
của mình. Hai người con mà Đức 
Thế Tôn nói trong kinh sẽ tiếp 
nối giòng giống thánh làm cho 
Phật pháp cửu trụ ta bà, chúng 
sinh (là cha mẹ thân bằng quyến 
thuộc của chúng ta nhiều đời) 
nhờ đó mà được thấm nhuần mưa 
pháp an lạc; Như thế mới gọi là 
đền đáp đầy đủ thâm ân cha mẹ.

**

Endnotes
1. Mười Đức hiệu của Phật 
(Mục Tư Vấn-GNO):

1) Như Lai (S.Tathàgata), bậc 
nương vào Chân như (Như) mà 
đến (Lai) và thành Chánh giác. 
Theo kinh Kim Cang, Như Lai 
có nghĩa là “Vô sở tùng lai, diệc 
vô sở khứ”, không từ đâu đến và 
cũng chẳng về đâu, hàm ý từ bản 
thể Chân như (hiện ra) và có mặt 
cùng khắp mọi nơi. Khi nói về 
mình, Phật Thích Ca xưng là Như 
Lai.

2) Ứng Cúng (S.Arhat), bậc 
xứng đáng thọ nhận sự cúng 
dường của trời và người. Ứng 
Cúng còn là một đức hiệu của các 
bậc thánh A-la-hán (phần kinh 
văn thiếu.)

3) Chánh Biến Tri (S.Samyak-
sambuddha), bậc có khả năng 
hiểu biết (Tri) đúng đắn (Chánh) 
và cùng khắp (Biến) tất cả các 
pháp (phần này trong kinh văn 
gọi là Chí chơn đẳng chánh giác.)

4) Minh Hạnh Túc (S.Vidyà-
carana-sampanna), bậc trí tuệ và 
phước đức vẹn toàn. Minh là trí 
tuệ (Thiên nhãn minh, Túc mạng 
minh, Lậu tận minh). Hạnh là 
phước đức, tức các hạnh nghiệp 
đều toàn thiện, viên mãn. Túc 
nghĩa là đầy đủ, vẹn toàn (Kinh 
văn là Minh hạnh thành.)

5) Thiện Thệ (S.Sugata), bậc 
“khéo léo vượt qua mọi chướng 
ngại và ra đi một cách tốt đẹp”, 
nghĩa là sau khi chứng đạo dùng 
Nhất thiết trí hóa độ chúng sanh, 
thực hành Bát thánh đạo rồi an 
trú Niết-bàn.

6) Thế Gian Giải (S.Loka-
vid), bậc thấu hiểu và rõ biết 
(Giải) tất cả từ quá khứ, hiện tại 
cho đến vị lai (Thế) ở trong mười 
phương thế giới (Gian).

7) Vô Thượng Sĩ (S.Anuttara), 
bậc tối tôn tối thượng, không ai 
có thể hơn được.

8) Điều Ngự Trượng Phu (S. 
Purusa-damya-sàrathi), bậc có 
khả năng dùng các phương tiện 
thiện xảo để điều phục, nhiếp 
hóa, dẫn dắt (Điều Ngự) người 
tu hành (Trượng Phu) khiến họ 
thành tựu giải thoát, chứng đắc 
Niết-bàn (Trong phần kinh văn là 
Đạo pháp ngự.)

9) Thiên Nhơn Sư (S.Sàstà 
deva-manusyànàm), bậc thầy của 
trời và người.

10) Phật-Thế Tôn (S.Buddha-
Bhagavat), bậc giác ngộ, tự giác, 
giác tha, giác hạnh viên mãn và 
được thế gian đều tôn kính.

2. Là năm phần hương dụ cho 
5 phần Pháp thân 
(Phật Quang Từ Điển):

1) Giới thân (Sila-skandha); 
còn gọi là Giới uẩn, Giới chúng, 
Giới phẩm, tức là thân ngữ nghiệp 
vô lậu. Khi Thành tựu giới thì 
ba nghiệp của thân miệng ý đều 
thanh tịnh.

2) Định hương (Samàdhi-
skandha); còn gọi Định uẩn, 
Định chúng, Định phẩm. Tức là 
3 Tam-muội: Không, Vô nguyện, 
Vô tướng. Thành tựu Định nghĩa 
là thể nhập vào trạng thái 3 
không, xả ly tất cả sự chấp thủ 
vọng niệm.

3) Tuệ thân (Prajnà-skandha); 
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còn gọi là Huệ uẩn, Huệ phẩm, 
tức chánh kiến, chánh tri. Thành 
tựu Tuệ là đạt được sự thấy và 
hiểu biết đúng đắn; thông đạt tất 
cả pháp tánh

4) Giải thoát thân (Vimukti-
skandha); còn gọi: Giải thoát 
uẩn, Giải thoát chúng, Giải thoát 
phẩm, là thắng giải tương ưng với 
chánh tri kiến. Thành tựu Giải 
thoát là thành tựu tự thể của Như 
lai, xa lìa những sự trói buộc, giải 
thoát tất cả những sự trói buộc.

5) Giải thoát tri kiến (Vimukti-
jnàna-darsana-skandha); còn gọi: 
Giải thoát sở kiến thân, Giải thoát 
tri kiến uẩn, Giải thoát tri kiến 
chúng, Giải thoát tri kiến phẩm. 
Thành tựu Giải thoát tri kiến 
chứng đạt tận trí, vô sanh, chứng 
biết tự thể xưa nay vô nhiễm, thật 
sự giải thoát.

3. Đã thành 
Đã thành A la hán thì được 

gọi là A la hán quả, đang tu A 
la hán thì được gọi là A la hán 
hướng, đã thành A na hàm thì 
được gọi là A na hàm quả, đang 
tu A na hàm thì được gọi là A na 
hàm hướng, đã thành Tư đà hàm 
thì được gọi là Tư đà hàm quả, 
đang tu Tư đà hàm thì được gọi là 
Tư đà hàm hướng, đã thành Tu đà 
hoàn thì được gọi là Tu đà hoàn 
quả, đang tu Tu đà hoàn thì được 
gọi là Tu đà hoàn hướng. 

Những bậc đã thành tựu bốn 
quả và đang tu bốn quả được gọi là 
tám bậc, chia làm bốn đôi gọi là tứ 
song bát bối (cattari purisayugani 
attha purisapuggala.) 

THE FILIALNESS OF VENERABLE SARIPUTTA
Thích Nữ Giới Hương

Venerable Sariputta was born 
in a Brahman family, yet he or-
dained under the Buddha. After 
decades of Buddhist practice and 
before entering supreme Nirvana, 
he went back home and taught the 
Dharma to his mother in order to 
repay her gratitude of giving him 
a life and bringing him up.

When getting home, he got 
sick. He told other fellow monks 
to stop his mother from visiting 
him. His mom was extremely 
worried and keeping herself on 
tenterhooks. That night at the 
fi rst, the second and the third 
watch she saw many celestial 
beings with bright halo came to 
visit him.

Surprisingly, she asked Sar-
iputta about it. He smiled and 
moderately told her:

 - Mom, they are the Four 
Heavenly Kings

 Wide-eyed, she asked: Were 
you even greater than the Four 
Heavenly Kings?

- Mom, you had not known 
yet, the Four Heavenly Kings 
are also Dharma protectors and 
they also had protected the four 
corners as the four escorts of the 
Buddha on the day he was born.

- So, who were the heavenly 
celestials that came on the sec-
ond watch whose halo was even 
brighter than those of the Four 
Heavenly Kings?

 - That was Shakra and the ce-
lestials of the 33rd Heavens, the 

Trayastrimsa, Mom.    
- Were you even greater than 

Shakra?
- Mom, you had not known yet. 

Although Shakra was the King of 
the 33rd Trayastrimsa Heaven, 
to the Buddha, he was still just 
as a Sramana who followed a 
Bhikshu. When the Buddha re-
turned the world from Trayatrim-
sa Heaven, the Shakra took the 
robes and bowl of the Buddha, 
followed behind the Buddha and 
saw him off  respectfully.

- Who were the celestials who 
visited you last night with the 
halo brightening up the whole 
house?

- Mom, you had not known 
yet. They are Brahma and celes-
tials in that heaven, the teacher 
of all Brahmans, was also your 
heavenly teacher.  

The mother surprisingly said:
- Oh god! Were you even 

greater than my heavenly and ev-
erlasting admired god?

- Mom, you had not known yet. 
On the date the Buddha was born, 
the Brahma welcomed him in a 
dazzlingly bright net. And on the 
date the Buddha attained enlight-
enment, the Brahma also invited 
Him to turn the wheels of Dharma 
and postponed His Nirvana.

The mother was amazed with 
her son’s virtue and she believed 
the Buddha’s virtue was even 
greater than her son’s. From 
which, the unmovable faith to 
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Buddha, Dharma and Sangha 
generated in her mind. Waiting 
for that moment, Sariputta gave 
her a short Dharma talk, she im-
mediately attained the pure Dhar-

ma eye, and became a Stream 
Enterer [the fi rst stage of enlight-
enment].

Venerable Sariputta, Venera-
ble Moggallana and other Vener-

ables in the history of Buddhism 
have helped their parents and kin 
to take refuge in Triple Gems as 
a way to repay their kindness and 
gratitude.

TẤM LÒNG HIẾU THẢO CỦA TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT
Thích Nữ Giới Hương

Ngài Xá Lợi Phất xuất thân từ 
giai cấp Bà La Môn, nhưng ngài 
lại xuất gia làm đệ tử Phật. Sau 
mấy mươi năm tu học và trước 
khi nhập Niết Bàn, ngài đã trở về 
nhà hóa độ mẹ già báo đáp ơn đức 
cù lao sanh dưỡng.

Cùng với chư tăng về thăm 
mẹ thì ngài bỗng mắc bịnh và 
ngài dặn đừng để mẹ ngài vào 
thăm. Bà vô cùng lo âu, đứng 
ngoài trông ngóng lo âu. Trong 
đêm đó vào canh một, hai và ba, 
bà thấy có nhiều vị thiên thần đến 
viếng thăm ngài và hào quang rực 
sáng. Bà ngạc nhiên hỏi và ngài 
Xá Lợi Phất mỉm cười từ tốn:

-Thưa mẹ, đó là bốn vị Ðại 
Thiên Vương.

Bà mẹ trố mắt hỏi: Con còn 
cao cả hơn bốn vị Ðại Thiên 
Vương nữa ư?

- Mẹ chưa biết, bốn vị Ðại 
Thiên Vương đều là những người 
hộ trì Phật Pháp và đã hộ vệ bốn 
bên như bốn cận vệ quân hộ vệ 
cho Đức Phật khi ngài vừa đản 
sanh.

- Thế còn những thiên thần 
nào đã đến vào khoảng canh hai, 
hào quang rực sáng hơn cả hào 
quang của bốn vị trời kia?

- Ðó là vị trời Ðế Thích và 

những vị trời trên 33 cõi trời Ðao 
Lợi, thưa mẹ.

- Con còn cao cả hơn trời Ðế 
Thích nữa sao?

- Mẹ chưa biết, vị trời Ðế 
Thích tuy là vua của 33 cõi trời 
Ðao Lợi, nhưng đối với Ðức Bổn 
Sư thì cũng chỉ như một Sa Di 
theo hầu một vị Tỳ Kheo. Khi 
Ðức Bổn Sư từ cõi trời Ðao Lợi 
thăm mẹ trở về, vị trời Ðế Thích 
này đã mang bát và đãy y của 
Ðức Phật, đi theo sau Ðức Phật, 
tiễn đưa Ðức Phật từ trời Ðao Lợi 
trở về lại cõi trần bằng tất cả lòng 
tôn kính.

- Thế còn những thiên thần 
nào đã đến thăm con sau cùng với 
hào quang rực sáng cả nhà này?

- Mẹ chưa biết, đó là vị vua 
cõi trời Ðại Phạm và những vị 
trời trên cõi trời đó, cũng chính là 
giáo chủ Bà La Môn, cũng chính 
là Thiên Sư của mẹ.

Bà mẹ há hốc miệng, nói:
- Ô trời! Con còn cao cả hơn 

vị Thiên Sư mà mẹ hằng ngưỡng 
mộ nữa sao?

- Mẹ còn chưa biết, vào ngày 
Ðức Phật đản sinh, chính vị trời 
Ðại Phạm này đã đón rước Ngài 
trong tấm lưới đầy hào quang 
sáng chói, và vào ngày Ðức Phật 

thành Ðạo, cũng chính vị trời Ðại 
Phạm này đã cung thỉnh Phật 
chuyển Pháp Luân, chớ vội nhập 
Niết Bàn.

Bà mẹ sững sờ không ngờ 
con mình oai đức quá và dĩ nhiên 
hẳn Ðức Phật còn oai đức hơn thế 
nữa, và trong tự tâm bà bỗng khởi 
lên lòng tín kính bất động đối với 
Phật, Pháp và Tăng. Ngài Xá Lợi 
Phất chỉ chờ đợi có giây phút ấy, 
liền thuyết giảng cho mẹ nghe 
một bài pháp ngắn, bà liền chứng 
được Pháp Nhãn thanh tịnh, sơ 
quả Tu Đà Hoàn.

Tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả 
Mục Kiền Liên và nhiều tôn giả 
nữa trong lịch sử Phật Giáo đã 
cho chúng ta thấy sự cảm hóa 
được mẹ cha hay những người 
thân của mình quy y Tam Bảo là 
một trong những cách hiếu thảo 
báo đáp ơn đức cù lao.
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T iết Vu Lan lại một lần 
nữa quay về dưới bầu 
trời Sen nở đầy nắng và 
gió – thiên tai và dịch 

bịnh đang hoành hành – nổi niềm 
khắc khoải giữa ý niệm mong 
manh sống và chết – giữa được 
và mất – thịnh và suy.

Tuy nhiên, không vì đó mà 
mùa Vu Lan năm nay trở nên ảm 
đạm buồn bã, mà tất cả những 
điều trên càng làm cho mùa Vu 
Lan thêm nhiều ý nghĩa, nhiều thi 
vị, bởi vì đức Phật dạy “Tâm hiếu 
là Tâm Phật - Hạnh hiếu là hạnh 
Phật ”, lễ hội Vu Lan là tiếng 
chuông thức tỉnh lòng hiếu kính 
của người con đối với Cha Mẹ 
hiện đời, và cả Ông Bà Cha Mẹ 
quá vãng nhiều đời nhiều kiếp. 
Nói đúng hơn, Vu Lan là mùa lễ 
hội nhân bản hiếu đạo trong mỗi 
trái tim con người, là sự quay về 
với lối sống hiếu kính thực tại, 
nhất là người con dân Việt Nam, 
người đệ tử của đức Phật. Sự nhận 
chân được giá trị nhân bản sống 
đó giúp chúng ta quên đi bao nỗi 
lo toan của đời sống vội vã bên 
ngoài, quy hướng về nội tại, thực 
hành giá trị đạo đức cao cả mà 
đức Phật đã dạy cho chúng ta sự 
hiếu kính hiếu nghĩa đối với hai 
đấng sanh thành của mình cũng 
như sự nhớ nghĩ đến Ông Bà, với 
Tổ Tiên đã khuất.

Đời sống chúng ta chỉ có giá 
trị khi chúng ta biểu đạt được đức 
tính hiếu kính, tấm lòng phụng 
dưỡng không chỉ dừng lại ở vật 
chất, mà còn cần phải có lời hỏi 
han chăm sóc, an ủi vỗ về khi 
Cha Mẹ tuổi xế chiều, đó cũng là 
cách chúng ta tích lũy được các 

công đức lành, đồng thời làm mô 
phạm cho con cháu chúng ta học 
hỏi, và cũng chứng minh cho con 
cháu thấy được đức tính từ bi, 
hiếu hạnh của người Phật tử chân 
chánh.

Không khí lễ hội Vu Lan năm 
nay tuy không náo nhiệt như mọi 
năm trước, nhưng chúng tôi tin 
rằng, lòng kính ngưỡng, và hiếu 
đạo của đạo hữu Phật tử vẫn được 
trưởng dưỡng, vẫn chưa bao giờ 
bớt lại, mà chúng luôn lớn mạnh 
như niềm tin bất diệt đối với Tam 
Bảo, như những bài ca dao ghi 
nhớ về ơn Cha nghĩa Mẹ đang lưu 
chuyển trong mạch sống chúng ta.

Hơn bao giờ hết, người con 
Phật chúng ta cần cố gắng trưởng 
dưỡng đạo tâm, đạo hiếu, vì đời 

sống chúng ta là một dòng chảy, 
mầm móng này nảy sanh chính 
là hoa trái cho ngày mai, tất cả 
việc chúng ta làm hôm nay, là bài 
học để con cháu chúng ta nhận 
lấy và học tập cho mai kia, đó 
cũng chính là bài học nhân quả 
mà đức Phật đã dạy cho chúng ta 
rất rõ ràng. Do vậy, hãy biểu đạt 
lòng hiếu thuận đối với hai đấng 
sanh thành khi chúng ta còn có 
thể, và hãy dạy con cháu các bài 
học về hạnh hiếu, làm cho các 
nét đẹp giá trị về lễ hội Vu Lan 
ngày càng sâu rộng hơn trong đời 
sống bộn bề vật chất như xã hội 
ngày nay.

Kính chúc quý vị đạo hữu 
Phật tử có một mùa Vu Lan an 
lành và tràn đấy ý nghĩa.

Nét Đẹp Vu LanNét Đẹp Vu Lan
Thích Viên Huy
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Khi những ánh nắng chói 
chang nhất trong mùa 
hè xuyên qua cành lá 
để rọi vào các đóa Sen 

đang vươn mình hé nở, dịu dàng 
e ấp khoe sắc thắm muôn màu là 
lúc mùa Vu Lan lại về, mùa mà 
người con Phật nao nức rạng rỡ 
quy tụ về Tam Bảo, vọng hướng 
về Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ quá 
vãng và hiện đời để biểu đạt tấm 
lòng hiếu đạo mà bất cứ ai trong 
chúng ta đều canh cánh bên lòng 
câu “làm con hiếu hạnh vi tiên” 
mà trong kinh Báo Đáp Thâm Ân 
Phụ Mẫu đã nói rõ. 

Vâng, có thể khẳng định rằng 
không ai trong chúng ta lại nỡ 
quên đi lòng tri ân và niệm ân đối 
với hai đấng sanh thành đã hi sinh 
nuôi dưỡng cho chúng ta một đời 
khôn lớn, càng khẳng định hơn 
nữa khi chúng ta là người con 
Trai, con Gái của đức Phật, người 
đã được học và hành lời đức Phật 
dạy qua các bài Sám tụng, và hơn 
nữa là được trưởng dưỡng đức 
tính Từ Bi, một đức tính sáng cao 
để lan tỏa trong đời sống khổ đau 
sanh diệt. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng 
không thể phủ định rằng khi đời 
sống nhộn nhịp, khi chúng ta bị 
cuốn vào các dòng xoáy mưu 
sinh, tâm tưởng như nhấn chìm 
vào các bộn bề lo toan cho cuộc 
sống, vậy là chúng ta đã quên đi 
trách nhiệm bổn phận của người 
con, người cháu đối với Cha Mẹ, 
Ông Bà của mình, hoặc giả có 
nhớ, nhưng vì khối công việc 

trước mắt, chúng ta xếp cái nhớ 
đó qua một bên và làm cái note 
hẹn, hẹn mai chiều, ngày kia, 
rồi ngày kia nữa, những cái note 
hẹn chồng chất để rồi chúng biến 
thành thói quen quên lãng, quên 
ngày giỗ quảy của Ông Bà, quên 
các món quà vật chất rất nhỏ 
nhưng đủ làm cho Cha Mẹ ấm 
lòng, quên lời hỏi thăm quan tâm 
nho nhỏ mà lại làm cho Cha Mẹ 
lưng tròng ngấn lệ nơi khóe mắt, 
bởi Cha Mẹ biết rằng các đứa 
con của mình tuy bận rộn nhưng 
không vì thế mà lãng quên hai cụ 
già đang hướng về họ từng giờ 
từng khắc.

Vậy đó, tình yêu thương của 
Cha Mẹ đối với con cái chưa khi 
nào dừng lại, dù con cái của họ có 
lỡ rơi vào các luồng gió chướng 

tội đồ của cuộc đời, thì họ vẫn 
dang rộng vòng tay, vẫn đón con 
về trong tình thương không cạn, 
không đong đếm. 

Do đó đức Phật dạy: “gặp 
thời không có Phật, khéo thờ 
Cha Mẹ chính là thờ Phật”, lời 
dạy của đức Phật hiển nhiên trở 
thành một lối văn hoá sống động, 
một tinh thần tinh anh cao cả nhất 
mà chúng ta ít khi bắt gặp trong 
những tôn giáo khác.

Khi Gió Vu Lan về, thổi hồn 
Vu Lan vào trong tâm tưởng 
người con Phật, nhắc chúng ta 
nhớ về hai đấng sanh thành mà 
có thể chúng ta đã ít nhiều quên 
lãng, tất cả chúng ta hãy mang 
âm hưởng Vu Lan đưa vào đời 
sống thật của mình như một điểm 
nhấn của nốt nhạc du dương, làm 
cho đời sống đạo tâm, đạo hiếu 
của chúng ta ngày thêm nuôi lớn. 

Và còn chần chờ gì nữa, nhân 
dịp Vu Lan này, tất cả chúng ta 
hãy dành cho Cha Mẹ mình một 
cái ôm nhẹ nhàng, một món quà 
ghi ơn bé nhỏ, hay một bữa cơm 
tự tay mình chuẩn bị đủ đầy, để 
Cha Mẹ biết rằng là người Phật 
Tử chân chính, mầm móng hiếu 
đạo luôn sinh sôi nảy nở trong 
tâm tưởng của mình từng giờ 
từng khắc, đây cũng chính là thực 
hành lời dạy của đức Phật đối với 
Phụ Mẫu trọng ân vậy.

Kính chúc quý vị đồng hương 
Phật Tử có một dịp lễ Vu Lan yên 
bình, hạnh phúc bên những người 
thân yêu nhất của mình.

Hồn Vu Lan Trong Lòng Người Con Phật
Thích Nữ Trung Trí
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Nhật Thường sưu tầm

Lễ hội Obon
Tại Nhật Bản, Lễ hội “Obon” 

mà người Nhật thường gọi là 
“Bon” là lễ hội Vu Lan Bồn. 
Nguyên thủy lễ hội này bắt 
nguồn từ truyền thống Phật Giáo 
để tưởng niệm các vong linh đã 
quá vãng, trong đó có ông bà tổ 
tiên, những người thân, và những 
vong linh đã quá vãng. Người 
Nhật họ dành một khoảng thời 
gian đặc biệt trong năm để hương 
linh của người chết trở thăm 
viếng họ. Lễ hội này được gọi là 
Obon là khoảng thời gian từ ngày 
12 đến ngày 16 tháng 8 mỗi năm 
theo dương lịch (tức là vào mùa 
lễ Rằm tháng Bảy âm lịch), thời 
gian mà cả nước Nhật nghỉ để 
chào đón “Lễ hội của người đã 
qua đời”. Một ngày vô cùng sinh 

động khi người sống và người 
chết cùng nhau đoàn tụ để thăm 
viếng, ăn uống, chia sẻ thời gian 
tưởng nhớ vui vẻ với nhau, đây 
là thời gian rất thú vị khi bạn đến 
viếng thăm Nhật Bản vào mùa hè. 

Mặc dù các truyền thống Lễ hội 
Obon có khác nhau tùy theo từng 
địa phương ở xứ Nhật, nhưng sau 
đây bạn có thể dự đoán một số lễ 
chính dù bạn có tham dự một Lễ 
hội Obon ở bất cứ địa phương nào 
trong nước Nhật.

Mukae-bi (Lửa đón)
Lễ hội Obon bắt đầu bằng 

nghi thức “Mukae-bi” (Lửa đón). 
Vào ngày đầu tiên của lễ hội, mọi 
người bắt đầu thắp đèn lồng, ánh 
sáng của lửa là để hướng dẫn các 
hương linh trở về nhà của họ. 
Những chiếc đèn lồng giấy treo 
trước nhà (hoặc đôi khi đốt đóm 
lửa nhỏ trước nhà hoặc trong sân 
nhà), nếu là lễ rước Obon đầu 
tiên khi người trong nhà vừa mới 
qua đời thì sẽ đặt ngọn lửa bên 
ngoài nhà để giúp vong linh tìm 

Đốt lửa đón Mukaebi

Lễ Hội Obon Và DaimonjiLễ Hội Obon Và Daimonji
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thấy mà về nhà lần đầu tiên. Có 
một số người đốt lửa nơi mộ phần 
chung của gia dình đế hướng dẫn 
họ về thăm nhà. 

Ozen (Dâng cúng thức ăn)
Trong nhà, họ cúng các loại 

trái cây, gạo, trà xanh, rượu sake 
và các bánh ngọt thường được 
làm bằng tay, đặc biệt là những 
chiếc bánh hình bông sen, hình 
bông sặc sở được dâng cúng trên 
bàn thờ Phật của gia đình. Thức 
ăn, khi cúng để chia sẻ với người 
mất, được gọi là ozen, có thể đó 
là các phần ăn nhỏ đơn giản hoặc 
các bữa ăn thịnh soạn hơn. Ngày 
đoàn tụ này đối với người sống là 
một nỗ lực để tiếp đãi các hương 
linh như thể họ vẫn còn sống.

Ohakamairi 
(Lễ viếng và tảo mộ)

Lễ hội Obon cũng là thời gian 
mà gia đình đi thăm viếng và tảo 
mộ ông bà tổ tiên. Họ thực hiện 
việc dọn dẹp quét tướt các ngôi 

Thực phẩm dâng cúng Ozen 
trong mùa Lễ hội Obon

 Tảo mộ Ohakamairi

mộ thật trịnh trọng, giống như 
việc giữ gìn nhà cửa ở bên ngoài. 
Sử dụng một bàn chải rửa sạch 
mọi bụi bẩn hoặc vết nhơ, sau 

đó rửa sạch bia mộ đá bằng cách 
sử dụng một thùng nước và gáo 
nước đặc biệt cho việc này. Sau 
đó họ trưng bày bông hoa bánh 
trái để dâng cúng. Vì vậy, bạn sẽ 
luôn luôn tìm thấy có vòi nước tại 
các nghĩa trang ở Nhật Bản.

Bon Odori (Vũ hội Obon)
Bon Odori là vũ hội Obon 

đã có từ hàng trăm năm trước 
theo truyền thống Phật Giáo tại 
Nhật Bản. Những điệu múa này 
thường diễn ra chung quanh một 
đài cao ở trung tâm lễ hội gọi là 
yagura, trên đó có vài người thay 
nhau hát theo một giai điệu địa 
phương rất đặc sắc, các nhạc sĩ 
chơi các nhạc cụ truyền thống 
như trống lớn taiko, trống nhỏ, 
đờn shamisen, sáo fue. Người 
dân địa phương cũng như khách 
tham dự mặc những chiếc yataka 
(kimono mùa hè) bước đi nhịp 
nhàng theo tiếng trống với những 
điệu múa đẹp mắt, vòng quanh lễ 
đài yagura tạo thành những lớp 
vòng người chung quanh yagura 
muôn màu trông rất đẹp. [Xem 
hình trang sau]

Lễ hội Obon còn sáng tạo ra 
một số các điệu múa độc đáo nổi 
tiếng của Nhật Bản, như vũ điệu 
Awa Odori của Tokushima thu 
hút hơn hàng triệu khách du lịch 
mỗi năm, là một cuộc trình diễn 
Obon truyền thống rất sống động, 
đầy màu sắc và hấp dẫn của địa 
phương này.

Ngoài ra, vẫn còn có những vũ 
điệu Obon biểu diễn với mục đích 
nghi lễ chứ không phải là trình 
diễn giải trí. Vũ điệu Shiraishi đã 
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Lễ đài Yagura trong mùa Lễ hội Obon

Vũ điệu Awa Odori của Tokushima

được múa đã hơn 700 năm nay và 
được thực hiện như là phương tiện 
để cầu nguyện cho các vong linh 
của các chiến binh đã bị tử nạn 
trong các trận đánh ngoài biển 
trong cuộc chiến Gempei (1180-
1185). Vũ điệu này vẫn được trình 
diễn mỗi ngày trong suốt mùa Lễ 
hội Obon, cuộc lễ này được coi là 
Di Sản Văn Hóa Siêu Nhiên của 
Nhật Bản.

Okuri-bi (Lửa đưa)
Cuối mùa Lễ hội Obon vào tối 

ngày 16 tháng 8, là đến lúc ông 
bà tổ tiên quay về nơi họ đến. Gia 
đình tiễn đưa họ bằng ngọn lửa 
khác gọi là “Okuri-bi” (Lửa đưa), 
các ngọn đèn ở trước nhà lại được 
thắp sáng và, nếu địa phương đó ở 
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Vũ điệu Bon Odori

Vũ điệu Shiraishi cho các chiến sĩ tử vong trong trận chiến Heike

gần bờ nước, bờ sông, bờ biển, thì 
những chiếc đèn lồng sẽ được thả 
trôi sông, đưa ra biển trong buổi 
lễ gọi là Toronagashi (Đèn lồng 
trôi đưa). Đảo Shiraishi có cả một 
buổi lễ lửa đưa do ngôi chùa sở 

tại tài trợ, cũng như Toronagashi, 
là nơi ngọn nến được thắp sáng 
trong những chiếc đèn lồng giấy 
và thả trôi ra biển, mỗi ngọn nến 
đại diện cho một vong linh của 
người quá vãng.

Lễ hội “Daimonji” (Đại Văn Tự)
Đặc biệt tại Kyoto, có một 

hình thức khác được gọi là 
“Gozan Okuribi” (Lửa đưa trên 
năm ngọn núi) mà người Kyoto 
thường gọi là “Daimonji” (Đại 
Văn Tự), đó là những đám lửa 
lớn được thắp sáng trên năm 
ngọn núi quanh Kyoto vào chiều 
tối ngày 16 tháng 8 hàng năm, Lễ 
hội Daimonji đã có lịch sử từ thời 
đại Edo vào các thế kỷ thứ 15-17, 
để kết thúc Lễ hội Obon.

“Gozan” có nghĩa là năm ngọn 
núi: 1) Trên ngọn núi thứ nhất là 
đám lửa lớn hình “Daimonji” tức 
chữ “Đại” to tướng. 2) Trên nọn 
núi thứ hai (thật ra là hai ngọn 
núi kế tiếp nhau) có hai đám lửa 
lớn hình hai chữ “Myo” (Diệu) và 
“Ho” (Pháp) tức là “Diệu Pháp” 
của Đức Phật. 3) Trên ngọn núi 
thứ ba là đám lửa hình chiếc 
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Đèn lồng trôi đưa trên nước (Toronagashi)

thuyền gọi là “Funagata”. 4) 
Trên ngọn núi thứ tư là đám lửa 
hình chữ “Đại” phía bên trái gọi 
là “Hidari Daimonji” 5) Và trên 
ngọn núi thứ năm đám lửa hình 
chiếc cổng gọi là “Toriigata”.

HÌNH 1: Vào đúng 8 giờ tối, 
vào ngày 16 tháng 8 hàng năm, 
đám lửa lớn hình chữ “Đại” ( ) 
được đốt lên. Đám lửa này cháy 
trong khoảng 30 phút trên ngọn 
núi gọi là Higashiyama (Đông 
Sơn). Chữ “Đại” gồm có 3 nét 
dài 80m, 160m, và 120m.

HÌNH 2: Vào lúc 8 giờ 05 
phút, đám lửa thứ hai được đốt 
lên đó là đám lửa lớn hình hai 
chữ “Diệu Pháp” ( ). Đây 
nói về ý nghĩa là “Diệu Pháp” 
của Đức Phật. Mỗi chữ độ dài và 
rộng là 100m.

HÌNH 3: Tiếp tục đến 8 giờ 
10 phút, đám lửa thứ ba là hình 
chiếc thuyền gọi là funagata bề 
cao là 130m và bề ngang là 200m 
được đốt.

HÌNH 4: Đến 8 giờ 15 phút 
đám lửa thứ tư là đám lửa hình 
chữ “Đại” ( ) thứ hai ở phía 
bên trái được đốt gọi là hidari 
daimonji. Độ lớn chữ “Đại” này 
cũng bằng chữ “Đại” thứ nhất.

HÌNH 5: Và cuối cùng vào 
lúc 8 giờ 20 phút đám lửa hình 
chiếc cổng Torii được đốt, chiếc 
cổng này có bề cao là 76m và bề 
ngang là 72m.

Tất cả các đám lửa cháy cho 
tới khoảng 8 giờ 30 phút.

Thật là khó mà không đồng ý 
rằng Lễ hội Obon là một truyền 
thống tốt đẹp của Nhật Bản. Nó 
giúp cho người trong gia đình 
đến với nhau từ khắp nơi trên 
đất nước và nối kết họ với những 
người thân đã mất. tạo thành phần 
thân thiết trong gia đình, dù chỉ là 
phần tâm linh.
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Đại Lễ Vu Lan 2020
Nhật Bảo - Nguyễn Phúc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật

Năm nay do ảnh hưởng của 
đại dịch cúm “Vũ Hán,” hầu hết 
mọi sinh hoạt, các sự kiện qui 
tụ đông đảo người đều phải tạm 
ngưng. Thế vận hội, các giải thể 
thao, các buổi hòa nhạc, ngay 
cả trường học cũng phải đóng 
cửa.  Đại Lễ Phật Đản 2564 và 
các khóa “An Cư Kiết Hạ” hàng 
năm tổ chức tại Chùa Điệu Ngự 
rất nhiều ngàn người tham dự vẫn 
không tổ chức được.

Sắp đến đây là “Đại Lễ Vu 
Lan 2020” Chùa Điều Ngự đành 
thu hẹp qua các hệ thống truyền 
thông như đài truyền hình IBC 
và các phương tiện khác. Thời 
gian đã sáu tháng trôi qua xong 
“Đại Dịch” vẫn còn đó.  Các cơ 
sở có buôn bán hay đóng cửa và 
chùa có làm “Lễ” hay không thì 
mỗi ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày 
vẫn đều đặng đi qua.  Xuân qua 
hè đến, Đại Lễ Vu Lan, mùa Báo 
Hiếu lại về.

Đức Phật đã truyền dạy “Báo 
Hiếu, Báo Ân” là những đức tính 
cao quí nhất của con người.

Vu Lan về, một dịp người 
Phật Tử chúng ta chung lòng báo 
đáp ơn sinh thành dưỡng dục lên 
“Ông Bà, Cha Mẹ.” Chúng ta cầu 
nguyện ông bà, cha mẹ hiện tiền 
luôn được sức khỏe sống “An 
Vui” bên con cháu.  Đồng thời 
cũng cầu mong Ông Bà, Cha Mẹ 
đã quá vãng cũng được siêu linh.

Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát 
đã trở thành điển hình. Từ trung 
kính Đức Phật, Đức Mục Kiền 
Liên Bồ Tát đã bước vào đời sống 
mỗi nhà, mỗi ngày.  Ngài là hình 
ảnh mẫu mực để người Phật Tử 
chúng ta giáo dục con cháu theo 
gương “Hiếu Hạnh” của Ngài.  
Vu Lan không chỉ là ngày lễ của 
Phật Giáo mà còn là truyền thống 
văn hóa tốt đẹp của con người và 
đất nước Việt Nam.

Vào dịp Lễ Vu Lan, người 
Phật Tử còn thể hiện lòng “Tri 
Ân, Báo Ân” đến  “Tứ Ân”: ơn 
Cha Mẹ, ơn Tổ Quốc, ơn Tam 
Bảo Thầy Tổ, và ơn Chúng Sanh.  
Bằng cách đọc Kinh Niệm Phật, 
Ăn Chay, Phóng Sanh, và làm 
Việc Thiện v.v… Đây là một 
trong những cung cách thể hiện 
lòng Báo Ân - Đền Đáp Tứ Ân 

trên.  Vì ý nghĩa lớn lao như vậy, 
nên mỗi năm đến mùa Vu Lan có 
rất nhiều người tề tựu về Chùa 
Điều Ngự tham dự ngày Đại Lễ.

Đặc biệt trước ngày Đại Lễ, 
những thời khóa lễ vào tối Thứ 
Ba, Thứ Năm hằng tuần, Chư Tôn 
Đức dành riêng cho Phật Tử tụng 
Kinh Vu Lan, Kinh Pháp Hoa.

Đài truyền hình IBC thông 
tin truyền đạt những giờ Thuyết 
Pháp về ngày lễ Vu Lan của Chư 
Tôn Đức Tăng Ni.  Đồng thời 
phổ biến thư mời và chương trình 
ngày Đại Lễ.  Không khí sinh 
hoạt Phật sự tại Chùa trước ngày 
Đại Lễ thật nhộn nhịp vui tươi.  
Tất cả các tiểu ban trong Ban Tổ 
Chức tất bật những Phật sự đã 
được phân chia. Hương đăng hoa 
quả, Sân khấu, Trật tự, Tài chánh, 
Vận chuyển, Parking, Trang trí, 
Nhà bếp chuẩn bị thức ăn.

Ban Chúc Thọ là một trong 
những đặc trưng của Đại Lễ Vu 
Lan tại Chùa Điều Ngự.

Thật sự không thể nào quên 
được hình ảnh của những anh chị 
em Phật Tử trong Ban Chúc Thọ 
phải bôn ba chuẩn bị gói ghém 
mấy trăm phần quà để kính tặng 
quí cụ cao niên. Những hàng ghế 
tiếp nhau cả mấy trăm chiếc trước 
khán đài dành cho quí cụ.  Quí cụ 
rất cảm động khi được con cháu 
choàng vòng hoa mừng tuổi thọ 
và mời lên ngồi những hàng ghế 
danh dự nầy.
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Quí cụ bày tỏ sự hân hoan 
vui mừng là được về chùa dự Lễ 
Vu Lan được Tụng Kinh Niệm 
Phật với nhị vị Hòa Thượng: Hòa 
Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ 
Chùa Điều Ngự, Hòa Thượng 
Thích Viên Huy, Trụ Trì Chùa 
Điều Ngự và hàng trăm Chư Tôn 
Đức Tăng Ni và hàng ngàn đồng 
hương Phật Tử.  Thêm niềm vui 
nữa, qua Đại Lễ Vu Lan, Quí Cụ 
nhìn thấy tình thân thương, niềm 
quí trọng, sự tôn kính của Chùa, 
của Xã hội dành cho mình.  Về 
phần quà: Giá trị vật chất rất đơn 
sơ nhưng quí cụ rất vui.  Bởi ý 
nghĩa với tấm lòng trân trọng: 
Hiếu Kính của Chùa Điều Ngự, 
của con cháu gói ghém trong đó 
dâng tặng quí cụ.

Những hân hoan hớn hở, 
những nụ cười thăm hỏi chí tình 
của quí cụ, của quí đồng hương 

Phật Tử.  Ban Tổ chức, Ban Chúc 
Thọ và đàn con cháu cảm thấy 
sung sướng và rất hoan hỷ.  Bao 
nhiêu mệt nhọc trước ngày Đại 
Lễ và trong ngày Đại Lễ đều trở 
lại An Vui.

Chúc Thọ cũng là dịp để con 
cháu chúng ta học hỏi nơi quí cụ.  
Những trải nghiệm: cách sống 
có trách nhiệm, có trước có sau 
“Uống nước nhớ nguồn.”  Những 
thành tựu Công Đức quí cụ đã 
cống hiến cho Đạo cho Đời và 
cho gia đình.  Cuộc sống đôi khi 
quá vất vả bận rộn, chúng ta quên 
rằng Ông Bà, Cha Mẹ ngày một 
già yếu và rất cần sự quan tâm 
chăm sóc của con cháu.  Hãy thể 
hiện lòng Hiếu Kính mỗi ngày 
bởi vì “Lòng Hiếu Kính” chính lá 
linh hồn của ngày lễ Vu Lan.

Thật đáng tiếc cho đại dịch 
vẫn còn hoành hành.  Năm nay 

quí cụ và đồng hương Phật Tử 
không được về Chùa Điều Ngự 
tham dự Đại Lễ Vu Lan như 
những năm trước.  

Nguyện cầu mười phương 
Chư Phật độ trì cho nhân loại 
sớm thoát khỏi đại dịch này.

Với tấm lòng chân thành con 
xin cúi đầu đảnh lễ:  Chư Tôn 
Thiền Đức, Chư Hòa Thượng, 
Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni

Kính chúc quí Ngài: Pháp 
Thể Khinh An - Chúng sanh dị 
độ

Kính chúc quí đồng hương 
Phật Tử, quí Ông Bà, Cha Mẹ, 
quí cụ Cao Niên sức khỏe dồi 
dào.  Thân tâm thường an lạc

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiên 
Bồ Tát

Phật Tử: NHẬT BẢO - 
NGUYỄN PHÚC
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VU LAN BUỒN NHỚ
Chơn Diệu - Hoàng Văn Phong

“Mùa Vu Lan lại về
Chùa vui nở sắc hoa
Màu hồng Vàng hiếu hạnh
Dành cho hết mọi Người
…
Khắp Chùa Hoa Hồng VÀNG
Tỏ lòng nhớ ơn Phật
Ôi màu vàng bao la - Ôi màu vàng bao la”.

Đó là lời của bài hát “HỒNG VÀNG HIẾU 
HẠNH” nhằm ca ngợi và diễn giải ý nghĩa của việc 
gắn hoa hồng màu VÀNG mà Chơn Diệu đã sáng 
tác để kịp thời phổ biến trong đại lễ Vu Lan đầu 
tiên của Chùa ĐIỀU NGỰ năm 2009 và đã gắn trên 
2500 logo hồng VÀNG lên áo cho mọi giới Phật Tử 
hân hoan về dự lễ.

Và từ đó hàng năm cứ vào ngày đại lễ Vu Lan từ 
Chùa cũ cho đến Chùa mới, 11 năm qua màu Hồng 
VÀNG HIẾU HẠNH đã tỏa sáng từ Chánh điện 
đến khuôn viên hai ngôi Chùa lớn DIỆU PHÁP và 
ĐIỀU NGỰ, Hồng VÀNG còn được gắn liền màu 
áo lam của người con Phật theo mọi nẻo đường về 
nhà để lưu niệm một nghĩa cử thỏa lòng hiếu thảo.

Nhớ về Đại lễ Vu Lan là nhớ về những buổi lễ 
CHÚC THỌ mừng tuổi Quí Cụ Cao niên . Nhìn 
hàng mấy trăm Quí Cụ khăn áo chỉnh tề con cháu 
dìu đến, xe lăn hoặc tay gậy tuổi từ 80 đến 95 về 
tham dự Vu Lan và chúc thọ; Sau Nghi lễ Vu Lan, 
Quí Cụ được nghe lời chúc tụng, có vòng hoa quanh 
cổ, và tay run run nhận các món quà từ các bàn tay 
nhân hậu của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm trao tặng thì 
không ai tránh khỏi sự cảm động trong tình đạo vị, 
vui mừng và ao ước nữa.

Đã 11 năm qua, 11 đại lễ không khí trang 
nghiêm tưng bừng của ngày Đại lễ Vu Lan là thế.

Vậy mà, Năm nay 2020, Đại lễ VU LAN trở 

về trong mùa đại dich CORONA VŨ HÁN trên 
khắp toàn thế giới. Không gian xã hội nhiều nơi 
đang phải cách ly trong đó có địa phương của hai 
Chùa Diệu Pháp và Điều Ngư cũng như nhiều Chùa 
khác. Nếu tình trạng nầy kéo dài thì có thể cũng như 
những tháng qua chúng ta sẽ cùng Chư Tôn cử hành 
lễ qua TV và Online. Nhờ Thiên Thần Hộ Pháp gia 
hộ Chùa chúng ta có ĐÀI TV Phật Gíao IBC nên 
thường xuyên Phật Tử được tham dự các khóa lễ từ 
xa, và có thể là cả đại lễ Vu Lan năm nay.

Lẽ vô thường không chừa bất cứ một ai, một sự 
vật gì; hiểu vậy để tùy nghi tùy duyên vượt qua với 
tâm tình bất biến và an lạc tự tại.

Nhớ lại chuyện cũ để tri ân và tưởng nhớ đến 
Cố Hòa Thượng THÍCH VIÊN THÀNH hàng Giáo 
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Phẩm đã luôn luôn gần gũi, quan 
tâm thương yêu giúp đỡ hàng 
Phật tử; cố Đại Tá LÊ KHẮC LÝ 
Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Liên 
Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại,

Cố Dược Sĩ BÙI NHƯ HẢI 
Tổng Thư Ký Liên Đoàn Cư sĩ 
Phật Giáo Hải Ngoại và quí Đạo 
hữu đã nhiệt tình sát cánh cùng 
Ban Tổ Chức trong mọi công tác 
Phật sự mà nhất là lễ nghinh đón 
Đức Đạt Lai Lạt Ma trong đại lễ 
khánh thành Chùa Điều Ngự vào 
tháng 6 năm 2016 và những Đại 
lễ Phật Đản, Vu Lan và Chúc 
Thọ hàng năm.

Tưởng nhớ đến quí Cụ cao 
niên, nhiều cụ đã ngoài 90, nhưng 
năm nào cũng về Chùa dự lễ chúc 
Thọ trong đó có Cụ Bách - Nhân 

sĩ Cộng đồng gần 100 tuổi vẫn 
khăn đóng áo dài đỏ thường được 
mời lên hàng cao niên nhất mặc 
dù Cụ là người Thiên Chúa Giáo 
và rất nhiều Quí Cụ nay đã qui 
Tiên về Miền Cực Lạc.

Đồng thời xin hướng về Quí 
Cụ cao niêm năm nay không dự 
lễ chúc thọ tại Chùa, đặc biệt là 
Quí cụ đang phải nằm 
trong Nhà Dưỡng Lão 
hoặc Bệnh Viện được 
sớm hồi phục và có cuộc 
sống an lành trường thọ 
bên con cháu. Vì hoàn 
cảnh đại dịch nên rất tiếc 
không thể có đươc những 
chuyến thăm viếng Quí 
Cụ nhân mùa Vu Lan 
như các năm trước.

Nguyện cầu Hồng ân Tam 
Bảo gia hộ cho thế giới hòa bình, 
đại dịch tiêu tán, tật bệnh tiêu trừ, 
chúng sanh an lạc.

Midway City mùa Vu Lan 
2020

Chơn Diệu/ 
Hoàng Văn Phong
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Kiều Mỹ Duyên

Mẹ Là Tất CảMẹ Là Tất CảMẹ tôi đã qua đời năm 
1996. Mẹ tôi đã đi xa 
nhưng mẹ tôi vẫn còn 
ở đây, trong trái tim 

của tôi. Tôi cứ tưởng mẹ tôi đi du 
lịch, và mẹ tôi sẽ trở về. Nhiều 
khi tôi nhìn những bụi cây trước 
nhà, tôi cứ tưởng mẹ tôi đang 
chăm sóc hoa, cây kiểng,...

Buổi chiều, mẹ tôi thường 
ngồi trước bàn Phật tụng kinh từ 
3 giờ đến 6 giờ. Tôi tự hỏi sao mẹ 
tôi giỏi quá? Mẹ có thể ngồi liên 
tục mấy giờ đồng hồ mà không 
mệt? Hay thật! 

Mẹ tôi hiền từ, không bao giờ 
lớn tiếng với bất cứ người nào. 
Mẹ tôi thường xuyên đi chùa. Mẹ 
tôi gật đầu đi chùa ngay mỗi khi 
tôi hỏi :

- Mẹ đi chùa không?
Không kể trời nắng hay mưa, 

mẹ tôi nhanh nhẹn trả lời:
- Đi chứ!
Thế là mẹ tôi thay áo dài ngay 

lập tức. Hình như mẹ tôi sợ chậm 
một chút là các con đổi ý. Lúc 
nào mẹ tôi cũng hái rau, trái cây, 
rửa thật sạch, đợi tôi đến hay gọi 
em gái tôi đi làm về là đi chùa, 
chỉ cần chúng tôi mở miệng hỏi:

- Mẹ đi chùa không?
Chỉ một câu thôi là mẹ tôi lập 

tức đi mặc áo dài, có lẽ cả ngày, 
cả tuần mẹ tôi chỉ chờ đợi có thế! 
Mẹ tôi biết chúng tôi bận rộn với 
công việc làm, nên không bao giờ 
bảo chúng tôi chở mẹ tôi đi chùa. 
Mẹ tôi chỉ chờ chúng tôi hỏi mẹ 
có đi chùa hay không? Khi được 
hỏi câu mẹ có đi chùa không? 
Chỉ cần câu hỏi ngắn và gọn đó 
là mắt của mẹ tôi rực sáng, chứa 
chan hạnh phúc, đong đầy trên 

mặt của mẹ tôi.
Nếu mẹ tôi còn sinh tiền, 

chắc chắn ngày nào tôi cũng hỏi 
mẹ câu này. Tôi muốn thường 
xuyên đưa mẹ tôi đi chùa hơn! Đi 
chùa như một nhu cầu cần thiết 
của những tín đồ Phật giáo, trong 
đó có mẹ tôi...

Mẹ tôi thường đem rau, trái 
cây do chính mẹ tôi trồng, đến 
chùa hàng tuần. Mẹ tôi trồng đủ 
loại rau: rau húng cây, rau dền, 
rau lang, rau muống, ngò, cần 
tây,... và nhiều loại cây trái khác, 
như là nho, mía, táo, đu đủ, tắc, 

... Tổng cộng hơn 36 loại rau trái.
Mẹ tôi nâng niu từng trái một. 

Trái nào thì đem cúng, trái nào 
nhỏ xíu thì để ở nhà ăn. Mẹ tôi 
thích từ tay mình hái trái cây, tự 
tay mình rửa rau, rửa trái cây. Mẹ 
tôi làm việc này với hạnh phúc. 

Việc gì làm được cho người 
khác thì mẹ tôi không bao giờ 
từ chối. Mẹ tôi rất thật thà ngay 
thẳng. Việc gì làm được thì nói 
được, không được thì nói ngay. 
Không bao giờ chần chờ hay nói 
vòng vo làm cho người khác hiểu 
lầm.
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Mẹ tôi là một người rất mộ 
đạo. Từ ngày ba tôi mất, rồi đến 
em trai tôi mất, thì mẹ tôi tụng 
kinh nhiều hơn. Chiều nào mẹ 
cũng ngồi trước bàn Phật tụng 
kinh giờ này đến giờ khác... Mỗi 
lần về nhà thăm mẹ tôi, nhìn mẹ 
tôi ngồi lần tràng hạt và tụng 
kinh, tôi thương mẹ tôi vô cùng.

Tôi là con cả trong gia đình. 
Ba tôi cũng là con cả. Ba tôi chỉ 
có một người em trai duy nhất. 
Ông bà nội mất sớm. Lúc đó tôi 
còn quá nhỏ (khoảng mấy tháng), 
nên tôi không có ấn tượng nào 
về ông bà nội. Nhưng tôi nghe 
nói lại thì ông bà nội thương tôi 
lắm! Mẹ tôi là con út trong gia 
đình có 9 người con. Tôi cũng 
chỉ nghe nói về ông bà ngoại. Tôi 
chỉ nhìn thấy mộ ông bà nội, ông 
bà ngoại, mà chưa bao giờ được 
biết về ông bà của mình. Đứa 
trẻ không có ông bà nội, ông bà 
ngoại cũng nhiều thiệt thòi. Vì 
thế tôi rất ngưỡng mộ về những 
ai có phúc đức còn có ông bà nội, 
ông bà ngoại.

Mẹ tôi thường dạy chúng tôi 
rằng phước đức là do mình làm 
nên, chứ không phải phúc đức 
là đi xin. Mẹ tôi cũng dạy rằng 
nên làm việc từ thiện. Hạnh phúc 
là giúp đỡ cho người khác, chứ 
không phải nhận sự giúp đỡ của 
người khác... Chúng tôi có phúc 
đức hơn nhiều người, vì chúng tôi 
khi trưởng thành vẫn còn cha mẹ. 
Cha mẹ chúng tôi không được 
như chúng tôi, vì ông bà nội, ông 
bà ngoại mất khi ba mẹ chúng tôi 
còn rất nhỏ. 

Tôi vượt biên thì ba tôi mất. 
Mọi người ở nhà giấu, không cho 

Vu Lan Lo Nhớ Cha /Mẹ Già Nằm Viện

Đã đến Mùa Vu Lan
Ngày rằm tháng bảy nhớ Mẹ/Cha 
Nhưng Cha/Mẹ ơi, Ba Mẹ nằm lẻ loi trong đó
Người nhà không được thăm viếng hỏi han 
Cha/Mẹ có nói, có nhớ được nhiều?
Con Cháu xót xa đau lòng quặn ruột!
Ngày đêm cầu nguyện thiết tha 
Cho Cha/Mẹ được bình an vượt qua đại dịch.

Cha Mẹ có biết vì sao mà nên nỗi?
Vì Con virus quái ác Vũ hán, lan tỏa khắp năm châu
Hàng vạn người phải đau đớn âu sầu  
Vĩnh biệt Cha Mẹ mà không có một người thân bên cạnh.
Cha/Mẹ ơi! Ba/Mẹ không vì Covid,
Mà vì yếu bệnh mãn tính tuổi già
Nhưng phải chịu chung cảnh tai ương
Của giai đoạn cách ly xã hội
Hôm nay mùa Vu Lan
Nằm trong đó, chắc Ba/Mẹ buồn lắm
Ở ngoài nầy, Con Cháu lo nhớ se quặn cõi lòng.

Midway City mùa Vu Lan 2020

Viết  để thay lời thăm hỏi và Cầu nguyện an lành đến Quí Cụ 
Cao Niên trong các Viện Dưỡng Lão thay vì cùng Ban Xã Hội 
Chùa Điều Ngự-Diệu Pháp và Ban Thường Trực Liên Đoàn Cư 
Sĩ Phật Giáo đến tận nơi thăm viếng, trao quà và văn nghệ 
giúp vui với Quí Cụ trong các dịp lễ lớn nhất là vào Đại lễ Vu 
Lan hàng năm.

Chơn Diệu/Hoàng Văn Phong 
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tôi hay. Họ sợ tôi buồn quá rồi 
không học được. Mãi đến năm 
sau, cháu tôi ở Pháp cho tôi hay 
tin này. Khi biết tin buồn, tôi 
làm ngay một buổi lễ cầu siêu 
cho ba tôi ở chùa Việt Nam của 
Hòa Thượng Mẫn Giác ở Los 
Angeles. Khi đó, Hòa Thượng 
không có mặt ở Hoa Kỳ. Hòa 
Thượng Nguyễn Đạt đã làm 
lễ cầu siêu cho ba tôi. Chùa rộng 
lớn, trang nghiêm, nhưng tôi chỉ 
có một người bạn tham dự buổi lễ 
này. Vừa chân ướt, chân ráo đến 
Hoa Kỳ, người nào cũng bận tối 
tăm mặt mày làm việc. Vả lại tôi 
cũng không muốn làm phiền ai. 
Lúc đó, tôi đang học và làm việc 
cho tờ báo Trắng Đen của ông bà 
Việt Đinh Phương.

Một thời gian sau, tôi bảo lãnh 
mẹ tôi và em gái tôi sang Hoa Kỳ. 
Mẹ tôi và em tôi sống với tôi. Sau 
đó, mẹ tôi dọn về nhà một tầng 
ở thành phố Westminster, gần 
Bolsa, để mẹ tôi xuống phố cho 
gần. Tôi nghĩ, người lớn tuổi ở 
nhà một tầng tiện hơn, mỗi ngày 
phải lên lầu xuống lầu. Nhà này 
tôi mua cho mẹ tôi lâu lắm rồi. 
Mua nhà cho người già phải chọn 
lựa nhà một tầng để khỏi phải lên 
lầu, xuống lầu hàng ngày.

Niềm vui của người già là 
đi lễ, và đi mua quà để gửi về 
Việt Nam cho thân nhân còn ở 
lại quê nhà. Mẹ tôi rất cẩn thận, 
kỹ lưỡng,... Bao giờ mua quần 
áo mới, xong về nhà phải giặt, ủi 
cẩn thận, rồi mới tặng cho người 
nhà. Quần áo trẻ con để một bên, 
người lớn để một bên. Cháu nội 
còn ở Việt Nam. Mẹ tôi thương 
cháu nội lắm. Cháu là “cục vàng“ 

của bà nội. Chúng tôi thường tặng 
tiền cho mẹ tôi, để mẹ tôi cần gì 
thì cứ mua. Bao giờ mẹ tôi cũng 
dành dụm để mua quà gửi về Việt 
Nam. Mẹ tôi thích đi chùa làm 
công quả. Vào chùa, thấy việc gì 
cũng làm, như lặt rau, bào cà rốt, 
quét rác ở sân chùa,... Mẹ tôi làm 
việc liên tục, không nghỉ ngơi. 
Tôi nhớ ơn Hòa Thượng Minh 
Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang. 
Khi mẹ và em tôi mới sang, tôi 
vẫn phải đi làm cả ngày. Tôi sợ 
mẹ tôi và em tôi buồn, nên đưa 
mẹ tôi và em tôi vào chùa Huệ 
Quang. Tôi vừa ngỏ ý, tôi muốn 
mẹ và em tôi vào chùa để làm 
Phật sự, thầy Minh Mẫn nhận lời 
ngay không một chút do dự, mặc 
dù chùa lúc đó rất nhỏ. Thầy mua 
một ngôi nhà nhỏ bên cạnh cho 
thiện nam, tín nữ ở xa đến viếng 
chùa, có thể ở lại chùa. Tôi rất 
cảm động vì sự giúp đỡ của thầy.

Mẹ tôi luôn được chăm sóc 
chu đáo từ các con, ba chị họ, các 
cháu con của dì tôi, nhưng mẹ tôi 
lúc nào cũng nghĩ về con dâu, 
cháu nội và bà con đang ở Việt 
Nam. Một sự thay đổi rất lớn của 
những người già. Mẹ tôi không 
bao giờ than vãn, nhưng tôi biết 
mẹ tôi cũng buồn và cô đơn khi 
các con đi làm... Mẹ ở nhà một 
mình chăm sóc cây kiểng, trồng 
rau, cây trái. Lấy đó làm niềm vui 
chờ các con về.

Mẹ tôi sống êm ả, và chết 
bình yên. Bệnh không kéo dài, 
không đau đớn. Mẹ tôi ra đi một 
cách êm đềm, thanh thản. 

Mẹ tôi ra đi vào một buổi trưa 
ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ. 
Một tay tôi nắm chặt tay mẹ tôi, 

một tay tôi gọi điện thoại cho em 
gái tôi tới bệnh viện. Khi tôi sờ 
vào chân mẹ tôi, bàn chân lạnh từ 
từ rồi lên đến đầu gối... Thôi, tôi 
biết không xong rồi...

Mấy tuần lễ ở trong bệnh 
viện, lúc nào bên mẹ cũng có 
chúng tôi túc trực. Ban đêm thì 
tôi trực, ban ngày thì em gái tôi ở 
bên cạnh mẹ tôi. Khi mẹ tôi qua 
đời, ở nhà còn nhiều thùng quần 
áo đã giặt sạch sẽ chưa kịp gửi về 
Việt Nam. Ban đêm tôi ở lại với 
mẹ tôi trong bệnh viện, tôi gầy 
còn hơn lúc ở trong trại tị nạn lúc 
mới sang Hoa Kỳ.

Mẹ tôi ra di trong sự bình 
thản. 

Chúng tôi đã mất mẹ. 
Chúng tôi mồ côi cha me.
Và cho đến bây giờ chúng tôi 

vẫn yêu thương cha mẹ của mình.
Tôi cứ tưởng mẹ tôi đang đi 

du lịch nơi nào đó và chúng tôi 
sẽ gặp lại người mẹ yêu thương 
của mình.

Biết bao nhiêu năm rồi, 
chúng tôi vẫn cầu nguyện cho ba 
mẹ chúng tôi về Cõi Niết Bàn, và 
bây giờ vẫn tiếp tục cầu nguyện, 
không phải đợi đến mùa Vu Lan 
mới báo hiếu.

Mẹ ơi! Chúng con thương 
BA MẸ lắm!

OC, 08/18/2020 
KIEU MY DUYEN 

kieumyduyen1@yahoo.com
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1. 

Trăng huyền sử chiếu lung linh bóng dáng,
Những núi rừng nhiều hang động âm u,
Có người vượn sợ thần linh quở phạt, 
Ngồi lặng thinh trong sương tỏa mịt mù.

Từ buổi đó Con Người luôn thắc mắc,
Thân phận mình và hiện tượng chung quanh,
Con sóc nhỏ thập thò sau tảng đá,
Mắt nâu tròn, cũng thấp thỏm đêm thanh.

Từ buổi đó những đề tài tôn giáo,
Những vấn đề về triết học nhân sinh,
Những giải thích đơn sơ khoa học mới,
Nhen nhóm lên tư tưởng tập đại thành.
Từ buổi đó Con Người luôn cách vật,
Để trí tri và xác định tồn sinh,
Đẩy mê tín dị đoan vào bóng tối, 
Đón bình minh để phát triển nhân tình.

Bao đại kỵ vỡ tan như bọt nước,
Mở màn cho các khuynh hướng tự do,
Ta ngưỡng mặt hoan hô thời đại mới,
Nắm ý chung, chống lý luận mơ hồ!

Có câu hỏi phá tan tành địa ngục,
Câu trả lời làm chấn động thần linh.
Chỉ ngắn ngủi trong vòng dăm thế kỷ
Cõi Trần-Gian sáng tỏa lẻ công bình.

Những bí ẩn của thời gian biền biệt,
Đã nằm trong khám phá của Nhân-Sinh.
Cõi Vĩnh-Cửu cũng bắt đầu hé mở,
Cho thiên thu vọng tiếng mỗi chu trình.

Nên Hiện-Hữu, Thời-Gian và Vĩnh-Cửu,
Xưa thuộc phần hình-nhi-thượng huyền vi,
Nay cụ thể là vấn đề khoa học,
Tiến sâu xa vào nhiều cõi tân kỳ.

2.

Nhiều câu hỏi ngàn xưa nay hỏi lại:
Vũ-Trụ này đã xuất hữu từ đâu?
Và xuất hữu như thế nào đấy nhỉ?
Chứa chất gì trong nội tại thâm sâu?

Sao Vũ-Trụ lại cứ là như thế,
Cứ vận hành theo luật tắc riêng mang?
Sẽ chấm dứt bình yên hay dữ dội,
Sau tỷ năm để tuổi thọ suy tàn?

Có nguyên lý thiên nhiên nào bí ẩn,
Chưa bao giờ được khám phá bấy nay,
Như đối xứng tân kỳ, hay định luật,
Của những nền vật lý mới chưa hay?1

1 9 câu hỏi căn bản trên (nine key ques  ons) là của Fermilab 
đưa ra để nghiên cứu Vũ-Trụ (Ques  ons for Universe), 
người viết lược qua để có thêm tài liệu:
1. Are there undiscovered principles of nature: 

New symmetries, new physical laws?
2. How can we solve the mystery of dark energy?
3. Are there extra dimensions of space?
4. Do all the forces become one?
5. Why are there so many kinds of par  cles?
6. What is dark ma  er? Can we make it in the laboratory?
7. What are neutrinos telling us?
8. How did the universe come to be?
9. What happened to the an  ma  er?

Cảm Thức 

Mang MangMang Mang

Nguyễn Long
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Và Nhân-Loại làm thế nào giải quyết,
Sự uyên tuyền thăm thẳm của Năng Đen?
Chiều phụ trội không gian là thực có,
Hay chẳng qua một giải thuyết hư huyền?1

Ồ, mọi lực thiên nhiên như được biết,
Cách làm sao thành siêu lực nhất đồng?
Tại vì sao Càn-Khôn này hàm chứa
Nhiều, rất nhiều loại hạt chất lung tung?1

Còn chất tối tối mò không phát sáng
Có thể nào chế tạo được hay không?
Hay hạt chất Neutrinô quang tốc
Nói điều chi với Nhân-Loại nóng lòng?1

Bằng cách thế làm sao mà Vũ-Trụ,
Lại trở thành như thế, chẳng khác đi?
Và thêm nữa, sự thể nào xảy đến
Làm biến tan Phản-Chất thủa nguyên thì?1

Nếu Nhân-Thế là thành phần Vũ-Trụ
Thì dự phần tiến hóa sẽ ra sao?
Liệu trí tuệ con người suy biết nổi
Mọi tác hành và luật tắc thâm sâu?

Nếu sinh tử là mối đầu tâm thức,
Thì thời gian là thực có hay không?
Và nếu có, thời gian bay mãi miết,
Chiều mũi tên, hay xuôi ngược hai dòng?

Nếu quả thực không gian rồi phân rã
Thì thời gian còn tồn tại hay không?
Theo Tương-Đối, Không và Thời tương tục
Không tiêu tan, Thời vẫn chảy xuôi dòng?2

2 Không gian phân rã – the decay of the space.
• Tương Đối – Albert Einstein Special and General Theories 

of Rela  vity
• Không Thời tương tục – Albert Einstein’s Space  me 

Con  nuum.

Và Vũ-Trụ chỉ một lần hiện hữu,
Hay vần xoay trong vô tận ngút ngàn?
Đường diễn biến đi vòng quay trở lại,
Hay muôn đời là lối thẳng thênh thang?

Nếu Vũ-Trụ cuối cùng vào Chết Nhiệt,
Thì còn gì sau Tận-Vũ hay chăng?
Nếu Vũ-Trụ sinh thành từ “Nổ Lớn”,
Thì có gì trước đó để làm bằng?

Ôi, Vũ-Trụ, tên rong chơi vĩ đại,
Nếu không là vĩ đại nhất Thời, Không
Trong vô vạn Càn-Khôn trong Đại-Trũ,
Có biểu trưng ý nghĩa của Vô-Cùng?3

Và Vĩnh-Cửu, thế nào là Vĩnh-Cửu
Khi thời gian có khởi điểm Cồ Bùng?
Có khởi điểm, có đương nhiên tận điểm,
Làm thế nào nói vô thủy vô chung?

Này, anh bạn, trong Không-Thời khởi tận
Thì làm sao có sự sống đời đời?
Và sự sống đời đời là bao nả,
Trong quá trình thành hoại khắp nơi nơi?

Nếu Vũ-Trụ theo nhau nhiều Vũ-Trụ,
Giống như xâu chuỗi ngọc nối liên hoàn,
Thì có phải Không và Thời vô hạn,
Không và Thời theo nhịp chảy miên man?

Rằng để tránh chuỗi hiện sinh vô hạn
Phải bịa ra một Siêu-Thể siêu linh, 
Nguyên nhân chẳng-có-nguyên-nhân-sinh-hữu,
Mà không đề một bằng cứ chứng minh.4

3 Đa Trũ – The Mul  verse
4 Chuỗi hiện sinh vô hạn. Đại khái lý luận đó như sau: 

Something cannot come into existence if this requires an 
infi nite number of other things exis  ng before it. Therefore, 
the world cannot be infi nite
• Nguyên nhân chẳng-có-một-nguyên-nhân-sinh-hữu: The 

uncaused cause.
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Những khái luận lừng danh Aristotle
Về diễn trình vĩnh viễn của Càn-Khôn, 
Sao thiển cận mà đem ra kết án
Vì cả tin một khởi điểm sinh tồn?!5

3.
Câu lý giải đâu chỉ là triết lý,
Hay thuộc phần tôn giáo thuở nông nô,
Mà có thể được chứng minh chứng nghiệm,
Do khả năng chuyên khám phá thăm dò.

Mọi lý giải, không thể nào cưỡng bức,
Phải chứng minh bằng chứng nghiệm rõ ràng,
Không giả định, và càng không tín ngưỡng,
Theo giáo điều rồi ngụy biện lang bang.

Bằng nào đó, ta mong tìm liên kết,
Thân phận người với cảnh giới vô biên.
Ta soi chiếu sâu xa vào bản chất,
Của thiên thu như thực thể hiện tiền.

Và Vũ-Trụ không vì vài kinh thánh,
Hay vài trang trong kinh thánh mơ hồ.
Mà thay đổi vận hành và tính chất,
Vốn có từ một Dao-Động nguyên sơ.6

Điều có thể là đổi thay kinh thánh,
Cho tương phù với Vũ-Trụ hiện sinh.
Còn Vũ-Trụ không bao giờ thay đổi,
Để đồng chung dăm lý luận cưỡng thành.

5 Khái luận – The (physical) trea  ses (of Aristotle). Aristote 
(Aristotle) 384BC-322BC: Triết gia và khoa học gia Hy Lạp 
(Greece) chủ trương Vũ-Trụ, mọi chủng loại trong Vũ-Trụ, 
thời gian, chuyển động… là Vĩnh-Cửu. Wikipedia: “That 
the world is eternal as to all the species contained in it; 
and that  me is eternal, as are mo  on, ma  er, agent, and 
recipient…”
• Vĩnh viễn của Càn-Khôn (xin đọc Wikipedia): The eternal 

of the world. 
• Kết án: Condemna  ons of 1210-1277.
• Một khởi điểm lưu tồn: The Catholic Church: The world 

had a beginning in  me.
6 Dao động: Quantum fl uctua  on. Vacuum/Emp  ness 

fl uctua  ons.

Các giải đáp cho bao câu hỏi đó,
Không chỉ nhờ những lý thuyết lừng danh.
Còn nhờ nhất vào công lao chứng nghiệm,
Trong nền khoa học mới đủ chuyên ngành.

Ừ, có lẻ chừng Năm Mười năm nữa,
Hay Một Trăm, nhiều thần tượng siêu linh
Sẽ sụp đổ do công trình khám phá
Bởi NASA, CERN hay WMAP tiến hành.7

4.
Đời ngắn ngủi, Con Người mong tìm lại,
Bến tình xưa đâu đó vẫn neo đò,
Vẫn ước vọng được trường sinh bất lão,
Góp phần vào cuộc đại tấu muôn thơ.

Sự truyền thế sinh sôi nơi vạn vật,
Vốn đồng chung với nhịp điệu Đất Trời.
Ôi, Vĩnh-Cửu nằm ngay trong hiện tại,
Đâu cần tìm ngoài cảnh giới xa xôi?

Trên nấm mộ màu đất tươi mới đắp,
Vài đóa hoa nở cánh giữa trời sương.
Mỗi hiện hữu đều luôn mang yếu tính,
Rất hữu cơ của Bản-Thể Miên-Trường.

Trong hoài vọng, ta hướng về Vĩnh-Cửu,
Gọi Thiên-Thai như quê cũ thơm tình.
Tâm lý đó dật dờ trong tim óc,
Này sinh từ Nhân-Loại thuở bình minh.

Và ở đó vạn mùa Xuân hun hút,
Mà tháng năm không phải thước đo lường.
Mọi lý luận như chim chiều bạt gió,
Rụng cánh bay trong vực thẳm mù sương.

7 NASA: The Na  onal Aeronau  cs and Space Administra  on.
• CERN: Conseil Européen pour la Recherché Nuc1éaire 

(European Laboratory for Par  cle Physics, Geneva, 
Switzerland).

• WMAP: The Wilkinson Microwave Anisotropy Probe 
(Originally, MAP: Microwave Anisotropy Probe).
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Và ở đó mọi ngôn từ bất lực,
Mọi rao truyền lạc lõng giữa mê cung.
Mọi tư tưởng cao vời luôn chới với,
Biết nơi nao là đỉnh điểm sau cùng?

Mọi khởi tận cũng đều là vô nghĩa,
Huống hồ chi bốn kích thước Thời-Không.
Của Vũ-Trụ hiện sinh trong giới hạn,
Và phát nguyên từ mống động Cồ Bùng?

Đem kết hợp mọi chiều đang hiện hữu,
Chỉ làm ra một tổng số không đồng.
Nên biểu tượng chính danh cho Vĩnh-Cửu,
Tuyệt nhiên là dòng vô thủy vô chung.

Ôi, Vĩnh-Cửu là từ đôi hun hút,
Nhìn nơi nao cũng chỉ thấy vô cùng.
Đem hữu hạn để đo lường vô hạn,
Nắm bắt gì ngoài cảm giác mông lung?

5.

Để biểu tượng thời gian trôi mãi miết,
Con Người dùng nhiều hình ảnh khác nhau.
Như con rắn cắn đuôi tròn thân uốn,
Chỉ dòng quay không có điểm ban đầu.8

Người Tạng lấy nút hình thoi liên tục,
Toán học dùng con số Tám nằm ngang.
Tuy khác biệt cũng chỉ vào vô hạn,
Để biểu dương số vô lượng, vô vàn.9

Các biểu tượng nêu trên là rõ rệt,
Chỉ thời gian luân chuyển quay vòng,
Hay Mô-Thức Tuần-Hoàn không ngưng nghỉ,
Có phải là nhất định thế hay không?

8 Con rắn (có thể là rồng) cắn đuôi – Ouroboros (Uroboros)
9 Hình số Tám nằm ngàng – The lemniscates, the 

mathema  cal symbol of infi nity. Nút hình thoi vô hạn: 
Endless Knot.

6. 

Mọi hiện hữu từ Chân-Không sinh hữu,
Như quá trình của Vũ-Trụ hiện sinh,
Luôn chuyển động, tạo thời gian không dứt,
Như Địa-Cầu quanh Mặt Nhật linh đinh.

Nên hiện hữu, thời gian và chuyển động,
Không thể nào không tương kết tương liên.
“Thời-Vật bất ly, Thời-Không nhất phiến”
Phải xem là điều tất yếu, hiển nhiên!10

Nếu hiện hữu phi-thời-gian không có,
Thì có gì hiện hữu ngoại-thời-gian?
Nếu Hiện-Động-Thời tương duyên tương kết,
Thì có gì độc lập với không gian?

Nên có phải “thể” cho là Vĩnh-Cửu,
Chẳng ở trong một tương-tục Không-Thời?
Nếu Vũ-Trụ hiện sinh vào Nhiệt Chết,
Thời có còn tồn tại nữa hay thôi?11

Vậy Vĩnh-Cửu là thời gian vô hạn,
Là vô biên, vô tận tới phương nao?
Nếu Vũ-Trụ là Không-Thời tương-tục, 
Thời bắt đầu và chấm dứt ra sao?12

Hay Vĩnh-Cửu phải chăng là tình trạng,
Không-thời-gian, hay ở ngoại-thời-gian?
Ắt không phải sự thăng hoa cõi chết.
Mà luôn mang tính vật lý đoàn hoàn?13

10 Xin xem bài “Thời-Không Nhất Phiến, Thời-Vật Bất Ly” 
trong tập Thơ này. Câu: “Nên hiện hữu, thời gian và 
chuyển động” phải đặt theo thứ tự như sau mới đúng: 
“Nên hiện hữu, chuyển động và thời gian”, nhưng vì vần 
đành phải đặt “thời gian” trước “chuyển động”.

11 Tương tục không-thời – The space  me con  nuum.
12 Vĩnh-Cửu là thời gian vô hạn, vô biên – Eternity is an 

infi nite  me (everlas  ng).
• Vô tận – (Eternity is an) unending (  me).
• Không-thời tương tục – Einstein’s Space-  me Con  nuum.

13 Tình trạng không-thời-gian – Timelessness, a state to 
which  me has no applica  on:
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Một hiệp-thể vô-thời-gian không có, 
Thì có gì hiện-hữu ngoại-thời-gian?
Có thay đổi, có bành trương tất yếu,
Phải xảy ra trong thời-lượng rõ ràng.

Nên chuyển-thể không-bao-giờ-bị-chuyển,
Không hiện sinh trong Vũ-Trụ hiện sinh, 
Hay Vũ-Trụ nằm bên ngoài Vũ-Trụ,
Vì chuyển di là yếu tính tất thành.14

Nếu Vĩnh-Cửu là thời gian vô-hạn,
Khác đương nhiên vô-thực-thể vô-hình,
Thời có thực như Thời-Không có thực, 
Sao cho là vô-thực-thể vô-sinh?!15

Nên Vĩnh-Cửu trong thơ là thực-thể,
Và dĩ nhiên là thực-thể miên-trường.
Hoàn toàn khác vô-thời-không tồn tại,
Hay ngoại-thời là hư-vọng mù sương.16

7.
Rất có thể, nhìn từ quan điểm khác,
Vĩnh-Cửu không là dòng chảy chuyển luân.
Không tồn tại trong Càn-Khôn Tương-Đối
Thí dụ như chấm toán học đơn thuần.

Chấm toán học không thể nào chia cắt,
Không không-gian, không tính chất thời-gian,
Không khởi tận, không đổi thay diễn tiến,
Và luôn luôn là một và miên trường.

Nhưng luật toán có liên quan thực tại,

• JME Mc Taggart (1909): that which is en  rely  meless.
• Tính vật lý – Physicality. Cước chú: Xin đọc Trường Ca 

Vĩnh-Cửu đăng trong tập thơ Vĩnh-Cửu và Tình Yêu.
14 Chuyển-thể không-bao-giờ-bị-chuyển – The unmove 

mover.
15 Thời vô-hạn – The unending  me.  

• McTaggurt: Unending  me would be unending reality 
(Time would be unreal).

16 Thực-thể miên-trường – An unending reality. Vô-thời – 
Timelessness. Ngoại-thời – Out of  me.

Thì sẽ không là chắc chắn bao giờ.
Khi luật toán được xem là chắc chắn,
Không liên quan thực tại tự căn cơ!17

Nếu toán học không liên quan thực tại,
Sẽ không liên quan Vĩnh-Cửu ngàn trùng,
Vì Vĩnh-Cửu là tĩnh từ chỉ-định,
Thể-tính về một thực tại mênh mông.

Các biểu tượng khác hơn trong toán học,
Nếu xem như những thực tại vô-thời,
Như nguyên số, vòng tròn, hình vuông vức.
Không thể là dấu Vĩnh-Cửu trùng khơi.18

Vậy, Vĩnh-Cửu là thời-gian vô tận?
Hay không-gian dài ngun ngút vô song?
Hay liên kết Không và Thời tương tục?
Hay mênh mông một thực thể vô cùng?

Thực thể đó là vô-chung vô-thủy,
Là căn nguyên mọi Vũ-Trụ bềnh bồng.
Trong đó có cả Càn-Khôn Tương-Đối,
Có Con Người diễn giải lẻ tồn vong?

Thực-thể đó tồn sinh trong tất cả,
Hay chính là tất cả mọi tồn sinh,
Từ hạt Quark căn-cơ đến đại-cấu, 
Đến Càn-Khôn đây đó vẫn hình thành?

Hay Vũ-Trụ Nhân-Sinh là trường thọ
Tức sống lâu rồi cũng sẽ tiêu tùng,
Hoặc tồn tại muôn đời hay vĩnh viễn?
Cần biện minh với chi tiết khả dung.

17 Albert Einstein: As far as the law of mathema  cs refer 
to reality, they are not certain, as far as they are certain, 
they do not refer to reality.

18 Những thực tại vô-thời – Timeless reali  es.
• Nguyên số (số nguyên) – Integer. Vòng tròn – A circle. 

Hình vuông vức – The square. Kể cả số Pi, hay căn số của 
1 (the square root of 1).
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Trong muôn một Trường Ca này diễn giải,
Mong đi tìm một đường lối khách quan,
Nhằm giải đáp Thực-Thể nào Vĩnh-Cửu
Hay sẽ luôn vĩnh viễn cách ngút ngàn.

Sự đề cập có thể là thô thiển,
Nhưng được xem như một lối hành trình,
Của tâm-thức khi nắng chiều nghiêng núi,
Khi gió về trên bãi cỏ chông chênh.

8.
Mọi diễn đạt nói trên không liên hệ
Thuyết gọi là Thuyết Vĩnh-Cửu chủ trương
Rằng: mọi điểm thời gian đều thực hữu
Như nhau trong Lai, Hiện, Quá miên trường.19

Thời-triết đó thì hoàn toàn khác biệt
Cách minh-nhiên Thuyết Hiện-Tại hiện sinh
Rằng: Chỉ có bây giờ và tại chỗ
Mới được xem là thực hữu đương hành.20

Thời-triết đó cũng hoàn toàn khác biệt
Cách minh-nhiên Thuyết “Thời Khối Sẵn Bày”
Hay qui định Không, Thời thành một khối
Của “Bốn Chiều Bất Biến” khắp trời mây.21

19 Thuyết Vĩnh-Cửu (Vĩnh-viễn) Eternelism
• Mọi điểm (trong) Thời-Gian đều thực hữu như nhau – All 

points in  me are equally real.
• Lai: Future. Hiện: Present. Quá: Past.

20 Thuyết Hiện-Tại: Presen  sm
• Thực-hữu (có): real.
• Bây Giờ: Now(s). Tại Chỗ: Here.

21 Thuyết “Thời Khối Sẵn Bày” – The “Growing Block 
Universe” theory of time, the “Block time” theory, the 
“Block Universe” theory of time.

• Không, Thời thành một khối của “Bốn Chiều Bất Biến” 
– The Space-  me as an “Unchanging Four Dimen  onal 
Block”: Thuyết này đối lập với quan điểm cho rằng 
“Không-Gian Ba Chiều” điều ứng bởi sự bay qua của 
Thời-Gian - The “Three-Dimensional Space” modulated 
by the passage of time-Wikipedia.

Nếu biến cố tương lai là “sẵn đó”,
Hiện lù lù như tảng đá vô tri,
Thì định mệnh do từ đâu mà có
Và Nhân-Sinh còn ý nghĩa là gì?22

Thơ bác bỏ Thuyết Thời-Gian Không Thực”
Hay thời-gian không tồn tại bao giờ.
Nếu hiệu-ứng thời-gian không có thực
Thì do đâu anh già chết ngay đơ!?23

Khi có Hiện, có Di hay có Động,
Thì có Thời trong liên-hệ tương-sinh,
Gọi tóm tắt Hiện-Động-Thời, vì lẻ
Thời và Không, Thời và Vật tương hành.24

Thời có thực như Động, Di có thực,
Động và Thời là mấu chốt Tồn-Sinh.
Không Thời, Động tại làm sao Vũ-Trụ
Cứ bay nhanh về cuối bến Không-Thành.25

9.

Xin người hãy nâng chén trà thong-thả,
Nghe thời gian từ đáy mộng vân-vi.
Về dăm thuyết trong môi trường hiện đại,
Để còn nghiêng một nét đẹp xuân thì.

Ta sẽ duyệt sơ qua dăm dữ kiện
Xem Càn-Khôn có thực-hữu hay không?
Rồi sau đó sẽ đưa ra kết luận:
Thực-Thể nao là Thực-Thể Vô-Cùng!?

22 (Mọi) biến-cố tương lai là “sẵn đó” – The future events 
are “Already There”. 

• Định-mệnh – Destiny.

23 Thuyết “Thời Gian Không Thực” – Mc Taggart’s “The 
Unreality of Time” (1908).

• Hiệu-ứng (của) Thời-Gian – The Eff ects of Time.
24 Hiện – Existence. Di (Động) – Movement. Thời – Tìme
Không và Thời – Albert Einstein’s “Space-time Continuum”.

• Thời và Vật – Long Thọ Bồ Tát “Thời-Vật Bất-Ly”.
25 Không-Thành – The Vacuum/ Emp  ness Genesis.
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ĐỀN BOROBUDUR • THẮNG TÍCH HÀNH HƯƠNG
MINH CHÁNH sưu tầm

Borobudur, hay Barabudur, 
là một ngôi đền Phật Giáo 
Đại Thừa vào thế kỷ thứ 9 tại 
Magelang, Trung Bộ đảo Java, 
Indonesia. Ngôi đền gồm có sáu 
nền thềm vuông trên đó lại có ba 
nền thềm tròn, được trang trí với 
2.672 bức phù điêu và 504 pho 
tượng Phật. Đỉnh vòm tháp chính, 
tọa lạc tại trung tâm nền thềm 
trên cùng, bao quanh gồm có 72 
pho tượng Phật bên trong những 
bảo tháp có cửa sổ hình mắt cáo.

Được xây dựng vào thế kỷ thứ 
9 dưới triều đại Sailendra, ngôi 
đền được thiết kế theo lối kiến 
trúc của Vương Triều Gupta nói 
lên sự ảnh hưởng của nền văn hóa 
Ấn Độ tại vùng này. Nó cũng mô 
tả phong cách Gupta từ Ấn Độ 
và cho thấy sự ảnh hưởng của 
văn hóa Phật Giáo cũng như Bà 

La Môn Giáo. Ngôi đền là nơi 
thờ phượng Đức Phật và cũng là 
nơi để cho Phật Tử hành hương 
chiêm bái. Sự chiêm bái bắt đầu 
từ nền thềm chân móng dưới 
cùng và theo lộ trình đi quanh 
ngôi đền và lên đến đỉnh xuyên 
qua ba giai tầng các nền thềm 
tượng trưng cho vũ trụ quan 
Phật Giáo (hay Đại Thiên Thế 
Giới) gồm có: Kamadhatu (Dục 
Giới), Rupadhatu (Sắc Giới) và 
Arupadhatu (Vô Sắc Giới). Ngôi 
đền dẫn đưa khách hành hương đi 
dọc theo các hành lang và bậc cấp 
nối dài với 1.460 bức phù điêu 
mô tả những truyện kể trên những 
bức tường và hành lang.

SỰ THIẾT KẾ
Borobudur được xây như là 

một ngôi bảo tháp lớn, từ trên 

không nhìn xuống mang hình 
thức một mô hình Mạn Đà La 
(mandala) của Mật Tông Phật 
Giáo, đồng thời mô tả vũ trụ quan 
Phật Giáo và cũng là tánh chất 
của tâm. Nền thềm chân móng 
hình vuông, mỗi bề khoảng 118m 
(387 feet). Ngôi đền có tất cả là 
chín tầng nền thềm, trong đó sáu 
tầng nền thềm bên dưới với dạng 
hình vuông và ba tầng nền thềm 
bên trên với dạng hình tròn. Tầng 
nền thềm trên cùng gồm có 72 
ngôi bảo tháp nhỏ bao quanh một 
ngôi bảo tháp lớn ở trung ương. 
Mỗi bảo tháp hình chuông có 
cửa sổ hình mắt cáo trên đó. Các 
pho tượng Phật được đặt vào bên 
trong các bảo tháp.

Ba giai tầng của ngôi đền 
tượng trưng cho ba “cõi giới” 
(Tam Giới) trong vũ trụ quan Phật 

Bình đồ toàn thể đền Borobudur, biểu hiện tam giới: Dục Giới kāmadhātu, Sắc Giới rūpadhātu, 
và Vô Sắc Giới arūpadhātu
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Mô hình Borobudur từ trên nhìn 
xuống có dạng một Mandala bao 
gồm Tam Giới: Dục Giới (Kamad-
hatu), Sắc Giới (Rupadhatu), Vô Sắc 
Giới (Arupadhatu).

Mô hình kiến trúc Đền Borobudur\

Giáo, đó là Dục Giới Kamadhatu, 
Sắc Giới Rupadhatu, và sau cùng 
là Vô Sắc Giới Arupadhatu. 
Chúng sanh bình thường sống đời 
sống của họ ở tầng bậc thấp nhất, 
là Dục Giới. Những chúng sanh 
diệt hết mọi tham dục để tiếp tục 
hiện hữu mà rời khỏi Dục Giới 
và chỉ sống qua hình thức Sắc 
Giới. Cuối cùng, các vị Phật toàn 
giác vượt lên trên cả thế giới hình 
tướng, và thể chứng thực tướng ở 
dạng thanh tịnh nhất, mức độ cơ 

bản nhất, trong đại dương Vô Sắc 
Giới của Niết Bàn. Sự giải thoát 
khỏi vòng sanh tử luân hồi, thần 
trí giác ngộ đã không còn bị trói 
buộc với hình tướng thế gian, 
tương ứng với quan niệm về Tánh 
Không Sunyata, tánh cách hoàn 
toàn rỗng lặng, tức là không có sự 
hiện hữu của cái tự ngã, hay cái 
ta nào cả. Dục Giới Kamadhatu 
được mô tả qua tầng nền thềm 
chân móng, Sắc Giới Rupadhatu 
được mô tả qua năm nền thềm 

hình vuông (là thân của ngôi 
đền), và Vô Sắc Giới Arupadhatu
được mô tả qua ba nền thềm hình 
tròn có ngôi bảo tháp lớn chính 
ở trung ương trên đỉnh. Các hình 
thức kiến trúc giữa ba giai tầng 
có sự khác biệt nhau qua sự biểu 
hiện về các ẩn dụ. Chẳng hạn như 
những trang trí hình vuông, mang 
nhiều chi tiết trong Sắc Giới biến 
mất khi bước vào những tầng nền 
thềm hình tròn của Vô Sắc Giới, 
là tượng trưng cho thế giới hình 
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tướng – mà nơi đó con người vẫn 
còn bị ràng buộc với hình tướng 
và danh xưng – sẽ chuyển hóa 
vào trong thế giới vô hình tướng.

Sự hành hương chiêm bái 
ngôi Đền Borobudur được thể 
hiện qua cuộc hành trình lên đỉnh 
tháp. Khách hành hương được 
hướng dẫn qua hệ thống hành 
lang và bậc thềm để tiến lên tầng 
nền thềm cao trên đỉnh. Mỗi tầng 
nền thềm tượng trưng cho một 
giai đoạn của sự giác ngộ. Con 
đường dẫn khách hành hương 
được thiết kế theo vũ trụ quan 
Phật Giáo.

HÀNH LANG HẸP VỚI NHỮNG 
PHÙ ĐIÊU TRÊN VÁCH

Vào khoảng 55.000 mét khối 
An Sơn Nham được lấy từ vùng 
mỏ đá ở xứ láng giềng để đem về 
xây dựng ngôi đền. Các tản đá 
được cắt theo kích thước, chuyển 
đến khu vực và sắp xếp mà không 
cần đến vôi hồ để xây. Các khối 
u, vết lõm, mắc cài và khớp được 
dùng để kết nối các khối đá lại 
với nhau. Những bức phù điêu 
trên vách được chạm khắc ngay 
tại chỗ sau khi ngôi đền được 
hoàn thành.

Ngôi đền được thiết kế với 
một hệ thống dẫn nước tốt để 
rút nước mưa tràn vào một cách 
nhanh chóng. Để phòng ngừa 
ngập nước, 100 vòi dẫn nước 
được đặt ở mỗi góc, mỗi góc có 
một máng sối hình người khổng 
lồ hay hình con thủy quái.

Toàn bộ kiến trúc chính được 
chia làm ba phần: phần chân 
móng, phần thân, và phần đầu. 

CẤU TRÚC CỦA NGÔI ĐỀN

Mô hình thiết diện tháp với tỷ số chiều cao là 4:6:9 theo thứ tự 
cho chân, thân, và đầu ngôi đền.

Các bận thềm xuyên qua 
các cổng hình Chằn Tinh 
Thủy Quái Kala ở bên trên 
đỉnh.

Tượng sư tử giữ cửa
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Phần nền thềm chân móng hình 
vuông mỗi cạnh dài 123 mét bên 
trong của những bức tường cao 
4 mét. Phần thân gồm có năm 
nền thềm hình vuông, mỗi nền 
thềm giảm dần theo bề cao. Sân 
nền thềm thứ nhất thụt vào 7 mét 
tính từ cạnh của nền thềm chân 
móng. Mỗi vuông sân kế tiếp 
lại thụt vào 2 mét, làm cho hành 
lang hẹp dần trên mỗi nền thềm. 
Phần đầu bao gồm ba nền thềm 
hình tròn, với mỗi nền thềm có 
những chuỗi bảo tháp, có cửa sổ 
hình mắt cáo, sắp xếp theo những 
vòng tròn đồng tâm. Vòm đỉnh 
bảo tháp chính ở ngay trung tâm, 
ngay trên đỉnh ngôi đền là điểm 
cao nhất, 35 mét tính từ mặt đất. 
Cổng vào các bậc cấp ở ngay 
chính giữa của bốn cạnh tháp để 
tiến lên đỉnh tháp, với những mô 

hình của 32 con 
sư tử giữ cửa. 
Các cổng được 
khắc hình con 
chằn tinh và hình 
con thủy quái ở 
hai bên. Mô hình 
chằn tinh – thủy 
quái thường tìm 
thấy những cổng 
chùa của người 
Java. Cửa chính 
để vào đền ở hướng đông, nơi có 
những bức phù điêu truyện kể. 
Bậc cấp ở bên triền đồi cũng nối 
liền ngôi đền với bình nguyên 
bên dưới ngôi đền.

CÁC BỨC PHÙ ĐIÊU
Những bức phù điêu dưới 

chân móng ngôi đền Borobudur 
mô tả về cuộc sống hàng ngày 

của Java vào thế kỷ thứ 8: từ đời 
sống nơi cung điện, cuộc sống ẩn 
cư nơi rừng sâu đến những người 
bình dân sống trong thôn làng. Nó 
cũng mô tả chùa chiền, chợ búa, 
nhiều loại thực vật và động vật, 
cùng mô tả sự cấu tạo ngôn ngữ. 
Con người được mô tả ở đây là 
hình ảnh của vua, hoàng hậu, công 
chúa, quý tộc, quan chức, binh sĩ, 

Hành lang với những bức phù điêu trên vách
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người phục dịch, người dân, tu 
sĩ, và người ẩn cư. Các phù điêu 
cũng mô tả những nhân vật thần 
thoại của Phật Giáo như là thần A 
Tu La, chư Phạm Thiên, chư Bồ 
Tát, thần Kinnara (mình người, 
đuôi ngựa, chân chim), tiên nam 
Gandharvas và tiên nữ Apsara. 
Những hình tượng trên những bức 
phù điêu ở tầng nền thềm chân 
móng được dùng làm tài liệu để 
tham khảo cho các sử gia nghiên 
cứu về các đề tài như kiến trúc, vũ 
khí, kinh tế, phục sức, và cũng để 
tìm hiểu các phương tiện di chuyển 
vận tải bằng đường hàng hải trong 
vùng Đông Nam Á vào thế kỷ thứ 
8. Một trong những bức họa nổi 
tiếng của Đông Nam Á thế kỷ thứ 
8 là chiếc thuyền mái chèo đôi tên 
là Thuyền Borobudur. Ngày nay, 
bản sao với kích thước thực của 
Thuyền Borobudur đã ra khơi từ 
Indonesia đến Phi Châu vào năm 
2004, nay được trưng bày ở Bảo 
Tàng Viện Samudra Raksa vài 
trăm mét phía bắc của ngôi đền 
Borobudur.

Đền Borobudur có vào 
khoảng 2.670 bức phù điêu riêng 
biệt (trong đó có 1.460 bức gồm 
truyện kể và 1.212 bức để trang 
trí), trải trên các mặt tiền và hành 
lang. Diện tích tổng cộng các bức 
phù điêu là 2.500 mét vuông và 
chúng được phân phối ở tầng nền 
thềm chân móng (Dục Giới) và 
năm tầng nền thềm hình vuông 
(Sắc Giới).

Nền thềm chân móng mô tả 
sự vận hành của Luật Nhân Quả 
Nghiệp Báo. Các bức tường hành 
lang đầu có hai hàng phù điêu 
chồng lên nhau; mỗi hàng gồm có 

120 bức. Hàng trên mô tả tiểu sử 
Đức Phật, hàng dưới của bức tường 
và mặt tiền của hàng lang đầu và 
thứ nhì nói về sự tích về những 
kiếp trước của Đức Phật. Những 
bức còn lại được dùng mô tả về 
Thiện Tài Đồng Tử (Sudhana) 
[trong Kinh Hoa Nghiêm] hành 
hương học đạo, kết thúc đạt được 
Trí Tuệ Bát Nhã.

LUẬT NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO 
(Karmavibhangga)

Trên 160 bức vách trên nền 
thềm này tạo thành một câu 
chuyện liên tục, tuy nhiên mỗi 
bức vách đưa ra một sự minh 
họa rõ ràng về Luật Nhân Quả 
Nghiệp Báo. Có sự miêu tả các 
hành vi xấu ác đáng chê trách, từ 
việc nói lời ác độc, nói hai lưỡi, 
nói dối, nói thêm bớt đến sự giết 
hại, với sự trừng phạt tương ứng. 
Cũng có những hành vi tốt lành 

đáng tán thưởng, bao gồm cả việc 
bố thí cúng dường và hành hương 
chiêm bái những thắng tích, cùng 
các sự tưởng thưởng sau đó. Sự 
khốn khổ ở địa ngục và lạc thú ở 
thiên đường cũng được mô tả. Có 
nhưng hình ảnh của cuộc sống 
hàng ngày, tất cả được hoàn thành 
toàn cảnh nơi cõi Ta Bà (vòng 
sanh tử luân hồi không cùng tận). 

ĐỀ TÀI CHÍNH: SỰ ĐẢN SANH 
CỦA ĐỨC PHẬT (Lalitavistara)

Câu chuyện bắt đầu với sự 
giáng trần của Đức Phật từ cung 
trời Tushita, và chấm dứt với 
sự chuyển pháp luân đầu tiên 
ở Lộc Uyển (Vườn Nai) gần 
thành Benares. Bức phù điêu 
mô tả Đức Phật đản sanh thành 
Thái Tử Siddhartha, con Vua 
Suddhadana và Hoàng Hậu Maya 
nước Kapilavastu (hiện nay là xứ 
Nepal).

Bức phù điêu Hoàng Hậu Ma Gia (Maya) trên cổ xe ngựa về đến 
vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) hạ sanh Thái Tử Tất Đạt Đa.
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BẢN SANH KINH (Jataka) và 
HUYỀN THOẠI CÁC NHÂN VẬT 
KHÁC (Avadana)

Bản Sinh Kinh - Jatakas là 
những câu chuyện về Đức Phật 
trước khi ngài được sanh ra là 
Thái Tử Tất Đạt Đa (Siddhartha). 
Đó là những câu chuyện nói về 
các đời trước của Đức Phật, dưới 
hình thức người và vật. Đức Phật 
tương lai có thể xuất hiện như 
một vị vua, một người tiện dân, 
một vị thần, một con voi – nhưng 
dù qua bất cứ hình thức nào, ngài 
cho thấy một số đức hạnh mà 
câu chuyện theo đó mà khắc. 
Avandanas cũng tương tự như 
Jatakas, nhưng nhân vật chính 
không phải là chính Bồ Tát ngài. 
Những việc làm thánh thiện trong 
Avandanas là nhắm vào những 
nhân vật huyền thoại. Jatakas và 
Avadanas được chạm khắc trên 
cùng một loạt trên những phù 
điêu ở Borobudur.

Phần dưới hai mươi bức đầu 
tiên trong bộ sưu tập mô tả những 
đức hạnh thánh thiện của Thiện 

Tài Đồng Tử. Phần trên của 135 
bức trong cùng bộ sưu tập trên 
những hành lang là dành cho 34 
huyền thoại của Bản Sinh Kinh. 
237 bức còn lại mô tả những câu 
chuyện từ các nguồn khác.

THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ ĐI TÌM 
CHÂN LÝ TỐI HẬU 
(Gandavyuha)

Chân Lý Tối Hậu 
(Gandavyuha) là câu chuyện 
trong phẩm cuối cùng của bộ 
Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaja 
Sutra) về việc Thiện Tài Đồng 
Tử hành hương không mỏi mệt 
để tìm kiếm Trí Tuệ Bát Nhã 
Ba La Mật. Câu chuyện này bao 
gồm hai bộ sưu tập (thứ ba và thứ 
tư) và cũng có một nửa ở bộ sưu 
tập thứ hai; gồm tất cả là 460 bức. 
Nhân vật chính của câu chuyện là 
Thiện Tài Đồng Tử, con của một 
nhà buôn cự phú, xuất hiện từ bức 
thứ 16. Còn 15 bức phía trước là 
nói về phần mở đầu câu chuyện 
về những phép lạ trong thời gian 
thiền định của Đức Phật ở Kỳ 
Viên Tịnh Xá (Garden of Jeta) tại 
Xá Vệ Thành (Sravasti).

Bức phù điêu Thái Tử Tất Đạt Đa (Siddhartha Gautama) cắt tóc đi tu. 

Trong suốt cuộc hành hương 
tầm đạo, Thiện Tài Đồng Tử đã 
đến tham vấn không dưới 30 vị 
thầy nhưng không có ai làm ngài 
thỏa nguyện hoàn toàn. Sau đó 
ngài được sự chỉ dạy Văn Thù 
Sư Lợi Bồ Tát đến gặp nhà sư 
Megasri, nơi đó ngài được bài 
học đầu tiên. Tiếp tục cuộc hành 
trình, Thiện Tài Đồng Tử gặp 
(theo thứ tự) Ngài Supratisthita, 
thầy thuốc Megha, phú hộ 
Muktaka, nhà sư Saradhvaja, cư 
sĩ Asa, Bhosmottaranirghosa, Bà 
la môn Jayosmayatna, Công chúa 
Maitrayani, nhà sư Sudarsana, 
cậu trẻ có tên Indriyesvara, nhà 
sư Prabhuta, phú hộ Ratnachuda, 
Vua Anala, thần Siva Mahadeva, 
Hoàng hậu Maya, Di Lặc Bồ Tát 
và trở về gặp lại Văn Thù Sư Lợi 
Bồ Tát. Mỗi cuộc gặp gỡ Thiện 
Tài Đồng Tử nhận được một bài 
học đặc sắc, đầy đủ kiến thức và 
trí tuệ. Những cuộc gặp gỡ này 
mô tả trong hành lang bộ sưu tập 
thứ ba.

Sau lần gặp gỡ cuối với Văn 
Thù Sư Lợi Bồ Tát, Thiện Tài 
Đồng Tử đi đến nơi cư trú của 
Phổ Hiền Bồ Tát; mô tả trong 
hành lang bộ sưu tập thứ tư. Toàn 
bộ sưu tập ở hành lang thứ tư được 
dành trọn về sự chỉ dạy của Phổ 
Hiền Bố Tát. Những bức truyện 
kể cuối cùng chấm dứt với sự 
chứng quả Kiến Thức Tối Cao và 
Chân Lý Tối Thượng của Thiên 
Tài Đồng Tử.

CÁC BỨC TƯỢNG PHẬT
Các bức tượng Phật trong 

những hốc tường của tầng Sắc 
Giới (Rupadhatu level), sắp xếp 
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dọc theo hành lang bên ngoài, 
số tượng Phật giảm dần khi nền 
thềm này tiến lên nền thềm trên. 
Hành lang nền thêm vuông thứ 
nhất có 104 bức tượng, nền thềm 
vuông thứ hai có 104, nền thềm 
hình vuông thứ ba có 88, nền 
thềm hình vuông thứ tư có 72 và 
nền thềm hình vuông thứ năm 
có 64 bức tượng. Tất cả có 432 
bức tượng Phật ở các tầng nền 
thềm Sắc Giới. Ở tầng Vô Sắc 
Giới (hay ba nền thềm hình tròn), 
gồm các pho tượng Phật đặt bên 
trong những bảo tháp hình mắt 
cáo. Nền thềm hình tròn thứ nhất 
gồm có 32 pho tượng, nền thềm 
thứ hai có 24 pho tượng và nền 
thềm thứ ba có 16 pho tượng, tất 

cả là 72 bảo tháp hình mắt cáo. 
Trong 504 tượng Phật ban đầu, 
có hơn 300 tượng đã bị hư hỏng 
(phần lớn là mất đầu) và 43 tượng 
bị mất (vì khi khám phá ra di tích 
này, đầu tượng bị mất vì những 
người sưu tầm đồ cổ)

Khi mới nhìn qua, tất cả các 
pho tượng Phật thấy giống nhau, 
nhưng khi nhìn thật kỹ thì thấy 
có sự khác biệt rất vi tế trong tư 
thế thủ ấn (mudras) hay lối bắt ấn 
của đôi bàn tay. Có năm nhóm 
thủ ấn: Bắc, Đông, Nam, Tây và 
Trung Tâm, biểu trưng cho năm 
phương hướng chính của Đại 
Thừa Phật Giáo. Bốn hành lang 
thứ nhất hướng về bốn hướng 

chính tương ứng với thủ ấn: Bắc, 
Đông, Nam và Tây, từ đó các pho 
tượng hướng về bốn hướng tương 
ứng với bốn thủ ấn. Các pho 
tượng Phật trên hành lang thứ 
năm ở trong 72 bảo tháp ở trên 
thềm trung ương có cùng một lối 
thủ ấn. Mỗi thủ ấn tượng trưng 
cho Kim Cương Giới Ngũ Trí 
Như Lai hay Ngũ Phương Phật 
(Five Dhyani Buddhas); mỗi vị 
có hình tượng riêng.

Theo thứ tự theo chiều kim 
đồng hồ bắt đầu từ hướng Đông, 
lối thủ ấn (mudras) của các pho 
tượng Phật ở Đền Borobudur như 
sau:

Một tượng Phật với tay bắt ấn (thủ ấn) chuyển pháp luân 
(dharmachakra mudra)

Một tượng Phật trong bảo tháp
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1. ĐÔNG PHƯƠNG: A Sơ Phật 
(Aksobhya- ), 
Xúc Địa thủ ấn (Bhumisparsa) có ý 
nghĩa “gọi đất làm chứng”, 
ở hốc vách Sắc Giới trên bốn hành 
lang phía Đông đầu tiên.

2. NAM PHƯƠNG: Bảo Sanh 
Phật (Ratnasambhava-

),
Ma Ni Bảo Ấn (Vara mudra) có ý 
nghĩa “từ ái và bố thí”, 
ở hốc vách Sắc Giới trên bốn hành 
lang phía Nam đầu tiên.

3.TÂY PHƯƠNG: A Di Đà 
Phật (Amitabha- ),
Thiền Định Ấn (Dhyana mudra) có 
ý nghĩa chánh niệm và thiền định, 
hay Diệu Liên Hoa Ấn, 
ở hốc vách Sắc Giới trên bốn hành 
lang phía Tây đầu tiên.

4. BẮC PHƯƠNG: Thành Tựu 
Phật (Amoghasiddhi-

),
Vô Úy Ấn (Abhaya mudra) có ý 
nghĩa can đảm vô úy, hay Luân 
Tương Giao Ấn,
ở hốc vách Sắc Giới trên bốn hành 
lang phía Bắc đầu tiên.

6. TRUNG ƯƠNG: Đại Nhật 
Như Lai – Tì Lô Giá Na Phật 
(Vairochana- ,

),
Chuyển Pháp Luận Ấn 
(Dharmachakra mudra) có ý nghĩa 
chuyển pháp luân;
ở trong 72 bảo tháp có cửa sổ trên 
ba nền thềm hình tròn Vô Sắc Giới.

1

2 3

4

5

6

5. TRUNG ƯƠNG: Đại Nhật 
Như Lai – Tì Lô Giá Na Phật 
(Vairochana- ,

),
Thiên Đức Ấn (Vitarka mudra) có ý 
nghĩa luận lý và đức hạnh,
ở hốc vách Sắc Giới đủ mọi hướng 
trên hành lang nền thềm vuông thứ 
năm (trên cùng).
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Thức Ăn Dành Cho Mùa Hè 
An Truong dịch

1. Tại sao lại có chủ đề này?
2. Lợi ích của chủ đề tới tất cả những người xem
3. Điều gì là quan trọng nhất trong mùa này?
4. Rút ra 3 điều mong mọi người sẽ nhớ

Sự quan trọng của ánh sáng mặt trời
Ăn nhiều thức ăn thực vật đặc biệt là rau xanh
Giảm bớt muộn phiền, cười nhiều hơn.

Dinh dưỡng theo mùa, dầu có những đặc tính 
riêng nhưng nguyên tắc cơ bản nhất trong sự ăn uống 
cũng như sự chăm sóc sức khoẻ là: uống đủ nước; 
giảm dùng thịt, cá, dầu, mỡ; ăn thêm rau xanh; tập 
thể dục đều đặn và qu an trọng nhất là thực hành 
buông bỏ những muộn phiền trong cuộc sống...

Mùa hè là mùa được trông đợi nhất trong năm, 
khi mọi sinh vật bước vào giai đoạn phát triển mạnh 
mẽ nhất, mùa hè mang dương khí rất lớn nhờ khí 
hậu nóng ấm, ánh nắng mặt trời. Sức sống mãnh liệt 
của vạn vật sẽ kéo chúng ta bước ra ngoài để hăng 
say làm việc, vui chơi, hoặc nhiều hoạt động khác.

Trong sách cổ viết rằng: Năng lực Tạo hóa của 
mùa hè làm nên sức sống ở Thiên Đàng, lửa ở Mặt 
Đất, tạo hóa tạo nên trái tim và nhịp đập trong cơ 
thể vạn vật, tạo ra màu đỏ, lưỡi và những tiếng cười. 
Tạo hóa còn tạo ra vị đắng, những cảm xúc vui tươi 
hạnh phúc.

Ánh sáng mặt trời và sức khoẻ:
Mọi người nên thức sớm một chút để đón nắng 

sáng. Cơ thể con người cũng như một cục pin di 
động và ánh sáng mặt trời là nguồn điện dương giúp 
chúng ta “nạp điện cho cục pin này”. Nói về lợi 
ích của ánh sáng mặt trời thì không bao giờ kể kết 
nhưng quý vị có thể kiểm chứng được 2 lợi ích sau 
đây:

 • Ban ngày nếu hoạt động ngoài trời nhiều thì ban 
đêm sẽ ngủ ngon hơn.

 • “Sạc pin” nhờ ánh nắng mặt trời vào mùa hè sẽ 

giúp cơ thể đủ đầy sức ấm để có thể chịu được 
cái lạnh của mùa thu và mùa đông tốt hơn.

 • Ngoài ra còn rất nhiều lợi ích từ ánh nắng mặt 
trời như: giúp tăng khả năng hấp thụ Calcium ở 
tất cả mọi lứa tuổi đặc biệt là người cao tuổi và 
trẻ nhỏ, tăng miễn dịch cho cơ thể, cải thiện các 
bệnh về da, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, 
giúp cải thiện các bệnh về thần kinh, ung thư...

Thức ăn mùa hè:
Không nên quá lo lắng về chuyện chúng ta sẽ 

phải ăn gì cho tốt cho bổ bởi chúng ta may mắn 
sống ở Mỹ, đặc biệt là miền Nam California nơi 
được thiên nhiên ban tặng thật nhiều ưu đãi về khí 
hậu thời tiết ôn hoà thuận lợi, thức ăn thì đa dạng 
phong phú do đó chỉ cần nhớ mùa nào ăn thức đó 
là sẽ yên tâm sống khoẻ mạnh.

Có 3 điều lưu ý đối với việc ăn uống trong mùa 
hè như sau:

 • Giảm bớt thịt, cá, dầu, mỡ, trứng vì những thức 
ăn giàu đạm sẽ làm nặng nề hệ tiêu hóa, nếu ăn 
nhiều vào những ngày nóng sẽ gây ra sự mệt 
mỏi, lừ đừ. Ngoài ra khi được tiêu hoá, những 
thức ăn này sản sinh ra nguồn nhiệt lượng lớn 
làm mùa hè đã nóng lại càng nóng hơn.

 • Ăn những thức ăn từ thực vật như rau, củ, quả, 
trái cây tươi hoặc chế biến nhanh, lưu ý cho thêm 
một chút vị cay trong những món ăn này giúp dễ 
dàng tiêu hoá đối với các thức ăn mang nhiều 
tính mát. Các loại rau trái phong phú trong mùa 
hè: táo, lê, cherry, dưa hấu, strawberries, chanh 
dây, dưa leo, cà chua, bầu, bí, mướp, đậu, khổ 
qua, su su, các loại rau thơm...

 • Nước là thứ rất cần trong mùa hè nhưng lưu ý: 
đừng uống nước quá lạnh hoặc uống nước có 
nhiều đá vì làm suy yếu gây cản trở tiêu hóa và 
nếu quý vị uống liên tục nước lạnh thì cơ thể sẽ 
sử dụng nhiệt trong cơ thể để làm ấm nước đó 
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lên dẫn đến mùa đông cơ thể chúng ta không 
còn đủ nhiệt lượng để chống chọi với sức lạnh 
của tự nhiên. Cách bù nước tốt nhất là uống 
nước ấm trong những ngày nắng nóng đặc biệt 
là các cô bác lớn tuổi, những người trẻ tuổi có 
thể uống nước ấm hay nước ở nhiệt độ phòng đã 
là rất tốt.

Tim, cơ quan cần được chăm sóc:
Mùa hè đại diện là hành Hoả trong ngũ hành 

Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ và trái tim là biểu hiện của 
Hỏa, tức lửa nên người ta hay nói: nhiệt tâm, nhiệt 
thành, làm bằng cả trái tim...

Không chỉ đợi đến mùa hè chúng ta mới quan 
tâm chăm sóc cho trái tim của mình, tuy nhiên mùa 
hè với cái lửa của bên ngoài nhắc ta nhớ bên trong 
mình cũng có “ngọn lửa” cần được chăm sóc. Quý 
vị có biết câu: thù hằn thì gây ra bệnh tim không. 
Trái tim có liên hệ mật thiết đến suy nghĩ trí óc của 
chúng ta (Heart – Mind), tuy chúng ta không thể 
thấy được trái tim của mình bị bệnh gì cả, tổn hại ra 
sao, nhưng chúng ta có thể học cách để thấy được 
những suy nghĩ của mình, từ đó hiểu được sức khoẻ 
của tim. Một chuyên gia tim của Đại học California, 
bác sĩ Dean Ornish đã nói rằng: “Tôi nghĩ, suy nghĩ 
là nơi bệnh tim xuất hiện ở rất nhiều người”. Tim 
mạch là bệnh gây tử vong hàng đầu tại Mỹ do đời 
sống quá nhiều lo lắng và căng thẳng, điều này dẫn 
đến việc sử dụng nhiều thức ăn thức uống có chất 
kích thích để tạm giúp chúng ta vượt qua những áp 
lực đó, việc sử dụng như vậy đã ăn sâu vào lối sống 
ở đất nước hiện đại này. 

Vì vậy để làm giảm nguy cơ các bệnh về tim 
mạch, quý vị nên giảm bớt các thức ăn uống sau 
đây: café, rượu bia, thuốc lá, muối, đường, tinh bột 
tinh chế, thuốc phiện và những chất độc khác có 
trong các sản phẩm mà chúng ta sử dụng hằng ngày. 
Những chất kích thích trên ảnh hưởng đến suy nghĩ 
và sức khoẻ của trí óc trong ngắn hạn, nhưng về lâu 
về dài là nguyên nhân dẫn đến các bệnh liên quan 
đến tim.

Tóm tắt:
 • Làm việc, hoạt động bên ngoài dưới ánh nắng 
mặt trời

 • Ăn nhiều rau củ quả trái cây, đặc biệt là rau 
xanh

 • Giảm bớt thịt, cá, dâu, mỡ, trứng
 • Uống đủ nước
 • Giảm bớt những suy nghĩ muộn phiền là nguyên 
nhân gây ra bệnh tim ở nhiều người, cười nhiều 
hơn.

 • Hạn chế, không dùng các chất kích thích trí não.

Các món ăn nhanh đơn giản trong mùa hè:
Nguyên tắc ăn uống để đảm bảo sức khoẻ là ăn 

sáng đơn giản, bữa chính là bữa trưa nên ăn đầy đủ 
và nhiều thức ăn tươi sống, bữa chiều ăn nhẹ nhàng 
nếu không đói có thể không ăn. Các loại canh rau, 
salad với nhiều tính mát nên cần thêm chút gia vị 
cay vào khi chế biến để giữ được tính quân bình của 
món ăn không quá hàn lạnh sẽ gây suy yếu cho hệ 
tiêu hoá.

1. Salad: thích hợp ăn vào bữa cơm trưa vì nhiều 
thực phẩm mang tính mát giúp cơ thể giảm 
nhiệt và chúng ta dễ dàng tiêu hoá các thực 
phẩm tươi này.

Nguyên liệu: cà chua, dưa leo, táo, lá quế, húng 
lủi

Dressing: nước tương, giấm, mật ong, nước, tiêu

2. Canh 5 phút: mát, giúp bữa ăn nhẹ nhàng, 
thích hợp vào bữa trưa, hay chiều tối cần ăn ít.

Nguyên liệu: mướp hay bầu hay bí...
Gia vị: 1 teaspoon nước tương

3. Nước lá tía tô: giúp giải độc, làm mát, hỗ 
trợ tiêu hóa, giảm đau... (lưu ý đối với những 
người đang sử dụng thuốc có chống chỉ định 
với loại rau này hay bị dị ứng với nó)

Nguyên liệu: 10 – 15 đọt tía tô, 4 cups nước lọc, 
2 teaspoon mật ong.

Nấu sôi khoảng 20 phút, lọc lại nước để ấm và 
cho mật ong vào dùng ấm hay để ngăn mát tủ lạnh.

Nguồn: Trích dịch từ Healing With Whole Foods – Giáo 
sư Paul Pitchford
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Kundalini Yoga và Thiền
Cát Tiên

Sat Nam - Sat Nam là âm 
gieo hạt "Chân Ngã " (bij mantra 
theo tiếng Phạn) giúp chúng ta 
trở về Nguồn trong Chính Mình 
và cũng là câu chào trong môn 
Kundalini Yoga và Thiền.

Môn Kundalini Yoga và 
Thiền còn được biết đến là môn 
Yoga Nhận Thức bởi các thực 
hành những kriya. 

Kriya là một bài tập phối hợp 
các động tác (asana), các hơi thở 
khác nhau (pranayama), cách 
tập trung mắt (dristi), các thủ ấn 
(mudra), và tụng kinh (mantra) 
cùng ý thức, với nhiều mục đích 
khác nhau. Có hàng ngàn bài 
kriya và thiền để giúp hành giả 
mở mang trí tuệ, giải tỏa các cảm 
xúc và suy nghĩ tiêu cực, nâng cao 
sức khỏe thể chất cũng như tâm 
trí, cảm xúc, và tâm linh. Mang lại 
sự cân bằng cho các tuyến nội tiết 
và các hệ thống tổng hợp. Giúp 
thanh lọc cơ thể. Giúp chữa lành 
những tổn thương cũ và mang lại 
sự hài hòa trong cuộc sống. Cho 
thêm sức mạnh, sự dũng cảm, sự 
bền bỉ, và hy vọng. Làm mạnh các 
hệ thần kinh. Phát triển trực giác. 
Tăng cường hoạt động não giúp 
ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Trở 
ngược thời gian mang lại sự trẻ 
trung vui tươi cho cuộc sống hàng 
ngày cho dù có đang gặp những 
điều khó khăn.

Kundalini yoga nhấn mạnh 
vào sự ý thức và phát triển bản 

thân để trở nên một cá nhân có 
nhiều tính chất từ ái, rộng lượng, 
dễ tha thứ, tâm cởi mở, vui vẻ, 
hòa đồng, nhẫn nại, nhận biết về 
luật nhân quả, yêu thương và bảo 
vệ thiên nhiên và vạn vật, và có 
tinh thần phụng sự. 

Kundalini Yoga và Thiền 
được Yogi Bhajan truyền giảng 
bắt đầu từ năm 1968 khi ông từ 
Ấn Độ đến Canada rồi cơ duyên 
chuyển đến Los Angeles. Tuy là 
môn yoga Kundalini rất cổ xưa 
có lịch sử trên 5,000 năm nhưng 
tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi 
mọi khả năng đều có thể thực 
hành môn yoga này. Các bài 
tập tùy bài có khi rất dễ, hơi thử 
thách, hoặc rất thử thách đối với 
các yogi (hành giả yoga). Có 
động tác này dễ cho yogi này thì 
lại khó cho yogi khác hay ngược 

lại. Có nhiều vị tập những lần đầu 
rất muốn bỏ cuộc nhưng nhờ có 
sự kiên trì nên đã vượt qua chính 
mình và cải thiện được nhiều điều 
trong cuộc sống. 

Phương pháp yoga này không 
đòi hỏi sự khổ hạnh hoặc tự chối 
bỏ mà chỉ cần sự luyện tập mỗi 
ngày theo pháp 40 ngày Sadhana 
vào lúc 2 giờ trước khi mặt trời 
mọc và ăn chay thanh tịnh để 
giúp cho cơ thể dồi dào năng 
lượng thanh khiết và tâm trí tỉnh 
thức để chào đón một ngày mới 
với một tinh thần biết ơn và tích 
cực. Các yogi thường trải nghiệm 
sự rộng mở trái tim và tâm hồn 
và sự hợp nhất giữa chính mình 
với Nguồn qua các bài thiền thở, 
thiền động, thiền tụng mantra, 
hoặc thiền tĩnh lặng ý thức trong 
giờ thực hành Sadhana.
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Những lời viết không đủ diễn đạt hết những lợi 
ích của môn yoga Kundalini và thiền này. Kính 
mời quý vị hãy bắt đầu cuộc hành trình trở về chính 
mình ngay bây giờ và trải nghiệm sự tĩnh lặng ngọt 
ngào của từng giây phút này. 

Chúng ta hãy ngồi trong một tư thế thoải mái 
trên ghế với hai bàn chân chạm mặt đất hoặc ngồi 
xếp bằng trên thảm. Giữ lưng thẳng và thoải mái. 
Hai bàn tay đặt trên hai đầu gối với hai bàn tay mở 
ra tự nhiên và hướng lên trên. Thả lỏng toàn thân. 
Nhắm nhẹ mắt lại và tập trung giữa trán. Thả lỏng 
cơ mặt và mỉm cười nhẹ. Bắt đầu đưa sự chú ý về 
hơi thở. Hít nhẹ từ từ và thật sâu từ mũi, thở ra cũng 
từ mũi thật chậm và hoàn toàn. Lập lại hai lần như 
vậy nữa để làm sạch phổi và chuẩn bị tâm trí trở về 
tĩnh lặng. Mỗi khi hít thở vào ra, đưa ý thức về cảm 
giác và trạng thái của cơ thể. Khi hơi vào, mang 
những điều tốt lành và năng lượng mới thanh khiết 
vào. Khi hơi ra, giải tỏa ra khỏi cơ thể và tâm trí 
những sự bận bịu, lo âu, buồn phiền hoặc những gì 
không cần thiết. 

Các hơi thở tiếp theo sẽ hít thở nhẹ nhàng và 
bình thường. Khi hít vào nghĩ thầm trong tâm âm 
"Sat" (Thật). Khi thở ra, nghĩ thầm âm "Nam" (Tên 
/ Bản chất / Ngã). Uy lực của mantra sẽ giúp tâm 
thanh tịnh trụ vững và dễ dàng loại bỏ tâm tạp niệm. 
Tiếp tục hành thiền thở mantra từ 3 đến 11 phút. Có 
thể thực hành trong sự yên tĩnh hoặc có nhạc thiền 
không lời thật êm dịu vừa đủ nghe.

Trong lúc làm bất cứ việc gì của ngày như chuẩn 
bị bữa ăn, tập thể dục, đi bộ, làm vườn, những khi 
cảm giác stress, hoặc sắp nổi cơn nóng giận, chúng 
ta đều có thể thực hành hơi thở Sat Nam này. 

Buổi tối khi đi ngủ, nằm ngửa trên lưng thật thoải 
mái và thực hành bài thiền thở này sẽ giúp tâm trí an 
yên và dễ vào giấc ngủ sâu. 

Mong là quý vị đã thưởng thức được những giây 
phút thư giãn và yên bình trong vài phút vừa qua. 
Và sẽ áp dụng phương pháp thở cùng mantra căn 
bản này để mang lại sự quân bình và thay đổi tốt 
trong cuộc sống. Kính chúc quý vị thân tâm được 
thường an lạc! 

Cattien 
7/31/2020

Minh Đức sưu tầm

Bạn Ta 

Thăm hỏi Bạn, biết rằng người còn đó
Nỗi mừng vui tràn ngập cõi lòng tôi
Cuộc đời này bao sóng gió, nổi trôi
Vui được biết, Bạn bình an vui sống

Đời trần thế ví như là huyễn mộng
Kiếp nhân sinh là sinh tử, tử sinh
Quý nhau chăng chỉ ở một chữ Tình
Tình cha mẹ, tình vợ chồng, bè bạn

Tình cảm ấy ta không treo giá bán
Khi con tim không đơn vị đo lường
Bàn cân nào, cân được chữ Yêu Thương
Thế mới biết Thương Yêu là vô giá!

Cuộc đời dẫu đảo điên, nhiều dối trá
Nếu chúng ta thực sự mến thương nhau
Thì tiếc chi một lời nói, câu chào
Hãy trao gửi, sưởi ấm tình nhân thế

Có hơn không dù biết rằng chậm trễ
Vì con người ai cũng thích yêu thương
Được thương người và được người thương
Hãy bày tỏ yêu thương dù có chậm

Bạn còn đó! Tôi còn đây! Mừng lắm!
Vì chúng ta còn cơ hội gặp nhau
Để trao nhau lời nói với câu chào
Đầy thân ái, đầy yêu thương, quý mến

Chuyện dĩ vãng, chuyện tương lai sắp đến
Hãy quên đi, xin nhớ hiện tại thôi
Nếu tâm bình trí lạc! Thế đủ rồi!
Người còn đó! Tôi còn đây! Phúc lắm
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Con Chim Trốn Tuyết
Paul Gallico - 

Quảng Tuệ Tống Phước Hiến
 – giới thiệu

Tóm tắt: Snow Goose 
(Con Chim Trốn Tuyết)

Philip Rhayader, là tên một 
trong ba nhân vật chính. Chàng là 
một nghệ sỹ tật nguyền, lưng gù, 
da mốc đen, tay co quắp, cái đầu 
không giống ai. Vì mặc cảm, vì 
không muốn hận thù, anh xa lánh 
thế giới con người, tìm về thiên 
nhiên, sống đơn độc trong một hải 
đăng trên đảo Essex. Thế nhưng 
trong cái thân xác còi cộc thô kệch 
đó lại chứa đựng một tâm hồn cao 
thượng, nhân ái, yêu thương tha 
nhân và quan tâm đến thế giới bên 
ngoài. Người quen duy nhất là cô 
bé Frith 12 tuổi rất ngây thơ. 

Con chim bị thương là cơ may để 
anh gù được làm quen với cô bé. 
Số là một buổi chiều tháng giêng, 
cô bé Frith âu yếm ôm trên tay con 
chim ở miền cực Bắc buốt giá trốn 
tuyết từ Canada cùng bầy đi tìm 
nơi ấm áp qua mùa đông. Trong 
bầy chim phải ra đi vì trốn những 
đợt tuyết lạnh, có một con bay lạc, 
trôi dạt đến miền bắc nước Anh, 
rồi bị thương do đạn của thợ săn. 
Nó bị gãy cánh không bay được, 
rơi xuống đất, và may mắn được 

bàn tay nhân ái 
nhặt lên che chở. 
Người nhặt con 
chim bị nạn là cô 
bé Frith. Cô đến 
nhờ Philip giúp 
cứu sống cho nó. 

Với sự khéo tay, 
và hiểu biết, anh 
cầm máu, ghép 
các xương gãy, 
băng bó cho nó. 
Đến mùa hè thì 

chim trở lại bình 
thường hoàn toàn, 
và rồi nó lại tung 
cánh ra đi, bay về cội nguồn, mặc 
dù chim quyến luyến hai người 
bạn. Kể từ khi cánh chim hun 
hút trong phương trời nào đó, thì 
cũng từ hôm ấy Philip trở lại cô 
đơn vì Frith người bạn duy nhất 
cũng biền biệt không trở lại.

 Bỗng bất ngờ, vào một ngày 
cuối đông, con chim đột nhiên 
chao cánh trở về. Philip hân hoan, 
vội vả đi tìm cô bé để báo tin vui 
sum họp, vì sự trở lại của con 
chim trốn tuyết. 

Frith bây giờ đã là thiếu nữ xinh 
đẹp. Họ cảm nhận được một tình 

cảm mới len qua ánh mắt. 
Rồi thời gian lần lược cứ trôi 

qua... Đến một ngày nọ, một ngạc 
nhiên khác đến với Philip, vì con 
chim không chịu bay đi nữa dù 
xuân trờ lại. Vâng, nó ở lại với 
anh.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của 
Frith, Philip hân hoan nói: 

-Anh hết cô đơn, nó đã chọn 
anh.. .. 

Hòa chung niềm vui của Philip, 
Frith chia sẻ:

-Nó chọn nơi đây làm quê 
hương cho mình, nó có quyền ấy.

Paul Gallico, nhà văn Hoa Kỳ, sinh ở New York, ngày 26.7.1897, 
qua đời ngày 15.7.1976 ở Monaco (một vương quốc ớ phía Nam 
Châu Âu); cha là gốc Ilian, mẹ gốc Austria, chuyên viết bình luận 
thể thao và truyện ngắn. Truyện ngắn Snow Goose (Con Chim Trốn 
Tuyết), do Paul Gallico sáng tác và cho chào đời vào năm 1941.  
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***
Khi Thế chiến thứ II đang sục 

sôi; vì thất bại, quân đội Anh phải 
triệt thoái về hải cảng Dunkerque, 
nơi bị đang bốc cháy dữ dội bởi 
đạn pháo. Phải thoát khỏi các gọng 
kềm của Hitler, nhưng các hạm 
đội không thể vào bờ được. Ngư 
dân ven biển, hưởng ứng lời kêu 
gọi của Thủ tướng Churchill trên 
đài phát thanh, họ tình nguyện dấn 
thân vào nơi nguy hiểm. Họ đã 
phải vượt qua eo biển, liều thân, 
hy sinh cứu đám tàn binh đang bị 
nguy khốn. 

Vì lo ngại cho số phận của 
Philip, Frith đến thăm. Cuộc gặp 
mặt nầy đã là cho Frith xúc động, 
vì đó là thời khoảng Philip đang 
chuẩn bị ra khơi. 

Chiếc thuyền buồm nhỏ của anh 
chở sáu hoặc bảy người cho mỗi 
chuyến. Frith đòi đi theo nhưng 
 Philip không bằng lòng, vì: “nếu 
em đi thuyền sẽ mất một chỗ, và 
như thế sẽ không cứu thêm được 
một người”, và anh dong thuyền 
ra khơi...

Những quân nhân thuộc Quân 
Lực Vương Quốc Anh xúc động 
và cảm phục khi tận mắt chứng 
kiến một chiếc thuyền nhỏ lướt 
nhanh vào bờ Dunkerque. Họ 
bàng hoàng cảm động khi người 
lái chiếc thuyền nhỏ kia, dùng 
đôi tay khuỷu tay khẳng khiu, tật 
nguyền vả yếu ớt, anh phải tận 
dụng luôn cả hàm răng để kẹp 
chặt sợi dây buồm. 

Và cứ thế, cứ thế..., lần lược, lần 
lược..., từng đợt, từng đợt..., anh 
đưa người từ bờ cặp vào các chiến 
hạm, dưới làn mưa đạn và máy 
bay không kích của quân Đức. 
Đồng thời, cũng vần vũ trên bầu 
trời là con chim sắt bay lên, xà 
xuống, chỉ đường cho con thuyền 
nhỏ lướt sóng ra khơi, trong khói 
lửa mịt mù của hàng trăm con tàu 
bị bắn cháy. Chiếc thuyền của 
Philip là biểu hiện một thiên thần 
bơi trong hỏa ngục để cứu người. 
Tất cả binh sĩ đều đến được các 
tàu lớn, không bỏ sót một ai. 

Thế rồi, môt buổi chiều, Frith 
ngồi chờ con chim trốn tuyết trên 
ngọn hải đăng sà xuống bầu bạn. 

Nhưng bất hạnh thay, một chiếc 
máy bay của quân đội Đức bay 
qua vùng hải đăng hoang phế 
nầy rồi nhào xuống bỏ bom liên 
tục. Tất cả tan nát..., sóng biển 
cuốn đi.... Trong khi con chim 
trốn tuyết vẫn bay lượn, chao đảo 
trong không gian ảm đạm, buồn 
thảm, nhìn chiếc thuyền buồm 
của Philip uất nghẹn chìm xuống 
đáy biển. 

Philip không còn ờ đó nữa. 
Những viên đạn chiến tranh nghiệt 
ngã, tàn khốc của lòng tham, của 
kiêu căng ghim đầy, loang lỗ đầy 
trên người anh, một con người 
hiền hòa đầy bi mẫn với tha nhân 
và dũng cảm với chính mình. Đôi 
mắt anh binh thản nhắm..., anh đi 
vào cõi thiên thu. Máu anh hòa 
vào nước biển của quê hương anh. 
Phải chăng sẽ có một thế giới 
lương hảo đón đợi anh! 

Vâng, câu chuyên man mác 
buồn. Tuy buồn, nhưng không 
làm người đọc tức tưởi rơi lệ, mà 
đưa ta đến niềm tin rằng lòng từ 
bi, sự hy sinh cho tha nhân làm 
cho cuộc sống có ý nghĩa, đáng 
sống. Từ đó, ta yêu đời, yêu người 
nhiều hơn, và đó không những là 
trách nhiệm mà còn là niềm vui, 
làm cho cuộc sông đáng khích lệ./. 
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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 Thủ Lăng Nghiêm .
 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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