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Lá Thư Điều Ngự

Xem tiếp trang 20    

Thưa bạn đọc,
Một lần nữa mùa Phật đản lại về mang theo bao niềm 

vui lớn ngập tràn ý nghĩa cho không chỉ những người con 
Phật mà còn mang lại biết bao niềm tin yêu và hy vọng cho 
tất cả mọi người không phân biệt màu da, chính kiến, vì sự 
thị hiện của Đức Phật là sự thị hiện của từ bi, trí tuệ, bình 
đẳng, giải thoát và giác ngộ.

Ngày Phật Đản là ngày biểu thị cho hòa bình và an lạc. 
Ở đâu có đạo Phật và có người biết hành trì Phật pháp ở đó 
có hòa bình. Hòa bình không nằm trong các văn bản mà 
chính là trong cách sống đầy vị tha, vô ngã. Từ bi, vị tha, 
vô ngã là nhân tố chủ yếu xây dựng nền hòa bình đích thực 
và tạo nên sự hạnh phúc, an lạc trường cửu của muôn loài.

Để ước vọng được sống chung trong hòa bình, tin yêu, 
hạnh phúc và an lạc biến thành cụ thể đòi hỏi mỗi một 
chúng ta cần phải thực tập nếp sống từ bi, vị tha và vô ngã.

Nhân mùa Phật Đản, để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân lên 
Đức Phật, xin mỗi chúng ta hãy vượt lên trên tất cả chấp 
thủ, lợi danh, đắm trước và hí luận, phát khởi vững chắc bồ 
đề tâm, tích cực dấn thân thành tựu mọi công đức để vừa tự 
trang nghiêm bản thân vừa góp phần bảo vệ sinh thái, giúp 
cho xã hội ổn định, đất nước giữ vững chủ quyền, tự do, 
dân chủ, nhân quyền và  thịnh vượng.

Mỗi cá thể hiện hữu ngoài tính cách độc lập như chính 
sự hiện hữu còn nội hàm trong đó một tổng thể mà tự nó thể 
hiện rõ tính tương dung tương tức. Trên căn bản của pháp 
giới dung thông vô ngại hãy không ngừng trưởng dưỡng hạt 
giống tâm linh nơi tự tâm, chặt đứt gốc rễ của mọi tham ái 
và làm trỗi dậy ước vọng giác ngộ tối thượng nhằm đáp ứng 

Thích Viên Lý
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Nam mô Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư tôn đức,
Kính thưa toàn thể liệt quí vị,
Hằng năm, cứ vào ngày trăng tròn tháng Vésak, người con Phật trên khắp Châu lục, hân hoan 

đón mừng ngày Đản sanh của Đức Phật. Sự Đản sanh của Ngài là bản thông điệp TỪ BI-VÔ NGÃ 
– Yêu thương không kèm theo cái “Ta”chủ quan hẹp hòi – Vô cùng thiêng liêng. Thiêng liêng vì 
nó không đến từ siêu nhiên phi thực, mà đến từ cõi nhân gian đầy thiên lưu dịch biến này. Thiêng 
liêng vì nó không đến từ phép mầu hoang tưởng, mà đến từ việc soi sáng biển khổ trầm luân là do 
thù hận tăm tối, là do tham danh đắm lợi và ích kỷ cố chấp. Nó chỉ rõ một chân lý như thật: Tất cả 
chỉ là chúng duyên giả hợp, tất cả chỉ là giả danh bất thực.

Thưa liệt quí vị,
Ấy thế, nhưng đã bốn mươi năm trôi qua, tính từ ngày Việt Nam được hòa bình thống nhất, 

Nam-Bắc một nhà, nhưng tình tự dân tộc giữa người Việt với nhau như vẫn còn ngăn cách và nghi 

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

VP. Phật Học Viện Kim Quang,
18 Duy Tân, Tp Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phật lịch 2560 - Số: 001/HĐCM/GC/TT

Đức thượng thủ Thích Thiện Hạnh
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kỵ, như vẫn chưa có cơ hội hòa hợp, hòa giải, và dường như nó cứ âm ỉ tồn tại trong chiều sâu của 
tâm khảm dân tộc.

Bốn mươi mốt năm – thời gian đủ để nhận ra chính nghĩa và phi nghĩa – Đủ để thấy thế nào là 
vì dân vì nước, thế nào là lợi dụng và nhân danh vì nước vì dân…

Nhân mùa Phật đản, thay mặt Tăng Đoàn GHPGVNTN, xin chân thành kêu gọi những nhà 
hữu tâm, hữu trách hãy vì vận nước an nguy mà gác bỏ quá khứ, gác bỏ những quan điểm, những 
lập trường, những quyền và lợi ích cục bộ của đảng phái, của hội đoàn, của tổ chức và cá nhân 
mình; để chung sức, chung lòng, cùng nhau giải cứu những khủng hoảng trước mắt của đất nước, 
khủng hoảng về đạo đức xã hội và học đường, khủng hoảng về môi trường và biến đổi khí hậu, 
khủng hoảng về tình tự dân tộc, khủng hoảng về kinh tế, tài chính và nợ công, nợ xấu quốc gia đã 
vượt qua ngưỡng cho phép. Nhất là khủng hoảng về an ninh quốc gia. Hiện nay Trung Quốc đang 
ngày đêm ráo riết bồi đắp các đảo đá ngầm mà họ chiếm của Việt Nam từ năm 1988 ở Trường Sa. 
Họ đã quân sự hóa đảo này và quần đảo Hoàng Sa mà họ đánh chiếm của Việt Nam Cộng Hòa từ 
năm 1974. Động thái này của phía Trung Quốc là hành động công khai bao vây và lấn chiếm từng 
phần và toàn bộ lãnh hải, lãnh thổ của Việt Nam. Trung Quốc hiện nay đang bức tử hơn mười ba 
triệu đồng bào ở đồng bằng sông Cửu Long, bằng cách đóng kín nguồn nước ở thượng nguồn sông 
Mê-kong qua các đập thủy điện trên phần lãnh thổ của họ.

Thưa liệt quí vị,
Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của lịch sử dân tộc, chưa bao giờ tiếng nói của 

lương tri dân tộc bị xem nhẹ như hiện nay. Đã bốn mươi mốt năm qua, nhà đương quyền dùng đủ 
mọi thủ thuật để củng cố và duy trì quyền lực của mình, không ưu tư gì đến điều mà những nhân 
sĩ, trí thức trong và ngoài nước hằng mong muốn có ngày Đại gia đình Việt Nam hội ngộ trong 
không khí bao dung dân tộc, để nhân đó dốc hết tài năng, tâm nguyện cùng nhau xây dựng và phát 
triển một nước Việt Nam phú cường, thịnh trị; ngẩng cao đầu với bạn bè năm Châu và không quan 
ngại bất kỳ thế lực đen tối nào!

Với hơn hai ngàn năm có mặt trên quê hương Việt Nam thân yêu này, Phật Giáo Việt Nam đã 
chứng kiến đầy đủ sự thịnh suy, hưng phế của bao triều đại đã qua, không triều đại nào là trường 
tồn vĩnh cửu, chỉ có tiếng tốt và tiếng xấu của mỗi triều đại là còn mãi với lịch sử giống nòi.

Trong tinh thần Từ Bi-Vô Ngã của mùa Phật đản, mong rằng người Việt Nam chúng ta hãy 
nhìn nhau trong tình yêu dân tộc, hãy nhìn nhau bằng ánh mắt chan hòa tình huynh đệ Bắc-Nam, 
để trút bỏ cả một quá khứ hận thù vô cớ và sai lầm do ngộ nhận.

Một lần nữa, thành tâm cầu nguyện hồng ân của Đức Phật, của hồn thiêng sông núi phù hộ 
người Việt Nam chúng ta sáng suốt vượt lên trên mọi dị biệt, mọi bất đồng, để cùng nhau kiến tạo 
một nước Việt Nam, dân chủ, nhân quyền, tự do, độc lập và hạnh phúc.

Trân trọng kính chào liệt quí vị.

Phật Học Viện Kim Quang, Huế, ngày 28.4.2016
Thượng Thủ Hội đồng Chứng minh

Tăng Đoàn GHPGVNTN
(đã ấn, ký)

Lão Tỷ kheo THÍCH THIỆN HẠNH
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

VP. Phật Học Viện Kim Quang,
18 Duy Tân, Tp Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phật lịch 2560 - Số: 001/HĐCM/GC/TT

THƯỢNG THỦ
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

- Chiếu Hiến chương GHPGVNTN bản tu chỉnh ngày 12.12.1973 bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V.
- Chiếu văn kiện Mục Đích Sinh Hoạt Tăng Đoàn GHPGVNTN trong phiên họp tại Tổ Đình Thập 

Tháp, Bình Định, ngày 20.2.2014.
- Chiếu Biên Bản phiên họp tổng kết cuối năm 2015, vào ngày 12.1.2016 (Mồng 3 tháng Chạp năm Ất 

Mùi) trong dịp Lễ Tảo Tháp tại Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định.
- Chiếu kết quả Đại Hội Khoáng Đại kỳ II của TĐGHPGVNTN tại Văn phòng Chùa Phước Thành, 

Huế, ngày 26.3.2016 trong dịp Lễ Tưởng Niệm chư Tôn Đứ c Lịch Đại Tăng Thống GHPGVNTN.
- Chiếu nhu cầu Phật sự.
Vì mạng mạch trường tồn của chánh pháp, nay ban hà nh:

GIÁO CHỈ:
Cung thỉnh chư Hòa thượng, Thượng tọa sau đây đăng lâm pháp tịch Hội Đồng Chứng Minh và Hội 

Đồng Điều Hành, và Trưởng Ban Điều Hành các Miền, Tỉnh, Thành Tăng Đoàn GHPGVNTN, đã được 
chư Tăng Yết Ma suy cử, nhiệm kỳ II (2016 – 2020):

I. Hội Đồng Chứng Minh:
– Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh:
 Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh
– Thành Viên:
 1- Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh   2- Hòa Thượng Thích Diệu Trí
 3- Hòa Thượng Thích Diệu Tánh  4- Hòa Thượng Thích Viên Định
 5- Hòa Thượng Thích Không Tánh  6- Hòa Thượng Thích Tánh Đạt
 7- Hòa Thượng Thích Chí Thắng  8- Hòa Thượng Thích Tâm Trí
 9- Hòa Thượng Thích Chơn Niệm  10- Hòa Thượng Thích Thiện Tánh
 11- Hòa Thượng Thích Chơn Phương 12- Hòa Thượng Thích Như Tấn
 13- Hòa Thượng Thích Thiện Tường  14- Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh
 15- Hòa Thượng Thích Khế Viên
– Chánh Thư Ký: 
 Hòa thượng Thích Tâm Trí

II. Hội Đồng Điều Hành:
– Viện Trưởng Hội Đồng Điều Hành:  Hòa Thượng Thích Viên Định
– Phó Viện Trưởng:    Hòa Thượng Thích Không Tánh
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– Phó Viện Trưởng:   Hòa Thượng Thích Chí Thắng
– Tổng Thư Ký:    Hòa Thượng Thích Thiện Tánh
– Phó Thư Ký:    Thượng Tọa Thích Viên Hỷ
– Tổng Thủ Quỹ:    Hòa Thượng Thích Chơn Niệm
– Các Tổng Ủy Viên:
 1- Tổng Ủy Viên Tăng Sự:  Hòa thượng Thích Chơn Phương
  - Phụ Tá:    Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
 2- Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội:  Hòa Thượng Thích Không Tánh
  - Phụ Tá:    Thượng Tọa Thích Từ Giáo
       Thượng Tọa Thích Đồng Minh
 3- Tổng Ủy Viên Hoằng Pháp:  Hòa Thượng Thích Như Tấn
 4- Tổng Ủy Viên Cư Sĩ:  Hòa Thượng Thích Tâm Trí
  - Phụ Tá:    Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước
 5- Tổng Ủy Viên Thanh Niên: Hòa Thượng Thích Chơn Niệm
  - Phụ Tá:    Thượng Tọa Thích Thiện Phúc
 6- Tổng Ủy Viên Nghi Lễ:  Hòa Thượng Thích Khế Viên
 7- Tổng Ủy Viên Kiến Thiết:  Thượng Tọa Thích Viên Hải - Chù a Bả o Hoa
 8-Tổng Ủy Viên Tài Chánh:   Thượng Tọa Thích Viên Kiên
 9-Tổng Ủy Viên Giáo Dục:   Thượng Tọa Thích Minh Chơn

III. Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa sau đây đảm trách chức vị Trưởng Ban Điều Hành Tăng Đoàn 
     các Miền, Tỉ nh, Thà nh:

1- Miền Quảng Đức:   Hòa Thượng Thích Không Tánh
2- Tỉ nh Thừa Thiên Huế:    Hòa Thượng Thích Chí Thắng
3- Tỉ nh Quảng Trị:   Thượng Tọa Thích Từ Giáo
4- Tỉ nh Quảng Nam – Đà Nẵng:  Hòa Thượng Thích Thiện Tường
 - Phó Ban:     Thượng Tọa Thích Thiện Phúc
5- Tỉ nh Bình Định:   Thượng Tọa Thích Viên Hải - Chùa Phổ Tịnh
6- Tỉ nh Khánh Hòa:   Hòa Thượng Thích Tâm Trí
7- Tỉ nh Lâm Đồng:   Hòa Thượng Thích Như Tấn
8- Tỉ nh Bà Rịa Vũng Tàu:   Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh
 - Phó Ban:     Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước
9- Tỉ nh Đồng Nai:    Thượng Tọa Thích Viên Đức 

Huế, ngày 02 tháng 4 năm 2016.

VP. Hội Đồng Chứng Minh
Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất

Thượng Thủ

(đã ấn, ký)

Trưởng Lão Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
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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 2560 -  Số: 03/HĐĐH/TB/VT

THÔNG BẠCH
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2560 

Kính gửi:
  - Chư tôn Giáo phẩm Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành,
  - Các Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN trên toàn quốc,
  - Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni,
  - Chư Thiện tín Phật tử các giới.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư Tôn đức,
Kính thưa Quý Liệt vị,
Đức Phật xuất hiện nơi cõi đời này chỉ vì bản nguyện độ sanh cao cả và duy nhất, đó là phục 

vụ chúng sanh, chỉ rõ con đường ngộ nhập tri kiến Phật. Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni đã dùng 
nhiều pháp môn phương tiện để giải thoát mọi khổ đau cho muôn loài chúng sanh bằng tinh thần 
từ bi, bình đẳng.

Gần ba ngàn năm qua, giáo Pháp của Đức thế tôn đã lan truyền đến nhiều quốc gia trên thế giới. 
Ngày nay thế giới đã đón nhận đạo Phật như là đạo hòa bình vì giáo lý từ bi, bao dung của Đức 
Phật có thể hóa giải được hận thù, tranh chấp do những tham vọng, mê lầm.

Ngày Phật Đản năm nay lại về với chúng ta trong hoàn cảnh đất nước đứng bên bờ vực thẳm 
hiểm nguy.

Bên ngoài, giặc ngoại xâm đã lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải, bao vây, khống chế mọi mặt. Phía 
Đông, Trung cộng đã đánh chiếm các hải đảo Hoàng, Trường sa, bắn giết, cướp phá tài sản ngư 
dân, thiết lập các cơ sở quân sự, trang bị vũ khí, máy bay, tàu chiến để kiểm soát cả hàng không 
- hàng hải. Phía Tây, ngăn chặn dòng sông Cửu long bằng các đập nước trên thượng nguồn, làm 
cho đồng bằng miền Tây Nam bộ khô cạn, nước mặn tràn vào, tàn phá vựa lúa lớn và quan trọng 
nhất nước, trong tương lai đe dọa đến an ninh lương thực. Trên cao nguyên, Trung cộng khai thác 
Bau-xít để tàn phá môi trường, án ngữ một vị trí chiến lược quan trọng có thể khống chế toàn cõi 
Đông Dương. Dưới đồng bằng, thành phố từ Hải phòng đến Cà mau, Trung cộng đưa người vào 
ẩn nấp, dưới hình thức công nhân hay chuyên gia xây dựng các công trình, các khu công nghiệp.

Bên trong, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hoàn toàn bế tắc nên phản ứng rất thụ động, 
không có thái độ dứt khoát, không có phương cách hữu hiệu để bảo vệ ngư trường và ngư dân, 
cũng không có sách lược tối thiểu bằng con đường hòa bình nhẹ nhàng nhất như đưa Trung cộng 
ra tòa án Quốc tế, hay hội nhập liên kết khu vực để bảo vệ tổ quốc như Philippines. Trái lại, Nhà 
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cầm quyền cộng sản còn ra tay đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những người lên tiếng, xuống đường biểu tình 
chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước.

Nhân quyền Việt Nam lại ngày càng tồi tệ. Mới vài tháng đầu năm 2016, đã diễn ra nhiều phiên 
tòa bất công, phi lý, bỏ tù những người lương thiện bằng những điều luật vi hiến và vi phạm công 
pháp quốc tế như Công ước về quyền dân sự và chính trị – cũng như Tuyên ngôn quốc tế nhân 
quyền, đây là chỉ dấu cho thấy nhân quyền tại Việt Nam bị xâm phạm nghiêm trọng một cách có 
hệ thống.

Vừa qua, Quốc hội đã hợp thức hóa các chức vụ Chủ tịch nước, Thủ tướng, cách bất thường, 
theo kết quả sắp xếp của Đảng cộng sản. Điều đó chứng tỏ Việt Nam hoàn toàn do Đảng Cộng sản 
độc tài toàn trị, nhân dân không có quyền gì trong việc lựa chọn người lãnh đạo quốc gia. Những 
ứng cử viên tự do vào Quốc Hội khóa mới, không do Nhà cầm quyền đề cử, bị phân biệt đối xử 
trong những buổi “Hiệp thương”, bằng những cuộc đấu tố như thời cải cách ruộng đất, 1953-1956, 
nhằm khủng bố, bôi nhọ, loại bỏ những người này.

Trước tình cảnh đất nước lâm nguy, dân tộc đau khổ, người Phật tử không thể khoanh tay 
ngoảnh mặt làm ngơ.

Theo hạnh nguyện từ bi, cứu khổ của Đức Từ Phụ, chúng ta kỷ niệm ngày Phật Đản bằng cách 
tích cực hỗ trợ, giúp đỡ, can thiệp cho những người dân bị rơi vào hoàn cảnh đau khổ do thiên tai 
hoặc nhân tai gây ra. Và nhất là, lên tiếng góp ý, cảnh tỉnh Nhà cầm quyền về thực trạng đất nước. 

Tùy theo hoàn cảnh, mỗi chùa, mỗi địa phương hãy tổ chức Đại Lễ Phật Đản được trang 
nghiêm, thanh tịnh để quần chúng Phật tử về đảnh lễ, chiêm bái, phát lòng từ bi cứu độ theo hạnh 
nguyện của Đức Phật.

Kính bạch Chư tôn đức,
Kính thưa Liệt quý vị,
Lễ Phật Đản cũng bắt đầu mua An cư Kiết hạ của chư Tăng. Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn 

GHPGVNTN kính chúc chư Tăng tinh tấn tịnh tu, trau dồi đạo hạnh, hoàn thành tâm nguyện 
hoằng pháp độ sanh. Giới hạnh có trang nghiêm, định lực mới sung mãn, phước trí sẽ tăng trưởng, 
hạnh nguyện mới viên thành.

Kính chúc chư Phật tử đầy đủ duyên lành, phát huy tinh thần tự lợi lợi tha, giúp người tế vật, 
hộ quốc, hộ dân. 

Cầu mong Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có đủ trí tuệ và hùng tâm, làm được những việc 
như Nhà cầm quyền quân sự Miến Điện đã làm, hầu cứu nguy đất nước và dân tộc.

Nhất tâm cầu nguyện đất nước độc lập, vẹn toàn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và tự do 
dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.

Chùa Giác Hoa, Mùa Phật Đản 2016.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng

(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long

Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn
Phật lịch 2560 - Số: 04/HĐĐH/VT/VT

Trong những ngày đầu tháng tư, trên địa bàn các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế  đã 
xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt dạt vào bờ gây hoang mang cho người dân cả nước, 

nhưng nhà cầm quyền vẫn chưa có biện pháp gì để đối phó, ngăn chặn.
Đây là một cuộc khủng hoảng môi sinh nghiêm trọng vì tác động khôn lường của nó lên đời 

sống người dân trong hiện tại và tương lai, nhất là những ngư dân, trong lúc nền kinh tế đang suy 
thoái, thất nghiệp tràn lan.

Nước biển bị ô nhiễm cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất muối, và điều này 
đặt ra một hiểm họa khác cho sức khỏe của 90 triệu dân vì người dân Việt sử dụng muối biển để 
ăn hàng ngày.

Formosa – Hà Tĩnh đã cố tình hủy hoại một ngư trường quan trọng của Việt Nam bởi việc đầu 
độc nguồn nước bằng hóa chất cực mạnh và cực độc, dẫn đến tuyệt diệt nguồn hải sản trên một 
vùng biển rộng lớn mang tầm chiến lược trong việc phòng thủ quốc gia, biến vùng biển này thành 
vùng biển chết.

HT. Thích Viên Định (đứng giữa, hàng đầu)

BẢN LÊN TIẾNG
CỦA TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VỀ THẢM HỌA DO FORMOSA HÀ TĨNH GÂY RA
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Mất nguồn cá, ngư dân mất nguồn lợi sống còn, mất động cơ ra khơi đánh bắt, mà việc ra khơi 
đánh bắt cá cũng là cách mà ngư dân trực tiếp giữ gìn chủ quyền biển đảo trong lúc nhà cầm quyền 
đang bế tắc trong việc bảo vệ biển Đông.

Việc ô nhiễm nguồn nước đã hủy diệt mọi sinh vật trong lòng biển chưa biết đến bao giờ mới 
phục hồi, đây mới là tổn thất lớn nhất cho môi sinh và cuộc sống người dân trong trường kỳ.

Trong lúc nhà cầm quyền đang hoang mang bối rối trong việc xác định nguyên nhân và thủ 
phạm gây ra thảm họa môi trường này thì ông Chu Xuân Phàm – Giám đốc đối ngoại Công ty 
TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã khẳng định một cách khó chấp nhận: Chỉ có 
một sự lựa chọn, hoặc là nhà máy thép, hoặc là cá tôm.

Hành động của Formosa – Hà Tĩnh không những hủy diệt môi sinh, đánh vào cuộc sống và 
sinh kế người dân mà còn thách thức công luận, chà đạp luật pháp, coi thường chủ quyền quốc gia 
và danh dự dân tộc Việt Nam.

Trước hiểm họa môi sinh của đất nước, trước tình trạng tính mạng và sức khỏe người dân bị đe 
dọa, trước chủ quyền quốc gia bị thách thức, trước danh dự dân tộc bị xúc phạm, trước trách nhiệm 
đối với tiền đồ tổ quốc và tương lai của dân tộc:

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cực lực phản đối hành vi độc hại của 
Formosa, lên án sự vô trách nhiệm của nhà cầm quyền và yêu cầu nhà cầm quyền phải có hành 
động hiệu quả và kịp thời.

Đòi hỏi nhà cầm quyền sớm xác định nguyên nhân và thủ phạm gây 
ra hiểm họa.
Nhanh chóng có biện pháp xử lý môi trường, khắc phục thảm họa, 
giúp đỡ hữu hiệu để người dân khôi phục sản xuất.
Truy cứu trách nhiệm đối với kẻ phạm pháp và có biện pháp chế tài 
thích đáng để ngăn ngừa những hiểm họa tương tự trong tương lai.
Xử phạt nghiêm khắc những người lãnh đạo có trách nhiệm liên quan 
trong việc dung dưỡng, bao che cho tập đoàn Fomosa gây tội ác.
Buộc tập đoàn Formosa phải chịu trách nhiệm khắc phục khủng hoảng, 
bồi thường thiệt hại cho người dân, trả lại môi trường biển trong sạch 
cho người dân ở đây.

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất rất mong nền kinh tế của đất nước được 
phát triển, nhưng đòi hỏi một sự phát triển bền vững, không chấp nhận hy sinh môi trường sống và 
tương lai dân tộc cho sự phát triển kinh tế, vì suy cho cùng sự phát triển nào cũng để phục vụ con 
người, nếu hy sinh đời sống và sự an lạc của con người thì sự phát triển đó là vô nghĩa.

Chùa Giác Hoa, Sài gòn, ngày 27.4.2016.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng 

(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn
Phật lịch 2560 - Số: 05/HĐĐH/VT/VT

BẢN LÊN TIẾNG
CỦA TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VỀ SỰ ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CSVN

Sau 41 năm áp đặt sự cai trị lên toàn cõi Việt Nam, Nhà cầm quyền Cộng sản đã phạm nhiều 
sai lầm nghiêm trọng cả về an ninh quốc phòng, ngoại giao, giáo dục, văn hóa, kinh tế và 

môi sinh.
Từ việc khai thác mang tính hủy diệt những khu rừng nguyên sinh từ Bắc chí Nam, đến việc 

cho người Tàu xây dựng các nhà máy nhiệt điện trên khắp nước, khai thác bô-xít ở Tây nguyên, 
cho thuê rừng đầu nguồn..v..v.. đã làm ô nhiễm trầm trọng bầu không khí và nguồn nước, tàn phá 
môi trường sống, biến những vùng đất màu mỡ trù phú như Tây nguyên, đồng bằng sông Cửu 
Long thành những vùng đất khô hạn.

Việc cấp phép đầu tư dễ dãi cho người Hoa các công trình trên khắp nước để phục vụ quyền 
lợi của các nhóm lợi ích đã và đang tạo ra mối đe dọa lớn cho an ninh quốc phòng và môi sinh tại 
Việt Nam, làm dư luận nhân dân bất bình, mà thảm họa môi trường làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh 
miền Trung hiện nay như giọt nước làm tràn ly, đã dẫn đến những cuộc biểu tình lớn của nhân dân 
cả nước, nhất là ở Hà Nội và Sài Gòn.

Lòng dân sôi sục bất bình thể hiện qua các cuộc biểu tình đã làm Nhà cầm quyền run sợ. Thay 
vì tôn trọng, lắng nghe, đàm phán, thì Nhà cầm quyền lại thẳng tay đàn áp hòng dập tắt mọi tiếng 
nói của lương tri, trách nhiệm và đòi hỏi chính đáng.



11PHẬT ĐẢN PL. 2560 ■ 2016

Đã có hàng trăm người bị bắt, hàng trăm người khác bị đánh đập dã man, kể cả phụ nữ và trẻ 
em và hàng trăm người bị quản thúc tại gia một cách bất hợp pháp. Chùa Giác Hoa, chùa Liên Trì 
tại Sài Gòn và tư gia các nhà vận động cho dân chủ, nhân quyền, đều bị canh gác nghiêm ngặt suốt 
trong những ngày người dân xuống đường biểu tình vừa qua.

Những đoạn phim và hình ảnh về sự đàn áp, đánh đập dã man người biểu tình đã được phổ biến 
trên những mạng lưới xã hội và truyền thông độc lập làm cả thế giới xúc động.

Trước thảm họa môi sinh và cách hành xử bất xứng của nhà cầm quyền đối với người biểu tình 
yêu nước, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nêu lên quan điểm:

Hành động đàn áp người biểu tình yêu nước của Nhà cầm quyền CSVN 
đã vi phạm Hiến pháp, vi phạm Công ước quốc tế, về các quyền dân 
sự và chính trị, cụ thể là quyền được biểu tình ôn hòa.
Hành động đàn áp biểu tình là sự chà đạp lên nhân quyền và nhân 
phẩm của công dân, phủ nhận quyền lực tối cao thuộc về người dân đã 
được minh định trong hiến pháp.
Đàn áp biểu tình ôn hòa đồng nghĩa với việc triệt tiêu nội lực quốc gia, 
vì đã gạt bỏ ý nguyện của người dân trước những vấn đề hệ trọng của 
đất nước.
Hành động đàn áp biểu tình này đã một lần nữa phủ nhận tính chính 
đáng của nhà nước CHXHCN Việt Nam trong Hội đồng Nhân quyền 
Liên hiệp quốc và tư cách thành viên Liên hiệp quốc.

Nay Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cực lực lên án hành động đàn áp 
của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với người biểu tình bảo vệ môi sinh.

Yêu cầu Nhà cầm quyền đối thoại với người biểu tình, các hội đoàn 
Xã hội Dân sự và các tôn giáo để tìm giải pháp cho vấn nạn môi sinh 
hiện nay.
Bồi thường danh dự và thiệt hại sức khỏe cho những nạn nhân bị đánh 
đập.
Trừng phạt những cá nhân và cơ quan có trách nhiệm trong việc ra chỉ 
thị đàn áp.
Không để tái diễn những vụ đàn áp như vậy trong tương lai.
Có biện pháp hữu hiệu và có thể kiểm chứng để khắc phục thảm họa 
môi trường, minh bạch trong mọi chính sách liên quan đến quốc gia 
để an dân thay vì đàn áp.

Chùa Giác Hoa-Sài Gòn, ngày 11.5.2016.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng

(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định
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The Heart Sutra is one of the shorter ones. 
And the Diamond Sutra is also a shorter one, 
sometimes known as the Seven Hundred 

Verse Sutra. The Heart Sutra is sometimes also 
known as the Twenty-fi ve Verse Sutra. The shortest 
Perfection of Wisdom sutra is a single syllable sutra 
which is just Ah. And Ah is the Sanskrit word for 
negation and it literally means “no” or “none.” This 
is in fact considered a complete sutra in its own 
right. The essence of the emptiness teachings is to 
really bring to our awareness to the emptiness of 
all phenomena. When we relate to the phenomena 
that we experience, whether it is external reality 
such as sensory and material objects, or whether 
it is the internal world of our experience of pain 
and pleasure, we perceive them as if they have 
some kind of objective independent reality of their 
own. The emptiness teaching, within the Perfection 
of Wisdom teaching, reveals to us that this kind 
of projected reality has no basis and the ultimate 
nature is in fact empty. So therefore even a single 
syllable Ah is considered to be a complete sutra in 
itself, the shortest version.

In the Heart Sutra and the Perfection of Wisdom 
teachings in general, one of the key principles that 
is being presented is the teaching on dependent 
origination, which is a further elaboration on the 
teachings of the Four Noble Truths, where, as it 
has been explained before, the law of causality is 
the central principle. Dependent origination is the 
further development of that idea and so it is through 
understanding the ultimate nature of reality that 
we are fi nally able to understand how causation is 
possible.

When we talk about the law of cause and effect, 
there is no dispute. All of us through our everyday 
experience can discern some kind of causal relations 
between events and facts. Up to a point, even 
animals are capable of inferring causal connections 

between facts. So the fact that we can impute causal 
relation is beyond dispute. But the point is that if 
we push this understanding of dependence (one 
event depending on another), according to Buddhist 
teachings, not only do things come into origination 
due to their causes and conditions, but also the very 
existence of things and their identity is thoroughly 
dependent upon others. We all know effects depend 
upon cause, but if you push this understanding of 
dependence, we will also recognize that there is 
a reverse dependence as well. In fact, causes are 
dependent upon effects because the very identity 
of a cause presupposes its relationship with an 
effect. Just as effects depend upon cause, causes 
also depend upon effects. So in this way, if you 
push this, we will come to understand a thoroughly 
contingent and dependent nature of reality.

Not only are we talking about things coming 
into being as a result of causes and conditions, but 
even the very identity and existence of things are 
thoroughly contingent and dependent. And it is this 
absence of an independent existence that is being 
presented in the Perfection of Wisdom sutras. In 
our naïve perception of the world, we divide up the 
world into causes, effects and things themselves. 
That is one way of looking at it. When we think 
about something and its cause and its effect, we 
tend to have a kind of a presupposition that the thing 
itself is different from its cause, different from its 
effect. And when we talk about effect we see it as 
something having some kind of objective basis that 
makes it an effect. Similarly when we think about 
something as a cause, we imagine that to have some 
kind of objective basis that makes it a cause. And of 
course, the things themselves, we defi ne them. We 
act as if there is a self-enclosed, self-defi ned entity 
out there that is a thing itself.

Furthermore, if you think about things 
themselves, their causes and effects, we are also 

THE HEART SUTRA
The Dalai Lama
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using temporal projections onto our relationship 
with the world because when we say “things 
themselves” we think of something being present, 
when we think about its causes, we think about 
something that is past. And when we think about 
its effects, we are projecting something about it 
into the future. Now if we examine those temporal 
stages, between past and future and present, present 
is at the interface of past and future. And if you 
push further, even the present cannot be found 
objectively because there is always a dimension 
that moves into the past and then a dimension that 
is somehow relates to the future.

So in this way, in our naïve perception, we tend 
to act as if all of these have objective bases, but 
in reality they are interdependent and thoroughly 
dependent and contingent. There is no real objective 
basis. So this is what the teachings of the Perfection 
of Wisdom sutra is telling us. It is revealing the 
problematic nature of our everyday perception of 
the world.

And now the question is: “Why do we care?” 
What is the signifi cance, what is the point of trying 
to delve deeply into this kind of understanding of 
emptiness, the deeper nature of reality? 

I often tell people, partly as a joke, that Nagarjuna 
was not trying to show people that he was great and 
clever when he wrote his text on emptiness. We 
cannot think of Nagarjuna’s writings as a professor 
who is interested in presenting a noble idea through 
writing a thesis to impress someone. That is not 
Nagarjuna’s motive.

The point of the teaching of emptiness is to 
really get to the bottom of understanding the origin 
of suffering in the Four Noble Truths, which is 
identifi ed as karma and the affl ictions. At the root 
of affl ictions is ignorance, fundamental ignorance 
pertaining to the nature of reality. There are two 
kinds of ignorance. One is a simple not knowing. 
Then there is a more active kind of ignorance 
which is a distorted way of knowing. Fundamental 
ignorance pertains to a distorted way of perceiving 
the world. And the teaching on emptiness is really 
targeting this ignorance and trying to deconstruct 
and dismantle it. That’s why in the Buddhist 
teachings, one of the central objects of meditation 

is the cultivation of the wisdom of no-self. This is 
all represented in the First Turning of the Wheel of 
Dharma in the Four Noble Truths.

The First Truth of Suffering has four 
characteristics: impermanence, dissatisfaction, 
emptiness and no-self. No-self is one of the key 
aspect of the Buddha’s teaching. In fact, one could 
say the teachings on emptiness and no-self are the 
defi ning characteristics that make Buddhism unique. 
If we look at the ancient Indian traditions, other 
than Buddhism, all the other traditions, including 
Jainism, subscribe to some notion of Atman, an 
eternal principle that is the self. They believe that 
the person who creates karma has to experience the 
consequences of that karma and there is an Atman 
or a self that connects the creator of the karma and 
the experience of the consequences of that karma. 
These other schools believe in some kind of eternal 
principle that is self, called Atman. Buddhism 
rejects this belief, and instead teaches no-self.

In brief, what we fi nd in the Perfection of 
Wisdom teachings/sutras is the very detailed 
exposition of this concept of dependent origination 
and emptiness. Therefore, for example, when we 
look at the Heart Sutra, the text is riddled with 
negation. No eye, no nose, all of this negation.

The main point is to try to undermine the 
solidity of our everyday perception. The text is not 
saying that these things don’t exist at all. It is not 
propounding a nihilistic position that negates or 
rejects everything.

The Heart Sutra itself ends with a statement 
that all the Buddhas of the three times attain 
Enlightenment on the basis of practicing the 
Perfection of Wisdom. So if nothing exists, then 
where would all those Buddhas of the three times 
be? What is the Perfection of Wisdom which is 
the method? And what is the state that they have 
attained? Therefore the negations have to be 
understood in the right way.

So as we read the Heart Sutra we could take the 
meaning of the word Heart Sutra as a very “Hard” 
Sutra (His Holiness laughs)

In the Heart Sutra there is a very important 
passage that says “Form is empty, Emptiness is 
form” or “Matter is empty, Emptiness is matter”. 
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When we look at these kind of statements “ Form 
is empty, matter is empty” what do we mean? Does 
the Buddha mean that what we call matter or form 
does not exist at all? That can’t be the case, because 
our own empirical evidence of our experience is so 
incontrovertible. The pain is real, suffering is real, 
happiness is real. But then the question is why is 
there such emphasis on negation? Why is there 
this emphasis on emptiness? And here I think it is 
important to recognize, as explained before, that 
the purpose of the teaching of emptiness is really to 
dismantle the object of our fundamental ignorance. 
And this is why, even in the First Turning of the 
Wheel of Dharma, the Buddha talked about grasping 
at the self as being at the root of our unenlightened 
existence.

In the sermon on the Four Noble Truths, the 
presentation of the self, no-self, ignorance and the 
thirty-seven aspects of the Path is still at a coarse 
level. But in the Perfection of Wisdom sutra, these 
teachings are really brought to a deep level.

For example, when we say “Form is empty,” it 
is not referring to the point that when you look for 
some kind of objective basis you don’t fi nd form, 
although that is part of the process. The Buddha 
said “Form is empty” because when you subject 
something like matter or form to inquiry, what 
you fi nd is the unfi ndability of that object. And so 
therefore, it would make no sense to say “Form is 
matter.” Therefore the statement is made that “it is 
empty.”

If you look at the interpretation of the Buddha’s 
teaching on emptiness in commentary literature, 
there are many different forms of reasoning. 
However, the most important and effective 
interpretation is that of dependent origination.

There are two levels of understanding of 
dependent origination. One is dependent origination 
in terms of causes and conditions: things come into 
being as a result of their own causes and conditions. 
The second level of understanding has to do with 
dependent designation, how even the identity of 
things are dependent upon other factors. That is 
to say, without other factors, the identity of things 
would not make any sense.

If you use dependent origination as a way of 

inquiring into the ultimate nature of reality, as 
a way of understanding emptiness, then what it 
suggests is that when you try to fi nd something 
like the objective basis of something like matter or 
form, what you fi nd is its own unfi ndability. But 
does that suggest that it does not exist at all? Your 
own personal direct experience would confi rm that 
things do exist, they have effects. Something can 
cause you harm, something can cause you pain, 
something can make you happy. There are real 
effects to things and events.

The question is not whether or not these things 
exist, but rather how do we understand their 
existence? In what manner can we say they exist? 
This is where dependent origination explains that the 
only way in which we can understand the existence 
of things is simply as dependent phenomena.

Therefore, form is empty and the meaning 
here is not that form does not exist, but that form 
is empty of a state of existence that has some kind 
of independent objective reality. The form is empty 
of independent existence. When you understand it 
in this way, then the second statement, “Emptiness 
is form” makes sense. For example, in one of the 
sutras, the Buddha says that “whatever arises from 
conditions, that is explained as unborn.” That thing 
does not possess any intrinsic arising. Therefore, 
anything that is dependent upon conditions is 
explained as emptiness and he who understands 
emptiness attains a tranquility, a peace.”

In these teachings, the main emphasis is on 
understanding the dependent nature of existence and 
understanding emptiness by means of dependent 
origination. When we meditate on, for example, a 
passage from Heart Sutra that “Form is emptiness 
and Emptiness is form,” it is sometimes more 
effective if we substitute form with our own self, 
saying “I am empty, emptiness is me.” That has a 
more immediate effect because you are now taking 
your own personal identity as the object of inquiry 
and trying to understand emptiness in relation 
to yourself, rather than some external objective 
existence.

And in this way, if you really think about it, 
in Nagarjuna’s writings, he really brings out this 
particular approach of understanding emptiness by 
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means of dependent origination. This is particularly 
explained in great detail in his Fundamental Wisdom 
of the Middle Way (Mūlamadhyamakakārikā). If 
you use your own personal identity as an object of 
meditation, your understanding of the true nature 
of yourself gives rise to a kind of new way of 
understanding your own existence and your own 
reality.

“Form is none other than emptiness and 
Emptiness is none other than form”.

These two statements show the intimate 
connection between both the emptiness and the 
thing. In other words, it explains the single unity of 
the two truths, the ultimate truth which is emptiness, 
and the conventional truth which is the phenomena. 
The phenomena and their emptiness are not two 
different things, but two natures of the same reality. 
When we say “Form is empty” we should not have 
the idea that there is something that exists called 
“emptiness” which is the absolute truth out there. 
We are talking about the ultimate nature of form 
itself. In this way, we understand the ultimate truth 
and the conventional truth as not being two separate 
entities, but being two aspects of one and the same 
reality.

When you subject something like matter or 
form to this kind of analysis and you do not fi nd any 
objective basis, your method of approaching and 
dissecting and deconstructing is very similar to the 
kind of approach that you fi nd in quantum physics 
where the macroscopic level of physical matter is 
deconstructed to the constituent elements at the 
atomic level. When you go further and further, 
ultimately you do not fi nd any objective basis for 
what we call material phenomena.

One might ask the question: “What is the point 
of doing all this hard work trying to understand 
emptiness?” In Nagarjuna’s Fundamental Wisdom/
Stanzas on the Middle Way, it is explained that if 
we refl ect on emptiness, we will recognize that all 
of our strong negative emotional reactions arise on 
the basis of some kind of projection of an objective 
existence of matter and form.

For example, if you examine something like 
attachment, underlying that strong emotion is a 
certain way of thinking, a distorted thinking that 

exaggerates the desirable attributes of that object. 
And if you go beyond that, that attribution is really 
grounded upon some kind of presupposition of 
there being a real objective independent thing out 
there to which we latch on to.

Similarly when we think of a strong emotion 
like hatred, we see that hatred arises on the basis 
of some kind of distorted view of the undesirable 
attributes of the object of hate. Again, this belief 
is underpinned by a presupposition that there 
exists an objective thing out there with which we 
feel anger toward. Although there may be some 
basis for anger, 90% of the attributes that we feel 
strongly about are purely mental projection. This is 
why it becomes crucial to somehow undo this way 
of thinking.

Nagarjuna explains in his Hymns to the Ultimate 
Expanse, that meditations on impermanence, 
dissatisfactions and so on, are preparatory paths. 
They help prepare the mind for the real antidote to 
suffering which is meditation on emptiness. As the 
result of deeper refl ection on emptiness as it relates 
to your own personal experience, you will begin to 
appreciate the teaching on emptiness.

Through practice, once you begin to have a 
glimpse of emptiness and can actually taste what it 
feels like to understand of emptiness, then you will 
begin to experience a sense of joy when you think 
about emptiness. This is where the actual path to 
enlightenment begins.

The Heart Sutra mantra “Gate Gate Paragate 
Parasamgate Bodhisvaha” presents the stage by 
stage progression of the fi ve stages on the path. 
Having a deep understanding of emptiness allows 
you to appreciate the possibility of bringing the 
whole nexus of suffering and its origins to an end. 
You begin to appreciate the possibility of cessation 
and develop an aspiration to attain liberation, 
this is the fi rst step of the fi ve stages, the path of 
accumulation, the fi rst “Gate”. As you deepen your 
understanding of emptiness, pushing it beyond 
the level of intellect and becoming experiential, 
meditatively derived experience of emptiness, 
realization of the truth, then you have gone to the 
second “Gate” which is the path of preparation or 
the path linking.
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At the point when your realization of emptiness 
becomes unmediated and direct, then you have 
gone to the next level which is the “Paragate” which 
is the path of seeing. When your direct realization 
of emptiness becomes a powerful antidote to start 
destroying the latent dispositions toward grasping, 
then you have gone to “Parasamgate” which is 
the path of meditation. Eventually you attain 
“Bodhisvaha” which is the attainment of true 
liberation.

When progression on the path is accompanied 
by the cultivation of bodhicitta, the altruistic 
aspiration to attain Buddhahood for the benefi t of all 

beings, then you travel through the fi ve stages path 
of the Mahayana leading toward full enlightenment, 
full Buddhahood. When you recite the Heart Sutra 
mantra, it is necessary to understand all aspects of the 
path for the mantra to have signifi cance. Similarly, 
when you recite “For the benefi t all beings, may I 
generate the mind of enlightenment”, we need to 
have some understanding of what enlightenment 
is in order to generate bodhicitta, the aspiration to 
attain that enlightenment. 
(From The Transcript of His Holiness The Dalai Lama’s Teaching on 
The Eight Verses of Mind Training, Boston MA on October 30, 2014 

- Source: www.prajnaupadesa.net)

Tâm Kinh là một trong những bản văn thuộc 
loại ngắn. Và Kinh Kim Cang cũng là một 
bản kinh ngắn, thỉnh thoảng còn được gọi 
là bản kinh Bảy Trăm Câu. Tâm Kinh 

thỉnh thoảng cũng được biết đến với tên Bản Kinh 
ngắn – Hai Mươi Lăm (25) Câu. Bản kinh Bát Nhã 
ngắn nhất chỉ có một chữ, đó là Ah. Và chữ Ah 
trong tiếng Phạn đại biểu cho sự phủ định, nghĩa tối 
hậu là “không” hay “không phải”.

Giáo lý Tánh không, trong Bát Nhã Ba La Mật 
mở bày cho chúng ta thấy hiểu được mọi hiện tượng, 
dầu là hiện tượng bên ngoài như những hình thể vật 
chất, hoặc là cảm thọ bên trong như sự đau đớn và 
vui sướng, chỉ là hiện hữu huyễn ảo không có bản 
thể độc lập. Và thực tánh của chúng là không. Vì 
vậy ngay cả một chữ Ah duy nhất vẫn được xem là 
một bản kinh trọn vẹn, bản kinh ngắn nhất.

Một trong những điểm quan trọng khác mà 
Bát Nhã Tâm Kinh trình bày là phân tích sâu về lý 
duyên khởi để giúp chúng ta hiểu rõ hơn luật nhân 
quả được hình thành như thế nào. Khi chúng ta nói 
về luật nhân quả, ở đây không có gì để tranh luận. 
Tất cả chúng ta qua kinh nghiệm trong đời sống 
hằng ngày đều có thể nhận thức những khía cạnh và 

TÂM KINH
Đức Dalai Lama - Thích Hạnh Tấn dịch

yếu tố tương quan giữa những việc xảy ra. Ngay cả 
những con thú cũng có một vài khả năng phân biệt 
sự liên hệ giữa những sự kiện với nhau.

Chúng ta đều biết kết quả chịu sự ảnh hưởng bởi 
nguyên nhân, nhưng nếu bạn đi sâu hơn, thì bạn sẽ 
nhận biết một sự tương duyên ngược lại. Như thế, 
quả chịu ảnh hưởng bởi nhân, nhân lại tùy thuộc 
nơi quả. Vậy bạn sẽ hiểu một cách trọn vẹn về tánh 
tương duyên và tương quan của thế giới hiện tượng. 
Không phải chúng ta chỉ nói về những vật thể được 
thành lập như thế nào qua kết quả của nhân duyên, 
mà là ngay bản chất của mọi hiện hữu đều nằm 
trong sự tương duyên và tương quan.

Những kinh thuộc hệ Bát Nhã, trình bày tất cả 
các pháp đều không có một hiện hữu độc lập.

Qua sự nhận thức một cách ngờ nghệch, chúng ta 
có thể chia thế giới thành nhân, quả và sự kiện. Đây 
cũng là một cách nhìn. Khi chúng ta nghĩ về nhân và 
quả của một sự kiện, chúng ta có khuynh hướng cho 
rằng sự kiện khác biệt với nhân và quả. Khi chúng ta 
nói về quả, chúng ta thấy như là chúng có một nền 
tảng khách quan tạo thành một loại quả. Giống như 
vậy, khi chúng ta nghĩ về một nhân, chúng ta tưởng 
tượng có một nền tảng khách quan và cái đó làm 
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thành nhân. Khi chúng ta xác định về những sự kiện. 
Chúng ta cũng làm như chúng là những hiện hữu độc 
lập, tự thể, như là có một sự kiện cố định.

Nói chung, nếu chúng ta nghĩ về những sự kiện, 
nhân và quả, chúng ta phóng tưởng sự tương quan 
tạm thời giữa chúng ta với thế giới. Bởi khi chúng 
ta nói “bản thể sự kiện” chúng ta nghĩ đến một hiện 
hữu có thật. Khi chúng ta nghĩ về nhân của sự kiện, 
chúng ta nghĩ đến những gì thuộc về quá khứ. Khi 
chúng ta nghĩ về quả của sự kiện, chúng ta tạo một 
huyễn ảnh về tương lai.

Bây giờ nếu chúng ta phân tích những giai đoạn 
tạm thời này, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Chúng ta không thể tìm thấy hiện tại một cách 
khách quan. Bởi vì, theo thời gian, hiện tại đang lùi 
vào quá khứ và liên quan với tương lai.

Chúng ta có khuynh hướng nhận thức một cách 
ngờ nghệch cho rằng, tất cả những hiện hữu này đều 
có nền tảng khách quan. Nhưng trên thực tế chúng 
đều lệ thuộc vào nhau qua sự tương duyên và tương 
quan. Không có một nền tảng khách quan thật sự 
nào cả. Đây chính là những gì mà giáo lý Bát Nhã 
muốn nói để mở bày những vấn đề trong sự nhận 
thức về hiện tượng giới của đời sống hằng ngày cho 
chúng ta. Và những câu hỏi có thể đặt ra bây giờ là

- Tại sao chúng ta cần phải quan tâm?
- Cụ thể cái gì?
- Tại sao cần phải lặn sâu vào sự hiểu biết về 

Tánh không này, về bản thể sâu sắc của hiện tượng?
Tôi thường nói đùa, là ngài Long Thọ không 

phải muốn tỏ ra là mình thông thái và vĩ đại khi 
viết những bản luận về Tánh không. Vì vậy chúng 
ta không nên nghĩ về ngài Long Thọ như một giáo 
sư có ý trình bày một khái niệm cao cả qua những 
trước tác của Ngài để gây ấn tượng với mọi người. 
Đó không phải là mục đích của ngài Long Thọ.

Thực chất của giáo lý Tánh không là để đạt được 
sự hiểu biết về nguyên nhân của khổ trong Tứ Diệu 
Đế, về nghiệp và phiền não. Gốc rễ của phiền não là 
vô minh. Vô minh liên quan đến bản chất của hiện 
hữu. Có hai loại vô minh. Một là vì sự thiếu hiểu 
biết. Hai là vì sự nhận thức sai lầm về các pháp.

Giáo lý Tánh không nhắm vào vô minh để tìm 
cách phá tan và diệt trừ điểm vô minh này. Một 

trong những điểm trọng yếu của Phật Giáo là thiền 
quán về Trí Tuệ Vô Ngã. Đức Phật đã trình bày 
những điều này trong lần chuyển pháp luân đầu 
tiên, khi Ngài giảng về Tứ Diệu Đế.

Chân lý thứ nhất về khổ trong Tứ Diệu Đế có 
bốn phần: vô thường; khổ; tánh không; và vô ngã. 
Vô ngã là một trong những khía cạnh quan trọng 
trong giáo lý của Đạo Phật. Ta có thể nói, giáo lý 
Tánh không và giáo lý Vô ngã là những đặc điểm 
tiêu biểu độc đáo của Đạo Phật.

Nếu chúng ta nhìn truyền thống cổ Ấn Độ, ngoài 
Đạo Phật, những truyền  thống khác kể cả đạo Kỳ Na 
(Jainism), đều mang bóng dáng của một khái niệm 
hiện hữu miên viễn (eternalism) là ngã hay linh hồn 
(atman). Họ cho rằng linh hồn của người tạo nghiệp 
sẽ nhận hậu quả mà nghiệp đó mang lại. Và có một 
ngã hay linh hồn vĩnh viễn tồn tại tạo ra sự liên hệ 
người tạo nghiệp và người nhận nghiệp quả. Đạo 
Phật thì không chấp nhận một tồn tại vĩnh hằng gọi 
là linh hồn, thay vì đó, dạy về giáo lý Vô ngã.

Tóm lại, điều chính mà chúng ta tìm thấy trong 
giáo lý Bát Nhã là sự giảng giải chi tiết về thuyết 
Duyên khởi và Tánh không. Ví dụ, khi chúng ta 
nhìn Tâm Kinh, bản kinh này chứa đầy các phủ 
định. “Không mắt, không mũi,” ….

Trọng điểm là phá bỏ sự nhận thức kiên cố sai 
lầm trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Bản 
kinh không nói là những sự kiện này hoàn toàn 
không có mặt. Bản kinh không đề xuất một khái 
niệm không ngơ (nihilism) để phủ định tất cả.

Tâm Kinh chấm dứt bằng câu “Chư Phật ba đời 
cũng đều giác ngộ bằng sự tu tập Trí Tuệ Bát Nhã.”

Vì vậy, nếu không có một thứ gì cả, thì:
- Cảnh giới của những vị Phật trong ba đời đó 

như thế nào?
- Cái gì là pháp tu Trí Tuệ Bát Nhã?
- Và các Ngài đạt được gì?
Do đó sự phủ định cần phải được hiểu một cách 

đúng đắn.
Khi chúng ta đã đọc Tâm Kinh, chúng ta có thể 

cho rằng ý nghĩa của chữ Tâm Kinh là Nan Kinh 
(Đức DLLM cười).

Trong Tâm Kinh có một đoạn rất quan trọng nói: 
“Sắc tức là không, Không tức là sắc”. Khi chúng ta 
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nghĩ về “Sắc là không”, chúng ta hiểu như thế nào? 
Có phải Đạo Phật cho rằng những gì chúng ta gọi 
là sắc, hay sự kiện, đều hoàn toàn không hiện hữu? 
Điều này chắc chắn là không phải, bởi vì chúng ta 
không thể chối bỏ những chứng cứ kinh nghiệm của 
bản thân. Kinh nghiệm đau đớn, khổ, vui sướng là 
thật.  Nhưng tại sao cần nhấn mạnh và phủ định "Sắc 
tức là không, Không tức là sắc" Tại sao cần nhấn 
mạnh Tánh không? Và ở đây tôi nghĩ rằng điều quan 
trọng là nhận biết mục đích của giáo lý Tánh không 
là để phá bỏ vô minh. Đó là nguyên nhân Đức Phật 
đã nói, chấp Ngã là gốc rễ của sự hiện hữu vô minh 
lúc Ngài chuyển pháp luân lần đầu.

Trong Tứ Diệu Đế, sự trình bày về Ngã, Vô ngã, 
Vô minh và 37 Phẩm Trợ đạo còn tương đối thô sơ. 
Nhưng trong Bát Nhã Ba La Mật, phần giảng của 
Đức Phật về giáo lý Vô ngã thực sự đi vào một mức 
độ sâu sắc.

Khi chúng ta nói “sắc tức là không”, đó không 
nghĩa là khi nhìn vào một hiện tượng nào đó, chúng 
ta không tìm ra được hình thể. Khi Đức Phật nói 
“sắc tức là không”, Đức Phật khẳng định ở đây là 
sắc không có một bản thể khách quan độc lập. Bởi 
vì khi chúng ta tìm hiểu về một hiện hữu hay một sự 
kiện, điều chúng ta tìm thấy là cái không hiện hữu 
của đối tượng đó. Nếu chúng ta nhìn trong những 
bản luận giải về giáo lý Tánh không Đức Phật dạy, 
chúng ta sẽ thấy có rất nhiều hình thức lý luận. Tuy 
nhiên, lập luận quan trọng và hiệu quả nhất là lập 
luận dựa theo lý duyên khởi.

Có hai trạng thái để hiểu về lý duyên khởi 
(dependent origination). Một là duyên khởi hiểu 
theo những hiện tượng xuất hiện do kết quả của 
những nhân tạo ra chúng, nhân tố. Thứ hai là duyên 
khởi hiểu dựa trên sự định dạng, chỉ rõ bản chất 
tương quan của các pháp tùy thuộc vào những pháp 
khác như thế nào, duyên tố.

Nếu chúng ta dùng duyên khởi làm phương tiện 
để nhận biết bản thể của các pháp, khi chúng ta cố 
gắng tìm một nền tảng khách quan của một vật lý 
hay hình tướng gì đó, thì chúng ta sẽ không thể tìm 
được bản thể của điều này. Nhưng có phải là các 
pháp hoàn toàn không hiện hữu không?

Những kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta sẽ 

nói cho chúng ta biết rằng các pháp hiện hữu. Có 
vài pháp ảnh hưởng tác hại đến chúng ta. Có các 
pháp làm chúng ta đau đớn. Có các pháp làm chúng 
ta vui. Có những ảnh hưởng tác động trong sự kiện.

Vấn đề là chúng ta nhận biết sự hiện hữu của 
các pháp như thế nào? Ở những khía cạnh nào? Ở 
đây duyên khởi sẽ giải thích rằng chúng ta có thể 
hiểu được sự vận hành của các pháp qua những hiện 
tượng tương quan với nhau. Vì do duyên tố khác 
mà có chứ không phải tự nhiên mà có, gọi là sinh 
vô tánh.

Vì vậy, ý nghĩa “sắc tức là không” ở đây không 
phải cho rằng hoàn toàn không có sắc, mà là sắc 
không có một bản thể khách quan độc lập. Sắc 
không có một pháp hiện hữu độc lập. Nếu chúng ta 
hiểu được như vậy thì câu sau đó “không tức là sắc” 
sẽ có ý nghĩa. Ví dụ, trong một bài pháp Đức Phật 
đã dạy, “các pháp không sở hữu một sự hình thành 
nào trên thực chất. Vì vậy, bất cứ pháp nào lệ thuộc 
vào các duyên, đều là không!” “không sanh không 
diệt, bản lai vắng bặt, tự tánh niết bàn”.

Trong những giáo lý này, tầm quan trọng được 
nhấn mạnh ở sự hiểu biết về bản chất tương quan 
và hiểu biết về Tánh không dựa trên ý nghĩa duyên 
khởi. Ở đây, khi chúng ta thiền quán về đoạn văn 
trong Tâm Kinh “sắc tức là không và không tức là 
sắc”, đôi khi sẽ có kết quả hữu hiệu hơn nếu chúng 
ta đổi sắc với chính mình. Ví dụ như “tôi chính là 
không, không chính là tôi”. Điều này có một tác 
dụng trực tiếp, vì chúng ta sẽ dùng bản chất cá nhân 
làm đối tượng để quán và cố hiểu được Tánh không 
trong sự liên hệ với chúng ta thay vì với một đối 
tượng hiện hữu nào bên ngoài.

Phương thức tiếp cận Tánh không với lý 
Duyên khởi đã được ngài Long Thọ trình bày 
chi tiết trong bản Trung Quán Luận (Nagarjuna’s 
Mūlamadhyamakakārikā). Vì vậy nếu chúng ta 
dùng bản thể của chính chúng ta làm đối tượng 
quán chiếu, sự hiểu biết về chân tánh của chúng ta 
sẽ hiện ra và giúp chúng ta hiểu một cách mới về sự 
hiện hữu và sự thật về mình. 

«Sắc chẳng khác không và không chẳng khác 
sắc».

Hai đề mục này chỉ rõ sự liên hệ chặt chẽ giữa 
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sắc và không. Nói cách khác, ở đây giải thích sự 
đồng nhất của hai chân lý. Chân lý tuyệt đối là Tánh 
không, gọi là Chân đế (Absolute Truth) và Chân lý 
tương đối là hiện tượng của các pháp hay còn gọi là 
Tục đế (Relative Truth).

Hiện tượng và Tánh không của các pháp là hai 
bản chất của một hiện hữu, chứ không phải là hai 
thứ khác biệt. Khi chúng ta nói “sắc là không”, 
chúng ta nói về bản thể của một hiện tượng. Như 
vậy, chúng ta hiểu biết về chân đế và tục đế không 
phải là hai hiện hữu tách biệt mà là hai khía cạnh 
của một thực tại.

Giống như trong lượng tử học, (quantum 
physics) khoa học ứng dụng phương pháp để tiếp 
cận, phân tích và tháo gỡ sự việc. Trong đó những 
vật thể được nhận biết ở dạng thô bị phân hóa và 
tháo gỡ thành những chi tiết nguyên tử. Khi quý 
Phật tử đặt nghi vấn và phân tích một việc hay vật 
gì, quý Phật tử sẽ không tìm được nền tảng khách 
quan trong đó. Nếu quý Phật tử đi sâu và sâu hơn 
nữa, cuối cùng quý Phật tử sẽ không còn tìm thấy 
bất cứ siêu thể khách quan nào mà có thể định dạng 
là hiện hữu vật lý.

Chúng ta có thể hỏi “Tại sao phải qua nhiều khó 
khăn để hiểu Tánh không này?” Trong Trung Quán 
Luận, của ngài Long Thọ (Fundamental Wisdom on 
the Middle Way), Ngài giải thích rằng nếu chúng ta 
quán chiếu về Tánh không, chúng ta sẽ nhận biết 
tất cả những phản xạ do cảm thọ, nổi dậy dựa trên 
những nền tảng của các phóng ảnh qua sự hiểu lầm 
rằng những hiện hữu là hiện tượng khách quan.

Ví dụ, nếu chúng ta cứu xét về sự dính mắc về 
một đối tượng (attachment), tiềm ẩn cảm thọ mạnh 
mẽ ấy là phương hướng của tư duy. Một loại suy nghĩ 
lệch lạc, phóng đại về đối tượng để đưa đến sự ham 
muốn. Và nếu chúng ta đi sâu hơn nữa, thì chúng ta 
sẽ thấy rằng vì chúng ta hiểu lầm là đối tượng có một 
sự hiện hữu độc lập, vì thế chúng ta dính mắc.

Nếu chúng ta cứu xét về những cảm thọ mạnh 
mẽ như sự hận thù, chúng ta thấy sự hận thù phát 
sanh từ cảnh quan méo mó của đối tượng của sự thù 
ghét. Ảo tưởng này được củng cố bởi tiền đề là đối 
tượng chúng ta ghét đó, có một sự hiện hữu khách 
quan độc lập, nên làm chúng ta tức giận. Mặc dầu 

quý vị có thể tìm thấy một vài nguyên nhân căn bản 
cho sự tức giận, chín mươi phần trăm của những bản 
chất mà quý vị cảm thấy kiên cố đều là sản phẩm 
của trí tưởng tượng.

Điều quan trọng là làm cách nào để dẹp bỏ các 
tư tưởng này?

Ngài Long Thọ giải thích trong bài Tán Thán về 
Chân Lý (Paramārtha-stava Hymns to the Ultimate 
Expanse), là sự thiền quán về vô thường, về tâm 
lý bất mãn v.v. đều là những pháp tu căn bản, giúp 
chúng ta chuẩn bị tâm thức. Nhưng để thực sự đối 
trị với khổ đau và nhân của khổ đau chúng ta cần 
thiền quán về Tánh không. Quý vị sẽ quý trọng giáo 
lý Tánh không khi được kinh nghiệm cá nhân thiền 
quán sâu về Tánh không.

Qua sự tu tập, khi quý vị bắt đầu nhận được bóng 
dáng của Tánh Không, thật sự cảm nhận một loại 
cảm giác hiểu biết về Tánh không, khi đó quý vị sẽ 
cảm thấy hoan hỷ mỗi khi nghĩ về Tánh không. Đây 
cũng là bước khởi đầu của giác ngộ.

Trong Tâm Kinh, câu chú Yết Đế, Yết Đế, Bala 
Yết Đế, Bala Tâm Yết Đế, Bồ đề So Ha (Sanskrit: 
Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha), được 
chia làm năm phần: 1)Yết Đế - Gate; 2) Yết Đế - 
Gate; 3) Bala Yết Đế - Paragate; 4) Bala Tâm Yết 
Đế- Parasamgate; 5) Bồ Đề So Ha – Bodhisvaha 
trình bày từng bước một của năm giai đoạn trên con 
đường tiến đến giác ngộ. Khi hiểu thấu và chứng 
biết về Tánh không sẽ trân quý đem đến cho quý vị 

LỜI PHẬT DẠY

Lấy từ bi thắng nóng giận.
Lấy hiền lành thắng hung dữ.
Lấy bố thí thắng xan tham.
Lấy chân thật thắng ngoa ngụy.
[Kinh Pháp Cú – 223]

Overcome the anger by peacefulness;
Overcome the evil by goodness;
Overcome the misery by generosity;
Overcome the liar by truth.
[Dhammapada – 223]
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cơ hội chấm dứt mọi sự kiện của khổ đau cũng như 
nguyên nhân của chúng. 

1) Chú “Yết Đế” (Gate) thứ nhứt của câu thần 
chú trình bày bước đầu tiên của năm giai đoạn, đây 
là bước đầu tiên trên năm bước của đạo, thuộc giai 
đoạn tích tụ (path of accumulation). Trong giai 
đoạn này quý Phật tử sẽ bắt đầu trân quý khả năng 
(possibility) giải thoát và phát triển một ao ước đạt 
được sự giải thoát.

2) Chú “Yết Đế” (Gate) thứ hai của câu thần 
chú. Khi quý Phật tử giác ngộ sâu hơn về Tánh 
Không, vượt qua được mức độ của trí thức đi vào 
kinh nghiệm thực chứng, các kinh nghiệm thiền 
quán về Tánh không xuất hiện, chứng ngộ chân 
lý. Khi đó quý Phật tử bước vào bước thứ hai là 
giai đoạn chuẩn bị hay còn gọi là giai đoạn tiếp cận 
(path of preparation or path of linking).

3) Chú thứ ba của câu thần chú “Bala Yết Đế” 
(Paragate). Khi sự chứng ngộ về Tánh Không trở 
nên trực tiếp và tức thời, khi đó quý vị bước vào 
bước thứ ba là giai đoạn kiến nhập (path of seeing).

4) Chú thứ tư của câu chú “Bala Tâm Yết Đế” 
(Parasamgate). Khi sự chứng ngộ trực tiếp về Tánh 
không của quý vị trở thành pháp đối trị mạnh mẽ 
để diệt trừ sự chấp thủ, khi đó quý vị được bước 
vào giai đoạn thiền định là bước thứ tư (path of 
meditation).

5) Chú thứ năm của câu chú “Bồ Đề So Ha” 
(Bodhisvaha). Giai đoạn cuối cùng, quý vị thật sự 
đạt được sự giải thoát (true liberation).

Khi tiến trình của sự tu tập được thực hành song 
song với tâm bồ đề, sự phát tâm xả bỏ để thành tựu 
quả vị Phật vì sự lợi lạc của chúng sanh, lúc đó quý 
Phật tử đang trải qua năm giai đoạn tiến triển tu tập 
đại thừa hướng đến Phật quả.

Khi quý Phật tử tụng Tâm Kinh, cần nên hiểu 
các khía cạnh của năm bước trên con đường giác 
ngộ để câu thần chú trở nên đặc thù. Và tương tự khi 
quý vị đọc, “Vì sự lợi lạc của chúng sanh, cho con 
phát tâm bồ đề hướng đến giác ngộ”, quý vị nên có 
một ít khái niệm về thế nào là giác ngộ để phát tâm 
bồ đề, nguyện vọng để đạt được giác ngộ.

(Trích từ bản dịch của Thầy Thích Hạnh Tấn từ Pháp Hội “Tám Bài 
Kệ Chuyển Hóa Tâm” của Đức Dalai Lama tại Boston, MA, ngày 30 

tháng 10 năm 2014. Nguồn: www.prajnaupadesa.net) 

Lá Thư Điều Ngự
Tiếp theo trang 1

thỏa đáng khát vọng giải thoát đau khổ 
của mọi tâm hồn.

 Đức Phật dạy: 
“Này cá c Tỳ  kheo! Như  Lai đã  giả i 

thoá t mọ i rà ng buộ c của thế  gian và  xuấ t 
thế  gian, cá c ô ng cũ ng thế. 

Nà y cá c Tỳ  kheo, hã y lên đường vì  lợ i 
lạ c củ a nhiề u ngư ờ i, vì  hạ nh phú c củ a 
số  đô ng, vì  lò ng bi mẫ n đố i vớ i thế  gian, 
vì  an lạ c, hạ nh phú c củ a trờ i và  ngư ờ i. 
Cá c ô ng hã y lên đường, như ng đừ ng đi 
hai ngư ờ i cù ng mộ t hư ớ ng, hã y mỗ i ngư ờ i 
mộ t ngả  để lưu bố chá nh phá p. Nà y cá c 
Tỳ  kheo, chá nh phá p toà n thiệ n ở  phầ n 
đầ u, phầ n giữ a và phầ n cuố i, cả  trong 
tư tưởng lẫn ngôn từ. Hã y tuyê n bố  về  
cuộ c số ng toà n thiệ n và  thanh tị nh... Hã y 
dương cao ngọ n cờ  củ a bậ c thiệ n tri thức, 
hã y truyề n dạ y giá o phá p sâu xa vi diệu, 
hã y mang lạ i sự  thiện hảo cho tha nhân; 
làm đư ợ c như thế, cá c ô ng đã  chu toàn 
trọng trách"*

Kính chúc chư liệt vị hoàn thành viên 
mãn trọng nhiệm thiêng liêng cao cả của 
mình đúng theo lời Phật dạy.

Mùa Phật Đản PL 2560 – 2106

Tk Thích Viên Lý

________________
* (Mahavagga - Đạ i Phẩ m 19, 20)
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Dướ i mộ t quan điể m nà o đó , lậ p trườ ng củ a 
phá i Trung Quá n có  thể  đượ c coi là  không 
có  sơ hở  nà o về  phương diệ n luậ n lý  để  bị  

đã  kí ch. Nhưng bú t giả  muố n nhấ n mạ nh ở  đây về  
nhó m chữ  “dướ i mộ t quan điể m nà o đó ”. Quan 
điể m đó  thườ ng bị  hiể u lầ m và  từ  thờ i củ a Long 
Thọ  cho tớ i nay đã  có  nhiề u ngườ i phê bì nh và  
bá c bỏ  lậ p trườ ng củ a phá i Trung Quá n về  nhữ ng 
nguyên do luậ n lý , bằ ng cá ch vạ ch ra sự  mâu 
thuẫ n củ a nó . Nhưng trong tá c phẩ m Hồ i Trá nh 
Luậ n (Vigrahavyavartani) Long Thọ  đã  đặ t cơ sở  
trên nghị ch lý  về  luậ n lý  họ c để  đố i đá p mộ t cá ch 
thà nh công đố i vớ i lờ i phê bì nh đó . Trá i vớ i điề u mà  
ngườ i chố ng đố i phá i Trung Quá n có  thể  tin tưở ng, 
sự  hiệ n diệ n củ a nhữ ng nghị ch lý  luậ n lý  (logical 
paradox) giú p hỗ  trợ  cho lậ p trườ ng củ a phá i Trung 
Quá n, thay vì  đả  phá  nó .

Phá i Trung Quá n hoà i nghi về  tấ t cả  cá c hệ  
thố ng triế t họ c khá c. Họ  không tin và o thự c tạ i 
(hiể u theo ý  nghĩ a tố i hậ u củ a chữ  nà y) củ a đa-
nguyên-tá nh thuộ c hiệ n tượ ng. Họ  phủ  nhậ n rằ ng 
chân lý  tố i hậ u có  thể  là  tương đố i hoặ c có  thể  tù y 
thuộ c và o bấ t cứ  điề u gì  khá c. Triế t lý  củ a họ  vạ ch 
trầ n tí nh cá ch không xá c thự c (hoặ c tí nh cá ch “bấ t 
khả  biệ n minh”) củ a trậ t tự  đa nguyên mà  chú ng ta 
thườ ng hì nh dung ra trong kinh nghiệ m và  ý  tưở ng. 
Về  phương diệ n nà y họ  rấ t gầ n gũ i vớ i tinh thầ n củ a 
nhữ ng ngườ i thuộ c phá i Bấ t Nhị  Luậ n (Advatin). 
Cả  phá i Trung Quá n lẫ n phá i Bấ t Nhị  Luậ n đề u 
hướ ng về  mộ t loạ i chủ  thuyế t triế t họ c tuyệ t đố i nà o 
đó . Nhưng phá i Bấ t Nhị  Luậ n có  vẻ  nhiệ t tâm hơn 
đố i vớ i mộ t lậ p trườ ng siêu hì nh họ c khi họ  đá nh 
giá  nhữ ng tư tưở ng và  kinh nghiệ m thông thườ ng. 
Cò n phá i Trung Quá n thì  cố  gắ ng duy trì  mộ t thá i 
độ  thờ  ơ về  tồ n hữ u họ c.

Hai phá i Trung Quá n và  Bấ t Nhị  Luậ n có  vẻ  đồ ng 
ý  về  mộ t điể m khá c. Chân lý  tố i hậ u, dù  đó  là  không-
tá nh (sù nyatà ) hay là  Phạ m Thiên (Brahman), luôn 

luôn tiề m ẩ n đố i vớ i kinh nghiệ m thông thườ ng và  
ý  tưở ng củ a chú ng ta; ngườ i ta chỉ  có  thể  đạ t tớ i 
chân lý  tố i hậ u bằ ng kinh nghiệ m trự c tiế p và  hầ u 
như thầ n bí , qua nộ i quá n thâm sâu hoặ c qua trự c 
giá c củ a mộ t loạ i ngườ i đặ c biệ t nà o đó . Vì  vậ y, có  
thể  nhậ n xé t rằ ng, cả  hai trườ ng phá i nó i trên đề u có  
khuynh hướ ng mở  khó a cá nh cử a đi và o chủ  nghĩ a 
thầ n bí  củ a triế t họ c.

Nhưng, chú ng ta không nên khinh thườ ng 
nhữ ng từ  ngữ  “chủ  nghĩ a thầ n bí ” – hay “chủ  nghĩ a 
thầ n bí  nhậ n tri” (cognitive mysticism). Bở i vì , như 
chú ng ta ngà y cà ng ý  thứ c rõ  hơn về  nhữ ng giớ i 
hạ n củ a ngôn ngữ  trong nỗ  lự c phân tá ch, tâm trí  
chú ng ta nhậ n thấ y có  nhữ ng điề u không dễ  diễ n 
tả , tuy rằ ng chú ng ta khó  có  thể  phân tá ch mộ t cá ch 
hợ p lý  về  cá i “không thể  diễ n tả ” nà y. Có  vẻ  như cả  
phá i Trung Quá n và  phá i Bấ t Nhị  Luậ n đề u có  quan 
điể m triế t họ c nà y.

Dướ i mộ t quan điể m nà o đó , chủ  nghĩ a tuyệ t đố i 
chỉ  là  chủ  nghĩ a “hoà i nghi họ c thuậ t” (academic 
skepticism). Bú t giả  cho rằ ng muố n hiể u biế t chí nh 
xá c về  loạ i chủ  nghĩ a tuyệ t đố i củ a phá i Trung 
Quá n thì  cầ n phả i đi và o trung đạ o, giữ a sự  “cả  tin” 
thá i quá  và  hoà i nghi thá i quá . Thậ t ra chủ  thuyế t 
về  “không tá nh” (sù nyanà ) là  sự  phê phá n tấ t cả  
mọ i quan điể m, mọ i hệ  thố ng triế t họ c. Nhưng, bú t 
giả  cho rằ ng chủ  thuyế t nà y có  thể  bị  giả i thí ch sai 
lầ m mộ t cá ch tai hạ i, không nhữ ng bở i nhữ ng ngườ i 
chố ng đố i nó  mà  cả  tớ i nhữ ng ngườ i ủ ng hộ  nó , để  
khiế n ngườ i ta hiể u lầ m rằ ng nó  thự c sự  BÁ C BỎ  
tấ t cả  mọ i quan điể m, tấ t cả  mọ i hệ  thố ng triế t họ c 
khá c. Thậ t ra, chủ  thuyế t nà y chỉ  muố n vạ ch trầ n 
cho chú ng ta thấ y: ngườ i ta sai lầ m về  luậ n lý  (hoặ c 
về  biệ n chứ ng phá p) nế u coi bấ t cứ  hệ  thố ng siêu 
hì nh họ c nà o đó  là  có  giá  trị  tuyệ t đố i. Bú t giả  xin 
trí ch dẫ n nhậ n xé t củ a T.R.V. Murti đề  là m sá ng tỏ  
quan điể m nà y: “Biệ n chứ ng phá p củ a phá i Trung 
Quá n không phả i là  sự  phả n luậ n (refutation); 

LẬ P TRƯỜ NG CỦ A PHÁ I TRUNG QUÁ N: 

KHÔNG TÁ NH
Thích Viên Lý  dịch
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...Phả n luậ n là  bá c bỏ  quan điể m củ a đố i phương 
bở i mộ t ngườ i nà o quan tâm tớ i việ c thiế t lậ p mộ t 
quan điể m củ a chí nh họ . Cò n sự  phê bì nh là  dù ng lý  
trí  để  phân tá ch mộ t cá ch khá ch quan.” 

Long Thọ  vậ n dụ ng thuyế t “duyên khở i” (pratiya-
samutpà da) củ a Phậ t giá o thờ i sơ khai để  cho thấ y 
sự  tương đố i (nghĩ a là  sự  tương lậ p lẫ n nhau) củ a tấ t 
cả  mọ i quan niệ m, và  do đó  ngà i nó i rằ ng chú ng ta 
không thể  đượ c coi là  “thự c”, khi nhì n từ  quan điể m 
tuyệ t đố i. Ở  đây rõ  rà ng là  ngà i muố n nó i rằ ng thự c 
tạ i cầ n phả i tự  hỗ  trợ , độ c lậ p và  tuyệ t đố i. Trong bộ  
Trung Luậ n(Madhyamakasà stra) Long Thọ  khả o 
sá t mộ t số  quan niệ m siêu hì nh họ c và  phổ  biế n, 
như “thờ i gian,” “không gian,” “sự  chuyể n độ ng,” 
nhân”, “duyên,” và  “sanh,” và  cho thấ y rằ ng mỗ i 
khá i niệ m đó  sẽ  dẫ n tớ i nhữ ng mâu thuẫ n và  phi lý , 
nế u chú ng ta coi chú ng là  thự c mộ t cá ch tuyệ t đố i. 
Mô thứ c tổ ng quá t củ a lố i biệ n luậ n nà y có  thể  đượ c 
tó m tắ t như sau: Nế u chú ng ta giả  thử  mộ t vậ t x nà o 
đó  là  hiệ n hữ u mộ t cá ch độ c lậ p, thì  hoặ c là  chú ng 
ta không thể  thuyế t minh mộ t cá ch nhấ t trí  (và  hợ p 
lý ) về  vậ t đó  – để  trá nh sự  mâu thuẫ n về  luậ n lý  – 
hoặ c là  giả  thiế t củ a chú ng ta về  sự  hiệ n hữ u độ c lậ p 
củ a nó  sẽ  dẫ n tớ i mộ t hậ u quả  phi lý  nà o đó , trá i vớ i 
kinh nghiệ m củ a chú ng ta. 

Trong câu kệ  thứ  18, Phẩ m thứ  24 củ a Trung 
Luậ n, Bồ  Tá t Long Thọ  thiế t lậ p mộ t liên hệ  đồ ng 
nhấ t giữ a nhữ ng từ  ngữ  “không tá nh,” “duyên 
khở i,” và  “trung đạ o.”

Nhân duyên sở  sanh phá p ngã  thuyế t tứ c thị  
không,

Diệ c vi thị  giả  danh,
Diệ c thị  Trung Đạ o nghĩ a.
Bấ t cứ  cá i gì  do nhân duyên sanh ra ta đề u gọ i 

là  “không”
Cá i đó  cũ ng đượ c gọ i là  giả  danh,
Cá i đó  cũ ng có  nghĩ a là  Trung Đạ o.

Theo giả i thí ch củ a Nguyệ t Xứ ng về  câu kệ  nà y, 
chú ng ta có  thể  thiế t lậ p công thứ c sau đây:

Duyên khở i = Không Tá nh = Giả  Danh = Trung 
Đạ o

“Trung Đạ o” mà  Long Thọ  nó i trong câu kệ  nà y 
là  chỉ  để  trá nh hai cự c đoan củ a chủ  nghĩ a hư vô và  
chủ  nghĩ a thườ ng hằ ng. Thậ t ra, có  thể  truy nguyên 
tư tưở ng nà y từ  bà i thuyế t phá p củ a Đứ c Phậ t vớ i 

Kà tyayà na. Long Thọ  việ n dẫ n bà i thuyế t phá p nà y 
và  Nguyệ t Xứ ng ghi chú  rằ ng nó  xuấ t hiệ n trong 
nhữ ng bộ  kinh A Hà m.

Nguyệ t Xứ ng cho rằ ng không tá nh – là  cá i 
không có  nguyên thủ y TỰ  NHIÊN củ a chí nh nó  
– đượ c coi là  Trung Đạ o vì  nó  dẫ n tớ i sự  xa lì a hai 
cự c đoan là  hiệ n hữ u hoặ c sanh khở i và  vô hiệ n hữ u 
hoặ c hủ y diệ t. Cá i gì  không có  nguyên–thủ y–củ a–
chí nh–nó  thì  không có  sự  hiệ n hữ u hoặ c sanh khở i 
hoặ c hiể n hiệ n, và  khi nó  không có  sự  hiệ n ra thì  nó  
cũ ng không có  sự  biế n mấ t hoặ c hủ y diệ t hoặ c vô 
hữ u. Vì  vậ y, “không tá nh” có  nghĩ a là  Trung Đạ o 
(Xin tham khả o chú  giả i củ a Nguyệ t Xứ ng về  câu 
kệ  thứ  18, Phẩ m thứ  24 củ a Trung Luậ n).

Chú ng ta cầ n phả i bà n thêm về  sự  đồ ng nhấ t 
giữ a duyên khở i và  giả  danh (hoặ c quan niệ m). Tá c 
giả  A. Wayman giả i nghĩ a chữ  upà dà ya prajnapti là  
“đị nh danh khi có  sự  lệ  thuộ c” (designation when 
there is dependence). Ông cũ ng lậ p mộ t danh 
sá ch gồ m nhữ ng thí  dụ  để  dẫ n chứ ng nhữ ng “đị nh 
danh lệ  thuộ c” từ  nhữ ng lờ i chú  giả i củ a Tson-
kha-pa về  Phẩ m thứ  6 trong sá ch Nhậ p Trung 
Luậ n (Madhyamakavà tà ra) củ a Nguyệ t Xứ ng. 
Trong Tị nh Minh Cú  Luậ n (Prasannapadà ), Nguyệ t 
Xứ ng đã  việ n dẫ n í t nhấ t là  mộ t thí  dụ . Danh sá ch 
sau đây căn cứ  và o danh sá ch củ a Wayman (xin 
tham khả o sá ch củ a Wayman, trang 146): 

Lệ  Thuộ c và o Duyên: – Đị nh Danh:
1. Ngũ  uẩ n – “Ngã ”
2. Bộ  bá nh xe, trụ c xe, v.v… – “Xe”
3. Hạ t giố ng, v.v... – “Mầ m”
4. Đấ t, nướ c, lử a, không khí , không gian và  ý  

thứ c – “Ngườ i”
5. Khú c dây thừ ng – “Con rắ n” (do ả o giá c)
6. Nhân và  duyên – “Không–tá nh”

Nhữ ng thí  dụ  trên đây cho thấ y ý  niệ m về  giả  
danh (cá i danh giả  huyễ n vì  lệ  thuộ c và o nhữ ng 
duyên). Theo nhã n quan củ a bú t giả , duyên khở i 
và  giả  danh chỉ  là  hai cá ch khá c nhau để  nó i về  
cù ng mộ t ý  niệ m: Không–Tá nh. Chú ng ta có  thể  
nó i: giố ng như sao hôm và  sao mai đề u là  tên củ a 
mộ t thiên thể  duy nhấ t nhưng có  hai ý  nghĩ a khá c 
nhau, cho nên “duyên khở i” và  “giả  danh” đề u chỉ  
là  mộ t cá i tên giố ng nhau tuy rằ ng chú ng ta có  thể  
có  nhữ ng ý  nghĩ a khá c nhau.
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Nguyệ t Xứ ng giả i thí ch “duyên khở i” là  do 
sự  xuấ t hiệ n hoặ c nổ i lên củ a sự  vậ t nà o đó  (như 
cá i mầ m, nhậ n thứ c, v.v...) tù y thuộ c và o “nhân” 
(hetu) và  “duyên” (prataya). Sự  “đị nh danh tù y 
thuộ c” (tứ c giả  danh) là  hà nh độ ng “đị nh danh” (chỉ  
đị nh mộ t cá i tên) cho sự  vậ t nà o đó –thí  dụ  như cá i 
xe–tù y thuộ c và o nhữ ng sự  vậ t khá c, như bộ  bá nh 
xe và  trụ c xe, v.v...Cả  hai chữ  “duyên khở i” và  “giả  
danh” đề u mô tả  cù ng mộ t thự c thể : cá i Tuyệ t Đố i 
củ a không–tá nh. Chữ  “duyên khở i” (do nhân duyên 
mà  sanh ra) là  đứ ng trên lậ p trườ ng siêu hì nh họ c 
để  hì nh dung sự  tuyệ t đố i củ a Không; cò n chữ  “giả  
danh” là  đứ ng trên lậ p trườ ng nhậ n thứ c luậ n để  
hì nh dung cá i đồ ng nhấ t bấ t nhị  củ a Không. Nó i 
cá ch khá c, Duyên Khở i gạ t bỏ  siêu hì nh họ c củ a 
nhân quả  để  thay và o đó  bằ ng thuyế t “nhân duyên 
tương tá c.” Cò n Giả  Danh thì  vạ ch trầ n tí nh cá ch 
vô hiệ u quả  củ a sự  đị nh danh bằ ng ngôn ngữ , và  
do đó  phủ  đị nh khả  thể  củ a bấ t cứ  khá i niệ m tri 
thứ c nà o về  thự c tạ i, và  thay thế  và o đó  bằ ng khá i 
niệ m về  sự  “đị nh danh tù y thuộ c.” Tấ t cả  sự  đị nh 
danh củ a chú ng ta đề u là  “tổ ng hợ p,” khi chú ng ta 
TỔ NG HỢ P nhữ ng yế u tố  khá c nhau thà nh mộ t sự  
vậ t nà o đó  để  “đị nh danh” (đặ t tên) cho nó . Tó m lạ i, 
duyên khở i là  mộ t nguyên tắ c thà nh lậ p giữ a cá c 
đố i tượ ng, cò n giả  danh thì  thà nh lậ p giữ a cá c đố i 
tượ ng và  nhậ n thứ c/ý  thứ c củ a chú ng ta về  chú ng. 
Nhưng, trong cả  hai trườ ng hợ p, chú ng ta đề u đi tớ i 
không-tá nh, vì  chú ng ta buộ c lò ng phả i nhậ n thấ y 
sự  thiế u vắ ng củ a sanh khở i “độ c lậ p” hay sanh 
khở i do “chí nh bả n chấ t củ a nó .” Thứ  nhấ t, sự  thiế u 
vắ ng sanh khở i “độ c lậ p” dẫ n tớ i không tá nh; thứ  
nhì , “vô sanh” (non-origination) và  sự  thiế u vắ ng 
đị nh danh tuyệ t đố i cũ ng dẫ n tớ i không-tá nh.

Long Thọ  trá nh cả  hai lậ p trườ ng cự c đoan: chủ  
nghĩ a hư vô và  chủ  nghĩ a thườ ng hằ ng. Nhưng, có  
điề u cầ n biệ n luậ n ở  đây là  ngà i không có  ý  đị nh 
BÁ C BỎ  mộ t lậ p trườ ng vì  muố n chấ p nhậ n lậ p 
trườ ng đố i nghị ch. Ngà i từ  chố i nhữ ng lậ p trườ ng 
đó  vì  tin rằ ng kế t cuộ c chú ng ta sẽ  dẫ n tớ i mộ t kế t 
luậ n phi lý , nế u xá c quyế t rằ ng chú ng có  giá  trị  
tuyệ t đố i.

Long Thọ  giả i thí ch thuyế t “không-tá nh” củ a 
ngà i như là  bao hà m hai giai tầ ng củ a chân lý , đó  
là : Tụ c đế  (chân lý  thế  tụ c—samvrti-sataya) và  
chân đế  (chân lý  tố i hậ u, đệ  nhấ t nghĩ a đế , hay 

thắ ng nghĩ a đế —paramartha-sataya). Tụ c đế  kiế n 
lậ p trên nhữ ng giả  thiế t và  tiề n đề  chưa đượ c khả o 
nghiệ m. Nế u khả o sá t nhữ ng tiề n đề  nà y qua nhữ ng 
phạ m trù  luậ n lý  đượ c chấ p nhậ n ở  giai tầ ng thế  tụ c 
thì  sẽ  thấ y rằ ng chú ng có  nhữ ng mâu thuẫ n nộ i tạ i. 
Chú ng ta không thể  lã nh hộ i chân đế  bằ ng ngôn 
ngữ  (Điề u nà y chí nh là  mộ t giá o điề u căn bả n củ a 
Phậ t giá o mà  Long Thọ  đã  từ ng đề  cậ p). Nhưng, 
đồ ng thờ i, nế u không dù ng ngôn ngữ  thì  chú ng ta 
không có  cá ch nà o khá c để  thuyế t giả ng về  chân đế . 
Vì  vậ y, ngôn ngữ  thế  gian đượ c sử  dụ ng để  vạ ch 
ra sự  thiế u khả  năng củ a ngôn ngữ  trong việ c bà y 
tỏ  chân đế . Và  Long Thọ  trông mong rằ ng phương 
cá ch nà y sẽ  dẫ n chú ng ta mộ t cá ch giá n tiế p tớ i 
mộ t điể m mà  chú ng ta sẽ  có  thể  lã nh hộ i đượ c chân 
đế  (là  cá i không thể  diễ n tả ). Long Thọ  cũ ng cả nh 
giá c ngườ i ta đừ ng vộ i và ng cho rằ ng mì nh đã  hiể u 
đượ c thuyế t không-tá nh củ a ông: “Giố ng như nắ m 
bắ t con rắ n ở  phí a đuôi hoặ c á p dụ ng khoa họ c 
sai lầ m, sự  hiể u lầ m không-tá nh có  thể  gây nguy 
hạ i cho ngườ i ké m thông minh.” Hơn nữ a, ông cò n 
nó i: “Khi hiể u đượ c không-tá nh thì  có  thể  hiể u tấ t 
cả  chư phá p; nế u không hiể u đượ c không-tá nh thì  
không thể  hiể u đượ c chư phá p.”

Trướ c khi tổ ng kế t lậ p trườ ng củ a Long Thọ , 
bú t giả  muố n bà n về  việ c phiên dị ch chữ  sunya 
là  “không” (“empty” trong Anh ngữ ). Chữ  nà y là  
mộ t ý  niệ m toá n họ c đượ c cá c nhà  toá n họ c Ấ n Độ  
trướ c thờ i củ a Long Thọ  í t lâu đặ t ra. Long Thọ  đã  
khôn khé o sử  dụ ng ý  niệ m toá n họ c nà y và o triế t 
họ c. Chữ  sunya có  nghĩ a là  số  không (zero) trong 
toá n họ c; đây là  mộ t biể u hiệ n không có  mộ t giá  
trị  tuyệ t đố i nà o củ a chí nh nó  mà  chỉ  có  mộ t giá  trị  
về  vị  trí . Khi nó i rằ ng mộ t ý  niệ m là  không (sunya) 
thì  có  nghĩ a rằ ng nó  giố ng như số  không (zero) vì  
nó  không có  giá  trị  tuyệ t đố i củ a chí nh nó  mà  chỉ  
có  mộ t giá  trị  tương quan vớ i mộ t vị  trí  trong mộ t 
hệ  thố ng. Vì  thế , ý  niệ m toá n họ c củ a số  không 
(zero) thậ t là  thí ch hợ p vớ i triế t thuyế t không-tá nh 
(sunyata) củ a Long Thọ  đế n nỗ i có  ngườ i nghĩ  rằ ng 
phả i chăng Long Thọ  đã  chị u ả nh hưở ng củ a cá c 
toá n họ c gia khi ông đem chữ  đó  và o triế t họ c. Nế u 
chú ng ta không ngạ i bị  chê cườ i là  đặ t ra chữ  mớ i 
thì  thậ m chí  chú ng ta có  thể  dù ng chữ  “zeroness” để  
dị ch chữ  sunyata sang Anh ngữ .  
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vĩ đại gồm 12,601 bài pháp thoại 
trong suốt 45 năm hoằng hoá, mà 
đã 2,560 năm trôi qua kể từ ngày 
Đức Phật viên tịch, nền minh triết 
đó vẫn còn được dân gian trên thế 
giới kể cả những người theo đạo 
Phật và những người không theo 
đạo Phật nghiên cứu và học hỏi.

Trình bày về tiểu sử Đức Phật, 
người Phật tử có hai cách nhìn. 
Một là Đức Phật huyền thoại được 
ghi lại đầy đủ trong bộ kinh Phật 
Tổ Thống Ký (Bắc Tông). Bộ 
kinh này diễn tả rất chi tiết về sự 
kiện đản sanh của Đức Phật, thậm 
chí còn kể rõ Ngài là một vị Bồ 
Tát ngự trên cõi trời, đản sinh 
xuống cõi người. Cái nhìn thứ 
hai lịch sử hơn, cũng theo kinh sử 

LỊCH SỬ và HUYỀN THOẠILỊCH SỬ và HUYỀN THOẠI
Thích Nữ Hằng Như

Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni Nepal năm 624 trước 
Tây Lịch.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA:

T rước khi ôn lại Tiểu 
Sử Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, để người đọc 
nhận định dễ hơn về 

ngày tháng ghi trong tiểu sử của 
Ngài, chúng tôi xin nhắc lại là 
Đức Phật Thích Ca sanh vào năm 
624 trước Tây Lịch. Ngài nhập 
Niết Bàn lúc 80 tuổi vào năm 
544 trước Tây Lịch. Sáu trăm hai 
mươi bốn năm sau, Tây Phương 
mới bắt đầu chọn năm sinh của 
Đức Chúa Jesus Christ làm khởi 
điểm cho Dương lịch. Như vậy 
tính đến nay là năm 2016 thì 
Đức Phật đã ra đời được 2,640 
năm và chiếu theo Phật lịch khởi 
đầu từ năm Đức Phật viên tịch 
(năm 544 trước TL) thì Ngài đã 
nhập Niết Bàn được 2,560 năm 
(2016+544=2560).

Việt Nam và các quốc gia 
thuộc khu vực Đông Á như Nhật 
Bản, Trung Hoa, Triều Tiên ... 
từ xưa đều làm Lễ Phật Đản vào 
ngày mồng 8 tháng Tư Âm Lịch. 
Tên gọi tắt dành cho ngày Lễ 
Phật Đản là “Ngày mồng Tám 
tháng Tư” đã lưu truyền hằng bao 
thế kỷ, trở thành phong tục tập 
quán cổ truyền, ghi đậm vào tâm 
khảm của mọi người kể cả người 
theo hay không theo Phật giáo.

Vào thế kỷ thứ 20, trong 
kỳ Đại lễ kỷ niệm Phật Giáo 

Thế Giới tổ chức tại Tích Lan 
năm 1954-1956, Hội Liên Hữu 
Phật Giáo Thế Giới (The World 
Fellowship of Buddhists) quyết 
định lấy ngày trăng tròn 15 tháng 
4 Âm lịch làm ngày kỷ niệm Đức 
Phật Đản Sanh. Đó là lý do tại 
sao có 2 ngày kỷ niệm Đức Phật 
ra đời là Mồng 8 tháng Tư Âm 
lịch (trước kia) và Rằm tháng Tư 
Âm lịch (bây giờ).

***

Nhân ngày Lễ Khánh Đản 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
chúng ta hãy cùng nhau ôn lại tiểu 
sử của Ngài để có sự hiểu biết về 
một vĩ nhân đã để lại cho hậu thế 
một kho tàng văn hoá Phật học 
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để lại thì Ngài là một người bình 
thường như bao nhiêu người khác, 
có cha mẹ, vợ con, có những ưu 
tư về cuộc sống đau khổ của con 
người nên muốn tìm phương pháp 
để thoát ra khỏi cái vòng luân hồi 
sanh tử. Giai đoạn học đạo với 
2 vị đạo sĩ nổi tiếng thời ấy là 
đạo sĩ Alãra Kãlama và Uddaka 
Ramãputta cũng như nhập đoàn 
với năm anh em đạo sĩ Kiều Trần 
Như suốt 6 năm tu khổ hạnh cũng 
không có gì khác biệt giữa vị Phật 
huyền thoại và vị Phật lịch sử.

Cho nên trong bài viết này 
chúng tôi mạn phép lấy tựa đề 
là “Đức Phật Thích Ca: Huyền 
Thoại (tôn giáo) và Lịch Sử”. Bài 
viết chỉ giới thiệu sơ lược về lịch 
sử đản sanh của Ngài, chứ không 
khai triển các chi tiết khác, bởi 
chỉ có mấy ngàn chữ theo quy 
ước này, thì làm sao có thể diễn 
đạt được hết cuộc đời của một 
bậc đại Giác Ngộ như Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni.

 ĐỨC PHẬT TÔN GIÁO 
/ HUYỀN THOẠI 

Từ xưa đến nay, muốn thành 
hình một tôn giáo ít nhất phải hội 
đủ một số điều kiện như sau: Phải 
có một vị Giáo Chủ mang nhiều 
huyền thoại nào đó khiến cho 
người ta kính phục tin theo, phải 
có giáo lý, tín đồ và nghi lễ riêng 
biệt của tôn giáo đó.

Về lịch sử thì đạo Phật là một 
học thuyết, là một con đường tu 
tập để dẫn tới sự khai mở trí huệ 
tâm linh do Đức Phật vốn là một 
người bình thường đã tu tập và 
sáng đạo, đi giáo hoá truyền lại 
những kinh nghiệm của mình cho 

nhưng cũng được khá nhiều. Nói 
chung, tổng quát có 4 bộ Nikãya 
gồm 12,601 bản kinh, chưa kể 
Tiểu Bộ kinh. Còn 4 bộ A-Hàm 
gồm 2,086 bản kinh. Cộng lại 
chúng ta thấy Đức Phật để lại cho 
tín đồ 14,687 bài pháp thoại.

 - Hiện nay có khoảng hơn 
800 triệu tín đồ theo đạo Phật 
trong số trên 7 tỷ người trên hành 
tinh này.

Trở lại tiểu sử Đức Phật tôn 
giáo hay nói khác hơn là huyền 
thoại về Đức Phật Thích Ca. Như 
đã nêu trên, Bồ Tát Hộ Minh lúc 
bấy giờ đã tu từ bao nhiêu triệu 
kiếp rồi, chỉ cần một kiếp cuối 
cùng là Ngài sẽ thành Phật. Lúc 
ấy Bồ Tát ở trên cung trời Đâu 
Suất nhìn xuống thế gian tìm gia 
đình thích hợp để xuống trần. 
Người Mẹ mà Bồ Tát chọn nhập 
thai là Hoàng hậu Mahã Maya.

Chuyện kể Hoàng Hậu Maya 
là một người đạo đức và tràn ngập 
lòng từ bi. Bà là vợ của vua Tịnh 
Phạn thành Ca-Tỳ-La-Vệ, đã lớn 
tuổi rồi mà chưa có con. Một ngày 
kia vào buổi trưa, Đức Hoàng hậu 
đang nằm nghỉ ngơi thì rơi vào 
giấc mộng, bà thấy 4 vị thiên thần 
nâng 4 góc giường bay thẳng lên 
đỉnh núi Hy-Mã-Lạp-Sơn. Nơi 
đây có một con voi trắng 6 ngà 
từ trên trời bay xuống và chui vào 
hông phải của bà. Hoàng hậu giựt 
mình tỉnh giấc, cảm thấy trong 
người mát mẻ dễ chịu, tinh thần 
sảng khoái. Ngay lúc đó là lúc 
Hoàng hậu đã thọ thai. 

Theo phong tục Ấn Độ, người 
phụ nữ khi mang thai phải về 
quê cha mẹ của mình để sanh nở. 
Hoàng hậu Maya cũng không ra 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

người khác.
Sau khi Đức Phật viên tịch, 

theo thời gian sau đó đạo Phật 
nhập thế. So sánh với những điều 
kiện nêu trên thì đạo Phật có thể 
coi như là một tôn giáo, vì nó 
cũng có đủ các tiêu chuẩn như:

 - Đạo Phật có Giáo Chủ là 
Đức Bổn Sư Thích Ca. Cuộc đời 
của Ngài cũng có nhiều huyền 
thoại. Chẳng hạn như Ngài là 
vị Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát Hộ 
Minh trên cung trời Đâu Suất đã 
tu vô lượng kiếp, chỉ còn một kiếp 
nữa là sẽ thành Phật. Từ cung trời 
Đâu Suất ngài nhìn xuống thế 
gian tìm Cha Mẹ có đạo đức nhập 
thai xuống trần tiếp tục tu hành 
một kiếp chót để đạt Chánh Quả.

 - Đạo Phật có giáo lý để giảng 
dạy cho tín đồ. Số lượng kinh điển 
chia làm 2 loại: Nikãya (Nam 
Tông) và A-Hàm (Bắc Tông). 
Ở Việt Nam chúng ta, kinh điển 
Phật Học được chuyển sang tiếng 
Việt tuy chưa hoàn toàn đầy đủ 
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khỏi tập tục đó. Gần ngày khai hoa 
nở nhụy, trên đường về quê cha 
mẹ, đến vườn Lâm Tỳ Ni ở ngay 
biên giới của hai nước Kosola 
(Nepal) và Ca-Tỳ-La-Vệ (Bắc Ấn 
Độ), Hoàng hậu ra lệnh cho đoàn 
tuỳ tùng dừng chân nghỉ mát vì 
nơi đây không khí dễ chịu thoang 
thoảng hương hoa nhẹ nhàng bay 
trong gió. Đoàn tuỳ tùng dừng lại. 
Khi Hoàng hậu Maya từng bước 
đi vào ven rừng ngắm cảnh, bà 
nhìn thấy một cây to có nhiều hoa 
nở rất đẹp mà trong kinh sách ghi 
là hoa Linh Thoại, có kinh ghi là 
hoa Vô Ưu. (Tương truyền loại 
hoa này 3,000 năm mới nở một 
lần, nhưng nếu hoa nở trái mùa, 
đó là hoa nở để chào mừng hay 
báo hiệu sẽ có một vị giác ngộ 
tương lai sắp ra đời.)

Về huyền thoại của Đức 
Phật thì chuyện xưa kể rằng, khi 
Hoàng hậu Maya đưa tay phải lên 
vịn vào cành cây Vô Ưu thì Thái 
tử ra đời, Ngài sanh từ bụng mẹ 
qua bên hông phải. Lúc đó liền 
có 2 vị Phạm Thiên xuất hiện đỡ 
lấy Ngài. Hai vòi nước một ấm 
một lạnh do 2 con rồng phun ra từ 
trên cao xuống tắm cho vị hoàng 
tử mới sơ sanh.

Tích cũ kể tiếp, Thái tử vừa 
lọt lòng mẹ đã bước đi bảy bước, 
mỗi bước có một hoa sen nở để 
đỡ lấy chân của Ngài. Đến bước 
thứ bảy Thái tử đưa một tay chỉ 
ngón trỏ lên trời, một ngón tay 
chỉ xuống đất thốt lên câu nói:

"Thiên thượng thiên hạ duy 
ngã độc tôn" nghĩa là "Trên trời 
dưới đất chỉ có chân-ngã (tức cái-
Ta-chân-thật) là số một"... rồi sau 
đó Ngài đã trở lại đời sống như 

một đứa bé sơ sanh bình thường 
khác.

Khi Thái tử sinh được 5 ngày, 
đức vua Tịnh Phạn (Suddhodana) 
đặt tên cho con trai là Siddhattha 
(tiếng Sanskrit) âm tiếng Việt 
là Sĩ-Đạt-Ta, họ là Gotama, âm 
tiếng Việt là Cồ Đàm. Tiếng 
Pãli là Siddharta Gautama. Ngài 
thuộc dòng dõi quí tộc Thích Ca 
(Sakiya).

Theo phong tục thời bấy giờ, 
nhà vua cho mời nhiều vị đạo sĩ 
Bà La Môn học rộng tài cao vào 
triều dự lễ đặt tên và xem tướng 
cho Thái tử. Có tám vị đạo sĩ lỗi 
lạc vào cung xem tướng cho Thái 
tử. Bảy vị đưa lên 2 ngón tay và 
giải thích hai lẽ: Một là Thái tử 
sau này sẽ trở nên vị Hoàng đế vĩ 
đại nhứt thế gian, hai là Ngài sẽ 
đi tu và đắc quả Phật. Riêng đạo 
sĩ trẻ tuổi tên là Kiều Trần Như 
(Kondanna) thì bảo rằng sau này 
Thái tử sẽ xuất gia và thành tựu 
quả Chánh Đẳng Chánh Giác.

Trước đó, có một vị đạo sĩ tên 
là A-Tư-Đà (Asita) là một người 
thân tín của nhà vua tu hành 
trên núi Hy-Mã-Lạp-Sơn, nhân 
chuyến hạ sơn nghe dân gian 
loan truyền Hoàng hậu Maya vừa 
hạ sanh hoàng nam, nên ông xin 
được vào thăm Thái tử. Vua Tịnh 
Phạn lấy làm hân hoan, cho bồng 
Thái tử ra đảnh lễ đạo sĩ. Đạo sĩ 
A-Tư-Đà xem tướng Thái tử rồi 
tiên tri rằng về sau Thái tử sẽ trở 
nên bậc vĩ nhân cao quý nhất của 
nhân loại. Nói xong, ông sụp quỳ 
lạy Thái tử. Thấy lão đạo sĩ đảnh 
lễ con mình như vậy, đức vua 
Tịnh Phạn cũng làm theo đạo sĩ, 
xá chào con mình. 

Kế đó, đạo sĩ bỗng dưng cất 
tiếng cười khan rồi lại khóc. Đức 
vua và mọi người ngạc nhiên 
trước những cảm xúc vui buồn 
của đạo sĩ, hỏi tại sao, thì được 
đạo sĩ ATư-Đà giải thích rằng ông 
vui mừng vì biết rằng về sau Thái 
tử sẽ đắc quả Phật và ông khóc vì 
biết rằng không bao lâu nữa ông 
sẽ chết và tái sanh vào cảnh giới 
Vô Sắc (là cảnh giới mà người 
đắc thiền sẽ tái sanh vào). Do đó 
ông sẽ không được hưởng phước 
lành thọ giáo với bậc trí tuệ cao 
siêu, Chánh Đẳng Chánh Giác.

Sau lễ đặt tên Thái tử được 
2 ngày, Hoàng hậu Mahã Maya 
đột nhiên qua đời, trong kinh ghi 
bà được sanh về cung trời Đao 
Lợi. Lúc bấy giờ, Vương phi 
Mahã Pajãpati Gotami (em ruột 
của hoàng hậu) tình nguyện nuôi 
dưỡng Thái tử cho đến khi Ngài 
khôn lớn.

LỄ HẠ ĐIỀN
Một sự kiện lạ lùng xảy ra 

trong thời thơ ấu của Thái tử Sĩ-
Đạt-Ta. Sự kiện ấy là một kinh 
nghiệm tinh thần của Ngài, là 
chiếc chìa khoá mở đường cho 
Ngài tiến đến sự Giác Ngộ.

Câu chuyện kể lại là vào hằng 
năm vua Tịnh Phạn có tổ chức lễ 
Hạ Điền. Đó là một nghi lễ cầu 
thần linh ban cho mưa thuận gió 
hoà, trước khi mọi người bắt tay 
vào việc đồng án.

Ở Ấn Độ, người ta tin đủ các 
loại thần: nào là thần mưa, thần 
gió, thần lửa, thần đất v.v... Họ 
tin tưởng tất cả mọi vấn đề trong 
cuộc sống của con người đều do 
thần linh cai quản. Con người 
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phải cúi đầu nhận chịu sự ban 
phát hay trừng phạt của các đấng 
thần linh.

Sáng ngày đức Vua cùng 
quần thần áo mão chỉnh tề ra tận 
nơi hành lễ. Các cung phi mỹ nữ 
đỡ thái tử Sĩ-Đạt-Ta ngồi vào 
kiệu, lính hầu khiêng kiệu đặt 
dưới bóng mát của một cội cây 
trâm lớn, nơi nghi lễ sẽ diễn ra 
cách đó không xa. Mọi người đều 
hân hoan chiêm ngưỡng cảnh nhà 
vua chủ lễ, các cung phi có phận 
sự trông nom Thái tử cũng lén 
chạy đến gần để xem.

Thái tử lúc đó còn nhỏ 
khoảng 9, 10 tuổi, nhưng lại 
không ham thích cảnh tưng bừng 
nhộn nhịp của buổi lễ. Thái tử rời 
kiệu xuống đất, thay vì chạy nhảy 
vui chơi, Ngài lại chọn bóng mát 
dưới gốc cây trâm, ngồi tréo 2 
chân theo lối kiết già, trầm ngâm 
lặng lẽ, mắt lim dim, chăm chú 
vào hơi thở, định tâm và tình cờ 
nhập định đắc Sơ Thiền. Đang 
lúc mọi người bận rộn, vui vẻ với 
cuộc lễ, các cung phi bỗng sực 
nhớ tới Thái tử, vội vã quay về 
với phận sự, họ thấy Thái tử đang 
ngồi trầm ngâm thiền định. Lấy 
làm lạ nhưng không dám quấy 
rầy, họ vội vàng đến trình tâu tự 
sự cho vua Tịnh Phạn. 

Đức vua Tịnh Phạn hối hả đến 
nơi, thấy Thái tử Sĩ-Đạt-Ta vẫn 
còn trong tư thế nhập định. Đức 
vua đến trước mặt Thái tử, chắp 
tay xá chào con, dịu dàng nói: 
"Hỡi này con yêu quí, đây là lần 
thứ nhì, phụ vương đảnh lễ con."

ĐỜI SỐNG THÁI TỬ 
SĨ-ĐẠT-TA BỊ BƯNG BÍT

Vua Tịnh Phạn thấy Thái tử 
còn nhỏ mà không ưa thích cuộc 
sống ồn ào vui chơi như những trẻ 
con hoàng thân quốc thích khác, 
nên Ngài rất lo sợ, nhất là mỗi khi 
nhớ đến những lời tiên tri của các 
vị đạo sĩ rằng sau này Thái tử sẽ 
xuất gia tìm đạo và đắc quả Phật.

Trong lòng vua Tịnh Phạn 
không muốn con mình đi tu, 
Ngài chỉ muốn huấn luyện cho 
Thái tử trở thành người tài giỏi 
xuất chúng về mọi mặt, để sau 
này trao ngai vàng cho Thái tử trị 
vì trăm họ. Để đạt được mục đích 
của mình. Nhà vua bắt đầu lên 
kế hoạch che đậy bưng bít không 
cho Thái tử thấy, biết... cuộc sống 
thế gian vốn có nhiều đau khổ và 
phiền lụy.

Bao vây chung quanh thái tử 
là cuộc sống vương giả, xa hoa, 
đàn ca hát xướng, tràn ngập sự 
hoan lạc. Khi lên 16 tuổi, theo 
phong tục thời bấy giờ, Thái tử 
kết duyên cùng công chúa Da-
Du-Đà-La (Yasodharã), một 
người em cô cậu cùng tuổi. Trong 
13 năm chung sống cùng Công 
chúa, Thái tử hoàn toàn sống 
cuộc đời nhung lụa, không hay 
biết gì về nỗi thống khổ của nhân 
loại bên ngoài ngưỡng cửa cung 
điện, Ngài và Công chúa Da-Du-
Đà-La lại sinh được một đứa con 
trai, khiến cho vua Tịnh Phạn hết 
sức vui mừng. Vua đặt tên cháu 
nội là La-Hầu-La (Rãhula)

XUẤT GIA
Suốt 29 năm sống trong cung 

vàng điện ngọc, được sự chiều 
chuộng của tất cả mọi người trong 
hoàng cung, nhất là vua cha và kế 

hậu cùng công chúa xinh đẹp Da-
Du-Đà-La luôn để ý chăm sóc, 
tạo điều kiện thuận lợi, khiến cho 
Thái tử lúc nào cũng cảm thấy 
vui vẻ hạnh phúc. Một mình Ngài 
được hưởng thụ mọi thứ vinh hoa 
trên cõi đời này. Trong kinh Tăng 
Nhứt A-Hàm (Anguttara Nikãya, 
phần 1, trg 145) có ghi lời Ngài 
kể cho đệ tử nghe như sau:

"Đời sống của ta thật là tế 
nhị, vô cùng tinh vi. Trong hoàng 
cung, chỗ ta ở, phụ hoàng có đào 
ao, xây những đầm sen. Khi sen 
xanh đua nhau khoe màu ở đây 
thì sen đỏ vươn mình phô sắc 
phiá bên kia, và trong đầm bên 
cạnh, sen trắng đua nhau tranh 
đẹp dưới ánh nắng ban mai. 
Trầm hương của ta dùng đều là 
loại thượng hảo hạng từ xứ Kasi 
đưa về. Khăn và áo của ta cũng 
may toàn bằng hàng lụa bậc nhứt 
từ xứ Kasi chở đến.

"Ngày cũng như đêm, mỗi khi 
ta bước chân ra khỏi cung điện là 
có tàng lọng che sương đỡ nắng.

"Phụ hoàng cũng kiến tạo 
riêng cho ta ba toà cung điện. 
Một để cho ta ở mùa lạnh, một 
mùa nóng và một mùa mưa. 
Trong suốt bốn tháng mưa ta lưu 
tại một biệt điện có đầy đủ tiện 
nghi, giữa những cung tần phi 
nữ. Cho đến hàng nô tỳ của phụ 
hoàng cũng được ăn sung mặc 
sướng chớ không phải như ở các 
nhà khác, gia đình chỉ được ăn 
cơm xấu và thức ăn cũ."

Bấy lâu nay, trước mặt Thái tử 
chỉ là cảnh cung vàng điện ngọc, 
cung phi mỹ nữ đàn ca xướng hát 
quanh năm suốt tháng, là vợ đẹp, 
con thơ, là ngôi báu đang chờ đợi.

Nhưng đến một ngày nọ, Thái 
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tử nãy ra ý kiến xin phụ hoàng đi 
thăm dân cho biết sự tình. Vua 
Tịnh Phạn nghĩ cũng đến lúc cho 
Thái Tử Sĩ-Đạt-Ta ra ngoài thành 
để biết đất nước của mình hùng 
tráng, xinh đẹp như thế nào.

Vua Tịnh Phạn liền ra lệnh 
cho dân chúng mọi nhà phải cấp 
tốc giăng đèn kết hoa, trưng bày 
một cảnh thái bình thịnh vượng, 
người người phải lộ nét vui vẻ 
hạnh phúc, nhất là trên những 
con đường mà Thái tử sẽ đi qua.

Dù đức vua Tịnh Phạn ra 
lệnh che giấu cuộc sống của dân 
chúng chu đáo như thế nào cũng 
không qua mắt được Thái tử. 
Sau bốn chuyến du ngoạn ngoài 
thành Thái tử đã quan sát và nhận 
thấy cuộc sống của con người 
không hoàn toàn hạnh phúc, mà 
cuộc sống con người bị quay 
cuồng trong một vòng tròn khốn 
khổ như hình ảnh một cụ già yếu 
ớt, mắt mờ, lưng còng, tóc bạc, 
da nhăn, bước đi rung rẩy phải 
nhờ một cây gậy chống đỡ. Một 
người bệnh hoạn đau đớn rên 
la ngoài đường trông thật thảm 
thương. Một thây người chết sình 
thúi đưa lên giàn hoả thiêu đốt 
trước sự khóc lóc sầu não của 
người thân còn sống. Bên cạnh 
đó những người xung quanh chỉ 
lo chạy đua, tranh giành, chụp 
giựt, bon chen hằng ngày, không 
hề có giây phút suy tư tìm cách 
thoát khỏi cái vòng hệ luỵ sanh, 
già, bệnh, chết đó! Chừng như họ 
chịu thua hoàn cảnh khắc nghiệt 
ập lên cuộc đời ngắn ngủi của họ 
và cứ tiếp tục thả mình trôi lăn 
trong biển khổ định mệnh. Riêng 
Thái tử thì không chấp nhận, 
Ngài nghĩ là mình phải làm bất 

cứ giá nào để vượt khỏi sự sinh 
diệt. Rồi Ngài trầm ngâm tư duy 
tìm lối thoát ra, nhưng không có 
cách nào hết.

Cũng may, ngoài ba cảnh 
già, bệnh, chết... thì trong chuyến 
du ngoạn lần thứ tư, Thái tử gặp 
được một vị đạo sĩ Bà La Môn 
nghiêm trang khả kính. Hình ảnh 
thong dong từ tốn của vị tu sĩ này 
đã mở cho Thái tử một con đường 
mà Ngài hy vọng sẽ đạt được giải 
thoát an vui. 

Trong kinh Trung A-Hàm 
(Majjhima Nikãya, Phần 1 - 
Ariyapariyesana Sutta số 26, 
trang 163) có ghi lại sự suy nghĩ 
của Thái tử Sĩ-Đạt-Ta như sau:

"Chính ta phải chịu sanh, già, 
bịnh, chết, phiền não và ô nhiễm. 
Tại sao vẫn mải mê chạy theo 
những điều mà bản chất cũng 
còn như vậy. Vì chịu sanh, lão, 
bịnh, tử phiền não và ô nhiễm, 
ta đã nhận thức sự bất lợi của 
những điều ấy. Hay ta thử đi tìm 
cái chưa thành đạt, cái tối thượng 
và tuyệt đối của Niết Bàn".

Nói về cuộc sống tại gia, 
cũng trong kinh Trung A-Hàm, 
Phần 1, Mahãsaccaka Sutta số 
36, kể lại rằng:

"Đời sống tại gia rất tù túng 
chật hẹp, là chỗ ẩn náu của bụi 
trần ô trược, nhưng đời của bậc 
xuất gia quả thật là cảnh trời 
mênh mông bát ngát! Người đã 
quen với nếp sống gia đình ắt thấy 
khó mà chịu được Đời Sống Đạo 
Hạnh Thiêng Liêng với tất cả sự 
hoàn hảo và trong sạch của nó."

Nhận định rõ ràng những 
thích thú vật chất mà phần đông 
tranh giành nhau đều không thể 
đem lại lợi ích bền vững, chỉ 

có sự xuất gia, từ bỏ tất cả mùi 
danh bã lợi của trần gian này mới 
thật là chân giá trị, nên Thái tử 
Sĩ-Đạt-Ta dứt khoát rời bỏ cung 
điện với ngai vàng ngôi vua đứng 
đầu thiên hạ, từ giã người vợ cao 
sang quyền quý xinh đẹp và đứa 
con kháu khỉnh dễ thương vừa 
mới chào đời để ra đi tìm Chân 
lý Tịch Tịnh trường cửu. Hy sinh 
tình cảm riêng tư để ra đi không 
phải Thái tử ích kỷ chỉ nghĩ riêng 
cho bản thân mình, mà Ngài ra đi 
để tìm pháp tu hầu tự cứu mình 
và cứu hàng hàng lớp lớp chúng 
sanh đang lặn ngụp trong biển 
khổ, trong đó cho phụ hoàng, 
mẫu hậu, vợ con của Ngài.

Từ một Thái tử giàu sang 
vinh hiển tột bậc. Ngài trở thành 
một đạo sĩ nghèo nàn, không tiền 
của, không cửa nhà, sống nhờ 
lòng từ thiện của bá tánh thập 
phương. Ngài không có một nơi 
chốn nào nhất định. Hôm nay, 
ngủ dưới gốc cây cao bóng mát, 
ngày mai tạm trú trong một hang 
đá vắng vẻ hoang vu... Thế nào 
cũng được, chỉ cần có thể che 
mưa đỡ nắng cho Ngài trong buổi 
trưa hè nắng gắt, hay trong đêm 
khuya gió sương lạnh lẽo là được 
rồi. Chân không giày dép, đầu 
không mũ nón, Ngài đi trong ánh 
nắng nóng bức và trong sương 
gió lạnh lùng như thế ngày này 
qua ngày khác. Tất cả xiêm y chỉ 
là những mảnh vải vụn vặn ráp 
lại vừa đủ để che thân. Tất cả tài 
sản chỉ là một bình bát để trì khất 
thực. Vật thực và bộ y chỉ vừa 
đủ sống. Ngài tận dụng thời giờ 
và năng lực trong việc tìm kiếm 
khám phá chân lý.
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TÌM CHÂN LÝ
Từ lúc Thái tử bỏ nhà, tự 

cắt tóc xuất gia tầm đạo đã 
nhiều lần thất bại suýt mất 
mạng.

Lúc đầu Ngài tìm cầu 
học đạo với 2 vị thầy Yoga 
nổi tiếng thời đó là đạo sĩ 
Alãrã Kãlama và Uddaka 
Rãmaputta.

Học với đạo sĩ Alãrã 
Kãlama, không bao lâu ngài 
đắc quả “Vô Sở Hữu Xứ” 
nghĩa là “Chỗ không có gì”. 
Đây là trạng thái tâm thức 
thiền gia cảm nhận “không 
có gì” chung quanh mình 
trong lúc tọa thiền cũng như 
sau khi xả thiền. Trong tiến 
trình này, tuy tâm không 
dao động, không rối loạn 
trước các đối tượng (vì đối 
tượng không là gì), nhưng vẫn 
còn tự ngã và ý thức cho nên ngã 
và pháp đều có mặt. Kết quả đã 
không đáp ứng được mục đích 
thoát khỏi sanh già bệnh chết, 
nên Ngài từ giả vị Thầy ra đi tìm 
pháp khác, mặc dù vị Thầy này 
đã yêu cầu Ngài ở lại để cùng 
hướng dẫn đồ chúng.

Ngài ra đi tìm học đạo với 
vị thầy thứ hai là đạo sĩ Uddaka 
Rãmaputta chỉ trong 3 tuần ngắn, 
Ngài cũng được vị thầy này ấn 
chứng cho đã đạt được quả vị cao 
nhất của hệ thống thiền Yoga là 
“Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ”. 
Đây là trạng thái “không tri giác, 
mà cũng không không tri giác” 
nói cách khác là “hoàn toàn không 
nhận thức điều gì đối với môi 
trường xung quanh”. Trong lúc 
đó niệm biết rõ ràng không xuất 

hiện cho nên thiền giả có lúc chìm 
đắm trong ảo tưởng. Ngài nhận 
thấy loại định này cũng không 
đưa đến thoát khỏi ly tham, cũng 
không đạt được đoạn diệt, an tịnh, 
thượng trí và giác ngộ. Vì thế dù 
được vị thầy thứ hai này ấn chứng 
và ngỏ ý truyền tất cả đồ chúng 
để Ngài cai quản và hướng dẫn họ 
tu tập, nhưng ngài đã nhã nhặn từ 
chối. Một lần nữa, Ngài từ giã vị 
thầy thứ hai để ra đi.

Lang thang qua xứ Ma-Kiệt-
Đà, Ngài gặp đạo sĩ Kiều Trần 
Như và bốn anh em. Cùng với họ, 
Ngài bắt đầu tu khổ hạnh. Thời 
đó các vị tu sĩ quan niệm là phải 
đì thân thật khốc liệt để cảm giác 
đau đớn nổi lên trên thân thì mới 
đạt được đạo quả. Các tu sĩ thời 
đó cho rằng đây là con đường duy 
nhất không còn con đường nào 

khác để đạt được Niết Bàn. 
Trong vòng 6 năm đạo sĩ Cồ 
Đàm nổi tiếng khắp nơi về 
việc tu hành khổ hạnh. Có 
lúc Ngài tu theo hạnh con 
chó, con bò, có lúc Ngài 
ngủ trên cỏ gai nhọn, ngủ 
một giò, không tắm, không 
cạo râu, không ăn no uống 
nhiều, chỉ ăn một hạt gạo 
mỗi ngày. Có khi vào giữa 
đêm khuya lạnh lẽo Ngài 
lại trầm mình xuống dòng 
sông, nước lạnh thấu xương 
hay nằm chịu đựng cho tuyết 
rơi phủ cả thân mình. Ngài 
tự khép mình vào nếp sống 
cực kỳ kham khổ, cho đến 
một ngày kia thân hình tráng 
kiện của Bồ Tát chỉ còn da 
bọc bộ xương, Ngài xứng 
danh là đệ nhất khổ hạnh, 
được mọi người tôn xưng là 

Thánh nhân.

CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO
Tu khắc nghiệt như thế mà 

cũng không tìm ra được manh mối 
gì. Tiếc thay, càng đì thân khốc 
liệt bao nhiêu thì Ngài càng xa 
rời mục tiêu đi tìm Niết Bàn bấy 
nhiêu. Thực ra, lúc đó Ngài cũng 
không biết trạng thái Niết Bàn là 
như thế nào, Ngài chỉ nghĩ đó là 
trạng thái không phiền não nếu đã 
tận diệt mọi hình thức ái dục.

Sau 6 năm dài đày đọa thân 
thể, tuy thân của Ngài càng lúc 
càng tiều tuỵ, hai mắt như hai 
hố thẳm, da nhăn nheo, tóc lông 
đụng tới đâu thì rụng tới đó, Ngài 
gầy ốm đến nỗi da bọc xương, 
đi đứng không vững, nhưng tâm 
ngài vẫn không bị xao động, cho 
đến một ngày kia Ngài té xỉu ở 

Thái tử Sĩ Đạt Ta cắt tóc xuất gia ở bờ sông 
Aloma
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bìa rừng, may nhờ cô bé chăn cừu 
cứu sống bằng chén bột sữa.

Khi tỉnh dậy, Ngài tỉnh ngộ, 
nhận ra sự sai lầm của pháp tu 
khổ hạnh. Ngài nhận ra thân này 
là quý, vì thân kiệt quệ, mệt mõi 
thì tinh thần cũng kiệt quệ mệt 
mõi không thể phát sáng, Ngài 
liền dứt khoát bỏ lối tu khổ hạnh 
cực đoan này, cũng như trước kia 
Ngài đã từ bỏ lối sống cực kỳ 
lợi dưỡng sung sướng nơi hoàng 
cung, vì Ngài cho rằng đời sống 
lợi dưỡng làm chậm trễ tiến bộ 
đạo đức.

Bây giờ Ngài chọn con đường 
độc lập, tức con đường trung đạo, 
không lợi dưỡng cũng không khổ 
hạnh, Ngài nhận ra mình phải 
biết quý cái thân này để mượn nó 
mà tu.

Ngài nhớ lại buổi lễ Hạ Điền 
năm xưa, khi còn thơ ấu, trong 
lúc phụ hoàng và mọi người chăm 
chú cử hành lễ hội với các trò vui, 
Ngài đã ngồi thế nào dưới bóng 
mát mẻ của cây trâm, tham thiền 
nhập định và đắc được Sơ Thiền. 
Càng tư duy, ngài càng thấy rõ 
đây mới thật là con đường tu tập 
dẫn đến Giác Ngộ.

Ngài ngẫm lại thời gian khổ 
hạnh trong mấy năm qua, dù 
không đạt được mục tiêu tối hậu, 
nhưng nhờ pháp này mà Ngài đã 
tự chiến thắng được chính mình, 
chiến thắng được lòng tham dục: 
tài, sắc, danh, thực, thuỳ. Ngài 
cũng đắc được nhĩ thông nghe 
được chư thiên nói chuyện về 
Ngài. 

Ngài nhận ra rằng với tấm 
thân mòn mõi khiến tâm không 
thể hoàn toàn sáng suốt. Bây giờ 
cái mà Ngài cần là một sức khoẻ 

thích nghi rất cần thiết để đạt tiến 
bộ tinh thần, nên nhất định không 
nhịn đói nữa mà nhận bánh 
Kheer của cô Sujatà cúng dường. 
Sau khi ăn uống tắm rửa sạch sẽ, 
ngài đến gặp lại các bạn đồng tu 
là năm anh em Kiều Trần Như 
để kể cho các vị ấy biết ý định 
ngưng pháp tu khổ hạnh vì pháp 
này không giúp ích cho mục tiêu 
giải thoát của Ngài. Năm vị tu 
sĩ này thấy Ngài đột nhiên thay 
đổi phương pháp tu thì lấy làm 
thất vọng nói rằng: “Đạo sĩ Cồ 
Đàm đã trở lại ưa thích xa hoa, 
đã ngừng cố gắng và đã quay về 
với đời sống lợi dưỡng” rồi họ rời 
bỏ ngài, đi về phía Vườn Lộc Giả 
(Vườn Nai / Sarnath).

THÀNH ĐẠO
Năm người bạn đồng tu đã 

rời bỏ Ngài ra đi. Còn lại một 
mình, một cảnh cô độc, Ngài đi 
dọc theo bờ sông Ni-Liên-Thiền 
hướng về khu rừng cây rậm rạp 
khác cách xa làng mạc, ngày 
nay là Bồ Đề Đạo Tràng. Tại nơi 
đây vắng vẻ, không bóng người 
qua lại, Ngài chọn một gốc cây 
Pipphala to lớn, sau này người 
ta gọi cây đó là cây Bồ Đề. Ngài 
trải cỏ Kusha làm toạ cụ, quyết 
chí tham thiền và thề nếu không 
chứng đạo dù thịt nát xương tan 
Ngài cũng sẽ không rời khỏi cội 
cây này. Nhớ lại pháp thở khi còn 
nhỏ, bây giờ thử lại Ngài đạt được 
kinh nghiệm khi xưa, nếu không 
nói tâm mỗi lúc mỗi yên lặng 
hơn nhiều, vì thế Ngài nhất quyết 
chọn pháp này để tu cho đến khi 
giải thoát. Ngài bắt đầu chú tâm 
vào hơi thở, rồi buông thả hơi thở, 

quay vào trong tâm, lặng lẽ thiền 
định để tìm ra những chân lý cao 
sâu thâm diệu hầu giải quyết bài 
toán phức tạp sinh già bệnh chết.

Sau 49 ngày đêm, đạo sĩ Cồ 
Đàm đã lần lượt nhập Sơ Thiền, 
Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ 
Thiền. Khi tâm Ngài hoàn toàn 
định tỉnh, thanh tịnh, trong sáng, 
không cấu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, bình 
tĩnh... hướng về tuệ giác liên quan 
đến sự nhớ lại những kiếp quá khứ 
của chính mình. Tất cả những gì 
xảy ra từ nhiều kiếp quá khứ hiện 
ra trong nhận thức của ngài như 
một cuốn phim trước mặt. Sanh 
ra, chết đi, tái sanh.... Hết đời này 
qua đời khác...Làm con người 
này, làm con người kia... như thế 
nào Ngài đều rõ biết. Đây là tuệ 
giác đầu tiên ngài chứng ngộ vào 
lúc canh Một của đêm thành đạo, 
gọi là Túc Mạng Minh. 

Phá tan được lớp vô minh, tự 
mình nhìn ra được vô số kiếp của 
mình. Bây giờ ngài mới hướng 
tâm về tri giác (hiểu biết) hiện 
tượng Sanh, Diệt của chúng sanh. 
Với huệ nhãn tinh khiết và siêu 
phàm, Ngài thấy sự sống và sự 
chết của chúng sanh. Ngài biết 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may 
mắn kẻ bất hạnh...v.v... Tất cả 
đều trải qua diệt và sanh, sanh 
và diệt, tuỳ hành vi tạo tác hạnh 
nghiệp tốt xấu thiện ác của mỗi 
người mà thọ sanh luân hồi trong 
6 cõi: trời, người, Atula, súc sanh, 
ngạ quỹ hay địa ngục... Như vậy 
với Thiên Nhãn Minh, ngài mục 
kích sự phân tán và sự cấu hợp trở 
lại của chúng sanh. Ngài chứng 
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ngộ Thiên Nhãn Minh trong canh 
giữa của đêm thành đạo.

Tiếp theo, ngài hướng tâm 
thanh tịnh về tuệ tri hiểu biết sự 
chấm dứt các pháp trầm luân. 
Ngài biết như thật "đây là khổ, 
đây là nguyên nhân của khổ, đây 
là sự diệt khổ, đây là con đường 
đưa đến diệt khổ". Ngài biết 
như thật "đây là những ô nhiễm 
(lậu hoặc), đây là nguyên nhân 
của các lậu hoặc, đây là sự diệt 
trừ những lậu hoặc, đây là con 
đường diệt trừ các lậu hoặc". Lần 
lượt ngài nhận thức tiếp: "Đây là 
phiền não, đây là nguyên nhân 
của phiền nào, đây là sự chấm 
dứt phiền não, đây là con đường 
đưa đến chấm dứt phiền não".. 
v.v... và. v.v... Nhận thức như thế, 
tâm Ngài thoát khỏi dục lậu (ô 
nhiễm của dục vọng), thoát khỏi 
hữu lậu (ô nhiễm của sự luyến ái 
đời sống) và thoát khỏi vô minh 
lậu (ô nhiễm của vô minh). Ngài 
chứng Lậu Tận Minh khi trời 
hừng sáng. Bấy giờ Ngài biết 
mình đã được giải thoát, Ngài 
nhận thức rằng: "Tái sanh đã 
chấm dứt, đời sống Phạm Hạnh 
đã viên mãn, việc cần làm đã làm 
xong, sau đời hiện tại không có 
đời sống nào khác nữa" (Kinh 
Trung Bộ 1, Đại Kinh Saccaka, 
số 37, trg 541-543)

Màn vô minh đã hoàn toàn 
giải toả và trí tuệ phát sanh. Đêm 
tối đã tan và ánh sáng tràn ngập 
đến. Đạo sĩ Cồ Đàm lúc đó 35 
tuổi. Suốt 6 năm dài đăng đẳng, 
không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, 
cũng không được sự hướng dẫn 
từ một năng lực siêu phàm nào, 
cô độc một mình, tự nỗ lực chiến 
đấu chính mình và tự mình thắp 
đuốc mò mẫm đi  trong đêm tối. 

Kết quả đã tận diệt mọi ô nhiễm 
(lậu hoặc) chấm dứt mọi tiến 
trình tham ái và chứng ngộ thực 
tướng của vạn pháp, đã trở thành 
một vị Phật lịch sử.

Đức Thích Ca Mâu Ni là một 
vị Phật lịch sử. Vì sau mấy ngàn 
năm, tư liệu sử sách vẫn còn để 
lại:

Cha: Đức Vua Tịnh Phạn 
nước Ca-Tỳ-La-Vệ (Bắc Ấn Độ)

Mẹ: Hoàng hậu Mahã Maya 
(băng hà sau khi sanh Thái tử 7 
ngày)

Mẹ kế: Vương phi Mahã 
Pajãpati Gotami (là dì ruột nuôi 
Thái tử cho đến khi khôn lớn)

Ngày sanh: Rằm tháng 4 Âm 
lịch tại vườn Lâm Tỳ Ni, nước 
Nepal

Thành hôn với công chúa Da-
Du-Đa-La: Năm 16 tuổi

Đến 29 tuổi có con đầu lòng 
là: La-Hầu-La

Bỏ hoàng cung xuất gia: 
Ngày 8 tháng 2, vào năm 29 tuổi

Thành đạo: Ngày 8 tháng 12. 
Năm 35 tuổi tại Bodhi Gaya, Ấn 
Độ

Hoằng pháp: 45 năm
Nhập Niết Bàn: Rằm tháng 2, 

thọ 80 tuổi tại Kusinãrã, Ấn Độ.
Hiện nay, vẫn còn các thánh 

tích (Tứ Động Tâm) ghi lại 
những nơi Đức Phật đã đi qua do 
các nhà khảo học người Anh tìm 
thấy. Như Lâm Tỳ Ni là nơi Đức 
Phật đản sanh. Bồ Đề Đạo Tràng 
(Bodhi Gaya khoảng 10 cây số 
cách nhà ga xe lửa Gaya) là nơi 
Đức Phật thành đạo. Vườn Lộc 
Giả, bây giờ là Sarnath, Ấn Độ, 
là nơi Đức Phật chuyển pháp luân 
đầu tiên, giảng bài kinh Tứ Diệu 
Đế và Vô Ngã Tướng độ cho 5 
anh em Kiều Trần Như đắc quả 
A-La-Hán. Nơi Đức Phật diệt độ 
là Kusinãrã (bây giờ gọi là Kasi, 
khoảng 40 cây số cách nhà ga 
Gorakhpur, Ấn Độ).

KẾT LUẬN
Đức Phật Thích Ca được tôn 

vinh là Giáo chủ của tín đồ Phật 
giáo ở cõi Ta Bà này. Cuộc đời 
của Ngài cũng có một huyền 
thoại rất hy hữu. Ngài đã để lại 

Đêm Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ đề
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một kho tàng giáo lý giá trị. Đạo 
Phật có khoảng trên 800 triệu tín 
đồ trên thế giới (hơn 7 tỷ người) 
và đạo Phật cũng có hệ thống 
nghi lễ hẵn hoi.

Như vậy, một mặt đạo Phật 
cũng có thể được xem như là một 
tôn giáo, mà hễ tôn giáo thì người 
Giáo chủ ấy có nhiều huyền thoại 
về cuộc đời cho nên chúng ta 
mới có Đức Phật Huyền Thoại. 
Nhưng ngược lại trong kinh điển 
Phật giáo để lại người ta thấy 
rằng Ngài không hề nhận mình là 
Giáo Chủ mà chỉ là người Thầy 

trao truyền những phương pháp 
tu tập, những kinh nghiệm mà 
Ngài đã trải qua cho những người 
muốn tu tập để thoát khổ giải 
thoát, cho nên người ta tôn xưng 
Ngài là vị Phật lịch sử duy nhất 
trên cõi đời này. Những danh 
hiệu cao quý khác do tín đồ của 
Ngài cung kính tôn xưng mà thôi.

Nhân ngày lễ Phật Đản chúng 
ta nghĩ tưởng về người khai sáng 
ra đạo Phật qua 2 hình ảnh theo 2 
truyền thống: Lịch Sử và Huyền 
Thoại. Truyền thống nào cũng 
mang lợi lạc cho chúng sanh. 

Chúng ta biết rằng Đức Phật khi 
còn tại thế đã không nhận mình là 
thần linh, là thượng đế, nên Ngài 
không ban phát phép lành hay 
cứu rổi cho bất cứ ai. Ngài chỉ để 
lại một học thuyết mà qua sự tự 
tu, tự chứng của Ngài, cho những 
ai tin và theo học. Học thuyết đó 
giá trị chủ yếu ở các khái niệm 
thiện tâm, nhân ái và bình đẳng. 
Đó là về mặt cộng đồng, xã hội. 
Về mặt tâm lý Ngài để lại một 
kinh nghiệm tu tập để con người 
thoát khỏi sự kiềm toả của sự đau 
khổ để được sống trong trạng thái 
an lạc hạnh phúc gọi là Niết Bàn. 

Đối với giáo lý nhà Phật thì 
Niết Bàn chính là trạng thái tĩnh 
lặng, trong sáng, không dính mắc 
với mọi thứ trên đời này, nhưng 
vẫn luôn sáng suốt vì trí huệ bát 
nhã đã được khai mở phát huy. 
Người nào kinh nghiệm được 
trạng thái Niết Bàn là người đó 
thoát khổ, giải thoát. Như vậy 
Niết Bàn không phải ở đâu xa mà 
nó ở ngay trong tâm của người 
liễu đạo bây giờ và ở đây!

Viết về cuộc đời của Đức 
Phật không chỉ vài trang giấy là 
đủ cho nên bài viết này tạm thời 
được khép lại nơi đây. Với tấm 
lòng kính quý của người học 
Phật, chúng tôi chỉ mong trang 
trải chút hiểu biết sơ cơ của mình 
để cùng với mọi người ôn lại tiểu 
sử ngắn gọn của Đức Bổn Sư 
Thích Ca về hai mặt Lịch Sử và 
Tôn Giáo nhân mùa Phật Đản.

Kính chúc tất cả chư liệt vị 
thân tâm thường an lạc trong ánh 
hào quang của chư Phật.

THÍCH NỮ HẰNG NHƯ

Đức Phật chuyển Pháp Luân lần đầu tại vườn Lộc Giả độ 5 anh em 
Kiều Trần Như.

LỜI PHẬT DẠY
Bad deeds, and deeds hurtful to ourselves, are easy to 
do;
what is benefi cial and good, that is very diffi cult to do.
[Dhammapada – 163]

Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình. 
Còn việc lành, việc tốt, thật tối thượng khó làm.
[Kinh Pháp Cú - 163]
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TUỆ NGA

Đêm Nguyệt Tịnh
Vườn ai hồng quế ngát hương 
Cho đêm nguyệt tịnh tơ vương ánh ngời 
Cho sao lấp lánh, sao cười 
Cho thơ thơm ngát diệu vời trầm hương 

Bài pháp thí, ý vô thường 
Dư âm trong gió, từ luồng gió đêm 
Trăng khuya dãi ánh bên thềm 
Có bông Mai nở trong đêm dịu dàng 

Đêm nguyệt tịnh gió thênh thang 
Nhiệm mầu ánh Đạo trải vàng cõi Thơ 
Mầu trăng giải thoát, Trăng mơ 
Màu trăng vi diệu cho thơ an bình 
Trăng khuya soi mảnh vườn xinh 
Nghe thơ vào nhạc nghe mình bâng khuâng 
Đàn đâu lắng khúc phù vân...

Ai Về Hỏi Đá

Mưa rơi từng giọt thu sầu 
Mưa rơi ướt lá, mưa nhầu tâm tư 
Biết đâu là Thực, là Hư 
Giọt sầu thế kỷ thiên thu cõi người 

Mây tha phương, gió u hoài 
Ai về hỏi đá ngậm ngùi ý hoa 
Ta về ta lại hỏi ta 
Biển chiều thầm lặng nhạt nhòa khói sương 

Gối chiêm bao, giấc mộng trường 
Ngàn năm mây trắng mà thương kiếp dài 
Soi gương lại thấy hình hài 
U mê bao kiếp lạc loài trầm luân 

Mưa rơi trên lá phân vân... 
Mưa trong thơ... vẫn âm thầm mưa rơi 
Mưa rơi từng giọt mưa đời 
Giọt ta hệ lụy, giọt người điêu linh 

Vào thơ ai viết chuyện mình 
Đầy vơi thế sự tâm tình đầy vơi 
Giọt mưa! Ơi giọt mưa đời 
Giọt trong thơ, giọt ngậm ngùi hiên sương 

Giọt đau buốt lạnh canh trường 
Thương đời phù ảo vấn vương giọt nào 
Nghe trong ý gió lao xao 
Phù du giọt ấy thả vào sông trăng...
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Sự nghiệt ngã của hoàn 
cảnh lịch sử đã khiến Việt 
Nam thành một nước “ăn 
sau, chạy dọi” trong công 

trình phiên dịch một Đại tạng 
kinh Việt Nam.

Thỏ thẻ rừng Mai chim cúng 
trái,

Lững lờ khe Yến cá nghe kinh.

Chu Mạnh Trinh là khách 
hành hương tới Hương Sơn để 
hưởng thú “bầu Trời, cảnh Bụt”; 
nhưng thật ra là đang viếng cảnh 
biển xanh biến thành nương dâu 
đang hiện tướng trong tâm thức 
của chính mình.

Chim ríu rít cúng dường hoa 
trái; cá lặng lờ ngừng vẫy nghe 
kinh; là khi Tâm kinh biến thành 
Chân kinh.

Nguyễn Du cũng đã qua bao 
nhiêu trải nghiệm thăng trầm của 
thế sự, nhưng mãi tới khi về lại 
với chính mình mới tìm được 
Chân kinh:

Ngã độc Kim Cang thiên biến 
linh… Kim Cang vô tự thị Chân 
Kinh. (Nghìn lần ta đọc Kim 
Cang… Kim Cang thật nghĩa là 
trang không lời).

Kinh có Khế kinh, Tâm kinh 
và Chân kinh.

Khế kinh là những tạng kinh 
đã thành quy ước chung của kho 
tàng kinh điển nhà Phật.

Cá Nghe KinhCá Nghe Kinh
Trần Kiêm Đoàn

Tâm kinh là những phẩm 
kinh trở thành trái tim, xương 
sống của giáo lý nhà Phật như 
Bát Nhã Tâm Kinh. Hoặc như 
kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ là 
tâm kinh của Tịnh Độ tông; Đại 
Nhật là tâm kinh của Mật tông…

Chân kinh là khi kinh không 
còn ở dạng hình thức ngôn từ, chữ 
nghĩa nào nữa. Kinh như chiếc bè 
đưa người qua sông. 

Tới bến thì bỏ bè; sống đạo 
thì không còn kinh.

Kinh là phương tiện để đánh 
thức và nhắc nhở như tiếng 
chuông, tiếng tán. Thuộc kinh để 
tu hành mong đạt tới chỗ quên 
kinh khi kinh không còn là ý, là 
lời mà kinh đã tan loãng và hòa 
quyện thành máu thịt. Tuy nhiên, 
thực tế đã chỉ rõ rằng, nếu không 
phải là thần đồng Bồ tát hóa thân 
thì căn bản trước nhất là phải qua 
ngõ Khế kinh trước đã. Nghĩa là 
phải tiếp cận để hiểu và tu học 
“kinh thường” như một cửa ngõ 
khai tâm, luyện trí. Về sau, tùy 
theo bề dày của công phu tu tập 
mà tiến tới tầm cao của Tâm kinh 
và Chân kinh.

Nhớ ngày mùng một Tết, 
tôi không đọc kinh mà suy nghĩ 
vẩn vơ về kinh. Một ý nghĩ chưa 
thành cho tới bây giờ.

Sống ở phương xa, ngày đầu 
xuân, pha chén trà cúng Phật và 
ông bà, tôi không cúi đầu "đê đầu 

tư cố hương" như Lý Bạch ngày 
xưa mà ngẩng mặt nhìn bàn thờ 
phơ phất khói nhang; nhớ quá 
quê nhà đang ngon giấc nửa đêm 
bên kia.

Để tự mình chúc phúc đầu 
năm, tôi mở cuốn Nghi thức 
tụng niệm ra đọc phẩm Cầu an. 
Chút tỉnh giác mượt mà sớm mai 
đi đâu mất khi tôi đối diện với 
kinh. Những câu kinh Hán Việt 
làm đầu óc tôi mệt mề và trở nên 
lười biếng. Tuy không xa lạ với 
chữ Hán, nhưng cảm xúc nhớ quê 
hương làm tôi thèm nghe giọng 
nói chân quê của Mẹ. Tiếng Mẹ 
đối với đàn con tha hương cũng là 
“Chân kinh” vượt ra ngoài phạm 
trù của ngôn ngữ quy ước.

Thuở ấy, tôi được bà con khen 
vì còn nhỏ mà đã đọc thuộc lòng 
mấy bài kinh “Nam mô, ma ha, tô 
rô…” khó nhớ, khó hiểu. Miệng 
tôi đọc theo trơn tru nhưng trí 
óc thì lại mù mịt về ý nghĩa. So 
với bầy cá ở khe Yến nghe kinh 
của Chu Mạnh Trinh "trăm năm 
trước" thì chúng tôi "trăm năm 
sau" cũng chả hơn gì mấy.

Rồi năm mươi năm sau, tới 
thế hệ con cháu chúng tôi, bầy cá 
nghe kinh cũng cứ vẫn còn “lửng 
lơ” như thế. Các bài kinh tụng 
đọc phổ thông trong sinh hoạt 
chùa viện của Phật Giáo Việt 
Nam trong cũng như ngoài nước 
càng ngày càng trở nên khó hiểu 
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đối với thế hệ trẻ vì ngôn từ Hán 
Việt của kinh văn đọc tụng còn 
quá nặng nề và thiếu thống nhất.

Về mặt tích cực, tuy công 
trình dịch thuật chưa hoàn mãn, 
nhưng thế hệ đàn em phải ghi 
nhận để trân trọng tán dương công 
đức của thế hệ đàn anh. Đó là một 
công trình tổng hợp của chư tôn 
thiền đức, quý thiện tri thức, cư sĩ 
Phật tử, học giả thân hữu và đại 
chúng Phật tử đã hiến dâng nhiều 
tâm sức vào nỗ lực phiên dịch 
Kinh tạng từ chữ Phạn, chữ Hán 
sang ngôn ngữ thuần Việt.

Nói đến Đại tạng kinh Phật 
Giáo là nói đến một cánh rừng 
Thiền của chữ nghĩa. Chỉ mới nói 
đến mục lục chi tiết để liệt kê tên 
từng tạng và phẩm kinh không 
thôi thì tác phẩm dịch thuật công 
phu Phật Giáo Đại Tạng Kinh 
– Tường Tế Mục Lục của thầy 
Thích Chánh Lạc cũng đã dày 
ngót 900 trang. (Phú Lâu Na xuất 
bản năm 2002). Theo các bản 
dịch tiếng Anh, nếu phỏng tính 
trung bình mỗi trang có khoảng 
500 chữ – kiểu chữ Times New 
Roman và cỡ chữ 12 – thì Đại 
tạng kinh Pali có khoảng 30.000 
trang và Đại tạng kinh Trung Hoa 
có khoảng 80.000 trang (một số 
lượng bằng 40 lần Kinh Thánh 
của đạo Thiên Chúa; nếu dựa 
vào tiêu chuẩn New King James 
Version). 

Phật Giáo Trung Hoa với 
trên 2.000 công trình trước tác 
kinh luận đã nâng số lượng kinh 
điển Phật Giáo lên 3 lần kể từ khi 
Phật Giáo từ Ấn Độ truyền sang 
Trung Hoa. Con số này nói lên 
một thực tế rằng, nỗ lực cá nhân 

không kham nổi mà phải cần tới 
cả một tập thể hành giả, trí giả, 
dịch giả chuyên biệt mới làm nổi 
công việc dịch thuật và hiệu đính 
kinh tạng nhà Phật.

Đạo Phật truyền thừa vào 
Việt Nam đã hai nghìn năm qua. 
Phật Giáo Việt Nam không thiếu 
nhân tài và các bậc danh tăng tôn 
túc đã dày công dịch thuật Tam 
tạng kinh điển. Nhưng những 
cuộc xâm lăng liên tục, truyền 
đời tàn bạo và âm mưu đồng hóa 
của Trung Hoa đã càn quét và vùi 
dập mọi nỗ lực hoàn thiện một hệ 
thống chữ viết Quốc âm như chữ 
Nôm. Nghiêm trọng nhất là Bắc 
thuộc lần thứ năm (1407-1427) 
với cuộc xâm lăng của quân 
Minh, gây binh kết oán suốt 20 
năm, mà Nguyễn Trãi đã tuyên 
cáo: “Quân cuồng Minh đã thừa 
cơ gây họa; bọn gian tà còn bán 
nước cầu vinh…”. Trong cuộc 
xâm lăng này, quân Minh đã vơ 
vét mọi kinh sách, tác phẩm dịch 
thuật và những công trình trước 
tác của Phật Giáo Việt Nam để 
chở về Trung Quốc. 

Việt Nam tuy có sức sống 
độc lập cộng với tinh thần chống 
ngoại xâm kiên trì, dũng mãnh 
nên còn giữ được vốn văn hóa 
và tiếng nói dân tộc; nhưng vẫn 
không tránh khỏi thương tích đầy 
mình. Nền móng chữ Nôm lung 
lay và lụi tàn. Hệ thống chữ viết 
dựa theo mẫu tự La tinh xuất hiện 
muộn màng do nhu cầu của các 
nhà truyền đạo phương Tây chứ 
không phải xuất phát từ tri thức 
và máu thịt của dân tộc như hệ 
thống chữ Hán, chữ Nhật, chữ 
Đại Hàn. “Bóng đè” của chữ Hán 

Việt vẫn ngự trị nặng nề trên hầu 
hết những lĩnh vực tư tưởng, giáo 
dục và xã hội Việt Nam. Kinh 
điển chữ Hán trở thành phương 
tiện chiếm lĩnh trong sinh hoạt 
Đạo Phật. Hệ lụy của Hán tạng 
sâu đậm tới nỗi khuynh hướng 
sính chữ Hán, đọc tụng kinh chữ 
Hán, viết sớ điệp bằng chữ Hán, 
xem chữ Hán như một “linh tự” 
trong chùa chiền vẫn còn thâm 
căn cố đế tới ngày nay. Nhiều nỗ 
lực dịch thuật, Việt hóa nghi thức, 
thực hành tụng đọc kinh kệ bằng 
tiếng Việt, chữ Việt gặp nhiều 
trở ngại. Nguyên nhân chính của 
sự trở ngại này là vì giới Phật tử 
xuất gia cũng như tại gia vẫn còn 
mang mặc cảm chữ nghĩa “thông 
Nho, thạo Hán” đầy kiến chấp 
không còn thích hợp với sinh 
hoạt tu hành.

Đại tạng kinh Việt Nam
Sự nghiệt ngã của hoàn cảnh 

lịch sử đã khiến Việt Nam thành 
một nước “ăn sau, chạy dọi” 
trong công trình phiên dịch một 
Đại tạng kinh Việt Nam.

Chữ viết và ngôn ngữ tuy 
cũng chỉ là phương tiện văn hóa, 
nhưng đấy cũng chính là niềm tự 
hào dân tộc mà nước Việt Nam 
đã bị Trung Quốc giày xéo, vùi 
dập, phá tan, lấy đi, tráo lại qua 
những thời kỳ Bắc thuộc kéo dài 
cả ngàn năm. Việt Nam tránh 
được mối nhục đồng hóa, mối 
họa mất nước nhưng phải trả giá 
là sự lụi tàn của chữ Nôm hay 
một hệ thống chữ viết thuần túy 
Quốc âm tương tự. Và riêng Phật 
Giáo Việt Nam bị “bóng đè” của 
Kinh tạng chữ Hán nặng nề đến 
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nỗi đã hơn hai nghìn năm qua mà 
vẫn chưa có được một tạng Kinh 
Việt Nam thuần Việt.

Một vấn đề thuộc phạm trù 
văn hóa Phật Giáo được đặt ra là 
một bản dịch hoàn chỉnh cho Đại 
tạng kinh Việt Nam sẽ dựa trên 
căn bản Đại tạng kinh nào. Các 
Đại tạng kinh hoàn thiện nhất của 
Phật Giáo hiện nay được bảo lưu 
theo các hình thức ngôn ngữ:

Tiếng Phạn (Samskrta) là một 
cổ ngữ của Ấn Độ. Riêng trong 
ngôn ngữ truyền thống của Đạo 
Phật, hình thức văn tự thường có 
hai hình thái:

Phật Giáo Nguyên Thủy dùng 
Kinh tạng Pali (còn được hiểu 
như là Nam Phạn). Điển hình ở 
các nước Tích Lan, Miến Điện, 
Thái Lan, Lào, Cam Bốt.

Phật Giáo Phát Triển, còn 
gọi là Đại Thừa hay Bắc Truyền 
dùng Kinh tạng Sanskrit (còn 
được hiểu như là Bắc Phạn).

Bên cạnh đó, Hán tạng và 

Tây Tạng tạng lại được nhánh 
Phật Giáo Đại Thừa, Bắc Truyền 
có khuynh hướng chọn làm chuẩn 
mực. Điển hình là ở các nước 
Trung Hoa, Tây Tạng, Việt Nam, 
Nhật Bản, Đại Hàn.

Với tinh thần “tùy duyên bất 
biến” của tinh hoa truyền thừa 
giáo lý nhà Phật, hầu như các Đại 
tạng kinh đều không khác nhau 
về triết lý và tín lý cơ bản của nhà 
Phật. Có rất nhiều điểm tương 
đồng và nhiều thuật ngữ có thể 
hoán chuyển cho nhau giữa Pali 
và Sanskrit. Tuy nhiên, các nhà 
nghiên cứu Tam tạng kinh điển 
nhà Phật theo khuynh hướng bảo 
thủ thường chọn Pali tạng làm 
chuẩn mực phiên dịch và so sánh.

Với Phật Giáo Việt Nam ngày 
nay, một Đại tạng kinh Việt Nam 
là niềm mong mỏi chung. Nhiều 
công trình dịch thuật và hiệu đính 
đã và đang tiến hành đồng thời 
với sự tinh lọc và bổ sung cho 
nhau. Các công trình dịch thuật 
và hoàn thiện một Đại tạng kinh 
bằng tiếng Việt thuần túy đã khởi 
động và tiến hành từ mấy chục 
năm qua với nhiều phương tiện 
và quy mô khác nhau.

Trong nước, đầu năm 1990 
(Canh Ngọ), Hội đồng Phiên 
dịch Đại tạng kinh Việt Nam 
được thành lập. Đây là sự phối 
hợp trên một quy mô lớn với sự 
tham gia của quý tu sĩ, cư sĩ và 
trí thức có năng lực đáng tin cậy 
trong lĩnh vực ngôn ngữ, Phật 
học. Chỉ trong vòng 1 năm, cuối 
năm 1991, hai bộ kinh đầu tiên – 
Trường A Hàm dày 1.200 trang, 
Trường Bộ kinh dày 1.360 trang 
– được phiên dịch, hiệu đính và 

công bố. Qua năm 1992, hai bộ 
kinh Trung A Hàm (3 tập) và 
Trung bộ kinh (3 tập) lần lượt 
được ấn hành để đặt nền móng cơ 
bản cho công tác hình thành Đại 
tạng kinh Việt Nam. Và những 
năm tiếp theo, những bộ kinh 
phiên dịch lần lượt được ấn hành 
và công bố. Trong vòng 20 năm 
qua, một “tập đại thành” chung 
quyết tương đối hoàn chỉnh của 
Đại tạng Việt Nam vẫn đang trên 
đà hoàn thiện.

Ngoài nước, năm 2004, kẻ 
viết bài này được tham gia Hội 
đồng Phiên dịch Đại tạng kinh 
Việt Nam từ Hán tạng. Đây là 
một dự án sử dụng phần mềm của 
những chương trình chuyên dịch 
tinh tế và hiện đại của vi tính 
vào công trình phiên dịch. Tất 
cả 2.372 bộ kinh trong Hán tạng 
được phiên âm và lược dịch bằng 
máy vi tính trong vòng 28 giờ. 
Các bộ kinh ngắn chỉ cần dưới 
10 giây đồng hồ. Các bộ kinh lớn 
như Hoa Nghiêm (80 quyển) dịch 
trong 11 phút, bộ Đại Trí Độ luận 
17 phút, và bộ Đại Bát Nhã (600 
quyển) 50 phút.

Năm 2006, các Tăng Ni Việt 
Nam du học ở Sri Lanka cũng 
xây dựng một dự án thực hiện 
Đại tạng kinh song ngữ (Pali - 
Việt Nam) tổng cộng 58 tập. Đây 
cũng là một công trình lâu dài vì 
Đại tạng kinh Pali-Tích Lan hay 
Pali-Thái Lan cũng phải mất thời 
gian phiên dịch trung bình là 30 
năm.

Dịch thuật khác với sáng tác 
vì công việc chuyển ngữ đòi hỏi 
phải có trình độ ngoại ngữ vững 
vàng, kiến thức chuyên khoa 

LỜI PHẬT DẠY
Thắng triệu quân địch 
chưa thể gọi là thắng,
Tự thắng được chính 
mình mới là chiến công 
oanh liệt nhất.
[Kinh Pháp Cú - 103]

Though one may 
conquer a thousand 
times a thousand men 
in battle,
yet he indeed is the 
noblest victor who 
conquers himself.
[Dhammapada  103]
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phong phú và sự am hiểu văn hóa 
và ngữ cảnh của cả hai ngôn ngữ 
dịch và được dịch.

Từ trong khái niệm sâu xa 
nhất của ngôn từ Hán Việt, kinh 
Phật được xem như là Thơ (Thi 
= Ngôn + Tự). Ngôn ngữ thơ là 
sự cô đọng tinh túy của ý và lời. 
Như một bài thơ ngắn nhất trong 
những bài thơ là bài tứ tuyệt 
Phong Kiều Dạ Bạc của Trương 
Kế đời Đường. Nó đã trở thành 
tuyệt phẩm lưu danh thiên cổ. 

Bài Bát Nhã Tâm Kinh của 
Huyền Trang là bài kinh ngắn 
nhất trong những bài kinh của 
Phật Giáo. Từ 600 cuốn của bộ 
Đại Bát Nhã, Huyền Trang đã rút 
lại chỉ còn 260 chữ. Nhưng Bát 
Nhã Tâm Kinh đã trở thành trái 
tim tuệ giác của Đạo Phật. Thế 
giới Phật Giáo xưa nay chưa có 
bài kinh nào ngắn mà hơn được 
về triết lý uyên áo, ngôn từ thâm 
diệu và âm hưởng trác tuyệt bằng 
bài kinh này. Phần Việt dịch cho 
kinh Bát Nhã đến nay đã có trên 
15 bản dịch của các bậc danh 
tăng và học giả trong cũng như 
ngoài nước, nhưng chưa có bản 
dịch nào được xem là đạt chuẩn 
mực về sự chuyển ngữ. 

Cái gút thắt nổi cộm chung 
của các công trình dịch Bát Nhã 
Tâm Kinh chưa đạt vẫn là khái 
niệm về từ ngữ thiếu đồng bộ và 
tương ứng giữa Hán Việt và thuần 
Việt. Ví dụ trong muôn một là từ 
Hán Việt có 4 chữ khác nghĩa 
tách bạch, rạch ròi như: “không”, 
“vô”, “bất”, “phi” thì tiếng thuần 
Việt chỉ có một chữ “không…” 
tương ứng. Khi chuyển ngữ, 
người dịch khó tránh khỏi giới 
hạn liễu nghĩa của từ ngữ. Trong 

lúc đó thì “Không” là một khái 
niệm cốt tủy của Bát Nhã Tâm 
Kinh, nên biết bao dịch giả tài 
hoa và có thẩm quyển về mặt 
tư tưởng và chữ nghĩa nhà Phật 
như quý thầy Thích Minh Châu, 
Thích Thiện Hoa, Thích Thanh 
Từ, Thích Nhất Hạnh… cũng 
chưa vượt trội ra ngoài giới hạn 
của ngôn ngữ!

Bởi vậy, trong lĩnh vực nhân 
văn mà đặc biệt là ngôn từ, ngữ 
văn thì máy móc chỉ là phương 
tiện phụ trợ chứ không thể thay 
thế hẳn được con người. Khi cái 
máy vi tính làm công việc chuyển 
ngữ trong vòng 28 tiếng đồng hồ 
thì phải cần tới một đội ngũ của 
hàng trăm đầu óc chuyên môn, 
tinh lọc và hiệu đính trong một 
thời gian không thể dưới vài ba 
mươi năm. Đã hơn 10 năm qua và 
liên tục tới hiện tại, có từ 50 đến 
100 Tăng Ni, học giả… đông nhất 
là ở chùa Châu Lâm và Trung tâm 
Liễu Quán Huế đang tập trung 
vào công tác hiệu đính và hoàn 
thiện Đại tạng kinh Việt Nam sau 
khi Đại tạng kinh Hán Việt được 
dịch sang thuần Việt bằng chương 
trình chuyển ngữ vi tính.

Ước mong sao các nhóm thực 
hiện Đại tạng kinh Việt Nam sẽ 
kết hợp lại với nhau để cùng chung 
tài, chung sức thực hiện một Đại 
tạng kinh bằng tiếng Việt thuần 
túy có tầm cỡ quốc gia và quốc 
tế cho những thế hệ mai sau. Có 
thể nói Đại tạng kinh Việt Nam 
là một “Giấc Mộng Lớn” cho ước 
mơ thành hiện thực.

Thiền môn nhật tụng
Trong khi các bậc tôn đức 

đang lo chuyện “trời biển” về 

việc hoàn thiện một Đại tạng 
kinh Việt Nam thì những bài kinh 
văn đang được dùng để đọc tụng 
hàng ngày trong các chùa viện 
Phật Giáo Việt Nam – trong cũng 
như ngoài nước – đang trải qua 
một thời kỳ tù đọng “xưa bày, 
nay làm”. Đó là nghi thức tụng 
niệm phổ thông đang lâm vào 
cảnh chìm nổi của ngôn từ, lễ 
nhạc, nghi thức, pháp cụ và pháp 
khí… khiến phương tiện hành lễ 
thành ra bất nhất. Thậm chí, có 
nơi “tùy nghi phương tiện” theo 
nhu cầu và cảm hứng riêng. Cụ 
thể nhất là những câu kinh phiên 
âm Hán Việt đã trở nên “tối hù” 
vì đại chúng và nhất là tuổi trẻ 
phải đọc tụng hay nghe xướng 
âm mà không hiểu nghĩa.

Như phần dẫn nhập ở trên 
đã trình bày, kẻ viết những dòng 
này cũng như các bạn đạo cùng 
thế hệ hay cao niên hơn, đã trải 
qua gần hết đời mình làm “cá 
nghe kinh” với những nghi thức 
tụng niệm “Hán-Nôm bất nhất” 
như thế. Sự nhập nhằng giữa các 
bài kinh Hán Việt và thuần Việt 
trong quá nhiều cuốn Nghi thức 
tụng niệm được giới cầu phước 
cầu tài cúng dường, thu băng, in 
ra và phát hành miễn phí ở các 
chùa như bươm bướm. Tất cả đều 
thiếu sự chỉ đạo của Hội đồng 
Chứng minh từ phía các bậc tôn 
túc nên càng làm cho quần chúng 
Phật tử bị lạc vào những mớ kinh 
văn hỗn độn.

Trực tiếp hơn là trong các 
khóa lễ, các vị chủ lễ xướng tụng 
“câu Hán hoán câu Việt” theo 
cảm tính chọn lựa cá nhân đã dần 
dần biến Nghi thức tụng niệm 
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hành lễ hàng ngày của Đạo Phật khi tỏ khi mờ, mỗi 
nơi một khác. Những bài kinh đáng lẽ mang một ý 
nghĩa trong sáng, cao sâu hóa ra trở thành khúc mắc 
và bí hiểm gần với hình thức bùa chú, ấn quyết hơn 
là “nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa”.

Từ bản chất và tác dụng, kinh không phải là để 
phụng thờ hay đọc tụng ngân nga nhằm thỏa mãn 
cảm xúc cầu khấn kiểu “thầy cúng qua đường” dùng 
lối đọc tụng kinh chú để bắt ma, trừ tà, ếm quỷ. Kinh 
là một phương tiện thiện xảo để chuyển hóa tâm linh. 
Muốn được vậy, ý kinh phải rõ ràng, lời kinh phải 
trong sáng mà hình thái lý tưởng nhất là bằng chính 
ngôn ngữ ruột (mẹ đẻ) của người đọc tụng.

Đối với hàng Phật tử sơ cơ, nhất là đối với thế hệ 
tuổi trẻ hướng Phật, sự thống nhất về một nghi thức 
“Thiền môn nhật tụng” thuần tiếng Việt đầy đủ tính 
trong sáng, dễ hiểu, đại chúng đang trở thành một 
nhu cầu cấp thiết trong sinh hoạt tu học của Phật 
Giáo Việt Nam. Có thể nói một cách đầy biểu cảm 
theo chữ nghĩa của Tản Đà rằng, đó là một “Giấc 
Mộng Con” của người Phật tử hiện nay. Phương tiện 
dồi dào và tiềm năng phong phú của Phật Giáo Việt 
Nam hiện nay có thừa công lực để biến giấc mộng 
con đó thành hiện thực. Hy vọng rằng, đây sẽ là 
khởi điểm cho bất cứ một ý hướng chấn hưng – hiện 
đại hóa, cải cách, ứng dụng… – Phật Giáo vào trong 
một hoàn cảnh rất “nhạy cảm” toàn cầu hiện nay.

Khi hỏi về nguyên nhân nào đưa tới sự kết hợp 
hài hòa giữa Thần Đạo và Phật Giáo để tạo ra tính 
dân tộc đầy bản lĩnh của người Nhật đã được thể 
hiện qua dòng lịch sử đầy tai trời ách nước của 
xứ này làm cho thế giới khâm phục, thầy Seigen 
Yamaoka, sư trưởng chứng minh của Hiệp Hội Phật 
Giáo Châu Mỹ (Buddhist Churches of America) 
ở San Francisco trả lời: “Nhật Bản đoàn kết trước 
khi hành động nên thường đúng lúc. Nơi khác hành 
động trước khi đoàn kết nên thường muộn màng”.

Nhân gian ai lại chẳng thích đúng lúc; chẳng có 
ai thích muộn màng. Câu nói giản đơn mà dư âm 
thâm sâu như một công án, thật đáng cho người Phật 
tử Việt Nam hôm nay và mai sau chắp tay suy gẫm.

(Theo Tạp chí Văn hóa Phật Giáo) 

Vang Vọng Nguồn Thương

Từ vô thủy, dòng thời gian xuôi chảy,
Cuốn hút theo nhân quả luật vô thường.
Tâm từ bi, vang vọng đáy nguồn thương,
Căng buồm trí lướt trên đường hóa độ.
Nhìn nhân thế, bóng câu qua cửa sổ,
Bả lợi danh tài sắc mãi đua tranh.
Màn vô minh tham ái bủa vây thành,
Một niệm xả, hướng tâm về an lạc.
Lũ chim biển đứng nhìn nhau ngơ ngác,
Bắc băng dương, tuyết tan, nước ngập tràn.
Đất nóng lên, khí ô nhiễm ngút ngàn,
Ngưng tham vọng phát minh nhiều cơ-khí.
Nạn nhân mãn, nạn cơ hàn, cần chuẩn bị,
Tự chế mình và san xẻ với tha nhân.
Biết thương yêu, đùm bọc, nghĩa hợp quần,
Biết lẽ sống cùng chung sinh-lực sống.

Bao bao năm, chiến tranh gây bi-thống,
Trái đất này và cả Việt-Nam kia.
Có chiến tranh là có sự chia lìa,
Đem “vô ngã” xóa tan tâm “hiềm hận”.
Kiếp nhân sinh, ai ai cùng một bận,
Có sinh rồi, lại có tử như nhau.
Dù đạo-tình, thân-thích, trước hay sau,
Xin vĩnh biệt, cao thăng là tâm nguyện.
Là tu-sĩ, cuộc đời coi như huyễn,
Chí xuất trần, lục hòa kính đeo mang.
Đạo và đời, hiện ảnh-tượng kinh-hoàng,
Xin nhận-thức, xin nghiêng vai gánh vác.
Đời ác-trược, biết đời, không tạo tác,
Cho nguồn thương tuôn chảy khắp nơi nơi.
Cho cỏ cây, muôn vật được xinh tươi,
Cho cuộc sống con người thêm ý nghĩa.

Tu-viện Viên-Quang,
Xuân Giáp-Ngọ (2014)
Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu

Thích Tâm Châu
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Những vấn đề của thế giới quá to tát rộng 
lớn, quá phức tạp khó khăn, mà muốn 
hiểu và giải quyết những vấn đề ấy, người 
ta cần phải đi đến những vấn đề ấy một 

cách giản dị và trực tiếp; và sự giản dị, sự trực tiếp 
không phải tùy thuộc vào những hoàn cảnh bên 
ngoài, cũng không phải tùy thuộc vào những thành 
kiến và trạng huống đặc biệt nào đó. Như tôi đã 
trình bày, không thể tìm sự giải quyết vấn đề trong 
những hội nghị, những chương trình kế hoạch hay 
trong sự truất phế những người lãnh đạo cũ để thay 
bằng những vị lãnh đạo mới, vân vân. Nhất định sự 
giải quyết vấn đề chỉ nằm trong chính người tạo ra 
vấn đề, người tạo ra dối trá ác tâm, hận thù và ngộ 
nhận to tát giữa những con người. Người khai sinh 
ra điều gian manh, khai sinh ra những vấn đề chính 
là cá thể, chính các ngài và tôi, chứ không phải thế 
gian, như chúng ta thường tưởng thế. Thế gian, thế 
giới này là sự giao tương giữa người này với người 
khác. Thế gian không phải là một thực thể ly cách 
các ngài và tôi; thế gian, xã hội chính là liên giao 
mà chúng ta đã thiết lập hay tìm cách thiết lập để 
cảm thông nhau.

Thế thì các ngài và tôi là vấn đề, chứ không phải 
thế giới, không có vấn đề thế giới tách biệt ra ngoài 
chúng ta, mà thế giới chỉ là sự phóng rọi ra bên 

ngoài những gì thầm kín bên trong tâm hồn chúng 
ta; do đó, muốn tìm hiểu thế giới, chúng ta phải tìm 
hiểu chính chúng ta. Thế giới không phải tách lìa xa 
lạ với chúng ta; chúng ta chính là thế giới, và những 
vấn đề của chúng ta chính là những vấn đề của thế 
giới. Có nên lặp lại rằng chúng ta quá biếng nhác 
trong tâm tưởng, biếng nhác đến nỗi chúng ta nghĩ 
rằng những vấn đề thế giới không phải là việc của 
chúng ta và cho rằng chỉ có Liên Hiệp Quốc mới lo 
việc giải quyết những vấn đề ấy. Hoặc những vấn 
đề ấy chỉ có thể giải quyết như thay đổi những vị 
lãnh tụ cũ bằng những lãnh tụ mới. Chỉ có những 
đầu óc khờ dại nông cạn mới nghĩ như vậy, vì chính 
chúng ta phải chịu trách nhiệm về thảm trạng đau 
đớn hãi hùng hiện nay, phải chịu trách nhiệm về sự 
hỗn loạn hiện tại ở thế giới, trận thế chiến luôn luôn 
đe dọa sắp nổ. Muốn chuyển hóa thế giới, chúng ta 
phải bắt đầu chuyển hóa bản thể chúng ta; khi bắt 
đầu chuyển hóa mình, điều quan trọng là ý định chủ 
hướng, ý định chủ hướng phải là tự tri, tự giác, tự 
hiểu biết mình và không để người khác tự chuyển 
hóa họ hoặc mang đến một sự đổi thay cải cách 
bằng cách mệnh theo tả phái hoặc hữu phái. Một 
điều quan trọng về thế giới là hiểu rằng đó chính là 
trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của các ngài 
và trách nhiệm của tôi. Bởi vì dù thế giới ta đang 
sống có nhỏ bé đến đâu đi nữa, mà nếu chúng ta có 
thể tự chuyển hóa mình, tự tạo tác ra một quan điểm 
khác biệt triệt để trong đời sống thường nhật thì lúc 
ấy chúng ta sẽ ảnh hưởng điều phục cả thế giới lớn 
rộng, toàn thể thế giới này, trọn vẹn tương giao mở 
rộng với những người khác.

Như tôi đã nói nhiều lần, chúng ta đang tìm hiểu 
tiến trình tri kiến bản thân, một tiến trình hỗ tương, 
chứ không phải là một tiến trình đơn độc cô lập. 
Tiến trình tự tri, tự kiến, tự hiểu mình không phải 
bắt đầu từ việc chối bỏ thế gian, từ bỏ cuộc đời để rút 
lui về ẩn náu trong sự cô lập nào đó; không, không 
phải thế, vì các ngài không thể nào sống trong sự 
cô lập ấy. Hiện tính là tương quan; không có gì 
là một cuộc hiện sinh cô lập. Chính vì đánh mất 
tương giao chính đáng cho nên mới xảy ra những 
sự xung đột va chạm, nạn khốn cùng kiệt quệ và sự 
tranh chấp đấu tố; dù thế giới của chúng ta có nhỏ 
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bé thế nào đi nữa tương giao giữa chúng ta trong 
thế giới nhỏ hẹp ấy thì việc ấy không khác gì một 
ngọn sóng dâng tràn tiếp nối rộng lớn ra bên ngoài 
mãi mãi không bao giờ dứt. Hiểu được như vậy, tôi 
nghĩ rằng đó mới là điều quan trọng, chúng ta phải 
hiểu rằng thế giới là mối tương giao của chúng ta, 
dù là tương giao nhỏ hẹp đi nữa, đó cũng vẫn là 
tương giao; mà nếu chúng ta có thể mang đến sự 
chuyển hóa trong sự tương giao ấy, một sự hóa thân 
biến chuyển toàn triệt, chứ không phải hời hợt, nếu 
chúng ta có thể làm được như thế thì chúng ta đã 
bắt đầu tích cực chuyển hóa cả thế giới. Cuộc cách 
mạng thực sự không thể nào được thiết lập trên bất 
cứ một mẫu mực đặc biệt nào, dù là mẫu mực hữu 
phái hoặc tả phái. Cuộc cách mạng  thực sự phải là 
cuộc cách mạng của những giá trị , thay đổi toàn 
triệt những giá trị cảm thức thành ra những giá trị 
thực sự, những giá trị không xuất phát từ cảm quan 
hay không bị qui định, tạo tác do những ảnh hưởng 
hoàn cảnh chung quanh. Muốn tìm ra những giá trị 
thực sự để đem đến một cuộc cách mạng toàn triệt, 
một sự chuyển hóa triệt để hoặc một sự hồi sinh 
trọn vẹn, con người phải cần tự hiểu mình. Tự tri 
là bước đầu của đạo lý và đó mới là bước đầu của 
sự chuyển hóa hoặc phục sinh. Muốn tự hiểu mình, 
chúng ta cần phải có ý định chủ hướng là muốn 
hiểu – đó là sự khó khăn đầu tiên. Mặc dù hầu hết 
chúng ta đều bất mãn, hầu hết chúng ta đều muốn 
chuyển biến, chuyển hóa lập tức, nhưng sự bất mãn 
của chúng ta chỉ đưa đến việc tìm tới một kết quả 
nào đó; vì bất mãn, chúng ta đã đi tìm một việc làm 
khác hay chỉ thụ động ngã quỵ với hoàn cảnh. Sự 
bất mãn, thay vì thổi lửa trong lòng ta, xui khiến ta 
đánh dấu hỏi trước đời sống, tra vấn trọn vẹn tiến 
trình của đời sống, thay vì thế, bất mãn đã uốn nắn 
qui tụ lại trong hướng đi khuôn khổ cạn hẹp; do đó, 
chúng ta trở thành tầm thường hời hợt, đánh mất 
nguyên động lực, đánh mất lửa tâm tư, sự mãnh liệt 
nội tâm để khám phá ý nghĩa trọn vẹn của đời sống 
con người. Vì lý do ấy, điều quan trọng nhất đối với 
chúng ta là phải khám phá ra mọi sự bằng chính bản 
thân chúng ta, bởi vì sự tự tri, tự giác, không thể nào 
thành tựu được qua trung gian của một người khác, 
chúng ta không thể tìm được tự tri trong bất cứ một 

quyển sách nào. Chúng ta phải khám phá, mà muốn 
khám phá thì phải có ý định khám phá, tìm kiếm, 
khảo sát. Khi nào mà ý định chủ hướng muốn khám 
phá, tìm hiểu, khảo sát sâu xa hãy còn quá yếu ớt 
hoặc không xuất hiện trong tâm trí mình thì việc 
tìm hiểu mình chẳng có ý nghĩa gì cả, vì chúng ta 
chỉ nói suông hoặc chỉ có ý muốn nhất thời thôi.

Thế thì mọi sự chuyển hóa thế giới chỉ có thể 
thực hiện được bằng sự chuyển hóa bản thân, chuyển 
hóa ngay nơi tâm tư của mình, vì bản ngã là sản 
phẩm và là thành phần của toàn thể tiến trình của 
đời sống con người. Muốn tự chuyển hóa, chúng ta 
phải cần tự hiểu mình; không tự hiểu mình, không 
hiểu được bản chất mình thì tư duy chính xác đã mất 
nền tảng; không tự hiểu mình thì sự chuyển hóa tâm 
thức không thể nào thể hiện được: mình phải hiểu 
mình là gì, không phải hiểu như muốn mình phải 
là gì, vì nếu muốn như thế thì chỉ là một lý tưởng, 
nghĩa là huyền ảo không thực; chỉ có những gì là 
hiện thể, đang là thì mới có thể chuyển hóa được, 
chứ không phải những gì mình muốn nó biến thể 
theo ý muốn của mình. Muốn hiểu rõ mình là thế 
nào, đúng theo bản chất thông thường trung trực 
của mình thì phải cần có một trí óc linh hoạt nhanh 
nhẹn, sống động phi thường, bởi vì những gì đang là 
hiện thể thì thường xuyên biến dạng hóa thân từng 
giây phút, luôn luôn thay đổi, mà muốn rõi theo sự 
thay đổi linh động ấy một cách nhanh nhẹn, nhất 
định tâm trí mình không bị ràng buộc theo một tín 
điều hay một tín ngưỡng đặc biệt nào, trong bất cứ 
khuôn mẫu hành động đặc thù nào. Nếu các ngài 
muốn theo bất cứ sự vật gì mà phải bị vướng buộc 
triền phược thì không thể nào thành tựu được. Muốn 
hiểu thực chất, thực tính của mình, chúng ta phải ý 
thức, trí óc phải được tự do, trí óc phải nhanh nhẹn, 
thức thời linh động, chỉ có trí óc như vậy mới được 
tự do, không bị ràng buộc trong tất cả tín ngưỡng, 
trong tất cả hệ trình ý niệm, bởi vì những tín ngưỡng 
và những lý tưởng chỉ cho các ngài một sắc thái nào 
đó và làm phân tán bại hoại trực kiến chân chính. 
Nếu các ngài muốn biết bản chất trung trực của các 
ngài, các ngài không thể nào tưởng tượng hình dung 
hay đặt tín ngưỡng vào một sự thể nào đó mà không 
phải là bản thể của các ngài. Nếu tôi tham lam, đố 
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kỵ, tàn nhẫn bạo động, phũ phàng mà lại chỉ muốn 
vươn tới lý tưởng bất bạo động, ly dục: việc vươn 
tới lý tưởng ấy chẳng có một mảy may giá trị nào 
cả. Nhưng hiểu biết rằng mình là kẻ tham lam, đố 
kỵ, hoặc bạo động, muốn biết và hiểu như vậy đòi 
hỏi chúng ta phải có một sự trực nhận bén nhạy, 
phải thế không? Đòi hỏi chúng ta phải thành thực, 
chính trực, sáng sủa minh bạch trong tư tưởng, trái 
lại việc chạy đuổi theo một lý tưởng nào đó để trốn 
sự thực thì chỉ là một việc thoát ly thực tại, chạy 
trốn thực tại, việc ấy ngăn chận các ngài và không 
để các ngài khám phá và hành động trực tiếp để 
chuyển hóa bản chất các ngài.

Hiểu bản chất của mình, dù bản chất ấy là gì 
đi nữa, dù xấu hay đẹp, dù hung bạo hay tàn nhẫn, 
hiểu bản chất mình một cách ngay thẳng là sự bắt 
đầu của nhân đức. Nhân đức rất cần thiết cho chúng 
ta vì nó mang đến tự do. Chỉ trong nhân đức các 
ngài mới có thể khám phá rằng các ngài đang sống, 
chứ không phải trong việc tôi luyện một đức hạnh 
nào đó, việc tôi luyện ấy chỉ tạo ra sự kính trọng, 
chứ không tạo ra giao cảm và tự do. Một người có 
nhân đức khác hẳn một người muốn trở nên nhân 
đức. Nhân đức chỉ xuất hiện khi chúng ta hiểu cái 
đang là, hiện thể, thực thể, trái lại muốn trở thành 
nhân đức chỉ là triển hạn trì hoãn che đậy khuất lấp 
cái đang là hiện thể, thực thể mà mình muốn nó 
chuyển hóa theo lòng tham dục của mình. Vì thế 
khi muốn trở thành kẻ nhân đức, các ngài đã tránh 
hành động trực tiếp để chuyển hóa thực tại, hiện 
thể, cái đang là. Tiến trình trốn lánh thực tại , trốn 
lánh cái đang là qua sự khuôn đúc tôi luyện lý tưởng 
thì được mọi người coi như là nhân đức; nhưng khi 
các ngài khảo sát một cách kỹ lưỡng hơn, một cách 
trực tiếp hơn, các ngài sẽ thấy rằng đó chẳng phải 
nhân đức gì cả. Đó chỉ là sự triển hạn lần lữa không 
chịu đối mặt với hiện thể, chạm mặt với cái đang là. 
Nhân đức không phải là trở thành cái không là bây 
giờ, trở thành một cái gì nghịch lại hiện thể, bản 
chất trung thực của mình; nhân đức là hiểu cái đang 
là, lãnh hội thực tại, viên thông với thực thể, và nhờ 
đó được tự do giải thoát, không còn bị ràng buộc 
trong hiện tại, trói buộc trong hiện thể. Nhân đức rất 
cần thiết chính yếu cho một xã hội đang bị tàn rữa 

nhanh chóng. Muốn tạo ra một thế giới mới, một 
cơ cấu mới khác hẳn với nề nếp cũ, chúng ta phải 
có tự do thoải mái để khai phá, khám phá; và muốn 
được tự do thì phải có nhân đức, vì không có nhân 
đức thì không thể nào có tự do được. Có thể nào một 
người thất đức muốn trở thành nhân đức mà biết 
được nhân đức? Người thất đức thì không thể nào 
được tự do, và không thể nào hắn có thể khám phá 
ra thực tại. Thực tại chỉ có thể tìm thấy trong việc 
lĩnh hội, tiếp nhận, giao cảm, hiểu được cái đang 
là; muốn hiểu được cái đang là thì phải có tự do, tự 
do và thoát khỏi nỗi niềm sợ hãi thực tại, sợ hãi cái 
đang là, sợ hãi những gì đang xảy ra trong hiện tại.

Muốn hiểu được tiến trình ấy, chúng ta cần phải 
có ý định chủ tâm, muốn hiểu, muốn biết cái đang 
là, theo đuổi mỗi một tư tưởng, mỗi một cảm giác 
và mỗi một hành động; hiểu được cái đang là thì 
thực sự vô cùng khó khăn, bởi vì cái đang là thì 
không bao giờ đứng yên một chỗ, không bao giờ 
tĩnh chỉ, không bao giờ tĩnh chết, cứng đọng, cái 
đang là thì luôn luôn di chuyển, vận hành, chuyển 
động thường xuyên. Cái đang là là chính các ngài, 
bản chất của các ngài, hiện thể của các ngài, đó là 
bản tính thực sự của các ngài, chứ không phải lý 
tưởng, hình ảnh xa vời mà các ngài muốn trở nên; 
nó không phải là lý tưởng bởi vì tất cả lý tưởng đều 
huyễn hoặc, không có thực, nhưng những gì đang 
xảy ra hiện nay, những gì đang là thì chính là những 
gì các ngài đang làm, đang nghĩ và đang cảm thấy 
từ giây phút này đến giây phút khác. Cái đang là là 
cái đang xảy ra, đang hiện thực, và muốn hiểu hiện 
thực thì cần phải có một trí óc sáng suốt, ý thức bốc 
cháy, nhanh nhẹn, tỉnh thức thường xuyên. Nhưng 
nếu khi chúng ta bắt đầu phê phán biến thể cái đang 
là, nếu chúng ta bắt đầu đổ lỗi và chống chế nó, bấy 
giờ chúng ta sẽ không còn hiểu được sự vận hành 
của nó nữa. Nếu tôi muốn thông cảm một người nào 
đó, tôi không thể nào phán xử kết án hắn được: tôi 
phải quan sát, khảo sát hắn. Tôi phải thương yêu sự 
thể mà tôi đang khảo sát nghiên cứu. Nếu các ngài 
muốn tìm hiểu thông cảm một đứa trẻ, các ngài phải 
thương yêu và không phán xử khiển trách nó. Các 
ngài phải chơi đùa với đứa trẻ ấy, ngắm nhìn những 
cử động, những nét độc đáo của tính nết, những 
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lề lối cư xử của đứa bé; nhưng ngược lại, nếu các 
ngài chỉ xử phạt khiển trách, cưỡng chống hoặc qui 
trách đứa trẻ thì không thể nào nói là các ngài đã 
chịu tìm hiểu cảm thông đứa bé nhỏ. Cũng thế, mỗi 
khi muốn tìm hiểu lý giải tất cả những gì đang là, 
đang xảy ra, đang hiện thể, mình phải xem xét, chú 
ý, chú tâm, chiêm nghiệm tất cả tư tưởng, ý nghĩ, 
cảm giác và hành động của mình từ lúc này đến lúc 
khác, từng khoảnh khắc từng giây phút. Đó là hiện 
thực, thực thể, hiện thể. Bất cứ hành động nào khác, 
bất cứ lý tưởng hay bất cứ sự vận động ý thức hệ 
nào khác, cũng đều không phải là hiện thực, thực 
tế; đó chẳng qua chỉ là hoài vọng nhất thời, một ý 
muốn thèm khát huyễn hoặc, muốn trở nên một cái 
gì khác cái đang là, cái đang xảy ra, đang hiện thực.

Muốn hiểu được cái đang là, chúng ta cần phải 
có một tâm trạng thoải mái, không vướng bận với sự 
đồng hóa hay sự phán xử khiển trách, tâm trí mình 
phải hoạt bát, mẫn tiệp, lanh lợi, nhưng dù nhanh 
nhẹn như thế, vẫn thụ động, cởi mở đón nhận một 
cách vô vi tiêu cực. Chúng ta chỉ có thể đạt tới trạng 
thái ấy khi chúng ta thực sự khao khát muốn tìm 
hiểu một sự thể nào đó; khi chúng ta thực sự chuyên 
tâm, chuyên chú một cách hứng khởi mãnh liệt thì 
nhất định trạng thái tâm tư ấy xuất hiện ngay lập tức. 
Lúc mình thực sự say sưa tìm hiểu cái đang là, trạng 
thái thực của tâm hồn hiển nhiên mình không cần 
phải cưỡng chế, bức bách, khắc phục hoặc kiềm chế 
nó; ngược lại, mình phải linh hoạt, thức thời, mẫn 
tiệp một cách thụ động vô vi tiêu cực. Trạng thái 
ý thức linh hoạt ấy chỉ xuất hiện khi mình nhanh 
nhẹn, lanh lợi, say sưa hứng thú trong ý định chủ 
tâm tìm hiểu, thể nhận, lý giải sự thể.

Sự tự hiểu mình, sự tự tri căn bản ấy không thể 
nào thành tựu được nếu mình chỉ trông cậy vào 
kiến thức, kiến giải, hoặc vào sự chứa chất, tích lũy 
của những kinh nghiệm, đó chỉ là việc tôi luyện trí 
nhớ thôi. Mình chỉ có thể hiểu mình trong mỗi một 
khoảnh khắc, từ giây phút này đến giây phút khác. 
Nếu chúng ta chỉ chồng chất tích lũy kiến thức về 
bản ngã, chính kiến thức ấy sẽ ngăn chận lại sự giao 
cảm thâm trầm, sâu sắc; bởi vì kiến thức và kinh 
nghiệm chứa chất ấy trở thành trung tâm để cho tư 
tưởng tập trung qui hướng mà phát hiện. Thế giới 

không khác chúng ta và không khác những hoạt 
động của chúng ta, vì chúng ta là thế nào thì chúng 
ta tạo ra những vấn đề thế giới như thế ấy; nỗi khó 
khăn, đối với phần đông mỗi người, là không hiểu 
mình một cách trực tiếp, thay vì thế, mình lại tìm 
kiếm một hệ thống ý thức, một phương pháp, một 
lề lối hành tác để giải quyết bao nhiêu vấn đề nhân 
loại.

Thế thì có chăng một phương tiện, một hệ thống 
để mà mình có thể tự hiểu mình?

Bất cứ một người khéo léo, bất cứ một triết gia 
nào cũng có thể sáng lập một hệ thống, một phương 
pháp; nhưng điều quá rõ ràng ai cũng thấy, việc 
chạy theo một hệ thống nào đó rốt cuộc cũng lại chỉ 
đạt được kết quả do chính hệ thống ấy tạo ra, phải 
thế chăng? Nếu tôi theo một phương pháp đặc biệt 
nào đó để tìm hiểu mình, bấy giờ tôi sẽ đạt được kết 
quả mà chính phương pháp, hệ thống ấy đã khuôn 
định, nhưng hiển nhiên kết quả ấy chẳng phải là sự 
tự hiểu mình, tự tri, tự ngộ.

Nói cho rõ ràng, khi khuôn rập theo một phương 
pháp, một hệ thống nào đó, một phương tiện nào đó 
để mà tìm hiểu mình thì tôi đã hun đúc uốn nắn tư 
tưởng tôi, hành động tôi, đúng theo một mẫu mực 
nào đó; nhưng việc tự tri, tự tìm hiểu mình, nhất 
định không thể nào là việc khuôn đúc ăn rập theo 
một mẫu mực nào đó.

Vậy thì chẳng có một phương pháp nào để tự 
tìm hiểu mình được. Đi tìm kiếm một phương pháp 
nào đó vẫn chỉ luôn luôn ngụ ý tiềm tàng lòng khát 
vọng đạt tới một kết quả nào đó hầu hết chúng ta 
đều muốn như vậy. Chúng ta tuân theo quyền thế, 
quyền uy, nếu không là quyền thế uy lực của một 
người nào đó thì lại là uy thế của một hệ thống ý 
niệm nào đó, một ý thức hệ nào đó: bởi vì chúng 
ta muốn đạt đến một kết quả nào đó khả dĩ thỏa 
mãn được lòng mình, khả dĩ mang đến sự an ninh 
bình an tâm hồn. Thực ra, chúng ta không hề muốn 
tự hiểu mình, hiểu những rung động, những phản 
ứng nội tâm, toàn thể tiến trình tư tưởng chúng ta, 
ý thức cũng như vô thức; thay vì thế, chúng ta lại 
đuổi theo một hệ thống ý niệm, một hệ thống nào 
đó có thể bảo đảm một kết quả nào đó cho chúng 
ta. Nhưng sự đuổi theo một hệ thống vẫn luôn luôn 
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là hậu quả của lòng khát vọng muốn được an ninh, 
an bình, muốn được cố định dứt khoát; hiển nhiên, 
kết quả không phải là sự tìm hiểu mình. Khi chúng 
ta tuân theo một phương pháp, phương sách, chúng 
ta cần phải nhờ vả quyền uy thế lực (uy thế của bậc 
tôn sư, sư phụ, đấng cứu thế, bậc đại sư) để bảo đảm 
hứa hẹn cho chúng ta tất cả những gì chúng ta mong 
muốn; nhất định đây không thể nào là con đường 
đưa dẫn tới tự giác được.

Phải chăng quyền uy thế lực ngăn chận tất cả tự 
giác, tự tri? Ẩn núp dưới chiêu bài quyền uy thế lực, 
nương náu dưới trướng một kẻ dẫn đạo, các ngài có 
thể tạm thời có cảm giác rằng mình được an ninh, 
an lành tinh thần, nhưng điều đó không thể nào đưa 
đến sự lãnh hội trọn vẹn tiến trình nội tâm của bản 
thân. Vì thế, uy lực, trong tự thể của nó, chận đứng 
tất cả ý thức trọn vẹn về bản thân và rút lại phá hủy 
tự do; chúng ta chỉ có thể tìm được tinh thần sáng 
tạo, óc sáng tác, trong tự do mà thôi. Chỉ khi nào 
mình hiểu được thì mới có thể sáng tác, sáng tạo. 
Hầu hết chúng ta không bao giờ có được tinh thần 
sáng tạo trong đời sống; chúng ta chỉ là những máy 
lặp đi lặp lại một cách vô ý thức, những đĩa hát chơi 
hoài, trổi mãi những điệu nhạc buồn tẻ của kinh 
nghiệm, lặp đi lặp lại một số kết luận nào đó hoặc 
một số hồi tưởng nào đó của chính mình hay của kẻ 
khác. Sự lặp đi lặp lại ấy không thể là hiện thể sáng 
tạo, đó chỉ là những gì chúng ta mong muốn thôi. 
Bởi vì chúng ta mong muốn được an toàn trong nội 
tâm, chúng ta cứ mải miết đi tìm những phương 
pháp, phương tiện, để được an bình, an ninh, an 
toàn, thế rồi chúng ta đã tạo ra quyền thế uy lực, 
sùng bái thờ lạy một kẻ nào đó, việc ấy đã phá hủy 
sự giao cảm lãnh hội, phá hủy sự thanh bình trầm 
lặng tự nhiên của tâm thức, chỉ có sự thanh bình 
trầm lặng ấy mới có thể đưa chúng ta đến tâm thái 
sáng tạo trước đời sống.

Thực quá rõ ràng, nỗi khó khăn của hầu hết 
chúng ta là đã đánh mất cảm thức sáng tạo. Có được 
tinh thần sáng tạo sáng tác không có nghĩa là chúng 
ta phải vẽ tranh hay làm thơ và trở nên nổi tiếng nổi 
danh nhờ những tác phẩm của mình. Đó không có 
gì là sáng tạo cả: thực ra đó chỉ là khả năng diễn 
đạt một ý tưởng nào đó mà quần chúng ca ngợi hay 

bỏ quên, hững hờ không biết đến. Chúng ta đừng 
bao giờ nhầm lẫn khả năng và tinh thần sáng tạo. 
Khả năng, tài năng không phải là tinh thần sáng 
tạo. Óc sáng tác, tinh thần sáng tạo là một trạng 
thái hoàn toàn khác hẳn, phải thế không? Đó là một 
trạng thái mà bản ngã vắng mặt, mà tâm trí không 
còn là nơi tập trung những kinh nghiệm của chúng 
ta, những tham vọng, những sự tra tìm và những 
lòng khát vọng của chúng ta. Tinh thần sáng tạo 
không phải là một trạng thái liên tục, nó mới lạ từ 
giây phút này đến giây phút khác, nó di động biến 
chuyển, trong sự vận hành ấy không thể tìm thấy cái 
“tôi”, bản ngã, và tư tưởng không bị qui hướng tập 
trung về một cứ điểm kinh nghiệm đặc biệt nào, về 
bất cứ tham vọng, thành tựu, mục đích và động lực 
nào cả. Chỉ khi nào bản ngã không có ở đó thì mới 
phát hiện tinh thần sáng tạo, chỉ có tình trạng ấy 
mới chứa đựng thực tại, thực thể sáng tạo vạn hữu. 
Nhưng chúng ta không thể nào ý niệm được, hội ý, 
hay tưởng tượng hình dung trạng thái ấy, chúng ta 
không thể đặt phương trình hoặc ghi chép, cóp chép 
nó, chúng ta không thể nào đạt tới trạng thái ấy qua 
trung gian của một hệ thống qua trung gian của bất 
cứ một triết lý nào, qua trung gian của bất cứ kỷ luật 
nào; trái lại, trạng thái ấy chỉ có thể xuất hiện qua sự 
lãnh hội toàn thể tiến trình bản thân.

Tự tri bản thân không thể là một kết quả, một 
sự hội thành, tập đại thành; tự tri là thấy mình, nhìn 
thấy mình từ giây phút này đến giây phút khác trong 
lăng kính của tương giao, tương hệ của mình đối với 
tài sản, đối với những sự vật, đối với con người và 
đối với những ý tưởng, nhưng chúng ta cảm thấy 
quá khó khăn trong việc giữ tâm trí mình được linh 
hoạt nhanh nhẹn tỉnh táo để thức tỉnh, để ý thức sáng 
suốt, và chúng ta lại muốn làm tê liệt nhàm chán 
tâm trí chúng ta bằng cách chạy theo một phương 
pháp nào đó, bằng cách chấp nhận những quyền uy 
thế lực, những mê tín dị đoan và những lý thuyết 
khả dĩ làm thỏa mãn tâm hồn chúng ta; vì thế tâm 
trí chúng ta đã trở nên khắc khoải, mệt nhọc, chán 
chường, thờ ơ, lãnh đạm, vô tri giác. Tâm trí như thế 
thì không thể nào nói đến trạng thái sáng tạo. Tâm 
thái sáng tạo chỉ đến với ta khi nào bản ngã, nghĩa 
là tiến trình tri nhận và tích lũy không còn liên tục 
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nữa; bởi vì, tựu chung, ý thức chính là bản ngã, 
là trung tâm của thị nhận, và thị nhận chỉ là tiến 
trình của sự tích lũy kinh nghiệm. Nhưng tất cả 
chúng ta đều sợ hãi khi biết mình không là gì cả, 
bởi vì chúng ta đều muốn trở nên cái gì đó. Con 
người nhỏ nhoi thì muốn trở thành người to lớn, 
người thất đức thì muốn trở thành kẻ nhân đức, 
kẻ ốm yếu ngu muội thèm khát quyền thế, địa vị 
và uy lực. Đó là hành động liên tục của tâm trí. 
Kẻ nào có tâm trí như thế thì không thể nào trầm 
lặng được và không thể nào hiểu được tâm thức 
sáng tạo.

Muốn chuyển hóa thế giới chung quanh ta, 
chuyển hóa sự khốn khổ chiến tranh, nạn thất 
nghiệp, nạn đói, sự phân chia giai cấp và tất cả sự 
hỗn loạn khắp nơi thì chúng ta phải chuyển hóa 
chính bản thân mình. Cuộc cách mạng phải bắt 
đầu được nhóm dậy trong chính tâm tư mình, chứ 
không phải lệ thuộc vào bất cứ tín ngưỡng nào 
hay ý thức hệ nào, bởi vì cách mạng xây dựng 
trên một ý tưởng, hay khuôn đúc theo một mẫu 
mực đặc biệt nào đó thì chẳng có gì là cách mạng 
cả. Muốn đem lại một cuộc cách mạng từ căn rễ 
trong tâm hồn mình, mình phải hiểu được toàn 
thể tiến trình tư tưởng và cảm giác mình trong 
sự giao du hỗ tương. Đó mới là sự giải quyết duy 
nhất cho tất cả vấn nạn, tất cả vấn đề; không còn 
phải tuân theo những kỷ luật nào nữa, không còn 
tín ngưỡng nào, không còn ý thức hệ nào, không 
còn tôn sư thầy dạy nào nữa. Khi nào chúng ta 
có thể tự hiểu mình đúng như mình đang là từ 
giây phút này đến giây phút khác mà không phải 
vướng trong tiến trình tích lũy, chỉ lúc ấy chúng 
ta mới thấy được sự trầm lặng thư thái hiện đến, 
sự trầm lặng ấy không phải là sản phẩm của tâm 
trí, sự trầm lặng thanh bình an tĩnh không phải 
do tưởng tượng, cũng không phải do nỗ lực tôi 
luyện. Chỉ khi nào mình đạt được tâm thái tĩnh 
lặng ấy thì tâm thức sáng tạo mới được bừng dậy.

____________
Trích “Tự Do Đầu Tiên và Cuối Cùng”  của 

Krishnamurti
Bản dịch Phạm Công Thiện

Hữu Không 

Tác hữu trần sa hữu 
Vi không nhất thiết không 
Hữu không như thủy nguyệt 
Vật trước hữu không không

Đạo Hạnh Thiền Sư

Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian nầy cũng không
Vừng trăng vằng vặc in sông
Chắc chi có có, không không mơ màng

Huyền Quang Thiền Sư dịch 

Thân như tường bích dĩ đồi thì, 
Cử thế thông thông thục bất bi. 
Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, 
Sắc không ẩn hiện nhậm thôi di.

Viên Chiếu Thiền Sư

Thân như tường vách đã lung lay,
Lật đật người đời, những xót thay.
Nếu được “lòng không” không tướng sắc,
“Sắc” “Không”, ẩn hiện, mặc vần xoay.

Ngô Tất Tố dịch
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Hôm nay, chúng ta hội 
họp nơi đây để mừng 
lễ Phật đản, mừng ngày 
sanh của đấng Cha 

Lành, của bậc đạo sư đã chỉ dẫn 
cho nhân loại con đường giác ngộ 
và giải thoát.

Thái tử Tất-Đạt-Đa 
(Siddhartha) đản sanh vào năm 
623 trước TL, tại vườn Lâm-Tì-
Ni (Lumbini), gần thành Ca-
Tì-La-Vệ (Kapilavastu). Sống 
trong hoàng cung của phụ vương 
Tịnh-Phạn (Suddhodana) và mẫu 
hậu Ma-Da (Mayadevi), giữa sự 
cao sang tột bực, lẽ thường thì thái 
tử hẳn là sung sướng lắm, nhưng 
những cảnh sinh, lão, bệnh, tử và 
nhiều cảnh khổ khác đã làm cho 
thái tử nghĩ ngợi nhiều về thân 
phận của con người. 

Năm 29 tuổi, thái tử từ bỏ 
cung vàng điện ngọc, gia đình vợ 
con để ra đi tìm con đường giải 
thoát, giải thoát khỏi mọi khổ 
đau, giải thoát khỏi vòng sinh 
tử luân hồi. Sau bao nhiêu vất 
vả và cố gắng, với ý chí sắt đá, 
ngài đã giác ngộ vào năm 35 tuổi, 
giác ngộ nguyên nhân gây ra đau 

Rằm Rằm Tháng TưTháng Tư KÍNH MỪNG KÍNH MỪNG 
PHẬT ĐẢNPHẬT ĐẢN

NGUYỄN VĂN PHÚNGUYỄN VĂN PHÚ

khổ, giác ngộ con đường thoát 
khổ, giác ngộ thực tướng của vạn 
pháp. Từ đó, Ngài hoằng dương 
đạo pháp không ngưng nghỉ suốt 
45 năm và nhập diệt năm 80 tuổi. 
Năm nhập diệt của Ngài được kể 
là năm 1 của Phật lịch. 

Ngài thuộc bộ tộc Thích-Ca, 
họ là Cồ-Đàm (Gautama), tên là 
Tất-Đạt-Đa (Siddhartha). Sau khi 
ngài thành Phật thì người ta gọi 
ngài là Phật Thích-Ca Mâu-Ni 
(Shakyamuni) (Mâu-Ni nghĩa là 
nhân từ, hoàn toàn). Trong kinh 
sách, Ngài có 10 danh hiệu: Như 
Lai (bậc an nhiên tự tại hoàn 

toàn), Ứng Cúng (xứng đáng nhận 
được sự cúng dường của nhân và 
thiên), Chánh Biến Tri (bậc hiểu 
biết hết cả), Minh Hạnh Túc (bậc 
có đầy đủ trí huệ và hạnh đức), 
Thiện Thệ (bậc đã làm xong mọi 
sự lành), Thế Gian Giải (bậc 
hiểu rõ lý và sự của thế gian), 
Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng 
Phu (bậc cao hơn hết, thống trị 
lấy mình và chúng sanh), Thiên 
Nhân Sư (thầy dạy của nhân và 
thiên), Phật (bậc giác ngộ hoàn 
toàn), Thế Tôn (bậc được tất cả 
chúng sanh tôn trọng). Sinh ra, 
lớn lên, và mất đi như một con 
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người chứ không phải như là một 
thần linh, ngài là một con người 
đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đại 
hùng vì đã dám dứt khoát từ bỏ 
tất cả phú quý để ra đi tìm Đạo; 
đại lực vì đã giữ vững ý chí sắt đá 
trên đường tu khó khăn; đại từ bi 
vì đã tìm đường giải thoát không 
riêng cho mình mà cho toàn thể 
chúng sinh đau khổ.

Ngày nay trên thế giới có trên 
500 triệu người theo đạo Phật, 
thuộc nhiều giáo hội khác nhau, 
thực hành nhiều phép tu khác 
nhau nhưng tất cả đều không ra 
ngoài giáo pháp căn bản của đức 
Thế Tôn.

Giáo pháp của Ngài rút gọn 
như sau này:

1. Đối với vũ trụ và nhân 
sinh thì có bốn điều gọi chung là 
bốn vô thường: khổ, không, vô 
thường, vô ngã.

2. Đối với bản thân người tu 
học thì có ba điều gọi là tam học: 
giới, định, huệ; giới để thanh lọc 
thân và tâm, định để chế ngự cái 
tâm lăng xăng hay hướng ra ngoại 
cảnh, huệ để thấy được cái tướng 
thật sự của thế gian.

3. Để thăng tiến trên đường tu 
thì luôn luôn thực hành bốn tâm 
vô lượng: từ, bi, hỷ, xả. Từ là cho 
vui, bi là cứu khổ, hỷ là vui với 
cái vui của người, xả là buông 
bỏ mọi thứ trói buộc mình.

Hàng ngày, nhiều Phật tử trên 
thế giới thành kính hành hương 
về nơi đất Phật để chiêm bái 
vườn Lâm-Tì-Ni là nơi đức Phật 
đản sanh, Bồ-đề đạo tràng là nơi 
ngài thành đạo, Vườn Nai (Lộc 
Uyển) là nơi ngài thuyết pháp lần 
đầu tiên, Câu-Thi-Na là nơi ngài 

nhập diệt...
Kỷ niệm ngày Phật đản, 

không những thành tâm nhớ đến 
công ơn của đấng từ phụ và chăm 
chỉ học Phật pháp, Phật tử chúng 
ta còn cần phải siêng năng tu tập. 
Kinh sách có cả ngàn vạn quyển, 
pháp môn thì vô lượng cho nên 
những ai còn đang lo xây dựng 
tương lai, còn đang lo làm tròn 
mọi bổn phận với gia đình, quốc 
gia và xã hội, nhiều khi tự hỏi 
muốn đến với đạo Phật mà không 
hiểu nên đến như thế nào.

Xin thưa ngay rằng đạo Phật 
đề cao tự do tư tưởng. Đức Phật 
đã dạy trong kinh Kalama rằng ta 
cần phải suy xét kỹ kưỡng về mọi 
điều, kể cả lời dạy của thầy mình 
tức là của chính đức Phật. Vậy 
ai đến với đạo Phật, sẽ tự mình 
suy nghĩ, cân nhắc và quyết 
định. Không cần phải tin điều 
gì mà mình chưa hiểu. Dù quy y 
Tam Bảo hay chưa, tất cả chúng 
ta đều có thể chọn cách sống mà 
Phật đã chỉ dạy.

Đạo Phật không phải là một 
đạo chán đời, trốn trách nhiệm. 
Đức Phật hiểu rõ rằng trên đời 
này, ai cũng mưu cầu hạnh phúc. 
Thật sự thì ít người đạt được hạnh 
phúc chân thật, mà trái lại phải 
chịu nhiều đau khổ, chỉ vì lòng 
ham muốn thì không bao giờ được 
thỏa và lòng tham thì không có 
đáy. Con người thường chạy theo 
ngoại cảnh và nói chung chính 
ngoại cảnh lôi kéo chúng ta vào 
sự ham muốn. Đạo Phật dạy “hãy 
quay vào trong” nghĩa là thay vì 
luôn luôn hướng ra ngoại cảnh, 
chúng ta cần quay vào trong tâm 
mình, để xét chính mình. Việc 

này nói có vẻ dễ nhưng phải 
cương quyết lắm mới làm được vì 
con người ta rất ít khi muốn tự xét 
mình, tìm khuyết điểm của mình 
và nguyện bỏ những khuyết điểm 
ấy. Thật ra, việc quay vào trong 
để xét mình tức là phản quang 
tự kỷ giúp cho chúng ta hiểu 
được chính chúng ta và nhờ đó 
tự chúng ta giảm được lòng tham 
dục. Khi tham dục bớt dần đi, khi 
biết thiểu dục tri túc nghĩa là “ít 
ham muốn và biết đủ” chúng ta 
sẽ thấy thanh thản hơn, và đó là 
bước đầu theo Phật đạo.

Đối với mình thì can đảm tự 
xét mình, còn đối với đồng loại 
thì sao? Phải thực hành từ, bi, hỷ, 
xả. Nói thì dễ như vậy, nhưng ai 
cũng hiểu là làm thì khó. Tuy 
vậy cứ làm chút một, chút một, 
kiến tha lâu cũng đầy tổ. Nếu 
xã hội thấm nhuần từ bi hỷ xả 
thì cuộc sống tươi đẹp biết bao! 
Điều này đã được nói ra cả mấy 
ngàn năm rồi, mà sao chẳng thấy 
chi là cụ thể hết? Thật ra thì con 
người ngày nay đã thấy thiếu 
phần tâm linh là một cái thiếu tai 
hại; không phải chỉ Đông Phương 
thấy rồi mà Tây Phương cũng đã 
bắt đầu thấy. Không phải Phật 
tử thấy mà ngay những người 
vô thần bậc nhất nay đã cũng hé 
thấy.

Đối với nhân loại đầy hận 
thù, giết chóc, đạo Phật cống 
hiến được những gì? Đạo Phật 
là một đạo khoan dung, đạo Phật 
chủ trương bất bạo động, nôm 
na là không dùng sức mạnh mà 
luôn luôn tìm kiếm mọi giải pháp 
ôn hòa. Nói vậy, có thể hiểu lầm 
rằng người theo đạo Phật yếu 
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kém và nhu nhược; thật ra theo 
đạo Phật, bất bạo động mới là 
khó, đó là không khiếp sợ, đó là 
vô úy.

Đứng trước một số điều 
không suông sẻ trong mấy chùa, 
mấy hội đoàn, mấy tu sĩ cả trong 
và ngoài nước, Phật tử chúng ta 
có ý buồn, đôi khi nản chí, chưa 
kể có người khác lên tiếng chế 
nhạo. Đứng trước những điều 
đáng buồn ấy, chúng ta hãy nhớ 
rằng đức Phật đã dạy: “hãy y vào 
Pháp, đừng y vào người”. Hãy 
can đảm và tin tưởng tiến bước 
trên Phật đạo, đức Phật đã dạy: 
“hãy đốt đuốc lên mà đi”. Để 
kết thúc, chúng tôi xin thưa rằng 
trong thế kỷ mới và thiên niên kỷ 
mới, đạo Phật có thể cống hiến 
hạnh phúc cho mỗi người qua 
“phản quang tự kỷ” và “thiểu dục 
tri túc”, có thể cống hiến an lạc 
cho toàn xã hội do “từ bi hỷ xả” 
và có thể cống hiến hòa bình cho 
nhân loại do chủ trương “khoan 
dung và bất bạo động”.

Riêng đối với người Việt Nam 
chúng ta, đạo Phật là con đường 
tâm linh có sẵn từ ngàn xưa; dù 
đã phải trải qua bao dịp sóng 
gió thăng trầm, đạo Phật vẫn là 
con đường để rèn luyện con người 
mới dù gặp những hoàn cảnh khó 
khăn; đạo Phật vẫn là con đường 
để xây dựng một xã hội mới đầy 
tình thương sau mỗi thời kỳ đen 
tối của lịch sử, và đạo Phật vẫn 
là con đường để tu sửa hoặc xây 
dựng lại tất cả các tàn phá về mọi 
phương diện từ lâu nay. Và nhất 
là đạo Phật sẽ dìu dắt mỗi người 
trong chúng ta tạo nên một biệt 
nghiệp tốt lành để mà từ đó cùng 

nhau tạo nên một cộng nghiệp tốt 
lành cho thế hệ ngày nay và các 
thế hệ mai sau. Mọi người Việt 
Nam chúng ta đều biết rõ rằng cái 
cộng nghiệp của dân tộc ta nặng 
đến nỗi chúng ta đã phải chịu quá 
nhiều khổ đau, cay đắng và ngay 
giờ phút này đây lòng người nào 
đã được an, tâm trạng vẫn đầy 
nghi kỵ và chia rẽ dù trên những 
sự việc nhỏ nhặt. Gọi là đồng bào 
mà chưa có đồng tâm. Hãy làm 
cho tâm bình lại.

Vì tâm bình thì thế giới bình. 
Chúng tôi xin nói rõ: tâm mỗi 
người mà bình thì biệt nghiệp 
sẽ tốt lành, các biệt nghiệp mà 
tốt lành thì cộng nghiệp sẽ tốt 
lành; bấy giờ dân tộc ta mới mong 
thở hít không khí trong lành của 
tự do. Trong đấu tranh giành tự 
do, phần đấu tranh trong bản 
tâm mỗi người rất là quan trọng. 
Bởi vì tâm có khả năng chuyển 
hóa!

Nhân ngày Phật đản, chúng 
tôi xin kính chúc toàn thể quý 
đạo hữu và gia đình thân tâm 
thường an lạc.

GHI CHÚ.

*Tây lịch cộng với 544 thì thành 
Phật lịch; thí dụ năm 2000 Tây 
lịch là năm 2544 Phật lịch. 
Về sự đản sanh của đức Phật, 
người ta thường được nghe nói 
đến việc Phật sơ sinh bước đi bảy 
bước, dưới chân có hoa sen nở; 
rồi một tay chỉ lên trời, một tay 
chỉ xuống đất mà nói: “Trên trời, 
dưới trời, chỉ có ta là đáng quý 
hơn hết” (Thiên thượng thiên hạ 
duy ngã độc tôn). Vừa sinh ra đã 
biết bước đi! Trong khi ghi tiểu sử 
các vĩ nhân, người ta thường có 

khuynh hướng đem vào đó một 
số chi tiết khác thường với mục 
đích đề cao và kính trọng các vị 
đó. Hoa sen tượng trưng cho sự 
tinh khiết và được dùng nhiều 
làm biểu tượng cho đạo Phật. Còn 
về câu nói mà có người cho rằng 
đượm tính kiêu ngạo, xin quý vị 
hiểu cho rằng chữ ta dùng ở đó 
không có nghĩa là cái ta cá nhân, 
cái ta nhỏ bé, mà chính đó là 
Chân Tâm, là Chân Như, là Phật 
Tánh... thấm nhuần vạn pháp, 
bản thể của vạn pháp; đó chính 
là điều quý báu hơn hết cả!
Về bảy bước đi, ý nghĩa ra sao? 
Mỗi nơi giải thích chi tiết ấy theo 
chiều hướng riêng. Có người nói 
số 7 tượng trưng cho thất đại: đất, 
nước, gió, lửa, hư không, thức và 
kiến đại. Người khác cho rằng số 
7 đó nói lên rằng đức Phật Thích 
Ca là vị Phật thứ 7 tính từ Phật 
Tì-Bà-Thi, Phật Thi-Khí, Phật Tì-
Xá-Phu, Phật-Ca-La- Tôn-Đại, 
Phật Ca-Na-Hàm Mâu-Ni, Phật 
Ca-Diếp. Lại có người đưa ra 7 
phép tu Thất Giác Chi: Niệm, 
Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Khinh 
an, Định, Xả. Nếu dựa vào đó thì 
chúng ta cứ việc tra cứu các pháp 
số, mục nói về số 7, thì sẽ thấy 
rất nhiều. Riêng chúng tôi, xin 
đề nghị cách giải thích sau này: 
Ngài bảy bước, điều ấy nói lên 
rằng Ngài đã vượt qua tất cả 6 
nẻo luân hồi gồm địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh, a tu la, nhân, thiên 
mà bước lên hàng thánh, ra khỏi 
sinh tử luân hồi.
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First, we have to understand that sickness is 
unavoidable. We all get sick. Once we are 
born into cyclic existence with a body that 

is under the infl uence of mental affl ictions and 
karma, sickness is guaranteed. That is the nature 
of our body — it ages and falls ill. Ultimately, it 
stops functioning all together. It dies and the ever-
changing mind stream goes on to another rebirth. 
What are the ways to deal with sickness when it 
comes? Our usual reactions to illness are to feel 
sorry for ourselves, blame somebody else and be 
angry. These responses make ourselves and those 
around us miserable. Do they cure the illness? 
No, of course not, the Buddha encouraged us to 
look at sickness from a wider perspective; that is, 
although we should seek appropriate medicine to 
cure the illness, we should also investigate the root 
causes of sickness. Sickness happens after birth in 
samsara (cyclic existence). Once we are born, we 
will fall sick, unless death comes fi rst. What are 
the causes of rebirth in cyclic existence? Mental 
affl ictions (principally clinging attachment, anger 
and ignorance) and karma (our physical, verbal and 
mental actions). These boil down to one principal 
cause: self-grasping ignorance, the ignorance that 
misapprehends the nature of reality. Thus, freeing 
ourselves from this ignorance is essential. Most 
of us agree, “Yes, yes, I must eliminate ignorance. 
But, I’ll do it later. I’m having a good time right 
now. I’m young and my life is in front of me. I can 
do so many things. There are so many people I want 
to be with, new experiences I want to have, and 
people I care about. I want to have a career. I want 
to travel. I want to have new sense pleasures. I want 
be creative, artistic, athletic. I want to do this and 
that. I’ll worry about cyclic existence later on.” For 
eons, we have been procrastinating in confronting 
the principal cause of our misery. Where have the 
procrastination and excuses gotten us? We keep 

taking Dharma and Terminal Illness Dealing with 
Life’s Issues one rebirth after another because 
of them. Why do we procrastinate? Because of 
craving. Our suffering traces back to ignorance and 
craving. To eliminate them, we fi rst have to see the 
situation of cyclic existence clearly. This involves 
developing great courage to examine our situation, 
its origins, the alternative to it (liberation), and 
the path to liberation. We have to learn about and 
put some effort into realizing the ultimate nature 
of reality, the emptiness of inherent existence of 
all persons and phenomena. Only then, can we 
eliminate the ignorance which causes birth, ageing, 
sickness and death. I will discuss other conventional 
ways to work with sickness, but to be faithful to 
the Buddha’s teachings, I wanted to put this topic 
in the correct perspective fi rst. Skipping over the 
explanation of cyclic existence in order to give 
you helpful hints for immediate problems would 
be cheating you. Rebirth in cyclic existence is the 
actual problem and directly realizing the ultimate 
nature of reality is the solution to it. However, until 
we get to the point when we non-conceptually 
realize the emptiness of inherent existence, here are 
some other ways to deal with sickness:

1. Press the ‘pause’ button on fear.
Observe the mind and see what our reaction to 

sickness is. I don’t know if it is the same for you, 
but when I’m sick, my mind becomes very afraid 
and jumps to “worst case scenario” conclusions. 
For example, I have a funny feeling in my chest 
and think I’m going to have a heart attack. “What 
if the heart attack happens while I’m in my cabin? 
Will someone fi nd me soon enough? Will they 
be able to get me to the hospital quickly? In the 
States, we don’t have low-cost health care, so how 
will the medical costs get covered?” It was just a 
small sensation, but my mind blows it up thinking, 

WHAT ARE WAYS TO DEAL WITH SICKNESS?
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“I’m going to have a life-threatening heart attack!” 
Another scene: our stomach is upset and we think, 
“This must be stomach cancer.” When our knees 
hurt in meditation position, we think, “I’d better 
move immediately. Otherwise I will be crippled 
my entire life.” Does your mind go wild and write 
these kinds of horror stories? Initially, there is 
simply a sensation of discomfort in the body — a 
physical sensation. Depending on how we relate 
to that physical sensation, we may create a lot of 
mental suffering. When we react to that physical 
sensation with fear and conjure up horror stories 
in our minds, we create great mental suffering. 
If we are able to press the ‘Pause’ button on our 
fear, and just be aware of the physical sensations, 
we won’t create so much mental suffering. It is 
just a sensation to experience. It doesn’t have to 
be something that scares us. We don’t have to be 
tense. It is just a sensation, and we let that sensation 
be. In our meditation, we experience different 
physical sensations. If we label a sensation “pain 
in the knee”, then everything really starts to hurt. 
However, if Dharma and Terminal Illness Dealing 
with Life’s Issues we label it “sensation” and we 
don’t have a strong concept or mental picture of our 
knee, then it is just a sensation. Investigate: Where 
is the sensation? Where is the body? Experiment 
with different ways of playing 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.

2. What makes this sensation “mine”?
Ever wondered what makes us tense and fearful 

when we experience a particular sensation? If 
we examine, it’s because we label it mine, “This 
pain is mine. My back hurts.” As soon as the label 
“mine” is given, a strong sense of “I” arises and the 
sensation becomes a big deal. It’s interesting in our 
meditation to playfully ask ourselves, “What makes 
this sensation mine? What is me or mine about this 
sensation?” As the mind investigates this more 
deeply, we call into question the strong notion of 
solid “I”. Does such an “I” and “mine” exist in the 
way it appears to? This leads us to meditate on the 
absence of independent or inherent existence.

3. Think, “Oh good! It’s great that I’m sick!”
Another way to respond when we are sick is to 

think, “It’s great that I’m sick!” This is diametrically 
opposed to how we usually think, isn’t it? The 
Dharma antidotes for most of our affl ictions are 
the exact opposite of what our mind automatically 
thinks. The Buddha prescribed doing the opposite 
of what our self-centered mind wants to do. In this 
case, it means when we are sick, we say, “Great! I’m 
so glad to be sick!” You may think, “Are you crazy? 
What do you mean by ‘It’s great to be sick?’ ” Look 
at it this way: our illness is caused by negative 
karma that we have created in the past. Now that 
the negative karma is ripening in the form of our 
sickness, it is not obscuring our mind anymore. 
Maybe that negative karma had the force to cause 
us to be reborn in a horrible rebirth (such as a hell 
being, hungry ghost or animal) for a long time, 
but instead it is now ripening as a comparatively 
small pain. If we look at it this way, the illness we 
have right now is actually quite manageable. It is 
not something to freak out about. It is not that bad; 
compared to an unfortunate birth that lasts for eons, 
this is a breeze! In fact, if it were this easy to purify 
such dreadful negative karma, we wouldn’t mind 
even being a little sicker! While a nun who was a 
friend of mine was on a retreat, a big boil surged up 
on her cheek. It was very painful. She was taking a 
walk during a break between meditation sessions 
when she met our teacher, Lama Zopa Rinpoche. 
Rinpoche asked, “How are you?” She groaned, 
“I have this boil…” Rinpoche replied, “Great! 
Fantastic! You’re so fortunate!” This was of course 
the last thing she wanted to hear. She wanted some 
pity. But Rinpoche said, “This is wonderful! You’re 
experiencing the result of so much negative karma 
that Dharma and Terminal Illness Dealing with 
Life’s Issues could have ripened in a horrible state 
just by having a boil. How fortunate you are!” If 
we look at it this way, we realize that our present 
illness or pain is actually not so bad. We can bear it 
when we think that it could have ripened in a more 
painful way. In addition, we feel fortunate that this 
karma is ripening now, so then it won’t obscure our 
mind anymore. Without it clogging up our mind, 
generating realization of the path to enlightenment 
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will be easier. This is another tool to use when you 
are sick.

4. Just be kind.
Several years ago, another friend who was in 

her early thirties went to see a doctor because she 
wasn’t feeling well. He diagnosed her as having a 
terrible disease and told her she would be sick for 
a long time and would probably die. My friend’s 
instantaneous reaction was, of course, to be upset 
and frightened. She began to slip into selfpity, 
depression and anger. Then at some point, she 
just stopped and asked herself, “If the Dalai Lama 
were in my shoes, how would he feel? How would 
he handle this situation?” Thinking about it, she 
reckoned that His Holiness would conclude, “Just 
be kind.” So she adopted “Just be kind” as her 
motto. She thought, “I’m going to be in the hospital 
for a while and will meet all sorts of people there 
— nurses, technicians, therapists, doctors, janitors, 
other patients, my family and others. I’m going to 
be kind to all of them.” She made up her mind to be 
kind to everyone she was going to encounter during 
her journey in the hospital and hospice. Once her 
mind decided to be kind, it became peaceful. She 
had accepted that she was sick, and she had a mode 
of action, which was to just be kind. She realised 
that even while she was sick, her life could still be 
benefi cial. She could share kindness with others that 
would improve the quality of their lives. She could 
be a cheerful, cooperative and appreciative patient 
who brought happiness to the hospital staff and the 
other patients. As it turned out, after her doctor did 
more tests, he told her that the fi rst diagnosis was 
wrong: she did not have such a bad disease. Of 
course, she was quite relieved to hear that, but she 
said that working with her mind about being ill had 
been a very good experience for her. Now that her 
prognosis wasn’t so bad, it would be even easier to 
be kind to others.

5. Lead a worthwhile life using your mind
While I lived in Singapore in 1987 and 1988, 

I met a very nice young man who was dying from 
cancer. He was in his late twenties and before 
falling ill, had a very optimistic life. He had just 
been accepted to an American university for 

graduate studies and was excited about going, but 
after he got sick, all those plans stopped midstream. 
One day I visited him and Dharma and Terminal 
Illness Dealing with Life’s Issues he woefully 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 the window. There are so many people driving 
around, walking to and from the train station, busily 
going here and there. Do you think their lives are 
worthwhile? They might be busy running around 
with a full schedule, but does that mean their lives 
are worthwhile?” I went on to explain that living 
a worthwhile 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 incapacitated, 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 we are sick, we can use whatever 
time and energy we have to practice. Even if we 
cannot sit up straight and are lying on a bed, even if 
we have to sleep many hours, even if we are weak 
or cannot see well, we can still think kind thoughts 
and contemplate the nature of reality. We can think 
about karma and take refuge in the Buddha, Dharma 
and Sangha. There is so much Dharma practice that 
we can do even when we are sick. When we take 
advantage of this situation to practice the Buddha’s 
teachings, we make our life very meaningful. Don’t 
think your life is meaningful just because you are 
running around making widgets. Don’t think that 
having money, a full schedule, many possessions 
and many friends are qualities of a meaningful 
life. Sometimes, externally our lives may look 
wonderful and we may have many awards and 
possessions to show for our efforts, but in the 
process of procuring these, we may have created 
negative karma. That negative karma is not a useful 
product of our activities. For instance, when we 
have a lot of greed or self-centered ambition to be 
famous, we may lie, deceive and cheat others. We 
may talk behind others’ backs, ruin their reputation, 
break up friendships and gossip to get what we 
want. Although we may fulfi ll our desires, all these 
external signs of success will fade and when we die, 
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only our karma will follow u s. On the other hand, 
we could be sick and lying in bed, but if we use our 
mind to create constructive positive karma, we are 
creating the cause for a good rebirth. If we meditate 
on love and compassion and do the taking and giving 
meditation while we are lying in bed, our mind will 
become closer to liberation and enlightenment. This 
makes our life highly meaningful in the long run. 
Don’t underestimate the power of the mind. The 
mind is very powerful. Even if we are sick, just 

the power of the positive thoughts we generate can 
infl uence the people around us quite a bit. Kind and 
wise thoughts and feelings also bring about good 
rebirths and propel us on the path to enlightenment.

____________
From Dharma and Terminal Illness - Dealing 

With Life’s Issues - A Buddhist Perspective
By Thubten Chodron

Phần đông chúng ta đều 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 đi 
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 

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 lực, 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. Các 
phản ứng có chữa được bệnh không? Không, dĩ 
nhiên là không!

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 đi đến trước. 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.

PHƯƠNG CÁCH ÐỐI PHÓ VỚI BỆNH HOẠN
Diệu Liên dịch
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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:

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, 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 tượng 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 
bắt 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.

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 
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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.

Diệu Liên Lý Thu Linh

(Trích dịch từ Dealing With Life’s Issues, do tu viện Kong Meng San 
Phor Kark See xuất bản 2008, Singapore)

Thủy chung vô vật diệu hư không, 
Hội đắc chân như thể tự đồng

Khuông Việt Thiền Sư

Sau trước có gì đâu! 
Hư không mới nhiệm mầu. 
Chân như, bằng hiểu được, 
Tâm thể, cũng như nhau. 

Huệ Chi dịch

Mộc trung nguyên hữu hoả
Hữu hoả, hoả hoàn sinh
Nhược vị mộc vô hoả
Toản toại hà do manh.

Khuông Việt Thiền Sư

Trong cây vốn có lửa,
Tia lửa mới sáng lòa.
Nếu bảo cây không lửa,
Cọ xát sao lại ra?

Thích Mật Thể dịch
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MINH ĐỨC - TRIỀU TÂM ẢNH

TÔI ĐỌC KINH DI ĐÀ

Khi niệm Phật đến chỗ “nhất tâm bất loạn”, thì tâm 
đã là cõi Tịnh Độ rồi. Do kinh Di Đà là kinh phương 
tiện, kinh biểu tượng, cho nên ta phải đọc ra đằng 
sau ngôn ngữ và đằng sau hình ảnh biểu tượng đề tìm 
cho ra cái thực.

T rong xã hội mà đạo đức 
băng hoại, độc ác, bạo 
tàn, vô cảm và cuồng tín 
xảy ra khắp nơi thì một 

tình thương, một việc lành, một 
nghĩa cử cao đẹp đều như viên 
ngọc quý, có ai tu hành dầu theo 
pháp môn nào cũng đều làm cho 
con người trở nên tốt hơn. Và quả 
thật, từ hơn hai nghìn năm trước 
cho đến nay, Phật Giáo đi đến 
đâu thì mang lại trí tuệ và từ bi 
đến đấy, chưa làm tổn thương ai, 
dù là con sâu, cái kiến. Vậy thì 
Phật Giáo nói chung, các tông 
phái Phật Giáo nói riêng, ai có sứ 
mạng nấy, tùy căn cơ trình độ của 
chúng sanh, tùy lịch sử và thời 
đại, tùy quyền biến, tùy phương 
tiện nên chúng có thể sai khác, dị 
biệt chút ít, nhưng tựu trung, vẫn 
có cái chung nhất: “Không làm 
điều ác, làm các việc lành và giữ 
tâm trong sạch”.

Như vậy thì trong Phật Giáo, 
ai là người tu hành chơn chánh, 
dẫu theo pháp môn nào cũng đều 
được cả. Người căn cơ trí tuệ thì 
tu Thiền Tông, Thiền Minh Sát. 
Người căn cơ tinh tấn thì sống với 
hạnh phục vụ chúng sanh. Người 
căn cơ đức tin thì tu niệm ân Đức 
Phật, đức Pháp, đức Tăng, niệm 
Phật A-di-đà, niệm Quán Thế 
Âm. Trí tuệ thì “tự lực, tự giác”. 
Tinh tấn thì “phục vụ để hoàn 
toàn, hoàn toàn để phục vụ”. 
Đức tin, ban đầu tuy “nương tựa 
tha lực” cho đến lúc tự mình lên 
đường thì lúc ấy cũng “tự lực, tự 
giác” được vậy.

Kinh A-di-đà hậu tác khoảng 
600 sau Phật Niết-bàn, được 
lấy cảm hứng từ câu chuyện 
vua Ajātasattu (A-xà-thế) do 

tham vọng vương quyền, lại 
còn bị Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) 
xúi giục nên bắt giam vua cha 
Bimbisāra vào ngục. Mẹ của 
Ajātasattu là hoàng hậu Videhi 
(Vi-đề-hi) bí mật mang thức ăn 
vào cho chồng, nhưng vài lần bị 
Ajātasattu phát hiện, ngăn cấm. 
Cuối cùng đức vua Bimbisāra 
chết đói trong ngục tối. Hoàng 
hậu Videhi đau khổ tột cùng, bà 
chán ngán trần gian, chán ngán 
và ghê sợ tâm địa độc ác của con 
bà. Vốn là một cận sự nữ thuần 
thành, bà hướng tâm đến Đức 

Phật, ngầm hỏi ngài là trên thế 
gian này, có cảnh giới nào không 
có những con người hung hiểm, 
độc ác, mà chỉ thuần là kẻ thiện 
hiền, sống một đời an lạc, hạnh 
phúc chăng? Khởi tâm bi mẫn, 
Đức Phật xuất hiện, dùng oai lực 
thần thông cho bà thái hậu đau 
khổ thấy sáu cảnh trời Dục giới, 
nơi các vị chư thiên, do phước 
báu hóa sanh đang thọ hưởng 
niềm vui ngũ dục, không có cảnh 
bạo tàn và ác độc như nhân gian. 
Đặc biệt, Đức Phật giới thiệu 
cung trời Đẩu Suất, vừa đầy 
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đủ hạnh phúc vật chất vừa đầy đủ hạnh phúc tinh 
thần, là nơi thường có chư đẳng giác bồ-tát ngụ cư, 
hằng thuyết pháp cho thiên chúng. Sau đó, thái hậu 
Videhi hỏi Phật là muốn sanh về cảnh giới hạnh 
phúc ấy thì phải làm thế nào? Và Đức Phật đã cặn 
kẽ chỉ dạy cách tu tập, là phải đầy đủ năm giới, 
mười lành, phải đầy đủ tín, giới, văn thí, tuệ như 
thế nào. Và cuối đời, thái hậu Videhi cố gắng, chăm 
chuyên tu tập như lời Phật dạy để mong hoá sanh 
vào cảnh trời Đẩu Suất.

Theo tinh thần kinh điển Nikāya là vậy. Nhưng 
theo nguồn gốc văn bản Vô Lượng Thọ kinh 
(Amitāyurdhyāna Sūtra) thì có sai khác chút ít:    

“- Đức Phật tiếp tục giảng giải những công 
hạnh tu tập cần thiết để quy hướng về cõi Tịnh độ 
của Đức Phật A-di-đà. Những công hạnh nầy là 
“Ba nghiệp thanh tịnh,” gồm kính trọng cha mẹ và 
sư trưởng, giữ giới và tụng đọc kinh điển Đại thừa. 
Qua năng lực thần thông, Đức Phật đã cho Hoàng 
hậu Vi-đề-hi và những người thân thấy được cảnh 
giới Tịnh độ của Đức Phật A-di-đà và nhờ đó mà bà 
chứng được vô sanh pháp nhẫn. 

Không lo âu về thọ mạng trong đời sau thì sẽ 
không có được sự lợi lạc từ lời “khai thị” của Đức 
Phật, Hoàng hậu Vi-đề-hi thưa hỏi về phương pháp 
tu tập để được vãng sanh. Để trả lời, Đức Phật đã 
dạy cho bà 16 pháp quán, bắt đầu với pháp quán về 
mặt trời mọc ở cõi Ta-bà nầy, và chuyển sang kích 
thước vật lý của cõi Tịnh độ (Sukhāvati), như đất 
đai, cây cối, ao hồ; rồi nói về Đức Phật A-di-đà và 
các vị Bồ-tát trợ thủ như Bồ-tát Quán Thế Âm và 
Bồ-tát Đại Thế Chí. Ba pháp quán sau cùng đề cập 
đến các đối tượng của chín phẩm vãng sanh và chi 
tiết từng phẩm hạng mà mọi người có khả năng đạt 
được. Lời chỉ dạy của Đức Phật về 16 pháp quán 
tạo thành chủ đề chính trong phần chánh văn của 
bộ kinh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ kết thúc bằng sự 
quả quyết rằng Hoàng hậu Vi-đề-hi chắc chắn sẽ 
được vãng sanh, và khuyến tấn người đọc truyền bá 
sâu rộng giáo nghĩa kinh văn”.

Còn theo Bách khoa mở thì:
“- Quán Vô Lượng Thọ kinh Amitāyurdhyāna 

Sūtra) là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của 
Tịnh độ tông. Kinh miêu tả thế giới phương Tây 

của Phật A-di-đà và dạy cách hành trì: sống thanh 
tịnh, giữ giới luật và niệm danh hiệu Phật A-di-đà, 
hành giả thoát khỏi các nghiệp bất thiện và được 
tái sinh nơi Tịnh độ của A-di-đà. Kinh này chỉ rõ 
quá trình phát sinh giáo pháp của Tịnh độ tông và 
thật ra đã được Đức Phật lịch sử Thích-ca trình 
bày. Tương truyền rằng, hoàng hậu Vi-đề-hi, mẹ 
của vua A-xà-thế, bị con mình bắt hạ ngục cùng với 
chồng là vua Tần-bà-sa-la (sa., pi. bimbisāra). Bà 
nhất tâm cầu nguyện Phật và khi Phật hiện đến, bà 
xin tái sinh nơi một cõi yên lành hạnh phúc. Phật 
dùng thần lực cho bà thấy mọi thế giới tịnh độ, cuối 
cùng bà chọn cõi Cực lạc của A-di-đà. Phật dạy 
cho bà phép thiền định để được tái sinh nơi cõi đó. 
Phép thiền định này gồm 16 phép quán tưởng, và 
tuỳ theo nghiệp lực của chúng sinh, các phép này 
có thể giúp tái sinh vào một trong chín cấp bậc của 
Tịnh độ.

Mười sáu phép quán tưởng đó là: quán mặt trời 
lặn; quán nước; quán đáy sông; quán cây cối; quán 
nước cam lộ; quán thế giới thực vật; quán nước và 
đáy nước; quán toà sen; quán ba báo thân của ba 
vị thánh A-di-đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí; quán 
ba ứng thân của Phật A-di-đà; của Quán Thế Âm; 
của Đại Thế Chí; quán A-di-đà trong Tịnh độ; quán 
ba vị thánh trong Tịnh độ; quán cấp thượng căn 
trong Tịnh độ; quán cấp trung căn và hạ căn trong 
Tịnh độ. Các phép quán này giúp hành giả có thể 
thấy được A-di-đà và hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm và 
Đại Thế Chí ngay trong đời này và đó là dấu hiệu 
chắc chắn hành giả sẽ được tái sinh về Tịnh độ.

Đọc mấy đoạn văn trên, độc giả có thể dễ dàng 
nhận thấy chỗ nào là cận nguyên thủy, chỗ nào là 
của tư tưởng phát triển (Những cụm từ như tụng đọc 
kinh điển đại thừa, vô sanh pháp nhẫn và 16 phép 
quán tưởng chưa hề thấy trong hơn 25 bộ phái Tiểu 
thừa và Đại chúng bộ sau cuộc kết tập kinh điển 
lần thứ 3, thời vua Asoka, 216-218 năm sau Phật 
Niết-bàn).

Thật ra, hầu như một số ngôn ngữ, hình ảnh, 
biểu tượng của kinh A-di-đà đều được triển khai từ 
các Nikāya nguyên thủy. Ta có thể đối chứng một 
vài.
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1- Cảnh giới Tịnh Độ Di-đà:
“Lại nữa Xá Lợi Tử! Cõi nước Cực Lạc có bảy 

tầng lan can, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng 
cây, đều do bốn thứ báu bao bọc chung quanh, cho 
nên cõi đó gọi là Cực Lạc.

 Lại nữa Xá Lợi Tử! Cõi nước Cực Lạc có ao 
làm bằng bảy báu, nước có tám thứ công đức, đầy 
dẫy trong đó, đáy ao dùng cát vàng rải làm đất, 
bốn bên thềm đường, dùng vàng bạc, lưu ly, pha 
lê hợp làm thành, phía trên có lầu các, cũng dùng 
vàng bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, châu đỏ, mã não  
nghiêm sức. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe, hoa 
màu xanh thì ánh sáng xanh, màu vàng thì ánh sáng 
vàng, màu đỏ thì ánh sáng đỏ, màu trắng thì ánh 
sáng trắng, tốt đẹp thơm tho trong sạch. Xá Lợi Tử ! 
Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm 
như thế.

 Lại nữa Xá Lợi Tử! Cõi Phật đó thường trổi 
nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời, 
mưa xuống hoa trời Mạn Đà La. Chúng sinh cõi 
đó, thường vào buổi sáng sớm, đều lấy túi y đựng 
đầy hoa đẹp, đem đi cúng dường vạn ức Đức Phật 
trong mười phương, khi đến bữa ăn bèn trở về nước 
của mình, ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Tử! 
Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm 
như thế.

 Lại nữa Xá Lợi Tử! Cõi đó thường có đủ thứ 
chim lạ đẹp đủ màu như: Chim hạt trắng, khổng 
tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mệnh. 
Các thứ chim đó, ngày đêm sáu thời, vang ra tiếng 
hoà nhã. Tiếng đó diễn nói pháp : năm căn, năm 
lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo, các pháp như 
vậy thảy, chúng sinh trong cõi đó, nghe tiếng đó 
rồi, đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

 Xá Lợi Tử! Ông chớ cho rằng những thứ chim 
đó là do tội báo sinh ra. Vì sao? Vì cõi Phật đó 
chẳng có ba đường ác. Xá Lợi Tử! Cõi Phật đó tên 
ba đường ác còn không có, hà huống là có thật. 
Những thứ chim đó đều do Đức Phật A Di Đà, muốn 
khiến cho pháp âm tuyên lưu mà biến hoá làm ra. 
Xá Lợi Tử! Cõi Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng 
cây báu, và các mành lưới báu, vang ra âm thanh 
vi diệu, ví như trăm ngàn thứ nhạc, đồng thời hoà 
tấu, người nghe tiếng đó rồi, tự nhiên đều sinh tâm 

niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Tử! Cõi 
Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm như thế”.

Và sau đây là cảnh giới của đức vua Chuyển 
Luân thánh vương (Đức vua Thiện Kiến):

“- A-nan, ở chung quanh bên ngoài Câu-thi 
vương thành, có bảy lớp hào. Hào ấy được xây bằng 
gạch bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Đáy 
hào cũng trải cát bằng bốn loại báu là vàng, bạc, 
lưu ly và thủy tinh.

“Này A-nan, Câu-thi vương thành có bảy lớp 
tường thành bao bọc bên ngoài. Những lớp tường 
thành ấy cũng được xây bằng gạch bốn báu là vàng, 
bạc, lưu ly và thủy tinh.

“Này A-nan, Câu-thi vương thành có bảy lớp 
hàng cây Đa-la bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly 
và thủy tinh bao bọc xung quanh. Cây Đa-la bằng 
vàng thì hoa, lá và trái bằng bạc. Cây Đa-la bằng 
bạc thì hoa, lá và trái bằng vàng. Cây Đa-la bằng 
lưu ly thì hoa, lá và trái bằng thủy tinh. Cây Đa-la 
bằng thủy tinh thì hoa, lá và trái bằng lưu ly.

“Này A-nan, ở giữa những cây Đa-la có đào 
nhiều hồ sen; hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen đỏ 
và hồ hoa sen trắng.

“Này A-nan, bờ hồ hoa ấy được đắp bằng bốn 
báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Ở đáy hồ thì 
rải cát bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh. Trong thành hồ ấy có thềm cấp bằng bốn báu 
là vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh. Thềm cấp bằng vàng 
thì bậc chân bằng bạc, thềm cấp bằng bạc thì có 
bậc chân bằng vàng. Thềm cấp bằng lưu ly thì có 
bậc chân bằng thủy tinh. Thềm cấp bằng thủy tinh 
thì có bậc chân bằng lưu ly.

“Này A-nan, xung quanh hồ ấy có câu lan bằng 
bốn báu, lưỡi câu là vàng bạc, lưu ly, thủy tinh. Lan 
can bằng vàng thì lưỡi câu bằng bạc. Lan can bằng 
bạc thì lưỡi câu bằng vàng. Lan can bằng lưu ly thì 
lưỡi câu bằng thủy tinh. Lan can bằng thủy tinh thì 
lưỡi câu bằng lưu ly.

“Này A-nan, hồ ấy được trùm bởi màn lưới có 
chuông treo ở giữa. Chuông ấy làm bằng bốn báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Chuông bằng vàng thì 
quả lắc bằng bạc. Chuông bằng bạc thì quả lắc bằng 
vàng. Chuông bằng lưu ly thì quả lắc bằng thủy tinh. 
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Chuông bằng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu ly.
“Này A-nan, trong hồ ấy trồng nhiều loại hoa 

dưới nước như hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen 
đỏ, hoa sen trắng; thường có nước, có hoa, không 
có người trông giữ ngăn cấm vì thuộc về tất cả mọi 
người.

“Này A-nan, ở bờ hồ ấy có trồng nhiều loại hoa 
như hoa Tu-ma-na, hoa Bà-sư, hoa Chiêm-bặc, hoa 
Kiện-đề, hoa Ma-đầu-kiện-đề, hoa A-đề-mâu-đa, 
hoa Ba-la đầu.

“Này A-nan, bên các bờ hồ sen ấy, có nhiều 
người nữ thân thể nõn nà, sạch sẽ, trong sáng, sắc 
đẹp hơn người, chẳng kém thiên nữ, tư dung đoan 
chánh, ai nhìn cũng thấy vui thích, được trang sức 
đầy đủ các loại ngọc báu; những người nữ ấy bố 
thí tùy theo nhu cầu của mọi người như đồ ăn thức 
uống, áo, chăn, xe cộ, nhà cửa, giường nệm, đệm 
lông ngũ sắc, tôi tớ, đèn dầu... đem cung cấp đầy 
đủ.

“Này A-nan, lá cây Đa-la ấy lúc gió thổi thì 
phát ra âm thanh cực kỳ vi diệu, cũng như năm loại 
kỹ nhạc được nhạc sư tài ba tấu lên thì có âm thanh 
hết sức hài hòa, tuyệt diệu. Này A-nan, lá cây ấy lúc 
gió thổi cũng lại như vậy”.

2- Về thời gian tu tập:

- Kinh A-di-đà:
“Xá Lợi Tử! Nếu có người thiện nam thiện nữ 

nào, nghe nói về Đức Phật A Di Đà, mà trì danh 
hiệu của Ngài: hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc 
ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu 
ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tán loạn, thì 
người đó khi lâm chung, sẽ được Đức Phật A Di Đà 
và các Thánh chúng, hiện ra ở trước người đó, lúc 
người đó lâm chung, tâm không điên đảo, liền được 
vãng sinh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá 
Lợi Tử! Ta thấy lợi ích đó, nên nói lời nầy. Nếu có 
chúng sinh nghe nói như thế, phải nên phát nguyện, 
sinh về cõi đó”.

- Kinh Niệm xứ:
“- Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ 

này như vậy trong bảy năm, sáu năm, năm năm, 
bốn năm, ba năm, hai năm, một năm, bảy tháng, 

sáu tháng, năm tháng, bốn tháng, ba tháng, hai 
tháng, một tháng, trong nửa tháng; không cần nửa 
tháng, chỉ cần trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng 
một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh 
trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì 
chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, 
vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh 
trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ”.

3- Niệm Phật của Nguyên thủy:
Niệm Phật trong thiền định nguyên thủy dành 

cho hành giả có căn cơ đức tin (saddhā), tất là có 
tánh tín (saddhācārita) vượt trội hơn các tánh khác. 
Có hai cách niệm sau đây:

3.1- Niệm danh hiệu: 
Trong 9 hồng ân Phật sau đây: Arahaṃ (Ứng 

Cúng), Sammā Sambuddho (Chánh Biến Tri), Vijjā-
carana Sampanno (Minh Hạnh Túc), Sugato (Thiện 
Thệ), Lokavidū (Thế Gian Giải), Anuttaro Purisa 
Damma Sārathi (Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng 
Phu), Satthā Deva Manussānam (Thiên Nhân Sư), 
Buddho (Phật), Bhagavā (Thế Tôn) – hành giả thấy 
danh hiệu nào hợp với căn cơ, tâm tánh của mình 
thì lựa chọn để niệm. Phải chú tâm, tinh cần, miên 
mật và đặt trọn niềm tin của mình trong khi niệm. 
Có thể niệm “Arahaṃ, Arahaṃ...” hay “Buddho, 
Buddho...” thành lời sau đó niệm thầm trong tâm; 
niệm liên tục, không gián đoạn, không để cho bất kỳ 
một tạp niệm nào xen vào cho đến khi tâm được an 
trú trong “nhất niệm”, hay cận hành định (upacāra).

 3.2- Niệm ân đức:
Ví dụ: Arahaṃ là tự tánh thanh tịnh của chư 

Phật ba đời, có ba đức (guṇa): Một, Vô Lậu, là đoạn 
tận vô minh, phiền não, thực chứng Trí Tuệ Vô lậu 
viên mãn (Anāsava Sabbaññutā Ñāṇa). Hai, Vô 
Sanh, là chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt Vô Sanh Bất 
tử (Ajātāmata). Ba, Vô Nhiễm, là thoát ly lậu hoặc, 
cấu uế, hoàn toàn Thanh Tịnh Vô nhiễm (Amala 
Visuddhi).

Cách niệm ân đức này, hành giả nghĩ tưởng hoặc 
niệm tưởng trong tâm, từ ân đức một đến ân đức ba. 
Khi mà tâm hành giả liên tục tràn ngập ba ân đức ấy 
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thì mọi tạp niệm lắng dứt, mọi tham ưu phiền não tự 
động xa rời, và lúc ấy hành giả cảm thấy thân tâm 
nhẹ nhàng, mát mẻ, có những thiền chi như phỉ, lạc 
phát sanh; và cũng đạt được nhất niệm hoặc cận 
hành định giống như niệm hồng danh vậy.

4- Niệm Phật A-di-đà:

4.1- Niệm danh hiệu: 
Nếu niệm lục tự Di-đà thì tương tự niệm danh 

hiệu Phật như bên nguyên thủy vậy. Hành giả khi 
tu tập cứ niệm mãi, niệm hoài hoặc một ngày, hai 
ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy 
ngày, một lòng không tán loạn, thì người đó khi lâm 
chung, sẽ được Đức Phật A Di Đà và các Thánh 
chúng, hiện ra ở trước người đó, lúc người đó lâm 
chung, tâm không điên đảo, liền được vãng sinh 
về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ở đây, ta 
lưu ý, bên nguyên thủy, khi đạt nhất niệm, tức cận 
hành định thì tâm không còn tán loạn, tâm không 
còn điên đảo, tâm đã thanh tịnh (tham ưu, phiền 
não đã lắng dịu). Nói cách khác, “nhất cú Di Đà 
vô biệt niệm (nhất niệm), bất lao đàn chỉ đáo Tây 
phương”. Và khi tâm đã thanh tịnh rồi thì “tùy kỳ 
tâm tịnh tức Phật độ tịnh”, ở đây và bây giờ.

4.2- Niệm tự tánh:
Nếu tự tánh của chư Phật có ba đức thì niệm 

Phật A-di-đà cũng có ba đức: Một, Vô Lượng Quang 
(Amitābhā) là biểu tượng cho Vô Lậu: Trí tuệ vô 
lậu viên mãn (Anāsava Sabbaññutā Ñāṇa). Hai, 
Vô Lượng Thọ (Amitāyur) là biểu tượng cho Vô 
Sanh: Chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt Vô Sanh Bất 
Tử (Ajātāmata). Ba, cõi Cực Lạc (Sukhāvatīvyūha) 
cõi Tịnh Độ là biểu tượng cho Vô Nhiễm: Thoát ly 
lậu hoặc, cấu uế, hoàn toàn Thanh Tịnh Vô Nhiễm 
(Amala Visuddhi).

Hóa ra dù niệm danh tướng, tự tánh thì ý nghĩa 
hay chứng nghiệm đều giống nhau dù tên gọi có 
khác. Lại nữa, một bên là thực tánh (Arahaṃ), một 
bên là biểu tượng quyền biến thiện xảo (A-di-đà) 
nhưng gặp gỡ nhau ở tâm thanh tịnh cả. Do vậy, 
không ngạc nhiên gì  khi hành giả phái Tịnh độ 
thường hay nói: “Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ!”  
Có nghĩa là, "tự tánh mình là Phật Di Đà, và tự tâm 
mình là cõi Tịnh Độ" vậy.

5- Còn tu tập nữa:

5.1- Theo nguyên thủy:
Sau khi hành giả niệm Phật đến nhất niệm 

(còn một niệm, nhất cú Di Đà), tức cận hành định 
(upacāra samādhi) là tâm thanh tịnh thuộc cõi Dục 
giới. Niệm Phật thuộc tuỳ niệm (anussati), chỉ có 
khả năng đạt cận định chứ không thể đạt sâu hơn. 
Nếu muốn đạt nhất tâm (ekaggatā), đắc an chỉ định 
(appanā samādhi), tức là tâm thanh tịnh thuộc cõi 
Sắc giới thì phải chuyển đổi đề mục sang niệm 
(sati) hơi thở,  niệm thân hoặc các đề mục như đất, 
nước, lửa, gió... Tuy nhiên, không cần phải đi sâu 
vào định, chỉ cần cận hành định là hành giả có thể 
chuyển qua tu tập minh sát tuệ, quán ngũ uẩn, mười 
hai duyên khởi để thấy rõ tam tướng, đi vào dòng 
thánh.

5.2- Theo kinh A-di-đà:
Khi niệm Phật đến chỗ “nhất tâm bất loạn” , 

thì tâm đã là cõi Tịnh Độ rồi. Do kinh Di Đà là kinh 
phương tiện, kinh biểu tượng, cho nên ta phải đọc 
ra đằng sau ngôn ngữ và đằng sau hình ảnh biểu 
tượng đề tìm cho ra cái thực. Vậy, đến cõi Tịnh Độ 
rồi, hành giả cũng còn cần phải tu tập, ta hãy nghe: 
“Này Xá-lơi-phất! Cõi đó thường có đủ thứ chim 
lạ đẹp đủ màu như: Chim hạt trắng, khổng tước, 
anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mệnh. Các 
thứ chim đó, ngày đêm sáu thời, vang ra tiếng hoà 
nhã. Tiếng đó diễn nói pháp: năm căn, năm lực, 
bảy bồ đề phần, tám thánh đạo, các pháp như vậy 
thảy, chúng sinh trong cõi đó, nghe tiếng đó rồi, 
đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng”.

Vậy là đã rõ, còn phải tu 37 trợ đạo phẩm, trong 
đó có Bát Chánh Đạo, tức Đạo Đế, con đường thành 
tựu chánh trí, giác ngộ, giải thoát, Vô Sanh, Niết-
bàn!

Cầu nguyện cho muôn triệu người tu tập pháp 
môn niệm Phật Di Đà: “Nguyện sanh Tây phương 
Tịnh độ trung, Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu (cửu 
phẩm là 4 đạo, 4 quả và 1 Niết-bàn), Hoa khai kiến 
Phật ngộ Vô Sanh (chứ không phải Hữu Sanh), Bồ 
Tát bất thối vi bạn lữ (bất thối vì đã vào dòng giải 
thoát rồi).
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BÙI GIÁNG

Thi sĩ Bùi Giángh

Chào Nguyên Xuân
Xin chào nhau giữa con đường 
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau 
Tóc xanh dù có phai màu 
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng 

Xin chào nhau giữa lúc này 
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và 
Có trời mây xuống lân la 
Bên bờ nước có bóng ta bên người 

Xin chào nhau giữa bàn tay 
Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con 
Thưa rằng những ngón thon thon 
Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau 

Xin chào nhau giữa làn môi 
Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam 
Thưa rằng bạc mệnh xin kham 
Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây 

Xin chào nhau giữa bụi đầy 
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu 

Hỏi rằng: người ở quê đâu 
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà 
Hỏi rằng: từ bước chân ra 
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài 
Thưa rằng: nói nữa là sai 
Mùa xuân đương đợi bước ai đi vào 
Hỏi rằng: đất trích chiêm bao 
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau 
Thưa rằng: ly biệt mai sau 
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.
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Anh Đi Về Giữa
Anh đi về giữa nước non này 
Nhìn ngó những gì giữa lá cây 
Có bóng chập chờn đôi cánh thoáng 
Có hình nguyên vẹn một bàn tay 

Làn môi anh có nở nụ cười? 
Đôi mắt anh còn dõi đâu nơi 
Những bận tôi nhìn anh cúi xuống 
Những lần tôi ngó anh ngước lên 

Bốn bề trời đất có mây bay 
Chim chóc có về giữa lá cây 
Những đóa  hồng đầu xuân có thắm 
Lòng son với mộng có hai tay 

Anh đi về giữa nước non này 
Ngóng đợi mấy lần có mỏi mi 
Nếu nước chảy xuôi, giòng có khóc 
Hoa tàn cánh rụng có buồn trôi 

Ai người đâu nữa để sẻ chia 
Trời đất hoang mang buổi mộng lìa 
Anh ngó anh nhìn anh cúi xuống 
Ngước đầu anh hỏi có trăng khuya 

Tìm trong đau đớn có hân hoan? 
Lạnh giá hay không giấc mộng vàng? 
Cô độc là gì? còn nên nói 
Vui là vui gượng với “tri âm”? 

Thời gian xê xích có bao nhiêu 
Những mộng nguồn bay giữa gió nhiều 
Có gặp chân trời sương gọi bóng 
Ngút ngàn có một cánh chim theo 

Anh đi về ở giữa người anh 
Trời đất du dương sẽ giữ dành 
Con mộng xuân hồn thu ý tỏa 
Cho lòng ngưng tụ khối băng tâm.

Bùi Giáng
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Du khách đến Huế thường 
đến viếng đàn Nam 
Giao, vốn có tiếng tăm 
và nằm gần thành phố. 

Từ Nam Giao, rẽ tay mặt, khách 
có thể đi thăm nhiều lăng tẩm 
chùa chiền cổ kính. Trên đường 
từ rẽ mặt, chỉ cách Nam Giao 
không đầy một cây số, có một 
con đường nhỏ dẫn vào một ngôi 
chùa không mấy ai biết đến. Đó 
là chùa Châu Lâm, “chùa nhà” 
của tôi. 

Chùa Châu Lâm không mấy 
ai biết đến là phải. Đó là một ngôi 
chùa chỉ mới được xây dựng cách 
đây hơn 70 năm, là một ngôi chùa 
nhỏ trong số hàng trăm ngôi chùa 
nhỏ bé khác tại Huế. Dường như 
các gia đình xứ Huế ai cũng có 
một ngôi “chùa nhà” như ngày 
nay xã hội tân thời ai cũng có một 
“bác sĩ nhà”. Không rõ cơ duyên 
nào mà gia đình tôi tuy ở tận 
Bao Vinh hầu như nằm phía đầu 
kia của thành phố, nhưng không 

chịu lấy một ngôi chùa nào đó ở 
Hương Trà, Hương Vinh mà lặn 
lội lên tận sườn núi Ngự Bình, tìm 
ngôi chùa nhỏ đó để xin làm đệ 
tử và làm nơi qui y cho con cháu. 

Nói “lặn lội” thật ra không 
hề quá đáng vì ấn tượng của tôi 
với chùa Châu Lâm thường dính 
liền với mùa đông xứ Huế. Ngày 
xưa, tôi vốn thường tháp tùng ông 
tôi lên thăm chùa vào dịp Tết 
Nguyên Đán, một mùa của mưa 
gió và giá lạnh của miền Trung. 
Trong những ngày đầu xuân của 
thập niên năm mươi đó người ta 
thường đi xích-lô mà khách được 
che bằng một miếng vải bạt lỏng 
lẻo. Xe dừng trước cổng ở ngoài 
đường cái. Ông cháu chúng tôi lội 
đường đất vào chùa và cuối cùng 
leo một cái dốc mà thời xa xưa đó 
tôi cho là cao lắm. Một cây mít 
đón chào chúng tôi nhưng tôi nào 
có hơi sức nhìn đến nó. Cái dốc 
này dường như đầy đất sét trơn 
trợt, đi giày mà tôi vẫn cố bấm 

Dòng người bất tậnDòng người bất tận
NGUYỄN TƯỜNG BÁCHNGUYỄN TƯỜNG BÁCH

chân thật chặt cho khỏi té ngã. 
Trong chính điện, tôi đợi ông 

tôi lạy Phật xong mới đến phiên 
mình. Đến chùa, lạy Phật là việc 
đầu tiên phải làm, điều mà tôi vẫn 
còn giữ đến ngày nay. Sau khi lễ 
Phật chúng tôi xuống “nhà dưới” 
thăm Ôn Châu Lâm, hoà thượng 
trụ trì của chùa. Ngày đó, tôi đâu 
biết Ôn tuy mới gần sáu mươi 
nhưng đã là một vị tăng sĩ đã thực 
hiện nhiều Phật sự to lớn, đã dày 
công tham gia xây dựng phong 
trào Phật Giáo tại miền Trung, 
là huynh đệ với hòa thượng Tịnh 
Khiết. Tôi cũng không hề biết sau 
khi tu học, tham vấn và hoạt động 
nhiều nơi, Ôn đã về đây khai sơn 
ngôi chùa Châu Lâm, chỗ mà tôi 
đang ngồi co ro trong những mùa 
đông lạnh giá đó. Đối với con mắt 
trẻ thơ hồi đó, Ôn là thầy của ông 
tôi, là người có một khuôn mặt vừa 
nghiêm nghị, vừa hiền hậu. Ôn là 
người rất thoát tục cao xa, dường 
như không có gì của thế gian va 
chạm đến, tôi nghĩ thế. Tôi lơ 
đãng ngồi nghe những câu chuyện 
đạo nho nhỏ, đợi đến lúc được 
phát bánh mứt. Trong không khí 
lạnh và đầy sương của sườn núi 
Ngự Bình, không gian thấm đượm 
mùi thơm ngát của hương trầm và 
thỉnh thoảng được điểm nhẹ bằng 
vài tiếng chuông thong thả. Chùa 
nào đánh chuông, chùa nào thắp 
hương, đó là điều không ai hỏi 
đến trên sườn núi xứ Huế. Những 
ngày đi chùa giá lạnh tưởng chừng 
như bất đắc dĩ đó nào ngờ để lại ấn 
tượng sâu xa trong tôi để mình cứ 
mơ mãi về một ngày Tết Nguyên 
Đán về thăm quê đi lại trên sườn 
núi Ngự Bình. 
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Bẵng đi mấy mươi năm xa 
quê tôi không về lại Châu Lâm. 
Một ngày nọ trong năm 1977 tôi 
nhận được thư từ xứ Huế, cũng 
vào một ngày xuân, báo tin Ôn 
Châu Lâm đã mất. Tôi tự hỏi, 
như thế Ôn đã chứng kiến những 
lần dâu biển của đạo pháp và đất 
nước, những cảnh vùi dập của 
năm 1963, những biến cố miền 
Trung của năm 1965 và cuộc đổi 
dời trong năm 1975. Ôn đã nghĩ 
sao? Rồi tôi tự trả lời, chuyện thế 
gian chắc không thể tác động đến 
Ôn, một người tu hành ẩn dật đích 
thực. Rồi cũng nhiều năm mà 
tôi đi tham bái chùa chiền trong 
nhiều nước khác nhau và thấy rõ 
một điều, có lẽ trên đời ít có chùa 
nào nhỏ hơn chùa nhà của mình, 
nhưng cũng khó có những pho 
tượng nào đẹp hơn tượng chùa 
mình. 

Tháng 12 năm 2002 tôi lại 
đến thăm chùa trong một ngày 
mưa phùn giá lạnh. Cây mít 
ngày xưa không còn nữa và dốc 
lên chùa bây giờ xem ra rất tầm 
thường, xe Honda chạy thẳng lên 
sân. Sau khi lên điện lạy Phật và 
ngắm lại các bức tượng xưa mà 
tôi đã thầm mang theo hình ảnh 
đi khắp nơi trên thế giới, tôi ngồi 
lại ngay chỗ ngày xưa ông tôi 
ngồi, còn ngồi chỗ của Ôn Châu 
Lâm là thầy Phước Thành, một 
vị đệ tử của Ôn. Bên cạnh tôi là 
chú Hạnh Viên, một vị xuất gia 
còn rất trẻ, từ miền Nam ra đây 
tu học. Theo truyền thống xứ Huế 
mùa đông, chúng tôi rút chân lên 
ghế cho ấm, ngồi uống trà trong 
ngôi nhà xưa, nơi Ôn từng sống 
hẳn cũng gần 40 năm. Tôi nhìn 

ảnh của Ôn, tưởng chừng như 
thời gian đọng lại trong căn nhà 
mờ tối này. 

Tôi nhìn chú Hạnh Viên với 
chút thú vị. Trong Nam xa xôi 
tại sao chú lại “lặn lội” ra đây tu 
học, bộ trong đó không có chùa 
sao mà ra Huế chịu khổ vì lạnh 
và ẩm, nhất là tại sao chú lại chọn 
đúng ngôi chùa vô danh và nhỏ 
bé này. Chùa Châu Lâm của tôi 
bây giờ đã được đồn xa tiếng 
lành rồi chăng? Thời gian không 
hề đọng lại như tôi tưởng vì bây 
giờ trong ngôi chùa khang trang 
đã có điện thoại, có máy vi tính, 
có tủ sách, có internet. 

Tôi nhìn thầy Phước Thành, 
tính ra thì Thầy hơn tôi có vài 
tuổi, y như ngày xưa Ôn hơn ông 
tôi vài tuổi. Ôi, thời gian đâu có 
bao giờ đọng lại, Ôn và ông tôi đã 
mất, còn tôi nay bằng cỡ tuổi ông 
tôi năm xưa. Chỉ căn nhà mờ tối 
này và mùi thơm của hương trầm 
mới không hề thay đổi. Tôi nhìn 
mắt thầy Phước Thành, hỏi thăm 
bệnh mắt của thầy. Thầy cho biết 
một bên mắt không thể cứu chữa 
được và bỗng buột miệng ngâm: 

Phù nghiệp hệ thọ thân Bởi 
do nghiệp trói buộc mà có thân, 

Vị miễn hình lụy Chưa ai 
khỏi khổ lụy về thân. 

Đó là hai câu đầu trong Qui 
sơn cảnh sách. Tôi đã biết Qui sơn 
cảnh sách là một tập luận nhằm 
khuyến cáo tăng sinh, nhưng hôm 
nay tôi nhận ra nó được bắt đầu 
bằng hai câu đầy lòng từ bi và 
thương xót. Thân người chỉ là tập 
hợp của những yếu tố vật chất, 

hai câu này vang lên như một lời 
cảm khái, đầy an ủi cho cuộc đời 
nhân sinh. 

Tuy nãi tứ đại phù trì Tuy nhờ 
bốn đại giữ gìn 

Thường tương vi bội Nhưng 
chúng thường trái nghịch 

Vô thường lão bịnh, bất dữ 
nhân kỳ Vô thường già bệnh, 
chẳng hẹn với người 

Triều tồn tịch vong, sát na dị 
thế Sớm còn tối mất, một sát-na 
đã qua đời khác 

Tôi nhìn hình Ôn, nhớ Ôn 
và ông tôi. Cả hai vị đã trường 
thọ nhưng quả có người sống 
một cuộc đời rất ngắn ngủi, quả 
là cái chết chẳng hẹn với người. 
Người Tây Tạng chẳng từng hay 
nói: “Kiếp sau có khi tới sớm hơn 
ngày mai”. Thấm thía thay! Tôi 
lắng nghe lời giọng ngâm trầm 
ấm của thầy Phước Thành và lắng 
nghe chính lòng mình, khám phá 
có vài điều khác lạ. 

Những câu kinh luận như 
trong Qui sơn cảnh sách ngày xưa 
là những lời căn dặn thường tình 
nay bỗng có chiều sâu thẳm. Đó 
chính là những kết luận lớn nhất 
của con người. Những điều mà ta 
chỉ hiểu bằng trí năng, bằng lý 
luận nay là sự trải nghiệm đích 
thực của chính mình. Đạo Phật 
quả có nhiều mức độ và chiều 
kích mà có lẽ lòng người chỉ thấu 
hiểu nó sau khi bản thân mình đã 
sống trải và tâm phải đang dò tìm 
thực sự. 

Tôi nhìn thầy Phước Thành 
với lòng hâm mộ giọng ngâm. 
Thầy cho biết tăng sinh nào cũng 
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phải thuộc nằm lòng Qui sơn 
cảnh sách từ hồi nhập môn. Tôi 
quay nhìn chú Hạnh Viên, chú 
mỉm cười gật đầu. 

Tôi lại khám phá ra một điều 
mới mẻ nơi chính mình. Thầy 
Phước Thành không quá xa tôi 
như hình ảnh của Ôn Châu Lâm 
ngày trước, vì một lẽ là chúng tôi 
cùng một thế hệ, nhưng một lẽ 
khác quan trọng hơn là tôi cảm 
nhận rõ hơn bao giờ cả, một tu sĩ 
cũng có những “khổ lụy” về thân. 
Đúng thôi, chưa có ai được “vị 
miễn hình lụy”. Có lẽ ngày xưa 
Ôn Châu Lâm cũng thế mà tôi 
không biết chăng. Hình ảnh của 
một nhà tu thâm nghiêm của thời 
xa xưa bỗng biến đi và nhường 
chỗ cho một con người với lòng 
thương yêu gần gũi. Tôi nhìn 
hình Ôn, nhìn thầy Phước Thành, 
nhìn chú Hạnh Viên, nhìn chính 
mình và nhận ra một điều kết nối 
giữa bốn chúng tôi, một điều mà 
tôi chưa bao giờ nhận thấy thật 
rõ, đó là tình đồng đạo. 

Tình đồng đạo, một điều vốn 
được nói đến quá nhiều để trở 

thành sáo ngữ, nhưng trong buổi 
sáng mùa đông nọ tại Huế, tôi 
thấy vô cùng đích thực. Thoắt 
một cái tôi bỗng nhớ tới những 
người bạn quí đang sống trên đất 
nước Việt Nam, tại Pháp, tại Đức, 
có những người đã rất lâu tôi chưa 
gặp lại, nhớ cả những người tôi 
chưa bao giờ được gặp, chỉ trao 
đổi bằng thư từ. Tất cả giữa chúng 
ta có một điều chung, đó là những 
người cùng nhận đức Phật làm 
thầy. Tất cả đều ập về một lúc 
như thể trái đất chật ních những 
người đó, những người mà ta gọi 
là “tăng”, một trong ba tam bảo. 

Trong một lúc tôi nhớ đến 
những bất mãn, những phê phán, 
những nghi kỵ của mình đối với 
nhiều thầy, nhiều bạn về các mặt 
như giáo lý, chủ trương, phép tu 
tập, thái độ chính trị... và nhận 
thấy mình phiến diện. Không 
phải vì những điều khác biệt đó 
không có, mà vì đầu óc thiển cận 
của mình chỉ cho thấy cái khác, 
cái riêng, mà không chịu thấy 
cái gốc rễ to lớn đã sinh ra muôn 
vạn lá cành, không thấy cái tình 

nghĩa, cái chung nhất của những 
người đi chung một đường. 
Không dại dột sao khi ta chỉ thấy 
sóng nhấp nhô khác nhau mà 
không thấy chất nước? Huống 
hồ gì những người như chúng ta 
không hề “chật ních” trên trái đất 
mà thật ra vô cùng mỏng yếu và 
đang bị các yếu tố xã hội phân 
hóa và xói mòn một cách không 
thương tiếc. Những con người đó 
không những chỉ chịu hình lụy 
của thân thôi mà còn bị xã hội và 
các thế lực khác thử thách, xâu 
xé, lừa dối, chia rẽ... một cách vô 
cùng tinh tế và tàn bạo. 

Nhưng tôi vẫn không tuyệt 
vọng. Tôi nhìn hình Ôn Châu 
Lâm và hai vị tu sĩ trong căn nhà 
mờ tối nọ của Ôn để lại và thấy 
tính chất liên tục của thời gian và 
đạo pháp. Sau Ôn có thầy Phước 
Thành, sau thầy Phước Thành có 
chú Hạnh Viên. Sau lớp người 
chúng tôi vẫn có những con 
người rất trẻ hướng về ánh sáng 
chân lý của tự thân. Những dòng 
người tự nguyện tiếp nhau đi trên 
một con đường đạo, từ thế hệ này 
qua thế hệ khác. Tôi bỗng nhớ 
đoàn người kéo nhau lên đỉnh 
Linh Thứu tại Ấn Độ để đảnh lễ 
đức Thế Tôn, họ cũng tự nguyện 
đi đường xa vất vả đến đó, tất cả 
cũng chỉ vì một lòng kính mộ sự 
thật. 

Tôi chợt nhận ra rằng chính 
những khổ lụy về thân và những 
thử thách của xã hội mới làm ta 
thấu hiểu nhiều điều. Có những 
điều giản đơn mà sau nửa thế 
kỷ ta mới nhận ra nó. Đó là một 
ngày mùa đông, trong chùa Châu 
Lâm vô danh và nhỏ bé...  

LỜI PHẬT DẠY

All that we are is the result of what we have 
thought: it is founded on our thoughts, it is made 
up of our thoughts. If a man speaks or acts with 
an evil thought, pain follows him, as the wheel 
follows the foot of the ox that draws the carriage.
[Dhammapada – 1]

Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô 
nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo 
sau, như xe, chân vật kéo.
[Kinh Pháp Cú – 1]
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Trong cuộc sống thường nhật, sự yên lặng là 
một thứ gì đó không được mấy ai quan tâm 
đến. Người ta cho rằng sự suy nghĩ, sáng tạo 
hay làm một việc gì đó quan trọng hơn nhiều 

- nói một cách khác là phải "lấp đầy" sự yên lặng. 
Nói chung chúng ta nghe một âm thanh, một điệu 
nhạc, tiếng hàn huyên..., thế nhưng đối với sự yên 
lặng thì lại cho rằng chẳng có gì để mà nghe cả. 
Trong một buổi họp nếu không còn ai cất lời để nói 
thêm gì nữa, thì tất cả đều tỏ ra ngượng ngập, sự yên 
lặng khiến cho mọi người khó chịu.    

Thế nhưng sự yên lặng và Tánh Không là các 
khái niệm có thể mở ra cho chúng ta một hướng 
nhìn khác hơn, mang lại một cái gì đó cho chúng 
ta quan sát, bởi vì cuộc sống tân tiến ngày nay đã 
làm vỡ tan sự yên lặng và xô sập cả không gian. 
Chúng ta tạo ra một xã hội bắt chúng ta phải sống 
trong một tình trạng bị động thường xuyên, chúng 
ta không còn biết nghỉ ngơi hay thư giãn là gì nữa, 
cũng không còn cảm thấy là mình đang sống. Cuộc 
sống đó thật hối hả, sự thông minh của bộ não giúp 
chúng ta nghĩ ra đủ mọi cách làm cho cuộc sống dễ 
chịu hơn, thế nhưng trên thực tế thì chúng ta luôn 
mệt nhoài. Trên nguyên tắc các thứ sáng chế linh 
tinh là những gì giúp chúng ta đỡ mất thì giờ, chẳng 
hạn như chỉ cần bấm nút là các thứ ấy biết làm đủ 
mọi chuyện, các công việc nhàm chán thì giao cho 
các rô-bô hoặc các máy móc khác - thế nhưng đối 
với thì giờ tiết kiệm được thì chúng ta sẽ sử dụng nó 
như thế nào?

Dường như chúng ta luôn cảm thấy mình không 
thể nào ngồi yên được, cần phải làm một cái gì đó, 
phải tạo ra tiếng động để lấp đầy sự yên lặng, tạo 
ra các hình tướng để lấp đầy không gian. Xã hội 
chỉ xem trọng những người mang một cá tính rõ 
rệt, một bản lĩnh biểu lộ được giá trị của mình. Đấy 
cũng chỉ là sự chạy đua của kẻ mạnh, sự xoay vần 

của một chu kỳ bất tận, khiến chúng ta bị căng thẳng 
triền miên. Lúc trẻ tuổi còn đầy sinh lực, chúng ta 
tận hưởng lạc thú của tuổi trẻ: sức khỏe tốt, tình 
yêu, những sự khám phá mới lạ, v.v. Thế nhưng tất 
cả rồi sẽ dừng lại vào một ngày nào đó, chẳng hạn 
như bị tai nạn hay một người thân qua đời. Điều 
xảy đến với mình sau đó là các thú vui giác cảm, 
sức khỏe, sinh lực, sắc đẹp, cá tính, sự quyến rũ sẽ 
không còn mang đến cho mình một chút thích thú 
nào nữa. Chúng ta cũng có thể sẽ cảm thấy chua 
chát vì không tìm thấy được lạc thú và những sự toại 
nguyện mà sự sống đáng lý ra phải mang lại cho 
mình. Tóm lại, chúng ta phải luôn tìm đủ mọi cách 
để chứng tỏ khả năng mình, cho thấy mình là một 
“con người” nào đó, và chính vì thế mà mình phải 
luôn phục tùng tất cả những gì mà cá tính mình bắt 
mình phải thực hiện. 

Cá tính lệ thuộc vào tâm thức con người. Chúng 
ta không sinh ra với một cá tính nào cả. Nếu muốn 
trở thành một "cá nhân" (a person) nào đó thì chúng 
ta phải suy nghĩ và hình dung mình là một "con 
người" nào đó. Chẳng hạn như mình là một người 
tốt hay xấu, hoặc là một sự tổng hợp pha trộn đủ 
mọi thứ khác nhau. Cá tính phát sinh từ ký ức, từ 
khả năng nhớ lại lai lịch của mình, từ các quan 
điểm về chính mình - cho rằng mình đẹp hay xấu, 
dễ thương hay đáng ghét, thông minh hay ngu đần 
- và cách nhìn đó về chính mình sẽ liên tục biến đổi 
tùy thuộc vào các bối cảnh xảy ra. Trái lại nếu phát 
huy được một khả năng suy tư bén nhạy thì chúng 
ta sẽ nhìn thấy xa hơn những hình ảnh đó. Chúng 
ta sẽ thực hiện được các kinh nghiệm cảm nhận về 
tâm thức nguyên sinh tức là tri thức của chính mình, 
trước khi nó bị chi phối.

Nếu cứ ra sức tìm hiểu về cái tâm thức nguyên 
sinh ấy, thì chúng ta sẽ khó tránh khỏi rơi vào cạm 
bẫy giăng ra bởi khả năng lý luận ấy của mình. Do 

ÂM THANH CỦA SỰ YÊN LẶNG
Ajahn Sumedho Hoang Phong chuyển ngữ
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đó tốt hơn hết là chỉ nên quan sát và lắng nghe, 
thay vì tìm cách khám phá ra phương cách phải làm 
thế nào để đạt được "giác ngộ". Ngay cả việc hành 
thiền nhắm vào chủ đích tìm kiếm sự giác ngộ cũng 
sẽ không mang lại một kết quả nào, bởi vì một khi 
chúng ta vẫn tìm cách đạt được một kết quả nào đó, 
thì chúng ta sẽ vẫn còn tạo ra cho mình một "cái tôi" 
trong thể dạng vô minh của nó.   

Trong trường hợp đó chúng ta sẽ cảm thấy mình 
là một chúng sinh chưa giác ngộ - tương tự như một 
người đang gặp khó khăn hay đang phải đối phó 
với một hoàn cảnh tuyệt vọng. Đôi khi chúng ta có 
cảm giác là những gì tồi tệ nhất mà người ta có thể 
nghĩ về mình đều hoàn toàn đúng! Nếu cho rằng sự 
lương thiện là cách tin rằng mình là một con người 
kém cỏi nhất thì đấy cũng là một hình thức nhầm 
lẫn. Tôi không có tham vọng phán đoán gì cả về cá 
tính con người, mà chỉ gợi ý với quý vị là nên tìm 
hiểu xem nó đích thật là gì, đấy là cách giúp quý vị 
không nên chỉ biết phản ứng căn cứ vào những thứ 
ảo giác do chính quý vị tự tạo ra, cũng không căn cứ 
vào những sự suy nghĩ vay mượn từ vốn liếng hiểu 
biết của mình. Nếu muốn thực hiện được điều đó thì 
quý vị phải tập ngồi xuống thật yên lặng hầu giúp 
mình lắng nghe được sự yên lặng. Điều đó không 
những sẽ mang lại sự Giác Ngộ mà còn giúp quý 
vị đương đầu với các thói quen, các sự xao động 
trên thân xác và các xúc cảm chi phối sự sinh hoạt 
thường nhật của mình.

Vậy quý vị hãy nên lắng nghe sự yên lặng. Quý 
vị hiện đang nghe thấy tiếng tôi nói, nghe tiếng 
động chung quanh, thế nhưng phía sau tất cả những 
thứ ấy có một thứ âm thanh rất cao, gần như là âm 
thanh điện tử.

Và đấy cũng là cái mà tôi gọi là "âm thanh 
của sự yên lặng". Tôi xem đó là một phương tiện 
thực tiễn mang lại sự tập trung tâm thần, thật vậy 
khi nào hướng được sự chú tâm vào sự yên lặng - 
nhưng không bám víu vào nó hay đề cao nó - thì 
mình sẽ lắng nghe được sự suy nghĩ của mình. Phải 
chăng tư duy cũng là một hình thức âm thanh? Khi 
người ta suy nghĩ thì người ta cũng nghe thấy được 
là mình đang suy nghĩ, mỗi khi tôi nghe thấy tôi 
suy nghĩ, thì cũng không khác gì như tôi nghe được 

một người nào khác đang nói. Tóm lại là tôi nghe 
thấy tư duy nhưng tôi cũng nghe thấy cả âm thanh 
của sự yên lặng.  

Thế nhưng mỗi khi tôi lắng nghe được sự yên 
lặng thì tôi cũng nhận thấy không còn một tư duy 
nào nữa cả. Những gì còn lại chỉ là một sự im lặng, 
và tôi ghi nhận được sự im lặng ấy một cách thật 
minh bạch. Điều đó giúp tôi trực nhận được Tánh 
Không.  

Tánh Không không hề có nghĩa là tự cô lập 
mình hay chối bỏ bất cứ một thứ gì, mà chỉ là sự 
buông bỏ các xu hướng quen thuộc chi phối các 
sự sinh hoạt không ngưng nghỉ và các tư duy dồn 
dập của mình trong cuộc sống thường nhật. 

Thật vậy, quý vị có thể làm cho các sự sinh hoạt 
theo thói quen cũng như các sự thèm khát phải hoàn 
toàn dừng lại, bằng cách lắng nghe âm thanh ấy. 
Quý vị không cần phải nhắm mắt, bịt tai hay bắt 
những người chung quanh phải rời khỏi gian phòng. 
Quý vị cũng không cần phải luyện tập trong một nơi 
nhất định nào cả, mà có thể là ở bất cứ nơi nào và 
trong hoàn cảnh nào. Do đó việc luyện tập thường 
nhật sẽ không gặp phải một khó khăn nào cả, dù là 
quý vị đang phải sống chung với một tập thể hay 
trong khung cảnh gia đình, khi mà cuộc sống ấy 
đã trở thành tập quán của quý vị. Trong các hoàn 
cảnh đó, chúng ta - cả mình và kẻ khác - thường 
có thói quen sinh hoạt dựa vào các định kiến và 
hình ảnh mà chính mình cũng không hề ý thức. Thế 
nhưng đấy cũng là dịp mà sự yên lặng của tâm thức 
đánh thức sự quán thấy của mình trước các điều 
kiện trói buộc ấy. Khi nào hiểu được rằng tất cả mọi 
hiện tượng đều hiện ra để mà biến mất đi, thì chúng 
ta cũng sẽ nhận thấy rằng tất cả các tư duy và hình 
ảnh mà mình tạo ra để gán cho mình và kẻ khác 
đều là do tâm thức mình tạo dựng ra (thói quen, 
thời gian và ký ức) và mình thì không hề là những 
thứ ấy. Những gì mà mình nghĩ rằng là mình thật ra 
không phải là mình.      

Có thể quý vị sẽ nêu lên thắc mắc: "Vậy thì tôi 
là gì? Muốn biết mình là gì chẳng phải là một điều 
chính đáng hay sao?" Thật ra cũng chỉ cần biết được 
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những gì không đích thật là mình thì cũng là đủ. 
Mọi vấn đề rắc rối đều phát sinh từ việc chúng ta 
tin rằng mình là tất cả những thứ ấy, nhưng thật ra 
thì mình lại không phải là những thứ ấy, đấy chính 
là nguyên nhân mang lại khổ đau cho mình. Chúng 
ta không khổ đau vì anatta, tức là mình không phải 
là một thứ gì cả, sở dĩ mình khổ đau là vì lúc nào 
mình cũng cảm thấy mình là một con người nào đó. 
Khổ đau là ở chỗ ấy. Vậy thì khi nào mình không 
còn phải là một con người nào cả, thì khi ấy chẳng 
những sẽ không có một sự khổ đau nào mà còn là cả 
một sự nhẹ nhõm, tương tự như trút bỏ được bộ áo 
giáp nặng nề tạo ra bởi hình ảnh của "cái ngã" của 
mình và sự sợ hãi trước cái nhìn của kẻ khác.

Tất cả cái gánh nặng ấy phát sinh từ cảm tính 
cho rằng mình có một “cái tôi”, vì thế chúng ta 
cũng nên buông bỏ cái gánh nặng ấy xuống.

Chỉ cần buông bỏ nó, đơn giản chỉ có vậy. Thật 
là nhẹ nhàng thoải mái biết bao nhiêu khi cảm thấy 
mình không phải là một con người nào cả! Chẳng 
phải là thoải mái hay sao khi không còn trông thấy 
mình là một người phải đương đầu với mọi thứ khó 
khăn, phải gắng sức luyện tập thiền định liên tục 
hầu thoát ra khỏi tình trạng đó, hoặc phải tìm đến 
ngôi chùa Amaravati này thường xuyên hơn, hoặc 
cảm thấy mình phải được giải thoát nhưng không 
sao đạt được sự giải thoát ấy? Chẳng phải tất cả 
những thứ ấy cũng chỉ là các sản phẩm do tư duy tạo 
tác ra hay sao?  Đấy là cách tạo dựng ra các sự suy 
nghĩ về mình, tức là các thói quen phán đoán liên 
tục nhắn bảo với mình là mình không được hoàn 
hảo lắm, còn phải cố gắng hơn nữa.

Vậy chúng ta hãy lắng tai nghe; khả năng nghe 
của mình lúc nào cũng sẵn sàng. Thiết nghĩ trong 
giai đoạn mới khởi sự tu tập, thì quý vị cũng nên 
tham dự các khóa ẩn cư về thiền định, hoặc tạo ra 
một khung cảnh thuận lợi có người nhắc nhở và 
hỗ trợ mình, hoặc có một người thầy khích lệ giúp 
mình kiên trì hơn – chẳng qua là vì quý vị rất dễ rơi 
vào các thói quen trước đây của mình, nhất là đối 
với các thói quen vô cùng tinh tế thuộc lãnh vực tâm 
thần – trong khi đó thì âm thanh của sự yên lặng 

lại không có vẻ gì là hấp dẫn lắm so với các thói 
quen ấy. Thế nhưng, dù là đang nghe một bản nhạc, 
nhưng quý vị vẫn có thể lắng nghe được sự yên lặng 
ấy. Nó không hề phá hỏng âm điệu của bản nhạc mà 
quý vị đang nghe. Quý vị vừa có thể thưởng thức 
âm thanh và cả sự yên lặng.

Con Đường Trung Quán do Đức Phật đề 
xướng không hề có nghĩa là một sự hủy diệt tuyệt 
đối. Người ta thường nói: “Sự yên lặng, Tánh Không 
và vô ngã không phải là những gì mà mình phải đạt 
cho bằng được, mà thật ra là phải loại bỏ tất cả 
mọi sự thèm khát của mình. Dù mang bất cứ ý nghĩa 
nào, thì tất cả những thứ ấy cũng đều là các hình 
thức chống lại sự yên lặng. Chúng ta phải hủy diệt 
tất cả các điều kiện trói buộc, từ âm thanh đến hình 
tướng. Không nên để cho bất cứ một hình tướng nào 
còn sót lại trong gian phòng này, ngoài những bức 
tường trắng toát”. Dầu sao đấy cũng không phải 
là cách xem thế giới hình tướng là một mối hiểm 
nguy hay một hình thức đả phá Tánh Không. Cũng 
không phải là một cách chọn cho mình một vị thế 
trước những gì trói-buộc và không-trói-buộc mà 
đúng hơn là một cách ý thức về thể dạng tương kết 
giữa hai thứ ấy - và điều này luôn đòi hỏi một sự 
luyện tập lâu dài.

Chính ở điểm này sẽ phải cần đến sự chú tâm và 
sự cảm nhận về thực tại. Trên hành tinh này chúng 
ta bị trói chặt với thân xác con người, sự lệ thuộc đó 
thật hết sức nặng nề. Suốt đời, chúng ta phải sống 
giam mình trong các khả năng hạn hẹp phải đối đầu 
với mọi chướng ngại và khó khăn phát sinh từ thân 
xác. Đấy là chưa nói đến mọi thứ xúc cảm! Chúng 
ta cảm nhận được những thứ ấy và lưu giữ các kỷ 
niệm về chúng. Chúng ta buông mình vào các thứ 
thú vui giác cảm cũng như các sự cảm nhận đớn đau 
trong suốt cuộc sống của mình. Tuy nhiên chúng 
ta cũng có thể nhìn vào các thứ ấy theo một chiều 
hướng khác hơn, đó là chiều hướng mà Đức Phật 
đã chỉ dạy cho chúng ta: ấy là phải nhìn vào mọi sự 
vật đúng với chúng là như thế, và cũng nên để cho 
chúng được là như thế, đúng với bản chất của chúng 
là như thế – dù chúng là nguyên nhân của khổ đau 
nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi, và chúng không 
hề hàm chứa một thực thể nào cả – thay vì tìm cách 
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gán cho chúng một giá trị nào đó khiến chúng bị 
biến dạng đi, và tạo ra thêm khổ đau cho mình.

Chỉ vì vô minh nên chúng ta thường xuyên tạo 
ra những hình ảnh lệch lạc về những gì xảy ra trong 
cuộc sống, về thân xác mình, các sự hồi tưởng của 
mình, lời ăn tiếng nói của mình, các sự cảm nhận 
của mình, quan điểm của mình, văn hóa của mình, 
các tập quán tôn giáo của mình - khiến mọi sự trở 
nên vô cùng phức tạp, khó khăn và đối nghịch 
nhau. Những sự điên rồ đó của thế giới tân tiến ngày 
nay đều phát sinh từ sự ám ảnh về “cái tôi” bé tí xíu 
của mình: tuy cái tôi chỉ bé tí xíu nhưng chúng ta 
lại cảm thấy mình quan trọng khủng khiếp. Người 
ta dạy cho mình hiểu rằng mình là trung tâm của thế 
giới, và sau đó thì mình lại còn tiếp tục thổi phồng 
thêm sự quan trọng ấy của mình. Ngay cả trường 
hợp mình nghĩ rằng mình đang rơi vào hoàn cảnh 
tuyệt vọng, thế nhưng mình cũng cứ xem ý nghĩ về 
sự tuyệt vọng ấy mang một tầm quan trọng thật to 
lớn. 

Chúng ta có thể đi khám bác sĩ tâm thần năm 
này sang năm khác, thảo luận với họ về các nguyên 
nhân mang lại cảm tính thua kém của mình, chẳng 
qua cũng là vì sự thua kém ấy vô cùng quan trọng 
đối với mình - thế nhưng dưới một góc nhìn khác, 
thì đấy lại là những gì thật bình thường, chẳng qua 
là vì chúng ta suốt đời phải sống với chính mình; 
chúng ta có thể lánh xa kẻ khác nhưng lúc nào cũng 
bị trói buộc với chính mình.

Khái niệm về anatta hay vô ngã thường bị hiểu 
sai. Nhiều người cho rằng đấy là cách phải chối bỏ 
“cái tôi” như là một thứ gì tự nó xấu xa và phải tháo 
gỡ nó ra. Thế nhưng đấy không phải là cách vận 
hành của vô ngã. Anatta hay “vô ngã” chỉ đơn giản 
là một sự gợi ý trong tâm thức mình, là một lợi khí 
giúp mình suy nghĩ xem mình đích thật là gì. Và 
sau một thời gian luyện tập thì mình sẽ không còn 
xem mình là bất cứ một thứ gì nữa cả. Nếu đẩy sự 
lý luận đó đến chỗ tột cùng, thì chúng ta sẽ nhận 
thấy rằng thân xác, xúc cảm, ký ức, tóm tắt là tất 
cả những gì nhất định phải là “chúng ta” hay “của 
chúng ta” thật ra cũng chỉ là các hiện tượng mà thôi, 
và đặc tính của hiện tượng là liên tục hình thành, 
kéo dài trong một thời gian và sau đó thì biến mất. 

Khi nào hoàn toàn ý thức được sự kiện mọi hiện 
tượng tất sẽ phải biến mất đi một lúc nào đó, thì 
chúng ta cũng sẽ nhận thấy thật hết sức rõ ràng tình 
trạng ám ảnh và bám víu của mình đối với những 
thứ thật phù du. Cần phải luyện tập lâu dài mới có 
thể vượt lên trên được các chướng ngại tạo ra bởi 
các sự ám ảnh về “cái tôi” hay “cái ngã” của mình, 
thế nhưng điều đó có thể làm được. Cần phải có thời 
gian để vượt qua các chướng ngại của thói quen, và 
chỉ đơn giản có thế.   

Một số nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần cho 
rằng chúng ta cần phải có một “cái tôi”. Quả cũng 
là một điều hay khi xem “cái tôi” không phải là một 
thứ gì phải loại bỏ mà chỉ cần đặt nó vào đúng vị 
trí của nó. Thế nhưng cũng phải thiết đặt nó trên 
một nền tảng tốt đẹp và lợi ích trong cuộc sống của 
mình, có nghĩa là nó không được tạo ra cho mình 
những hình ảnh về một “cái ngã” mang đầy khiếm 
khuyết và các xu hướng tiêu cực.

Chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng tự chê trách 
mình, nhất là khi so sánh mình với kẻ khác, hoặc 
với các khuôn mẫu lý tưởng hay các vĩ nhân trong 
lịch sử. Nếu cứ so sánh mình với một lý tưởng nào 
đó thì quả khó tránh khỏi trách cứ sự sống tại sao 
lại đối xử với mình như thế. Sự sống là một dòng 
sông luân lưu và biến đổi liên tục. Có lúc thì mình 
cảm thấy mệt mỏi, có lúc thì bị tràn ngập bởi mọi 
thứ xúc cảm, chẳng hạn như giận dữ, ganh tị, sợ hãi, 
mọi thứ thèm khát, hoặc những thứ xúc cảm thật 
kỳ lạ mà chúng ta không hoàn toàn hiểu hết được. 
Thế nhưng tất cả những thứ ấy đều thuộc vào một 
quá trình chung. Chúng ta phải tìm cách nhận diện 
các hiện tượng ấy mỗi khi chúng hiện lên với mình, 
hầu có thể quan sát bản chất của chúng: tốt hay 
xấu, hoàn hảo hay khiếm khuyết? Dầu sao thì tất 
cả những thứ ấy cũng chỉ mang tính cách giai đoạn, 
nói cách khác là chúng cũng sẽ biến mất, tương tự 
như chúng đã hiện ra trước đây. Đấy là cách mà 
chúng ta phải thường xuyên ý thức hầu phát huy sức 
mạnh nội tâm giúp mình gỡ rối những mối dây của 
nghiệp trói buộc mình. Cũng có thể xảy ra trường 
hợp mà cuộc sống không ưu đãi mình, chẳng hạn 
như các khiếm khuyết trên thân xác, hoặc các vấn 
đề sức khỏe hay tình cảm. Thế nhưng dưới góc nhìn 
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của Dhamma (Đạo Pháp) thì những thứ ấy không 
hề là các chướng ngại, bởi vì thông thường chính 
những thứ ấy là những gì giúp mình thức tỉnh trước 
hiện thực của sự sống. Bên trong nội tâm mình có 
một cái gì đó giúp mình hiểu rằng các việc như dàn 
xếp êm đẹp tất cả mọi chuyện, làm cho mọi thứ đều 
trở nên tốt đẹp và thật hoàn hảo, hoặc mang lại cho 
mình một cuộc sống an vui, không hề có một giải 
pháp thỏa đáng nào cả. Chúng ta đều công nhận 
không thể nào chủ động hay lèo lái sự sống hầu 
mang lại cho mình những gì đẹp nhất, nhưng chúng 
ta cũng hiểu rằng sự sống cũng hàm chứa những 
kích thước sâu rộng hơn những thứ ấy rất nhiều.

Vậy thì nếu muốn loại bỏ được cảm tính mình 
là một con người nào đó với tất cả những hình 
ảnh được ghép chung vào con người ấy, thì cũng 
nên hiểu rằng có một sự yên lặng tàng ẩn phía sau 
sự cảm nhận ấy.  

Chúng ta có thể rơi vào một sự yên lặng mà 
trong đó tất cả mọi thứ đều trở thành một. Tương tự 
như không gian trong gian phòng này. Chẳng phải 
không gian chỉ là một thứ đối với tất cả mọi người 
hay sao? Tôi không thể bảo rằng cái không gian 
này là của tôi. Không gian là như thế, bên trong nó 
mọi hình tướng hiện ra và biến mất đi, thế nhưng nó 
cũng là một thứ gì đó mà chúng ta có thể trông thấy 
nó và ngắm nhìn được nó. Thế nhưng sau khi ngắm 
nhìn nó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu chúng ta càng 
phát huy sự cảm nhận ấy về không gian thì chúng 
ta càng cảm thấy một sự mênh mông tỏa rộng, bởi 
vì không gian không khởi thủy cũng không chấm 
dứt. Chúng ta có thể thiết kế các gian phòng và 
trông thấy không gian trú ngụ bên trong các gian 
phòng ấy, thế nhưng chúng ta cũng hiểu rằng cả 
tòa nhà cũng nằm trong không gian. Vì thế không 
gian cũng tương tự như một thứ gì vô tận, không 
có một biên giới nào cả. Thế nhưng trong giới hạn 
của tri thức thị giác thì lại có ranh giới, và cũng nhờ 
đó mà chúng ta có thể trông thấy không gian của 
một gian phòng, bởi vì không gian vô tận quá lớn 
đối với chúng ta. Thế nhưng cái khoảng không gian 
[hạn hẹp đó của một gian phòng] cũng đủ để giúp 

chúng ta quán thấy được sự liên hệ giữa hình tướng 
và không gian. “Âm thanh của sự yên lặng” cũng 
vận hành theo cách đó đối với các tư duy của quý 
vị: nó giúp quý vị cảm nhận được thiên nhiên.

Tôi thường luyện tập về các cách mang lại các 
tư duy trung hòa, chẳng hạn như cảm nhận "tôi là 
một con người", trong con người đó không dấy lên 
một sự xúc cảm nào. Tôi lắng nghe tôi suy nghĩ, và 
cố gắng chỉ nghe thấy tư duy với tư cách là một tư 
duy và sự yên lặng bao quanh nó. Đấy là cách giúp 
tôi quan sát được sự liên hệ giữa khả năng suy tư 
và sự yên lặng tự nhiên của tâm thức mình, và đấy 
cũng là cách mang lại thể dạng thăng bằng cho sự 
chú tâm của tôi. Bất cứ một con người nào cũng 
có thể thực hiện được khả năng cảm nhận đó, khả 
năng lắng nghe đó và khả năng giác ngộ đó. Việc 
này sẽ khó khăn hơn nhiều nếu tâm thức mình còn 
tràn ngập xúc cảm, có nghĩa là mình chưa làm chấm 
dứt được các sự thèm muốn được chiếm hữu, thèm 
muốn các giác cảm, tóm lại là chưa buông bỏ được 
tất cả mọi thứ chuyện.  

Chính vì thế nên quý vị phải cố lắng nghe các 
phản ứng phát sinh từ các xúc cảm của mình. Trước 
hết phải quan sát những gì xảy ra mỗi khi sự yên 
lặng hiện lên với mình, tuy rằng sự yên lặng đó cũng 
có thể mang tính cách tiêu cực, chẳng hạn như: "Tôi 
phải làm gì bây giờ" hoặc "Thật là mất hết thì giờ". 
Có thể quý vị sẽ không tin vào phép luyện tập trên 
đây cho lắm, thế nhưng hãy cứ chú tâm lắng nghe 
các xúc cảm của mình xem sao: chẳng phải đấy chỉ 
là các phản ứng theo thói quen phát sinh từ tâm thức 
mình hay sao?  Khi nào nhận biết được sự thực ấy 
và chấp nhận nó, thì quý vị sẽ nhận thấy các phản 
ứng đó sẽ tự nhiên chấm dứt. Các phản ứng xúc cảm 
sẽ dần dần tan biến hết và quý vị sẽ nhận thấy thật 
minh bạch rằng mình chỉ là “như thế” và cái “như 
thế” ấy của mình cũng chỉ là một thứ gì đó có khả 
năng ý thức thế thôi.   

Chính vào lúc đó quý vị có thể tạo ra một nền 
tảng vững chắc cho toàn bộ cuộc sống của mình, 
dựa vào quyết tâm thực hiện những gì tốt đẹp và 
không làm điều ác. Quả cũng là một điều nghịch 
lý khi chúng ta cảm thấy cần nâng cao giá trị của 
chính mình. Thế nhưng thiền định thì không hề có 
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nghĩa là khi nào phát huy được sự chú tâm thì chúng 
ta có thể làm được bất cứ gì mình muốn, bởi vì tất 
cả còn phải tùy thuộc vào một yếu tố khác nữa, đó 
là các điều kiện trói buộc mà mình phải tôn trọng 
và chấp nhận: tức là mình không thể nào vượt xa 
hơn các khả năng của thân xá c, nhân tính, trí thông 

minh cũng như các khả năng khác của mình. Vậy 
cũng không nên tự nhận diện mình qua các thứ ấy 
hay bám víu vào chúng, tuy nhiên thiền định cũng 
có thể giúp mình nhận biết được những gì trong 
tầm tay của mình: chỉ là như thế, và các điều kiện 
trói buộc mình cũng chỉ là như thế. Đôi khi cũng 
phải tôn trọng và chấp nhận cả những sự bất lực của 
chính mình.

Biết tôn trọng và chấp nhận "cái ngã" cũng có 
nghĩa là biết tôn trọng và chấp nhận các điều kiện 
bám sát mình trong kiếp sống này, và điều đó cũng 
có nghĩa là nên tôn trọng và chấp nhận các điều 
kiện ấy đúng với chúng là như thế, dù chúng có to 
lớn hay bé nhỏ cũng vậy. Điều đó không có nghĩa 
là phải yêu quý chúng mà là phải chấp nhận chúng 
như một cơ sở căn bản giúp mình luyện tập, dù cơ 
sở đó hạn hẹp đến đâu đi nữa.  

Một tâm thức giác ngộ không hề tìm cách đạt 
được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Tâm 
thức ấy không đòi hỏi phải có một sức khỏe tốt 
nhất, các điều kiện tốt nhất, hoặc bất cứ một thứ gì 
khác tốt nhất, hầu giúp nó đạt được thể dạng giác 
ngộ ấy của nó, bởi đấy cũng chỉ là những gì khiến 
làm dấy lên cảm tính mình là “một con người chỉ 
có thể hành động hữu hiệu khi nào hội đủ các điều 
kiện tốt nhất”. Khi nào bắt đầu hiểu được rằng sự 
yếu kém và các khiếm khuyết của mình, cũng như 
tất cả các đặc tính khác của mình, không hề tạo ra 
một chướng ngại nào, thì khi đó chúng ta mới có 
thể nhận thấy mọi sự vật một cách đúng đắn được, 
và khi đó chúng ta mới có thể tôn trọng và sẵn sàng 
xem chúng như một phương tiện giúp mình vượt 
lên trên mọi sự bám víu vào chúng. Nếu biết luyện 
tập theo cách đó thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi mọi 
sự nhận diện và bám víu vào các hình ảnh mà mình 
tạo dựng về chính mình. Quả đấy là một thứ gì thật 
tuyệt vời mà tất cả chúng ta đều có thể thực hiện 
được với tư cách con người: đó là cách sử dụng toàn 
bộ các phương tiện mà sự sống đã ban cho mình - 
và đấy cũng là một quá trình không bao giờ ngưng 
nghỉ.     

Bures-sur-Yvette, 06.11.15

Hoang Phong chuyển ngữ

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô 
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô 
Vạn Hạnh Thiền Sư

Thân như bóng chớp chiều tà 
Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời 
Xá chi suy thịnh cuộc đời 
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. 
HT Mật Thể dịch

Thân như bóng chớp, có rồi không
Cây cối xuân tươi, thu não nùng
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi
Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông
Ngô Tất Tố dịch
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Làng tôi có ba ấp, mỗi ấp 
có một ngôi chùa. Tôi ở 
ấp Quảng Ðức, lên năm 
tuổi đã biết tên chùa là 

Châu Lâm, đã thấy ông thầy chùa 
đầu tiên trong đời, thỉnh thoảng 
đi về trên con đường xuyên qua 
xóm. Ba tôi dặn: 

- Không được kêu là: “Ông 
thầy chùa” nghe chưa? Hỗn. 

Nhưng lại không bày tôi 
một cách kêu khác. Trong câu 
chuyện, khi nhắc tới ông thầy... 
đó thì ba tôi dùng ba chữ “Thầy 
Châu Lâm”. Giọng kính cẩn có 
pha chút thân tình, Những người 
trong xóm khi nhắc đến tên thầy 
đều có chung một giọng như thế. 

Ði trên đường, thầy cứ nhìn 
thẳng, nét mặt dịu dàng không 
vui không buồn. Tôi chịu không 
đoán được tuổi. Tóc và râu là hai 
bộ phận để căn cứ mà định tuổi 
thì thầy đều không có. Mặt lại 
không nếp nhăn. Miệng lại không 
cười. Ði giữa chúng tôi mà không 
gây nên tiếng động. 

Chùa Châu Lâm ở cách biệt 
nơi chân núi, xa xóm cờ cây số 
rưỡi nhưng đối với tuổi ấu thơ 
của tôi như vậy đã là xa hun hút. 
Bởi vì muốn đi tới chùa, chúng 
tôi phải đi bọc vòng chân núi, đi 
theo một con đường quanh co có 
nhiều bụi gai bàn chải mọc đầy. 
Cảnh vật khác hẳn với cảnh vật 
trên xóm, tưởng như là hai thế 
giới riêng biệt. Bụi cây âm u rất 
nhiều. Chim hót tứ phía. Rắn 
mối và kỳ nhông bò rèn rẹt mỗi 
lần có bước chân tới gần. Ở trên 
miếng gai bàn chải chơm chởm, ở 
trên cành cây mọc chìa ra đường, 
thỉnh thoảng có con kỳ đà nằm 

Mái Chùa XưaMái Chùa Xưa
VÕ HỒNGVÕ HỒNG

yên lặng nghếch cái đầu màu 
đỏ lên nhìn. Những đoạn đường 
quanh co vội vã. Không dám 
chạy thẳng một mạch, không 
muốn làm phiền lòng những bờ 
duối bờ sậy, không muốn động 
chạm đến cả sự quây quẩn yên 
lặng và khiêm tốn của lũ cỏ gấu, 
con đường nhường nhịn, len lỏi 
né tránh. 

Ngôi chùa trông thấy trước 
mắt nhưng phải đi vòng qua 
những thửa ruộng thấp, đi lượn 
qua mấy ngôi tháp cao, đi bọc 
theo khu vườn nhỏ rồi mới tới 
cửa Tam quan. Ðá lởm chởm 
dưới chân, đá chất gồ ghề làm 
bờ thành bờ dậu. Tất cả là công 
trình của bàn tay cần cù, là chứng 
tích của sự nghèo khó. Chắc thầy 
trụ trì và chú Ðiệu phải tự tay 
vần đá, kê chồng lên nhau, chèn 
ghép vào nhau trong những buổi 
mai còn đầy sương, trong những 

buổi chiều có tiếng sơn ca lanh 
lãnh hay trong đêm trăng thơm 
mùi hoa dại. Không có dấu vết 
của chiếc bay thợ nề trên những 
kẻ đá, nơi dung thân của lũ rắn 
mối, cắc kè. 

Ấp tôi dân ít lại nghèo nên 
chùa không thể nào giàu được. 
Hình như tài sản của chùa chỉ có 
hai miếng đất thô, và để có lúa 
ăn, nhà chùa phải làm rẽ bảy gia 
gống ruộng. Bởi hoa lợi ít ỏi nên 
thầy trụ trì chỉ nuôi nổi một đồ 
đệ. 

Người đồ đệ này là bạn chơi 
cùng lứa với chú Ba tôi nên 
chú tôi cứ tha hồ xưng hô bằng 
“thằng”, bằng “mày” trong khi 
những đạo hữu cao tuổi gọi bằng 
“chú Ðiệu”. Tôi thì bắt chước 
theo lũ nhỏ, kêu bằng “ông Ðiệu” 
dù Ông chỉ mới khoảng 16-17 
tuổi. Ông Ðiệu lo sạ lúa, làm cỏ, 
tát nước ruộng. Một hôm bị bạn 
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bè rủ rê, trong đó có chú Ba tôi, 
hái trộm luôn một trái dưa hấu 
của đám rẫy cạnh vườn chùa rồi 
bạch ra ăn với nhau. Thầy trụ trì 
bắt gặp. Thầy lùa cả bọn vô chùa 
để tra hỏi, sau đó thầy sai Ông 
Ðiệu ra liêu lấy cái roi mây. Ông 
bước đi rất chậm, tưởng như bàn 
chân đang bận suy nghĩ. Thầy 
bình tỉnh đợi. Khi cầm roi trên 
tay, thầy bắt ông nằm xuống. 

Trót! Trót! Trót! Ông Ðiệu 
lăn qua lăn lại, khóc ồ lên, vừa 
“Lạy thầy con lỡ dại! Lạy thầy 
con xin chừa”. Sau năm roi, thầy 
ra lịnh cho ngồi dậy. Ông Ðiệu 
vâng lệnh ngồi dậy nhưng không 
bước ra hiên lấy gáo múc nước 
rửa mặt như tôi tưởng. Mà ông lại 
đứng ngay ngắn trước mặt thầy 
rồi bổng ông quì xuống lạy luôn 
ba lạy. Tôi ngạc nhiên hết đổi. Ở 
nhà, mỗi lần bị cha tôi bắt nằm 
xuống đánh xong cho ngồi dậy 
là tôi vừa khóc hu hu vừa ra hiên 
múc nước rửa mặt. Lần nào cũng 
vậy, y như một nghi thức không 
thay đổi. Lần đầu tiên thấy một 
người bị đánh lạy tạ người vừa 
đánh mình, lòng tôi chợt nảy sinh 
một cảm giác lạ. Một sự kính 
trọng bồi hồi. Nhưng chưa hết. 
Thầy trụ trì ung dung nói: 

- Ði vô làm lễ sám hối. 
Ông Ðiệu “dạ”, lại kẹt cửa lấy 

cái áo tràng màu xám choàng lên 
người. Ông châm một nén hương 
rồi tẻ ra cắm ở mấy bàn thờ Phật. 
Ông lại cầm dùi đánh nhiều hồi 
vào cái trống sấm. Rồi sau đó 
ông quì tụng niệm ê a một lát lâu. 
Lúc nhỏ khi chưa đi học, tôi hay 
theo chú Ba tôi đi chơi lang thang 
nên cái cảnh Ông Ðiệu bị đòn, tôi 

chứng kiến từ đầu đến cuối. Tôi 
giữ một ấn tượng tốt về nhà chùa 
là bởi sự kiện đó. Có lần chú tôi 
lén chỉ cho tôi coi một cái chum 
đất nung lên men đặt ở sân chùa. 

Chú nói: 
- Cái chum tương đó. 
Tôi hỏi: 
- Sao em để ngoài nắng vậy? 
- Ðem dang cho tương nó 

ngon. Mày tưởng chùa gọt vỏ bí 
vỏ bầu rồi bưng đổ đó hả? Không 
có. Ðem bỏ vô chum tương, để 
lâu nó thành tương. 

Chú tôi không có óc khoa 
học, hay tin lời người khác mà 
không chịu phối kiểm với thực tế, 
thỉnh thoảng lại hay nói ẩu nên 
tôi không biết sự thực có phải 
đó là một cách làm tương đơn 
giản hay không. Nhưng cho dầu 
không cho biết chắc, tôi cũng 
có thể quả quyết rằng cách làm 
tương ở chùa này phải là cách 
đơn giản thô sơ hơn hết. Cứ nhìn 
lối sống của thầy trụ trì và của 
ông Ðiệu là biết ngay. Ngoại trừ 
cái áo nâu dài mặc đi ra đường là 
tươm tất, còn khi ở chùa thì thầy 
mặc áo vải thô vạt hò màu xám 
có nhiều mụn vá nơi vai hoặc nơi 
cùi chỏ. Cái vạt áo nhọn làm cho 
dáng thầy từ mảnh mai trở nên 
gầy gò. Thuốc lá thầy hút là thứ 
thuốc tự tay thầy trồng. Vài chục 
cây thuốc mọc ở một vạt đất nhỏ 
đầy sỏi đá nơi cửa sổ nhà Ðông, 
có những lá già ở gần gốc đã 
được tướt đi. Ði ra đường thì thầy 
mang guốc sơn, còn ở chùa thì 
mang guốc bằng gỗ cây sầu đông 
tự thầy đẽo lấy. Quai guốc là một 
mảnh da trâu cứng. 

Một cảnh chùa nghèo nàn như 

vậy không thể ban phát lợi lộc 
vật chất cho ai hết, nhưng nhờ đó 
mà nó trở nên thân mật với mọi 
người. Ai muốn ghé chơi chùa 
cũng được, ghé vào giờ nào cũng 
được, của Tam quan gần như 
không bao giờ đóng. Nhà chùa 
không phải coi chừng kẻ trộm 
cắp vì chẳng có chi đáng để trộm 
cắp. Có mấy bụi chuối mốc đúng 
ở mái chùa là hay có trái hườm 
trên những buồng chuối nặng. Lũ 
chim chào mào tọc mạch bao giờ 
cũng thấy trước và lén mổ trộm. 
Người từ xóm lại phải đi băng 
qua một quãng đồng trống, ai 
công đâu xách một buồng chuối 
trên tay. Quả rằng chỉ có lũ chim 
là chuyên môn ăn trộm quả chùa. 
Mấy trái mãng cầu chín quên hái 
ngoài vườn, chùm ớt đỏ, nơi bụi 
ớt ở vại nước rủ rê lũ chim đội 
mũ, chim chìa vôi tụ hội lại vừa 
ăn vừa nói chuyện rinh rả. Bụi 
thơm, cây mít ở sau lưng chùa thì 
có lũ sóc ranh mãnh dòm chừng. 

Người tìm đến chùa thường 
để xin nghỉ mát hay để tìm nước 
uống. Ðó là trường hợp những 
người cấy lúa, cuốc cỏ mía ở 
những đám ruộng đám thổ gần 
đó. Buổi trưa nghỉ tay, về trong 
xóm thì xa, ngồi dưới gốc cây thì 
hanh nắng, sẵn có chùa gần xin 
vào nghĩ ở chái sau. Nước uống 
thì sẵn ở chum, dùng bao nhiêu 
cũng có, tha hồ. Tuy nhiên, dùng 
chỉ hết mươi gáo nhưng họ bảo 
nhau ra giếng xách châm vào cho 
đầy đủ đầy lu, đỡ tay chú Ðiệu 
một bữa. Hôm nào mo cơm gói 
theo mà thiếu đồ ăn thì chú Ðiệu 
múc cho chén nước. 

Mấy đứa chăn bò, lũ nhỏ 
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hái củi hay ghé xuống chùa xin 
muối. Bò lùa thả ăn ở chân núi 
còn chúng thì tụ hội lại đánh đáo 
đánh trống hoặc sục sạo vào các 
bụi cây để hái ổi, hái sim, múi 
dẻ, nhãn chày... Khi không nhằm 
mùa trái cây thì bứt đỡ lá dang lá 
me rồi xuống chùa xin muối lên 
chấm ăn. Bước qua vại nước thấy 
có ớt chín thì lén hái một hai trái 
để lên giã chung với muối.

Nếu thầy trụ trì hay chú Ðiệu 
bắt gặp thì cũng chỉ “Ê! Ê!” vài 
tiếng và người phạm lỗi rút tay ra, 
bẽn lẽn cười rồi đi luôn. Không 
ai nỡ nghĩ rằng đó là một sự ăn 
cắp. Cái không khí tịch mịch bao 
dung nuôi dưỡng hỉ xả. 

Lên bảy tuổi tôi đi học ở 
trường Thiên Ðức, cách nhà một 
con đò và hai cây số đường bộ. 
Trường nằm ở trên chỏm núi. Do 
mấy người bạn lớn dẫn dắt, một 
hôm đang giữa giờ học tôi cũng 
“xin phép thầy cho ra ngoài”. 
Thật tình tôi không hiểu “đi ra 
ngoài” là đi đâu mà cứ thấy mấy 
chị lớn hay giơ ngón tay lên xin. 
Gạn hỏi mãi một chị tên là Khoan, 
- sau này lên lớp Tư tôi cứ kêu là 
chị Lưu Khoan bởi ngẫu nhiên tôi 
đọc được trong một cuốn sách tập 
đọc cũ của cha tôi kể sự tích ông 
Lưu Khoan có người thị nữ bưng 
bát cháo lên hầu, lỡ tay đánh đổ 
cháo ra áo chầu vân vân, - giảng 
cho tôi nghe: 

- Ði ra bụi duối ngồi mát. 
Tôi nói: 
- Ngồi trong lớp đâu có nực? 

Mát buồn ngủ luôn. 
- Nhưng đâu bằng ở ngoài 

núi? Sẵn trái duối chín hái ăn 
luôn. 

- Nhằm trúng cây duối ngọt 
thì trái duối chín ăn như đường 
phèn, - tôi đang nghĩ tiếp. Nhằm 
cây duối trái đắng thì bỏ đi, lựa 
cho được cây duối ngọt. Kiến 
vàng đít bự ưa trái duối lắm, bò 
từng đàn... 

- Ðôi hồi chạy tuột dốc xuống 
luôn chùa Cảnh Phước, - chị 
Khoan tiếp. Xin vài trái chanh 
chấm ăn với muối. 

Thế là tôi lập tâm muốn đi 
hoang một bữa. Tôi đợi giờ chữ 
Nho của thầy Lê Ngu Tân. Thầy 
hiền, không đứa nào sợ. Chị 
Khoan đợi tôi ở ngoài cửa lớp. 
Thấy tôi ra, chị khen liền: 

- Ðược đó. Mày phải dạn lên 
một chút. Thôi bữa nay khỏi ăn 
duối đi. Tao cho mày xuống chùa 
Cảnh Phước. 

Không cần hỏi tôi có đồng ý 
không, chị cứ xổ dốc luôn. Trời 
ơi! Triền dốc thì đứng mà chị cứ 
chạy băng ào, chạy quá đà phải 
ôm luôn một nhánh cây mới hãm 
bớt tốc lực. Nhiều lần như vậy. 
Cuối cùng chúng tôi lọt vào sân 
chùa. 

Kèm với sự bỡ ngỡ, cái cảm 
tưởng đầu tiên của tôi là chùa 
Cảnh Phước giàu hơn chùa Châu 
Lâm. Có nhiều màu trắng của 
vôi mới nơi trụ hiên, nơi vách. 
Có sự bằng phẳng rộng rãi nơi 
sân, các lối đi được viền bằng cỏ 
tóc tiên. Hoa được trồng thành 
bồn. Có một dãy những cái hồ 
lớn đắp bằng xi măng trong thả 
bèo hay trồng sen. Vườn chùa kế 
tiếp theo sân. Một cây sàn vọt 
nước cất tiếng kẽo kẹt. Nhiều cây 
chanh lá xanh um đứng kề thêm 
giếng. Khế, ổi, bụi môn bạc hà, 

cây bưởi, vạt bắp, vạt củ mì, và 
xa hơn, những cây cao có hoa 
màu đỏ đứng cạnh những ngôi 
tháp. Nhiều lần sau tôi lại có 
dịp xổ dốc để xuống thăm chùa 
Cảnh Phước và mỗi lần như vậy 
giúp tôi khám phá thêm một nét 
phong lưu của chùa. Thầy trụ trì 
vui vẻ nhìn chúng tôi, ngắt cho 
những trái chanh vừa vò đầu âu 
yếm. Những lúc ấy tôi bỗng nhớ 
đến khuôn mặt trầm ngâm của 
thầy Châu Lâm và không hiểu 
tại sao tôi chợt thấy thương thầy. 
Tôi thương ngôi chùa nghèo, có 
nhiều màu xám nơi cửa nơi vách, 
có một cái sân không đủ sức để 
bằng phẳng và vuông vức, có 
nhiều sỏi đá đến nỗi cây khế cũng 
không trỗ được màu xanh. 

Chùa Châu Lâm có một cái 
tên nôm là “Chùa Ðống Ma”. Tên 
đó dành cho những người bình 
dân trong xóm gọi. Chùa Cảnh 
Phước không có tên nôm. Trong 
tuổi ấu thơ, tôi đã nghĩ rằng đó là 
một sự thiệt thòi của kẻ giàu. Lớn 
lên, tôi biết rằng có nhiều ngôi 
chùa vừa giàu có vừa có đủ hai 
tên. Như Chùa Ðá Trắng với tên 
“Sắc Tứ Từ Quang Tự”, Chùa Tổ 
với tên là “Sắc Tứ Bát Nhã Tự”. 
Sắc tự tức là được nhà vua công 
nhận và ban cho cái tên. Như là 
những con người ở ngoài đời vừa 
giàu vừa sang. Ở Phong Thăng 
có một ngôi chùa giàu mà không 
được “sắc tứ”. Nhưng có tên là 
chùa Bảo Sơn. Bảo Sơn, Linh 
Sơn, Phước Sơn... những cái tên 
khi đọc lên có âm dụng đến cả 
âm ba, món trang sức không đòi 
hỏi phải có nhiều tiền mới sắm 
được. Có một món quà chùa sẵn 
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lòng tặng cho ai cần: đó là những 
cành bông điệp. 

Không biết tục lệ xuất phát 
từ đâu mà cả làng tôi mỗi lần có 
việc cúng kỵ là chỉ chăm chăm đi 
hái bông điệp để cắm lên bàn thờ. 
Nếu nhằm ngày Tết tháng Giêng 
thì có thể cắm thêm bông vạn thọ, 
bông trang đỏ. Những loại khác 
như cúc, thược dược, huệ, hồng... 
dầu đẹp nhưng là món cắm chơi 
giữa người trần với nhau. Tục lệ 
đó chắc đã nhắm một mục đích 
kinh tế rõ rệt: cây bông điệp 
trồng một lần mà ra bông cả vài 
chục năm bởi nó là thân mộc lớn 
cỡ bằng cây táo nhơn. Hoa có hai 
loại, màu đỏ và màu vàng mọc 
thành chùm nên chỉ cần bẻ ba 
nhánh nhỏ là đủ ghép thành một 
bình. Chùa trồng ba, bốn cây ở 
trên lối đi và như vậy là đủ cho 
nhu cầu của một xóm. 

Sự liên hệ giữa dân xóm và 
nhà chùa là một liên hệ tinh thần, 
dầu không sâu đậm thiết tha 
nhưng mà lúc nào cũng sẵn sàng 
hiện diện. Khi có niềm đau nỗi 
buồn quá sức giải quyết của người 
thì về chùa để tìm sự an ủi và hy 
vọng. Nhà có tang mời thầy tụng 
kinh siêu độ, nhà có người đau 
ốm trầm kha mời thầy tụng kinh 
cầu an. Mười năm một lần, ban trị 
sự Ấp tổ chức đàn tràng mời thầy 
hành lễ, làm chay múa lục cúng 
suốt ba ngày đêm để cầu an cho 
dân chúng cả Ấp. Người lớn trẻ 
con, thanh niên thiếu nữ dập dìu 
tới dự, áo quần tươm tất tắt mặt 
mày tươi  vui khiến tôi nghĩ rằng 
đây vừa là lễ Tạ Ơn cho mười 
năm đã qua vừa là Lễ Cầu An cho 
mười năm sẽ tới. Cỗ bàn dọn ra, 

ai có mặt cũng được mời ngồi và 
cầm đũa thọ trai, không phân biệt 
kẻ lớn người nhỏ kẻ sang người 
hèn. Y như trong những ngày lễ 
lớn làm chay ở chùa. 

Trong những ngày đó, người 
có cầm tới bao đèn bao đang hay 
buồng cau nải chuối, người có 
góp phần công đức năm cắc một 
đồng hay gói trà phong bánh đều 
được mời dự bữa cơm chay ngang 
hàng với kẻ chỉ tới tò mò đứng 
coi. Có người quá nghèo thì tới 
lãnh phần gọt vỏ bí vỏ khai hay 
vo gạo đãi đậu. Có người tối mặt 
tối mày trong bếp. 

Một lần tôi theo ông tôi tới dự 
lễ Rằm tháng Bảy ở chùa. Thầy 
trụ trì ngồi nói chuyện bình thản 
với khách trong khi các người nấu 
cỗ dọn bàn cứ tự động lo liệu lấy. 
Họ tự sai phái, phân công làm 
như chuyện chùa là chuyện của 
nhà họ. Những tiếng kêu gọi, hỏi 
han, dặn dò đan chéo vào nhau: 

- Ðưa đây chai dầu phộng! 
- Ra vác thêm bó củi, em em. 

Lãy bó gộc ở chỗ gốc táo đó. 
- Lu gạo để ở đâu? Chớ tin 

này vét hết rồi. 
- Hỏi chú Ðiệu. Chú Ðiệu ơi! 

Ủa, mà cứ xúc thúng gạo lúa Gòn 
của cô Năm mới đội tới đó cũng 
được mà. 

- Bí sáp này chắc lấy giống 
ở Ðờ-răng [Ðơn Dương]. Trái to 
mà dài như con heo. Ở trong chùa 
Tổ, nấu chay có la-ghim Ðờ-răng 
và Trà Lạch [Ðà Lạt] chở xuống. 
Phải, chùa Tổ là chùa nổi tiếng 
nhất của cả tỉnh, có nhiều đạo 
hữu giàu ở các tỉnh khác cũng xin 
quy y làm đệ tử. Một số các đệ 
tử gốc ở Dran, Ðà Lạt. Mỗi kỳ lễ 

lớn, họ gởi theo xe hàng xuống 
từng giỏ cần xé to những bắp su, 
cà rốt, khoai tây, đậu Hòa Lan, 
củ cải... Người ra tả rằng, - có lẽ 
phần lớn theo tưởng tượng - các 
bà đệ tử đều mập mạp, áo dài kim 
tuyến lóng lánh và vàng đeo đày 
cổ tay, ngón đeo đày cà rá hột 
xoàn. Khi ngồi nghĩ đến một cỗ 
chay thịnh soạn ở Chùa Tổ, các 
bà Lý Bà Hương chắc có ước ao 
được thưởng thức coi nó ngon ra 
làm sao nhưng tôi tin rằng đồng 
thời họ lại cũng đang thêm yêu 
thương ngôi chùa nghèo của họ 
và cuộc đời tầm thường của chính 
họ. Nghèo nàn là một sợi dây 
thân ái ràng buộc mọi người. Khi 
có đồng tiền dính dự vào thì đồng 
tiền gây mầm chia rẽ. 

- Không khí của một bữa 
cỗ chay khác xa với một bữa cỗ 
mặn. Không có sự náo nức của 
người dựt lễ cỗ. Không ai tham 
ăn, háu ăn, mọi người đều hườn 
đãi mời mọc nhau. Chỉ vì món 
chay của nhà quê hồi đó không 
có những mỹ vị đam mê. Xào thì 
đậu đũa xào dầu, mướp xào dầu, 
khoai lang xào dầu. Ðại khái là 
một món rau trái được lăn qua 
trong dầu phộng rồi nằm trong 
chảo đậy vung hầm hơi cho chín. 
Món canh thì nhờ đậu phộng mà 
ngọt, khác nhau chỉ có bát này là 
bí đỏ, bát kia là bầu, bát nọ là rau 
cải. 

Trong bữa ăn có bày luôn cả 
các món tráng miệng. Và mười 
lần như một, thế nào cũng có một 
người đưa ra ý kiến: 

- Ăn chay thì gắp bỏ nhiều 
món vô chung một bát rồi ăn mới 
ngon. 
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Lần nào dự bữa ăn chay tôi 
cũng có ý đợi chờ xem ai sẽ đầu 
tiên nói lên câu đó. Ở nhà tôi thì 
y như cô Bảy tôi lãnh phần nói 
trước. Và chú Ba tôi thực hành 
liền. Chú lấy một bát canh, bẻ 
bánh tráng nướng bỏ vô, gắp xào 
đậu xào khoai, nộm đu đủ bỏ vô 
và chú chuẩn bị biểu diễn. Cô tôi 
đẩy đĩa cốm và bánh in lại gần (ở 
miền Trung, cốm là thứ bánh làm 
bằng bột nếp rang trộn đường 
đóng khuôn): 

- Bỏ luôn miếng cốm vô. 
Chú Ba cười liền: 
- Phải đó, như vậy mới đúng 

điệu ăn chay. 
- Khi tôi lớn lên đi đây đi 

đó, tôi được dịp ghé thăm nhiều 
ngôi chùa sang trọng, được dự 
nhiều bữa tiệc chay thịnh soạn 
ngon lành. Mỗi lần như vậy là 
lòng tôi lại bùi ngùi nhớ đến ngôi 
chùa quê của tôi, đến những bữa 
cỗ chay thanh đạm nghèo nàn, 
thanh đạm đến mức “có thể trộn 
nhiều món vào nhau” mà không 
sợ mất hương vị. Bởi lẽ, than ôi, 
có hương vị gì đâu mà gọi bằng 
mất? 

Những kỷ niệm ngày thơ ấu 
dầu có thời gian cách trở nhưng 
bây giờ đây mỗi lần nhớ lại là 
tôi thấy hiện lên rõ ràng trước 
mặt. Tôi có thể nghe cả giọng 
nói với âm thanh riêng biệt của 
từng người. Bà Bộ, buôn trầu cau 
ở Chợ Chiều, mỗi lần lễ xong tới 
mục thiêu vàng là khệ nệ lãnh 
bưng cái nia lớn trên xếp đầy 
những tờ giấy tiền, thanh y, giấy 
vàng bạc ra trước sân chùa. Bà 
châm lửa đốt từng xấp rồi chắp 
tay nhìn ngọn lửa một cách cung 

kính. Những tàn tro giấy vỡ ra, bị 
hơi nóng cuốn hút bay lên, lượn 
lững lờ. Bà xuýt xoa vái bốn phía 
rồi nói với những bà con đứng 
nhìn chung quanh: 

- Các Ðẳng tới nhận áo và 
vàng bạc đó. Các Ngài đứng ở 
trên cao. 

Không ai bày tỏ ý kiến. Bà 
đành nói tiếp, như để thuyết phục 
một kẻ hoài nghi, tưởng tượng 
nào đó, cái lý luận bà đã chuẩn bị 
sẵn ở nhà, có lẽ đã nói nhiều lần ở 
nhiều nơi rồi: 

- Chớ trời đâu có gió mà tàn 
tro cứ nhắm trên cao mà bay? 

Mọi người vội vã nghiêm 
chỉnh và kính cẩn. Cả cái không 

gian âm u của buổi chiều nơi sân 
chùa như đầy những vong linh, 
những cô hồn tụ hội. Bà Bộ thật 
xứng đáng được các Ðẳng ban 
thưởng. Tôi chưa thấy một khuôn 
mặt nào rạng rỡ như khuôn mặt 
bà lúc ấy. 

Trải qua cuộc chiến giằng co, 
ấp Quảng Ðức của tôi đã thành 
bãi chiến trường. Ðồng bào bỏ 
nhà cửa ruộng vườn lũ lượt gòng 
gánh ra đi. Ngôi chùa xưa chắc 
còn tịch liêu tàn phế hơn xưa, 
những con chim chào mào chìa 
vôi chắc cứ ngang nhiên làm tổ 
ngay ở chái sau, hiên trước./. 

Võ Hồng 

Học giả phân phân bất nại hà
Đồ tương linh đích khổ tương ma 
Báo quân hưu ỷ tha môn bộ 
Nhất điểm xuân quang xứ xứ hoa

Tuệ Trung Thượng Sĩ

Học đạo mênh mang ai có hay,
Gạch đem mài gạch, nhọc nhằn thay!
Cửa người anh hãy thôi nương dựa,
Một ánh xuân về hoa đó đây.

Ðỗ Văn Hỷ dịch
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THÁI TÚ HẠP

chiều thăm thẳm nhớ

có những buổi chiều ray rứt nhớ
hàng tre chim hót ngập hồn ta
dòng sông soi bóng mây phiêu bạt
tiếng ru ngọt lịm nắng quê nhà

hương tóc em thơm qua ngõ trúc
bàn tay quỳnh nở giữa đêm sương
ta nằm trên cỏ mơ giấc bướm
chiến bào yên ngựa - chuyện hư không

thuở ấy lòng ta hồ tịnh vắng
em về như hạt bụi vu vơ
cơn gió đìu hiu nhàu mặt nước
ta bà xa xót những trăng thơ

những buổi chiều hoang hồn viễn xứ
canh gà xao xác nhớ mênh mông
giọng ca thánh thót bên thềm nắng
chiều đứng im lìm trên ngọn phong

ta ở bên này thăm thẳm nhớ
hỏi người cố quận có buồn không?
hơi thở hương trầm dâu biển đó
nghĩa tình sông núi chắt chiu mang?

gọi mãi thiên thu đời tĩnh lặng
thời gian biền biệt vết chân xa
con chim tận tuyệt nghìn khuya hót
mấy cõi sầu riêng thấu tim ta
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THÁI TÚ HẠP

tâm ở lại

vạn dặm trời quê sương khói ngút
vườn xưa bóng mẹ hắt hiu sầu
ta nghe phiến nắng vừa rơi vỡ
trong cõi hồn hoang phế thương đau

có phải năm năm đời vụt mất
trong mắt người hư ảo biển dâu
chiều nghiêng qua mái chùa im vắng
tiếng hát mẹ buồn như mưa ngâu

có phải mùa tan những lá nguồn
sông u hoài nhớ bến đò ngang
hàng cau lưu luyến nồng vôi cưới
trong tiếng thở dài xót xa thương

mây vẫn theo đời mây giong ruổi
núi non một dạ sắt son chờ
đời cuốn thân đi tâm ở lại
phương nào ta cũng thấy quê thơ

huyền không động
 
vạn dặm nhưng chung niềm thương nhớ
Huyền Không đá núi vẫn chưa mòn
bóng nắng chiều soi hiền triết đó
trăm năm đồng vọng tiếng chuông ngân

trăng biếc nghìn khuya hồn cổ tự
lối đi về quạnh quẽ khói sương
lên cao đá tảng rừng cây dựng
hơi thở phù vân đau cố hương

trang Kinh giở mãi đều vô sắc
đá núi trầm ngâm chuyện thế nhân
hạt cát bên bờ hằng sa mộng
vô lượng triều dâng sóng bạt ngàn

bao giờ chim Quốc về Non Nước
mây nguồn chuyển nhớ bến Tiên Sa
Huyền Không mấy đỉnh trời ta đến
hoa cỏ hoài in dấu Quảng Đà

ta hỏi mây trời có thở than
đường lên thăm thẳm Ngũ Hành Sơn
có nghe sông núi đầy tâm niệm
cốt nhục tình ta thấm tận hồn
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FIRST, LOOK TO your posture: arrange the 
legs in the most comfortable position; set the 
backbone as straight as an arrow. Place your 

hands in the position of meditative equipoise, four 
fi nger widths below the navel, with the left hand 
on the bottom, right hand on top, and your thumbs 
touching to form a triangle. This placement of the 
hands has connection with the place inside the 
body where inner heat is generated. Bending the 
neck down slightly, allow the mouth and teeth to 
be as usual, with the top of the tongue touching the 
roof of the mouth near the top teeth. Let the eyes 
gaze downwards loosely ‒ it is not necessary that 
they be directed to the end of the nose; they can 
be pointed toward the fl oor in front of you if this 
seems more natural. Do not open the eyes too wide 
nor forcefully close them; leave them open a little. 
Sometimes they will close of their own accord; that 
is all right. Even if your eyes are open, when your 
mental consciousness becomes steady on its object, 
these appearances to the eye consciousness will not 
disturb you. 

For those of you who wear eyeglasses, have 
you noticed that when you take off your glasses, 
because of the unclarity there is less danger from 
the generation of excitement and more danger 
of laxity? Do you fi nd that there is a difference 
between facing and not facing the wall? When you 
face the wall, you may fi nd that there is less danger 
of excitement or scattering. These kinds of things 
can be determined through your own experience. 
. . . 

TRY TO LEAVE YOUR mind vividly in a 
natural state, without thinking of what happened in 
the past or of what you are planning for the future, 
without generating any conceptuality. Where does 
it seem that your consciousness is? Is it with the 

eyes or where is it? Most likely you have a sense 
that it is associated with the eyes since we derive 
most of our awareness of the world through vision. 
This is due to having relied too much on our 
sense consciousness. However, the existence of a 
separate mental consciousness can be ascertained; 
for example, when attention is diverted by sound, 
that which appears to the eye consciousness 
is not noticed. This indicates that a separate 
mental consciousness is paying more attention to 
sound heard by the ear consciousness than to the 
perceptions of the eye consciousness. 

With persistent practice, consciousness may 
eventually be perceived or felt as an entity of mere 
luminosity and knowing, to which anything is 
capable of appearing and which, when appropriate 
conditions arise, can be generated in the image 
of whatsoever object. As long as the mind does 
not encounter the external circumstance of 
conceptuality, it will abide empty without anything 
appearing in it, like clear water. Its very entity is 
that of mere experience. Let the mind fl ow of its 
own accord without conceptual overlay. Let the 
mind rest in its natural state, and observe it. In the 
beginning, when you are not used to this practice, it 
is quite diffi cult, but in time the mind appears like 
clear water. Then, stay with this unfabricated mind 
without allowing conceptions to be generated. In 
realizing this nature of the mind, we have for the 
fi rst time located the object of observation of this 
internal type of meditation. 

The best time for practicing this form of 
meditation is in the morning, in a quiet place, when 
the mind is very clear and alert. It helps not to have 
eaten too much the night before nor to sleep too 
much; this makes the mind lighter and sharper the 
next morning. Gradually the mind will become 
more and more stable; mindfulness and memory 
will become clearer.

TIBETAN MEDITATION 
INSTRUCTIONS

The Dalai Lama
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HƯỚNG DẪN THIỀN CĂN BẢN
Nguyên Giác dịch

Hãy cố gắng để tâm trong trạng thái tự nhiên 
một cách sinh động, không nghĩ gì về chuyện quá 
khứ hay về chuyện bạn tính làm trong tương lai, 
không khởi lên bất kỳ một khái niệm nào.

Trước tiên, hãy sửa soạn tư thế của bạn: xếp 
chân ở vị trí thoải mái nhất; xương sống thẳng 
như mũi tên. Đặt hai bàn tay vào thế quân bình 

(khoảng cách chiều rộng bốn ngón tay dưới rún) với 
bàn tay trái ở dưới, bàn tay phải đặt trên, và các ngón 
cái chạm nhau để thành một hình tam giác. Tư thế 
này của các bàn tay có liên hệ với cơ thể, nơi nội 
nhiệt khởi lên. Nghiêng cổ xuống chút xíu, để miệng 
và răng như bình thường, với đầu lưỡi chạm vào vòm 
trên của miệng gần các răng phía trên. Hướng mắt 
nhìn xuống thả lỏng – không cần thiết phải nhìn vào 
chóp mũi; mắt có thể hướng về sàn nhà phía trước 
chỗ bạn ngồi, nếu điều này tự nhiên hơn. Đừng mở 
mắt quá lớn mà cũng đừng nhắm mắt; hãy để mắt 
mở hé chút xíu. Đôi khi mắt sẽ khép lại tự nhiên; thế 
cũng được. Ngay cả nếu mắt đang mở, khi ý thức chú 
tâm đều đặn vào đối tượng, các hiện tướng của nhãn 
thức sẽ không quấy rối bạn.

Với những người mang kính, bạn có ghi nhận 
rằng khi gỡ kính ra (bởi vì mắt thấy ít rõ ràng cho 
nên sẽ ít cơ nguy hơn từ sự sinh khởi kích động) sẽ 
có thêm cơ nguy của sự lơi lỏng? Bạn có thấy có 
dị biệt giữa việc hướng mặt vào tường và không 
hướng mặt vào tường? Khi hướng vào tường, bạn 
có thể thấy là có ít cơ nguy của sự kích động hay tán 
tâm? Qua kinh nghiệm, bạn sẽ quyết định tư thế nào 
đó sao cho thoải mái, dễ an tâm...

Hãy cố gắng để tâm trong trạng thái tự nhiên 
một cách sinh động, không nghĩ gì về chuyện quá 
khứ hay về chuyện bạn tính làm trong tương lai, 
không khởi lên bất kỳ một khái niệm nào. Ý thức 
của bạn đang ở nơi đâu? Nó [ý thức] đang ở với 
đôi mắt hay ở đâu? Nhiều lúc, bạn sẽ cảm thấy nó 
[ý thức] liên kết với đôi mắt, bởi vì hầu hết nhận 
thức về thế giới này được khởi lên là xuyên qua mắt 

thấy. Điều này là do dựa quá nhiều vào cảm thức 
của chúng ta. Tuy nhiên, sự hiện hữu của một ý 
thức riêng biệt có thể biết chắc được; thí dụ, khi chú 
tâm hướng về âm thanh thì những gì xuất hiện qua 
nhãn thức không được ghi nhận. Như thế cho thấy 
một ý thức riêng biệt đang chuyên chú hơn vào âm 
thanh nghe qua nhĩ thức, hơn là ảnh của nhãn thức.

Với tu tập kiên trì, ý thức có thể được nhận ra 
hay được cảm nhận như một thực thể của ánh sáng 
thuần khiết và của tánh biết, mà đối với nó bất kỳ 
thứ gì cũng có khả năng xuất hiện, và nó [ý thức], 
khi các điều kiện thích nghi hội đủ, có thể được sinh 
khởi trong hình ảnh của bất kỳ đối tượng nào. Khi 
nào mà tâm không đối phó với khái niệm về ngoại 
cảnh, tâm sẽ an trú rỗng không mà không có gì xuất 
hiện trong nó, hệt như nước trong. Thực thể của nó 
[tâm] là thực thể của kinh nghiệm thuần túy. Hãy 
để tâm trôi chảy tự nhiên mà đừng phủ lên khái 
niệm nào. Hãy để tâm an nghỉ trong trạng thái tự 
nhiên của nó, và quan sát nó. Lúc đầu, khi bạn chưa 
quen với pháp này, nó thật là khó, nhưng dần dần 
tâm sẽ xuất hiện như nước trong. Rồi thì, hãy an 
trú với tâm không bị thêu dệt này, và đừng để khái 
niệm nào sinh khởi. Khi chứng ngộ bản tánh của 
tâm, chúng ta sẽ lần đầu tiên định vị được đối tượng 
quan sát của loại thiền nội quan này.

Thời gian tốt nhất để tập pháp thiền này là vào 
buổi sáng, tại một nơi im vắng, khi tâm rất trong 
suốt và tỉnh táo. Đêm trước đó, nhớ đừng ăn nhiều 
quá hay ngủ nhiều quá; như thế sẽ làm cho tâm nhẹ 
hơn và nhạy bén hơn vào buổi sáng kế tiếp. Dần 
dần, tâm sẽ trở nên càng lúc càng an bình; sự tỉnh 
thức và trí nhớ sẽ trở thành rõ ràng hơn.

_________

(Dịch từ nguyên tác Anh ngữ “Tibetan 
Meditation Instructions,” một bản văn cô đọng về 
Thiền Tây Tạng do Đức Đạt Lai Lạt Ma đời 14 viết 
cho ấn bản điện tử của Tricycle, một tạp chí Phật 
Giáo tại Hoa Kỳ. Nơi đây, ngài nói về pháp thiền 
này là hãy để tâm vào trạng thái tự nhiên, và hãy 
quán sát tâm này – mà tâm là một thực thể, theo 
ngài, có tánh sáng và tánh biết, nơi đó bất kỳ những 
pháp gì, hiện t ượng gì, sự kiện gì trong thế giới xuất 
hiện với chúng ta cũng đều qua nhận biết của thức. 
Khi ngồi, tóm gọn, chỉ để tâm thả lỏng tự nhiên và 
nhìn vào tâm này, dần dần sẽ thấy bản tánh của 
tâm, Cư sĩ Nguyên Giác dịch)
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Phương tiện
Tuyệt vời thay phương tiện! Nhìn Phật mà 

không thấy phương tiện, nghe Phật mà không thấy 
phương tiện, chẳng tiếc lắm ru? Với năm đệ tử đầu 
tiên, cũng là bạn đồng hành ngày xưa, Phật chỉ cần 
nói Tứ Diệu Đế. Bởi họ đã có đủ chất liệu. Chỉ cần 
“chỉ trăng” là họ thấy ngay. Khổ Tập Diệt Đạo là 
đã đủ. Triệu chứng: Khổ. Nguyên nhân: Gốc của 
khổ. Vấn đề chỉ còn là trị liệu cách nào? Con đường 
(Đạo) phải thấy đúng (chánh kiến) trước rồi mới 
nghĩ đúng (chánh tư duy), nghĩ đúng rồi mới làm 
đúng… Chỉ cần giới định tuệ đủ dứt bệnh tham sân 
si. Một thứ điều trị đặc hiệu. Nhưng khi cần tới Bát 
Nhã thì có Bát Nhã. Nhân vô ngã, Pháp vô ngã. Qua 
sông bỏ bè. Rồi cần tổng hợp, cần nâng cao đã có 
Thường Lạc Ngã Tịnh. Cần cho thấy Như Lai thì 
trợn mắt chiếu hào quang, giữa chặng lông mày…

Khi nói chuyện với đám thanh niên thì có “thần 
tượng” Duy Ma Cật, đại gia, không cần xuống tóc, 
xuất hiện… Ngũ uẩn cũng là một phương tiện. Thị 
hiện vậy thôi.

Tùng địa dũng xuất
Từ đất vọt ra. Đất nào? Cái gì vọt ra? Đất tâm. 

Tâm địa. Vọt ra cái sự gọi là “phát tâm” muốn làm 
Phật, muốn thành Phật, “vô thượng chánh đẳng 
chánh giác” chứ không bằng lòng với A-la-hán, 
Bích Chi, Duyên Giác, Bồ-tát… Có phát tâm thì 
mới bố thí, trì giới, mới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 
định, trí tuệ… ba-la-mật và dĩ nhiên mới có “tri 
kiến” Phật sau khi đã được “khai thị” mà “ngộ 
nhập”! Nhưng hình như không chỉ vậy. Nhìn kỹ lại 
mới thấy thân xác con người cũng “tùng địa dũng 

xuất” (từ đất vọt ra) đó thôi. Ít nhất cái thân tứ đại 
đất nước gió lửa (C, H, O, N) cũng từ đất, tạng đất. 
Bởi trong cơ thể con người đã có 60-70% thể trọng 
là nước, có 60 nguyên tố, khoáng chất đều từ đất 
mà ra như đồng, chì, sắt, kẽm, mangan…, các loại 
muối K, Na… Một người nặng 70kg đã có 10kg 
là Calci (vôi), 7 kg Phospho, 1kg muối (Natri)… 
Không “tùng địa cũng xuất” ư?

Chúng sanh
“Chúng sanh tức phi chúng sanh thị danh chúng 

sanh”. Chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh nên 
mới gọi là…chúng sanh. “Tức phi/ thị danh” thật 
tuyệt vời! Để thấy cái không phải, thấy cái giả 
danh, tạm gọi. Một thứ ngôn ngữ giúp ly niệm, bỏ 
khái niệm để đến cái không phân biệt, ly tướng. Và 
từ đó thấy thực tướng vô tướng. Cho nên nói chúng 
sanh là… chúng sanh thì sai. Nói chúng sanh không 
phải là chúng sanh cũng sai. Hiểu chúng sanh là con 
người, là mọi sinh vật – đúng và sai. Vì có rất nhiều 
loại chúng sanh. “Vô số vô lượng vô biên” chúng 
sanh kia mà! Để ý hai chữ “vô biên” mà coi. Nó 
lạ chứ. Bởi không chỉ là số và lượng để có thể cân 
đong đo đếm, dù không thể cân đong đo đếm xuể!

Cho nên “tùy chúng duyên nhi sanh” thì nghe 
được. Tùy “chúng” duyên với nhau mà “sanh” ra nên 
gọi là “chúng sanh” thế thôi. Nếu không duyên, hết 
duyên, thì hết “chúng sanh” tức khắc. “Diệt độ” vô 
số vô lượng vô biên chúng sanh mà chẳng có chúng 
sanh nào được diệt độ cả là vậy. Không sanh lấy gì 
diệt? Nhưng, cách nào? Phải sống trong Vô ngã, 
Vô tướng. Khi không còn ngã tướng, ngã kiến: ngã, 
nhân, chúng sanh, thọ giả… gì nữa! Ở một nơi không 
có ta, không có người, chúng sanh, thọ giả… thì 
không còn một chúng sanh nào “sinh sự” được nữa.

Ở đâu, nơi đó? Thiền. Định (samatha) và Quán 
(vipassana).

“Thức tự tâm Chúng sanh
Kiến tự tâm Phật tánh”.

Chúng sanh không có ở ngoài. Nó ở trong. 

Thấp Thoáng Lời Kinh
Đỗ Hồng Ngọc

Sống Như Lai, ăn Như Lai, ngủ Như 
Lai, ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai… 
Cho nên Phật cười. Cười tủm tỉm. Nụ 
cười vui mà từ bi, mà an lạc.
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Trong tự tâm. Nó bày ra, dựng lên, vẽ vời trong tự 
tâm ta mà ta chẳng ngờ! Thức là cái biết do biện 
biệt, phân tách, đối chiếu, so sánh. Thức tràn ngập, 
hỗn mang. Thế giới phẳng, toàn cầu hóa, thức càng 
điên đảo. Thức nhiều khi từ tưởng mà ra, nhưng cần. 
Chẳng hạn cần thức để thấy chúng sanh ngọ ngoạy 
tràn ngập trong tự tâm ra sao. Nó ngọ ngoạy vì nó 
muốn quậy phá, muốn luân hồi, muốn bay nhảy từ 
tầng này sang tầng khác, sáu nẻo thênh thang, chút 
vầy chút khác… “Thức” nó, nghĩa là thấy rõ, hiểu 
rõ về nó, phân tách nó ra một cách thấu đáo, hóa ra 
nó do ta tự tạo ra, không ai khác, là một thứ puzzle, 
lắp ghép, tương tác, tùy duyên. Từ tâm ta mà chúng 
sanh ra. Khi rõ vậy rồi thì thôi. Dẹp đi. Khi dẹp nó 
đi thì không còn cần “thức” nữa. Mây tan rồi thì trời 
trong trăng sáng. Và lúc đó là “Kiến”. Thấy. Thấy 
rõ. Chiếu Kiến. Và Kiến gì? Kiến “Phật tánh”. Phật 
tánh cũng lại ở ngay trong tự tâm ta. Không ở ngoài 
đến. Ai cũng sẵn có. Cho nên ai cũng sẽ là Phật, một 
khi “Thức tự tâm chúng sanh thì sẽ kiến tự tâm Phật 
tánh”. Vậy thôi.

Trí và thức
Thức để dẫn đến tranh chấp, được thua, hơn 

kém, thị phi. Thức từ lục căn với lục trần mà sinh 
sự. “Nhãn nhỉ tỷ thiệt thân ý” ve vãn với “Sắc thanh 
hương vị xúc pháp” mà sinh đủ thứ thức. Nhãn thức 
đã đủ mệt. Mỗi người một nhãn thức khác nhau, nên 
mới sinh sự, đấu đá. Còn Ý thức thì vô tận và mới 
thật ghê gớm vì ý dẫn các pháp. Cho nên nếu không 
có cách kềm chế, chúng tung hoàng gieo rắc… đủ 
thứ điên đảo! Một khi lục căn mà thanh tịnh, thức sẽ 
trở thành Diệu quan sát trí. Diệu Quan Sát Trí cung 
cấp những chất liệu chọn lọc an hòa cho Bình Đẳng 
Tánh Trí (Mạt-na-thức đã được chuyển hóa) và cuối 
cùng là Đại Viên Cảnh Trí hay Nhất Thiết Chủng 
Trí, từ A-lại-da thức chuyển sang. Con đường khó, 
nhưng được, nếu rèn luyện.

Nhẫn nhục
Nhục mà cũng nhẫn được thì khó, khó quá. Khó 

quá làm được thì các nhẫn khác cũng sẽ được. Trong 
lục độ thì bốn thứ Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh 
tấn thuộc Giới. Hai thứ còn lại là Định và Tuệ. Vì 
thế, Giới quan trọng biết bao. Nhưng giới định tuệ là 
một tam giác cân, hai chiều, tác động qua lại. Định 
dẫn đến Tuệ, rồi Tuệ lại dẫn đến Định, Giới. Lòng 

tham mới là gốc. Tham dẫn đến sân, si. Tham dẫn 
đến chấp, thủ. Tham tạo ra ngạ quỷ, địa ngục… Nhẫn 
nhục là một đức, một hạnh, cớ sao cho vào lục độ, 
ngang với thiền định, trí tuệ? Bởi vì không có nhẫn 
nhục thì các thứ khác khó mà hình thành. Người ta 
không thể tu hành gì nếu thiếu nhẫn nhục vậy.

Phật
Có vô số Phật. Hằng hà sa số chư Phật. Không nơi 

nào không có Phật. Không thời nào không có Phật. 
Chỉ cần “ly nhất thiết tướng tức danh chư Phật”. Phật 
là người giác ngộ. Chúng sanh là Phật “chưa giác 
ngộ”. Nhưng không giác rồi cũng phải giác. Sẽ phải 
giác. Cũng phải ngộ, sẽ phải ngộ. Vì Phật và chúng 
sanh đồng nhất thể. Sớm hay muộn mà thôi. Cùng 
một hạt giống cả! Nhưng Đức Phật (Thích Ca) giác 
ngộ sớm nên giải thoát sớm, tìm ra đường đi (Đạo) 
để giúp người với lòng từ bi vô lượng.

Giác ngộ thành Phật chỉ cần “ly tướng” thôi ư? 
Phải. Ly tất cả (nhất thiết) các tướng. Bởi muốn 
thấy biết (tri kiến) được Tánh, Chân như, Bản lai 
diện mục, Thực tướng vô tướng… gì gì đó thì phải 
ly tướng. Bởi “tướng” chỉ là cái “trình hiện” bên 
ngoài, cái “thị hiện”, cái giả danh… chơi vậy thôi. 
Cái “thật” nằm ở đằng sau, bên kia cái tướng, bên 
ngoài cái tướng. Thực ra, vẫn có tướng đó, nhưng 
mà là cái tướng Không. Duyên sinh. Chân không 
mà diệu hữu vậy thôi. Ly tướng không phải trốn 
chạy mà là thấy tướng không phải tướng, “kiến 
tướng phi tướng”. Nói khác đi, lúc đó sẽ thấy biết 
Như Lai. Tướng và tánh quấn quýt nhau. Tướng đó 
thì tánh đó, tánh đó thì tướng đó. Ly tướng mà vẫn ở 
trong tướng. Ở trong tướng mà vẫn ly tướng. Sống 
Như Lai, ăn Như Lai, ngủ Như Lai, ở nhà Như Lai, 
mặc áo Như Lai… Cho nên Phật cười. Cười tủm 
tỉm. Nụ cười vui mà từ bi, mà an lạc.

Như Lai
Phật là Như Lai nhưng Như Lai không phải Phật. 

Như Lai là Như Lai. Không từ đâu đến, chẳng đi về 
đâu. “Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ”. Có khi Phật 
và Như Lai nhập làm một, có khi tách làm hai, ngồi 
vào hai ghế chơi. Nhưng, hai mà một, một mà hai. 
Tùy lúc. Đừng mong dùng âm thanh ánh sáng… mà 
thấy Như Lai. Như Lai thấy qua cách khác. Thấy 
bằng tướng thì không sao tìm được Như Lai vậy. 
Phải “kiến tướng phi tướng” mới được (kiến tướng 



82 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 5 - 2016  

phi tướng tức kiến Như Lai). Nên không thể dùng 
tri thức mà thấy. Phải ở trong định, trong vô ngã. 
Có một thứ định, đi đứng nằm ngồi đều cùng Như 
Lai, với Như Lai. Phật hằng hà sa số trong khi Như 
Lai chỉ có một. Có một mà muôn vàn. Thị hiện vô 
vàn trong sắc, dìu dặt trong tiếng, ngan ngát trong 
hương… Khi chàng thi sĩ hỏi người đẹp xưa của tôi 
đâu rồi, chỉ còn cánh hoa đào năm ngoái đây thôi 
thì gió đông đã cười vào mũi chàng: Hoa đào năm 
ngoái ư? Hoa đào năm ngoái nào? Chỉ có hoa đào 
đời đời kiếp kiếp đó thôi! Người đẹp cũng vậy. Vẫn 
người đẹp đời đời kiếp kiếp đó thôi. (Nhân diện bất 
tri hà xứ khứ/ Đào hoa y cựu tiếu đông phong. Thôi 
Hộ). Phải ra khỏi cái ngã rồi mới thấy. Thấy cái 
“Như Lai thọ lượng” vậy.

Prajna và Prana
Prajna và Prana là một. Như E = mc2. Là một. 

Prajna là Trí tuệ Bát nhã, còn Prana là Nguồn sống. 
Có Prana mới có Prajna và có Prajna thì có Prana. 
Pra là trước, Ana là hơi thở vào, là thở. Trước cái 
thở là cái gì? Là cái chưa cần… thở! Là cái bào thai. 
Cái “Như lai tạng”.

Prana là nguồn sống, từ cõi lặng, quãng lặng, 
trước hơi thở vào. Và nếu nối liền quãng lặng đó 
với nhau, liên tục, miên mật, ta có quãng dừng. Ở 
đó, cái gọi là chết. Hóa ra Chết là Nguồn sống, cái 
gốc của sự sống ư? Và chỉ khi ta hiểu rõ Prana, vui 
đùa tung hứng với Prana, ta có Prajna, Bát nhã. Bát 
nhã là phiên âm của Prajna từ Phạn ngữ. Một thứ trí 
tuệ đặc biệt. Đặc biệt vì nó chẳng phải là trí tuệ. Nó 
tự có, không qua tìm kiếm, biện biệt, so sánh, tính 
toán, học hỏi. Nó là cái biết của trẻ thơ, hồn nhiên, 
trong sáng và từ đó, thanh tịnh. Pra là trước, Jna là 
sự hiểu biết. Trước cả sự hiểu biết. Ấy là tuệ giác. 
Trực nhận. Hiện tiền: cái hiện ra trước sự biết. Ấy 
là Trí, là Tuệ, là Bát nhã. Prana dẫn tới Prajna. Khi 
Prajnã mà Paramita thì gặp Prana.

Paramita
Nói vật chất là năng lượng và năng lượng là vật 

chất chưa đủ, cũng như nói “E = m” thì còn thiếu 
‘c’. Phải qua bờ bên kia (Paramita) thì vật chất 
mới thành năng lượng và ngược lại. Cũng là một 
thôi. Là một nhưng trong điều kiện này thì là năng 
lượng, điều kiện kia thì là vật chất. Duyên sinh cả 
thôi. Thực tướng vô tướng ở đó. Vô lượng nghĩa ở 

đó. Và “như như bất động” ở đó. Paramita, cái cầu 
để qua bờ bên kia. Có khi ở hẳn, có khi lại về. Cho 
nên Gate, Gate, Yết để yết đế… mới là câu thần 
chú, minh chú: Qua đi, qua đi… cũng là Về đi, về 
đi… đó vậy!

Sắc thọ tưởng hành thức
Sắc trong ngũ uẩn là sắc của tâm. Sắc có trước. 

Không sắc chẳng tâm. Không tâm chẳng sắc. Sắc 
dẫn tới thọ. Thọ dẫn tới tưởng, rồi hành, rồi thức… 
Vô minh, hành, thức… Cứ thế chằng chịt. Cứ thế 
quấn quýt. Sắc là vô minh. Thọ là vô minh. Tưởng 
là vô minh. Thọ tưởng mới sinh sự. Ái, Thủ, Hữu… 
này khác. Sinh sự thì sự sinh. “Diệt thọ tưởng định” 
là một kỹ thuật. Thọ không khởi, Tưởng sẽ không 
khởi. “Sắc thọ tưởng hành thức” được xếp theo một 
quy trình, một tiến trình. Tứ đại mới là Sắc–thân, 
còn Ngũ uẩn chính là Sắc–tâm. Nói khác đi, ngũ 
uẩn là tâm. Cho nên “ngũ uẩn giai không” là tâm 
Không. Còn Tứ đại kệ nó. Cứ cho nó lắc lư bay 
nhảy theo kiểu chơi của nó, sanh bệnh lão tử của 
nó. Tha hồ.

Thường Lạc Ngã Tịnh
Từ Vô thường, Khổ, Vô ngã, Bất tịnh… lăn lóc, 

lang thang, trôi nổi – luân hồi – bỗng gặp Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh! Vô thường trở thành Thường, Khổ 
trở thành Lạc, Vô ngã trở thành Ngã và Bất tịnh trở 
thành Tịnh. Không khó. Nó chỉ là mặt bên kia, bờ 
kia, phía kia. Lý thú: nó bất nhị bởi nó vô tướng, vô 
ngã! Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, sanh bệnh 
lão tử. Vô thường quá đi chứ, nhưng cứ đời đời kiếp 
kiếp đều đặn, lặp đi lặp lại như vậy hoài chẳng hóa 
ra là thường ư? Lạc làm sao có nếu không thấy biết 
khổ chính là “nguồn lực”? Cho nên luân hồi sinh 
tử chính là Niết-bàn đó vậy. Sóng ngàn đời về đâu? 
Nước ngàn đời về đâu? Thân tứ đại ngũ uẩn tưởng 
là bất tịnh mà tịnh quá đi chứ, đàng sau kia là bao 
nhiêu nguyên tố chẳng đổi dời? Khi Phật không cần 
“phương tiện” nữa – thì nói trắng ra “Thường, lạc, 
ngã, tịnh” đó thôi. Đều “Như Lai tạng” cả mà!
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Sống
Chim vẫn hót bên hè buổi sáng
Người vẫn ngồi tắm nắng lắng nghe
Tiếng cây lá đón gió hè
Tiếng xe vùn vụt chạy về nơi đâu

Cảnh yên ắng một màu vắng vẻ
Cả xóm nhà không trẻ tung tăng
Trong lòng thỉnh thoảng băn khoăn
Chốn dung thân chỉ có ngần ấy thôi?

Nhạc thay tiếng người thân cười nói
Phim thay người để thấy quẩn quanh
Gọi là có tiếng có hình
Để cho bớt cảnh một mình quạnh hiu. 

Thơ đã giống người yêu yểu điệu
Sách đã thành bạn hiểu lòng nhau
Tuổi già ít muốn đi đâu
Ít ăn ít rượu, nhiều sầu vu vơ. 

Phật pháp vẫn nương nhờ hơi thở
Phật danh luôn niệm ở đầu môi
Một lòng tôn kính đất trời
Tim hay tưởng nhớ hồn người thân thương. 

Đời sống hiểu vô thường vô tướng
Thân tha hương nghiệp chướng đã đành
Thành tâm sám hối sống lành
Sống cho đáng sống kiếp thành người ta. 

(050216, đang đọc Đạo ca Milarepa)

Lê Giang Trần

Tang Bồng
Dạo chơi từ buổ i vô thường 
Mây trôi nước chảy, cội nguồn bâng quơ
Nhân sinh còn lại dòng thơ
Siêu sinh văn điếu tiễn mờ mịt vong
Trời cao đất rộng mênh mông
Bay về đâu những linh hồn tịch liêu?

Gió thu thả lá rợn chiều
Trong lòng mùa hạ rất nhiều mùa đông
Nhớ người đậu bến bên sông
Nhớ tôi một cuộc tang bồng vu vơ
Nhớ tình mãi dệt nên thơ
Con cò lận đận con sò lao đao

Trăng lung linh đã nép vào
Phù vân lãng đãng nghẹn ngào chia tay
Đôi chân thấm rượu lạc loài
Bước cao bước thấp cười hoài lưu vong
Tuổ i khi xanh mọng đòng đòng
Tuổ i khi vàng chín hôn hoàng rụng rơi

Nửa khuya chợt thức giữa đời
Bơ vơ vắng lạnh cõi người ngu ngơ

(093015)
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Chú ng ta đang mắ c 
Thân bị nh, Tâm bị nh, 
Nghiệ p bị nh trong 
cõi ta bà , mà  chú ng ta 

không biế t vị  thuố c chá nh phá p 
để  uố ng trị  bị nh, khi vô thườ ng 
đế n đưa ta về  thế  giớ i bên kia thì 
thậ t đá ng tiế c, mạ ng số ng ta vô 
cù ng mong manh ả o hó a. Đạ o 
Phậ t trong Kinh Tứ  Niệ m Xứ  nó i 
cơ thể  chú ng ta có  tá m loạ i bị nh 
khá c nhau, y tế  khoa họ c gọ i là  
ký  sinh trù ng. Theo Trí  Độ  luậ n, 
Tổ  Sư Long Thọ  nó i bị nh có  hai 
thứ : thân bị nh và  tâm bị nh. Tâm 
có  hai thứ  bị nh là  bị nh tâm lý  và  
nghiệ p bị nh.

Bị nh Ngoạ i duyên: Nắ ng 
mưa, ăn uố ng, thờ i tiế t, tai nạ n, 
thờ i cuộ c chiế n tranh ...

Bị nh Nộ i duyên: Bị nh tâm 
thứ c, lý  do từ  tham đắ m sá u trầ n; 
Mắ t ham thấ y sắ c sanh bị nh về  
gan, tai nghe âm thanh bị nh về  
thậ n, mũ i ngửi mù i bị nh về  phổ i, 
lưỡ i nế m vị  bị nh về  tim, thân 
chạ m xú c bó ng hì nh trong ngoà i 
bị nh về  tỳ , ý  biế t phân biệ t bị nh 
về  phiề n nã o, vô minh.

Bị nh Thân có : Tứ  đạ i, ngũ  
ấ m; uẩ n, đấ t nướ c gió  lử a, sắ c thọ  
tưở ng hà nh thứ c... mà u sắ c, âm 
thanh, mù i vị , chạ m xú c....

Bị nh Tâm: có  lo âu, sợ  sệ t, 
nghi ngờ , tâm rấ t vấ t vả, vi tế , 
phiề n nã o, tham lam luyế n á i, sân 
hậ n đố  kỵ , nhỏ  nhen si mê, í ch 
kỷ , hơn thua, lao đao, lậ n đậ n, 
nhả m nhí  trong cuộ c số ng...

Tâm lý  sợ  hãi tá c độ ng cho 
bị nh nhơn, cầ n hiể u sự  sanh trụ  
dị  diệ t, như cây cả nh bố n mù a, 
xuân sanh, hạ  trưở ng, thu liễm, 
đông tà n. Bị nh mù a đông như cây 
có  chồ i nẩy nụ , hy vọ ng sẽ  mạ nh. 
Như truyện Thiề n Sư ban đêm 
uố ng nướ c trong đầ u lâu, sá ng 
ngà y thấ y do đêm tố i không nhìn 
biế t, uố ng nướ c trong cá i sọ  ngườ i, 
nên ghê tở m ói mửa nhữ ng thứ c ăn 
ngà y trướ c thậ t kinh khủ ng.

Bị nh nghiệ p: đờ i số ng về  
thân thể  nên ăn uố ng, thể  dụ c, 
thuố c men đầ y đủ ,;về  tâm hồ n thì  
đề u đặ n giả i trí , vui chơi an lạ c. 
Nhưng bị nh vẫ n bị nh như thườ ng, 
cầ n phả i nhờ  vị  thuố c chá nh 
phá p củ a Phậ t, nế m uố ng thườ ng 
xuyên, bằ ng cá ch tụ ng kinh, trì  
chú , niệ m Phậ t, tọ a thiề n, sá m 
hố i, để  tiêu trừ  nghiệ p chướ ng, 
thân tâm nhờ  thuố c chá nh phá p 
mà  nghiệ p đượ c thanh tị nh.

Nghiệ p thanh tị nh thì  tâm 
mớ i thanh tị nh

Tâm thanh tị nh thì  thân 
mớ i thanh tị nh

Thân thanh tị nh thì  má u 
mớ i thanh tị nh

Má u thanh tị nh thì  chá nh 
niệ m mớ i thanh tị nh

Chá nh Niệ m thanh tị nh thì  
thân thể  mớ i thanh tị nh

Ở  Đà i Loan, có Phá p Sư Đạ o 
Chứ ng bị  bị nh ung thư, cụ c u á c 
tá nh lớ n, nên khi lễ  sá m bị cấ n 
đụ ng rấ t khó  chị u. Có ngườ i 
Phậ t tử  ở  gầ n, tậ t nguyề n gã y 

mộ t chân, đau bị nh ung thư như 
Ngà i mà  lễ  sá m bớ t bị nh. Ngà i 
nghĩ  mì nh thân thể  đầ y đủ  tạ i sao 
không thự c hà nh đượ c, nên ban 
đầ u Ngà i lễ  sá m ba trăm lạ y, sau 
Ngà i nguyệ n lễ  lạ y sá m mộ t trăm 
ngà n lạ y thì  hế t bị nh. Ngườ i Đà i 
Loan luôn noi gương ấ y, dù ng 
vị  thuố c Chá nh phá p thanh tị nh, 
giú p họ  thêm phá p, nhấ t tâm lễ  
sá m chay tị nh, là m phướ c bố  thí , 
cả  Thế  Giớ i ai cũ ng biế t.

Thự c hiệ n sá m phá p Dượ c Sư 
Lưu Ly Quang vương Phậ t là  là m 
trong suố t an đị nh thân tâm tiêu 
trừ  nghiệ p chướ ng. Chú ng ta cầ n 
Tâm chí  thà nh, Tâm thanh tị nh, 
Tâm an đị nh trong lú c tụ ng kinh, 
trì  chú , niệ m Phậ t, tọ a thiề n, lễ  
sá m, để  trị  thân tâm nghiệ p bị nh 
chú ng ta.

Thờ i Phậ t cò n tạ i thế , có  Y sĩ  
Kỳ  Bà  là  vị  thầ y thuố c tuyệ t vờ i trị  
bị nh về  thân tâm, hướ ng dẫ n bớ t 
ăn uố ng để thanh lọ c thân, tâm lý  
trong sạ ch nhẹ  nhà ng hế t bị nh.

Trị  thuố c chá nh phá p, về  
ngoạ i duyên nên bố  thí , phó ng 
sanh. Ông văn hà o ngườ i Phá p 
gố c Hoa đau bị nh ung thư, trị  
thuố c thế  gian không bớ t, bạ n bè  
khuyên ông nên á p dụ ng phương 
phá p lễ  sá m, niệ m Phậ t, tọa thiề n, 
trợ  duyên bố  thí  phó ng sanh. Ông 
là m theo và bớ t bị nh, đi khá m ba 
Bá c Sĩ  đề u chẳ ng thấ y khố i u đâu 
cả  (Tà u có  biể n Thướ c Hoa Đà , 
Việ t có  Tuệ  Tỉ nh Thiề n Sư nổ i 
danh diệ u dượ c).

THUỐC CHÁNH PHÁP
Thích Viên Thành
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Nên thườ ng ngà y tu tậ p hà nh 
trì  là  để  trá nh mầ m bị nh chưa khở i 
không khở i lên, khở i rồ i thì được 
diệ t trừ . Như trong kinh Thủ y 
Sá m, tí ch Triệ u Thố  và  Ngộ  Đạ t 
Quố c Sư, vì  Ngà i tiề n kiế p xử  á n 
oan Triệ u Thố , mà  mườ i kiế p tinh 
tấ n tu hà nh Triệ u Thố  không bá o 
oá n đượ c, khi thọ  tọ a trầ m hương 
Vua ban thuyế t phá p, vọ ng niệ m 
khở i lên, liề n bị  Triệ u Thố  hiệ n 
mụ t ghẻ  mặ t ngườ i bá o oá n, nhờ  
ngà i A Nỵ  Lạ c Ca thị  hiệ n lấ y 
nướ c cam lồ  trừ  bị nh. Ngà y nay 
khoa họ c hiệ n đạ i thấ y rấ t nhiề u 
bị nh khố i u á c tí nh có  hiệ n mặ t 
ngườ i, mặ t thú  giố ng thế .

Mườ i lý  do ngà y nay con 
người bị  yể u mạ ng, chưa sanh đã  
chế t, như trong kinh nhơn quả  nó i 
rõ :

1- Tự  mì nh sá t sanh hạ i 
mạ ng

2- Khuyên ngườ i sá t sanh 
hạ i mạ ng

3- Khuyế n khí ch ngườ i sá t 
sanh hạ i mạ ng

4- Đồ ng ý  theo ngườ i sá t 
sanh hạ i mạ ng

5- Tiêu diệ t ngườ i mì nh ghé t 
bỏ 

6- Mừ ng vui theo ngườ i sá t 
sanh hạ i mạ ng

7- Dạ y ngườ i khá c phá  sá t 
hạ i thai mạ ng

8- Tự  mì nh sá t hạ i phá  thai 
ngườ i khá c

9- Xây miế u đì nh thờ  á c 
thầ n cú ng cá  thị t, má u huyế t

10- Xú i giụ c tranh đấ u vớ i 
nhau trở  thà nh chiế n tranh

Vị  thuố c chá nh phá p: tự  
mì nh tạ o, không ai mang đế n cho 

mì nh cả , có  thuố c rồ i nên nế m, 
nên uố ng vị  thuố c chá nh phá p. 
Hằ ng ngà y đề u uố ng, đề u tu tậ p 
nhiề u mà  không có  cả m ứ ng 
chuyể n hó a, vì  nhiề u đờ i kiế p đã  
tạ o nhiề u á c nghiệ p, là m sao mớ i 
uố ng mộ t kiế p bả o có  kế t quả . 

Ví  dụ  Bá c Sĩ  cho thuố c trị  
bị nh, phả i uố ng thuố c, tị nh dưỡ ng 
thân tâm, ăn uố ng nghỉ ngơi, mớ i 
có  kế t quả , cò n uố ng thuố c mà  
không tị nh dưỡ ng là m sao bớ t 
bị nh. Nên uố ng thuố c chá nh phá p 
cầ n phả i tị nh dưỡ ng, là m là nh, 
chứ  thấ y việ c á c không chừ a, vui 
mừ ng gặ p gỡ , thấ y kẻ  thù  thì sân 
hậ n bự c tứ c, phiề n muộ n oá n ghé t; 
thấ y củ a quý , danh lợ i, ăn ngủ thì 
ham hố  mê say, ướ c mơ cho kỳ  
đượ c. Không quay ngượ c lạ i an 
lạ c giả i thoá t, thự c hiệ n chân thiệ n 
mỹ , là m sao kế t quả  an là nh.

Như ngườ i mẹ  mấ t đứ a con 
thông minh thương yêu quý  mế n, 
thườ ng đế n mộ  cắ m hoa cho con. 
Thấ y thân tâm mò n mỏ i nêm nhờ  
anh giữ  nghĩ a trang giú p hộ . Mộ t 
hôm bà  đế n mộ  thăm, không thấ y 
hoa mớ i, bà  trá ch. Anh giữ  nghĩ a 
trang trả lờ i, bà  là m chuyệ n vô 
í ch, dầ u có  dâng bao nhiêu hoa 
tươi, con bà  cũ ng không số ng lạ i 
đượ c, sao trong bị nh việ n ngườ i 
ta tậ t nguyề n ố m đau, khổ  cự c, bà  
không cho họ  niề m vui an lạ c, lợ i 
í ch hơn không. Bà  cả m thấ y có  
lý , và  lầ n hồ i quên đi tấ t cả , tinh 
thầ n bà  an lạ c, thân thể  bà  khỏ e 
mạ nh ra. 

Chú ng ta tu hà nh cũ ng thế , 
phả i thấ y biế t chá nh tà , mê ngộ , 
lợ i hạ i đú ng sai, mà  lấ y bỏ , duy 
trì  hay chấ m dứ t. Có  vậ y, mớ i 
giú p chú ng ta thườ ng xuyên nế m 

uố ng chá nh phá p, nghĩa là  tu tậ p 
tụ ng kinh, trì  chú , niệ m phậ t, tọa 
thiề n, thà nh thậ t, tế  nhị , vui vẻ, lễ  
sá m, bố  thí  phó ng sanh là m là nh 
lá nh dữ , không cò n oan chướ ng 
hoặ c nghiệ p tam độ c, ngũ  dụ c... 
quấ y nhiễ u nữ a. 

Phó ng sanh tù y duyên. Ở Mỹ , 
Ấ n Độ, họ  ăn uố ng thả o mộ c, 
bông trá i, rau củ  nhiề u. Ngườ i 
ta đế n tì m mua chim cá  phó ng 
sanh, chịu mua đắ t tiề n vì  không 
muốn bắ t chim cá , tạ o chuyệ n ra 
để  ngườ i bán kiếm tiề n, rồi lại 
cho là  mắ c rẻ, và cò n chờ  thờ i 
gian mớ i là m lễ  quy y, sá m hố i, 
niệ m phậ t để  phó ng sanh. Ấy là 
tạ o thêm khổ  đau, chế t sớ m chú ng 
sanh nữ a, vì  cá i bị nh không trí  
tù y duyên. Cầ n linh độ ng, bố  thí  
cho kẻ  tậ t nguyề n, đau bị nh, khổ  
nghè o cũ ng là  phó ng sanh vậ y.

Thườ ng nghe nó i “tử  giả  biệ t 
luậ n”, xã  hộ i khoa họ c ngà y nay 
xuấ t hiệ n nhiề u vị  thầ n đồ ng, 
toá n, văn, cơ giớ i, y dượ c, kỹ sư, 
bá c họ c... Nhưng cha mẹ  họ  đâu 
có  gen tố t đó , gen to con lớ n xá c 
là nhờ  khí  hậ u, thự c phẩ m, nên 
phầ n nhiề u đề u to lớ n, mà  bả o do 
di truyề n, đâu phả i. 

Phậ t giá o Tây Tạ ng tì m Lạ t 
Ma, đạ o Phậ t nó i, chế t không 
phả i hế t, mà  là  bắ t đầ u cho cuộ c 
số ng mớ i. Có  tố t đẹ p hay không, 
là  tù y thuộ c và o sự  thiệ n á c củ a 
chú ng ta tạ o ra cả .

Chướ ng nghiệ p có  bố n: 
Tậ p quá n, tí ch lũ y, cự c trọ ng, 
cậ n tử. Nên thườ ng ngà y ta phả i 
tu tậ p để  tiêu trừ  nghiệ p chướ ng, 
đờ i số ng hoan hỷ , chuẩ n bị  cho 
giây phú t lâm chung, vã ng sanh 
lạ c cả nh. 
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Tôi thích bài thơ này của 
Mitsuo Aida. Khi ở cạnh 
người khác, dù chúng ta 
không thể nghĩ ra điều gì 

hay ho để nói, chúng ta cũng nên 
làm cho không khí nơi đó sáng 
sủa và làm cho mọi người dễ 
chịu. Tôi sung sướng không thể 
tả khi gặp được một người hoan 
hỷ như vậy. Tôi trìu mến nhìn họ 
và ước ao mình có thể làm được 
như họ. Ngược lại, người nào đó 
vào phòng với vẻ mặt khó chịu. 
Tôi cảm thấy như là đang nhìn 
thấy khía cạnh xấu của chính 
mình, tôi buồn và tự nghĩ rằng 
không biết chừng mình cũng làm 
cho người khác chán nản hay khó 
chịu như vậy. 

Có một câu chuyện tôi không 
thể quên, dù nó xảy ra đã lâu. Tôi 
nghe Toru Matsui kể về người 
phụ nữ tên là Reiko Kitahara, con 
của một giáo sư. 

Câu chuyện xảy ra ở một góc 
của khu phố ở Tokyo, nơi đó đã bị 
bom tàn phá thành gạch vụn trong 
thế chiến thứ hai. Khu phố tồi tàn 
tên là Ant Town đã mọc lên ở đó 
và cũng là nơi trú ngụ của những 

người lượm rác. Cô Reiko đến 
đó sống. Cô tập trung những đứa 
trẻ trong khu này, chúng nó quá 
nghèo, không có tiền đi học và cô 
đã trở thành cô giáo của chúng. 
Cô thường xuyên đi thăm nom 
mọi người, bất kể ngủ nghỉ, cô 
cũng chăm sóc những người bệnh 
hoạn, già cả cô độc. Mỗi sáng, 
hàng trăm người lượm rác túa ra 
đi khắp nơi, kéo theo những chiếc 
xe gỗ cà tàng. 

Cô luôn luôn tiễn họ với 
nụ cười trong sáng và câu nói: 
"Chúc bạn một ngày tốt lành". 
Buổi chiều, dù cho trễ mấy, cô 
cũng luôn luôn chào đón họ trở 
về với nụ cười và câu nói "Chắc 
là bạn mệt lắm hả". Chỉ cần nhìn 
thấy cô với nụ cười dịu dàng, thơ 
ngây, những người khổ cực trôi 
giạt đến Ant Town sau trận chiến 
hỗn mang, họ đã hoàn toàn quên 
đi những nỗi nhọc nhằn. Vì thế, 
cô Reiko đã được tôn sùng là Nữ 
Thánh của Ant Town. 

Bất ngờ, cô bị bệnh lao. Mặc 
dù người ta khuyên cô trở về với 
gia đình để chữa bệnh, cô đã nhất 

định qua đời ở nơi đó. Cô từ giã 
cuộc đời lúc còn rất trẻ, trong độ 
tuổi 20. Sau khi mất, một quyển 
sổ tay nhỏ được tìm thấy dưới gối 
của cô. Người ta thường thấy cô 
lấy quyển sổ này khi nằm trên 
giường bệnh. Nghĩ rằng chắc là 
có điều gì quan trọng được ghi 
lại trong sổ, Matsui đã mở ra, 
nhưng chỉ đọc thấy một câu: "Bạn 
có quên mỉm cười lúc này hay 
không?". Dường như là cả lúc cô 
bị sốt cao, nụ cười vẫn không tắt 
trên đôi môi, dù cô chưa là Thánh, 
chỉ là người bình thường. 

Luôn mỉm cười có vẻ như là 
một chuyện nhỏ, nhưng thực sự 
nó rất khó. Ai cũng có thể cười 
khi gặp việc vừa ý họ, còn gặp 
điều bất như ý mà mỉm cười được 
thì không dễ. Về lâu dài, ít người 
có thể thấy bộ mặt thực của chính 
họ. Nhưng khi nhìn vào gương, 
chúng ta thấy được bộ mặt mà 
người khác cũng có thể thấy. 
Người khác có thể bị khó chịu nếu 
nhìn thấy chúng ta cáu kỉnh hay 
giận dữ. Dù tâm trạng của chúng 
ta như thế nào, cũng không nên 
bắt người khác phải hứng chịu 
cái đó, với lý lẽ rằng đó là tính 
cách của mình, không thể khác. 
Chúng ta phải chịu trách nhiệm 
về chính mình và cần giữ bộ mặt 
của mình đừng lộ vẻ khó chịu, 
đừng góp thêm vào cuộc đời này 
sự khó chịu. 

Ðức Phật Thích Ca đã dạy 
chúng ta bảy điều không tốn tiền 
mua, trong đó có khuôn mặt tươi 
cười. Ngài mong ước mọi người 
sẽ tươi cười và chấp nhận người 
khác giống như là người mẹ tươi 
cười với con cái và mở rộng vòng 
tay ôm choàng lấy chúng. 

Cho đời khuôn mặt tươi cười 
SHUNDO AOYAMA

Diệu Tịnh dịch

Bạn có mặt ở nơi đây,
Không khí như bừng thêm ánh sáng 
Bạn có mặt ở nơi đây, 
Cảm giác dễ chịu tỏa lan cho người 
Ước gì tôi giống như bạn nhỉ
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Mỗi con người là một 
huyền thoại. Chúng 
ta ai ai cũng có huyền 
thoại khi còn trong 

trứng nước cho đến khi mở mắt 
chào đời; những chuyện li kỳ về 
mỗi người khi sinh ra đều được 
đấng sinh thành ghi nhớ và kể lại 
như là một điềm lạ về sự chào đời 
của đứa con thân yêu dù rất nhỏ 
nhoi, và đôi khi chúng ta bẵng 
quên mất khi đời sống quá ư bận 
rộn mệt nhoài…

Cũng thế, các vĩ nhân và 
thánh nhơn xuất hiện trên thế gian 
này đều có những huyền thoại vĩ 
đại hơn chúng ta, đặc trưng của 
những huyền thoại hoặc sinh hay 
tử được lưu truyền từ đời này 
sang đời khác, bằng khẩu truyền, 
bằng thiên hùng ca hay bút ký… 
Những câu chuyện huyền thoại 
xoay quanh cuộc đời của các vĩ 
nhân như là một sự minh chứng 
đối với sự hiện hữu tuyệt vời của 
họ trong một mốc son lịch sử và 
được truyền tụng cho đến bây giờ.

Là một con người trên tất cả 
con người, là một vĩ nhân trên 
tất cả vĩ nhân, cuộc đời của Đức 
Thích Ca Mâu Ni gắn liền với một 
huyền thoại tuyệt đẹp, phi phàm 
và đầy thi vị nhất; khi vừa mới mở 
mắt chào đời Người đã nhẹ nhàng 
bước trên bảy đóa hoa sen, tay 
phải chỉ lên trời, tay trái trỏ xuống 
đất và dõng dạc tuyên ngôn: “Ta 
là Đấng cao quí duy nhất trong 
thiên hạ” (I alone am the World-

HUYỀN THOẠI ĐẢN SINH
Thích Nữ Tịnh Quang

Honored One). Biết bao thế kỷ 
tang thương, cuộc dâu bể đổi dời, 
huyền thoại về sự ra đời của Ngài 
như vẳng nghe mới hôm nao đây 
bên những trang kinh tưởng chừng 
như chưa ráo mực.

Tương truyền, vào một đêm 
Hoàng hậu Mahamaya mộng 

thấy con voi trắng sáu ngà từ cõi 
trời bay xuống trong tiếng nhạc 
vang lừng, quỳ xuống bên chân 
Hoàng hậu, con voi dâng cho bà 
một cành sen hồng được mang 
từ cái vòi của nó. Thức giấc, 
Hoàng hậu thấy cảm giác dễ chịu 
và khoan khoái với những mùi 
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hương lạ thơm ngát căn phòng, 
và bà biết rằng mình đã thụ thai 
Thái tử Siddhartha.

Vào một buổi sáng trời trong 
xanh, nắng đẹp, chim chóc vui 
hót, Hoàng hậu Mahamaya đi 
dạo chơi trong vườn Lumbini, 
một khu vườn xinh đẹp thuộc 
thành Kapilavatthu, một lúc bà 
thấy mệt và vịn tay phải vào cành 
cây vô ưu (ashok tree) đang nở 
đầy hoa thì hạ sinh thái tử. Thái 
tử Siddhartha được sinh ra từ 
hông bên phải, ngay lúc ấy ngài 
đứng dậy đi bảy bước, dưới chân 
Ngài nở bảy đóa sen, một tay chỉ 
trời một tay chỉ đất mà nói rằng: 
“Thiên thượng thiên hạ duy ngã 
độc tôn.”

Hơn hai mươi lăm thế kỷ trôi 
qua, biết bao giấy mực luận bàn 
về huyền thoại này; sự đản sinh 
của Đức Phật đã trở thành đề tài 
muôn thuở cho các nhà nghiên 
cứu bình luận, là chủ đề gây tranh 
cãi nhiều nhất từ xưa tới nay; bên 
cạnh đó nó cũng là tiền đề gây 
hứng thú nhất cho các nhà Phật 
học và thi nhân kim cổ.

Không ít các nhà phân tích 
Phật học cho rằng bảy đóa sen 
kia là tượng trưng cho bảy phần 
Bồ đề (hay Thất giác chi) một 
trong Ba mươi bảy phẩm trợ đạo-
là phương pháp tối yếu để giúp 
cho người học đạo và tu đạo thể 
nhập được giác ngộ, hoặc là yếu 
nghĩa của Tam Thừa Tứ Quả, và 
cũng không ít người cho rằng 
bước sen thứ bảy là sự giải thoát 
hoàn toàn từ sáu bước sen trước, 
như là sự vượt thoát sáu cõi luân 
hồi. Một số nhà bình luận khác 
thì cho rằng con số 7 là con số 
triết học thuần túy của Ấn Độ, 

với ý nghĩa không gian có bốn 
(đông, tây, nam, bắc), thời gian 
có ba (quá khứ, hiện tại và tương 
lai); Thái tử đi trên bảy đóa sen 
tượng trưng cho sự vượt thoát về 
ý niệm của không gian và thời 
gian. Ngài sinh từ hông phải là 
biểu thị cho bản thể tuyệt đối vô 
nhiễm và câu tuyên ngôn: “Ta 
là Đấng cao quí nhất trong thiên 
hạ” là sự xác tín về Phật tính-vốn 
ẩn tàng trong mỗi chúng sinh… 
tất cả khía cạnh lý giải đều có ý 
nghĩa nhất quán mặc dù trên hình 
thức có đôi chút dị biệt, đó là sự 
giác ngộ về Chân tâm Phật tính 
xuyên qua truyền thuyết Đản 
sinh này.

Tuy nhiên các Học giả Đông 
Tây đứng trên lập trường khách 
quan thì cho rằng bảy bước hoa 
sen là sự đại diện cho bảy phương 
hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc, 
Trên, Dưới và Tại đây (east, 
west, north, south, up, down and 
here). Và một tay chỉ trời một tay 
chỉ đất là một điềm lành báo hiệu 
sự hiện hữu của một vị Cứu tinh 
cho cõi Thiên Nhơn-nối kết giữa 
trời và đất, giữa thiên đường và 
trần gian bụi bặm, và câu tuyên 
ngôn: “Ta là Đấng tôn quý nhất 
trong thiên hạ” theo quan điểm 
Phật giáo Phát triển là một cách 
nói khác để xác quyết về tính 
giác hằng hữu trong không gian 
vô cùng và thời gian vô tận bên 
trong mỗi chúng sinh.

Bên cạnh đó không ít các bình 
luận gia ngoại đạo cho rằng huyền 
thoại đản sinh của Đức Thích Tôn 
được vay mượn từ huyền thoại 
chào đời của Thần Indra-vị thần 
cổ của Ấn Độ giáo vốn được 
truyền tụng ở trong văn học Rig 

Veda. Thần Indra cũng sinh ra từ 
bên hông của mẹ, và khi vị thần 
này chào đời thì có những hiện 
tượng lạ xảy ra như là nhật thực, 
trái đất vang động, núi non trời 
đất lung lay, và tất cả các vị thần 
khác đều sợ hãi sự phẫn nộ của 
thần Indra…, một trong những thi 
kệ của Rig Vedic cũng ca ngợi vị 
thần này: “Ồ Indra, sự khéo léo 
của người giống như bậc thầy của 
các Thiên chủ và loài người…”. 
Đặc biệt khi vừa ra đời thần Indra 
nói rằng ông ta sẽ là đấng thừa 
hành những sứ mệnh vĩ đại. 

Cũng có một số Học giả khác 
cho rằng truyền thuyết Đản sinh 
của Đức Phật không ít thì nhiều 
có ảnh hưởng truyền thuyết Hy 
Lạp, khoảng thời gian sau khi 
Đại đế Alexander cai trị vùng 
Đông Á vào năm 334 BCE, và 
có một sự hòa nhập đáng kể về 
tư tưởng và nghệ thuật giữa Phật 
giáo và Hy Lạp. Một số khác thì 
đinh ninh rằng câu chuyện Đản 
sinh là được “nâng lên” từ câu 
chuyện ra đời của Chúa Jesu khi 
những nhà Thương buôn Phật 
giáo trở về từ Trung Đông… Tất 
cả sự tranh cãi này không ngoài 
mục đích là đánh tan thần tượng 
thần thánh hóa Đức Phật.

Dù vậy không ai có thể chối 
bỏ được hình tượng hoa sen-một 
biểu tượng cho trí tuệ trong nghệ 
thuật Phật giáo, hoa sen còn đại 
diện cho sự tinh khiết và thanh 
cao của tâm linh. Bên cạnh đó 
bảy bước hoa sen của Đức Phật 
chỉ cho bảy hướng: Đông, Tây, 
Bắc, Nam, Trên, Dưới và Tại đây 
thì không tương đồng với bất kỳ 
huyền thoại nào khác. 

Đức Phật ra đời trong một bối 
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cảnh xã hội Ấn Độ đầy phức tạp; 
mặc dù trong giai đoạn này thế 
lực chính thống của Bà La Môn 
giáo đã đến thời kỳ suy yếu; thay 
vào đó sáu phái Triết học và bảy 
mươi hai tà kiến với nhiều lập 
trường triết thuyết tranh nhau 
hùng cứ bốn hướng đông, tây, 
nam, bắc và khu vực thượng lưu 
và hạ lưu sông Hằng. Sự ra đời 
của Ngài như để dàn xếp và thống 
nhất các học thuyết tư tưởng bằng 
sự giác ngộ thực tại duyên khởi, 
và chỉ có Đức Thích Tôn mới làm 
được cuộc cách mạng lịch sử của 
các trào lưu tư tưởng đương thời. 
Và cho đến hôm nay, giáo lý giải 
thoát này vẫn mãi hiện hữu mầu 
nhiệm giữa lòng trời đất bao la, 
xuyên qua bốn phương đông, tây, 
nam và bắc của quả địa cầu này.

Ngoài bảy bước hoa sen, 
huyền thoại Đản sinh với câu 
tuyên ngôn: “Ta là Đấng cao quí 
nhất trong thiên hạ” đã làm chấn 
động và gây xôn xao cho tất cả 
người nghe với tất cả thành phần 
trong xã hội. Câu tuyên ngôn 
này có mâu thuẫn chăng khi lập 
trường của Phật giáo là Vô ngã 
(anatma hoặc nontheism)? 

Chúng ta không thể lý giải 
theo quan niệm “tự tôn” với một 
trẻ vừa sơ sinh chưa có ý thức 
phân biệt. Tất cả các nhà Phân 
tích đều đồng quan điểm rằng cái 
“Ta” trong câu nói trên như là 
một sự xác tín về Chân ngã-Phật 
tính vốn chi phối và điều động sự 
hiện hữu của thế giới. Cái “Ta” 
này biểu hiện dưới hình thái con 
Người-chính là Thượng đế tôn 
quí nhất trong thiên hạ, nhưng 
con người đã bỏ quên để rồi lang 

thang tìm cầu một Thượng đế xa 
xôi, vô vọng và rồi tự chuốt thêm 
vọng tưởng khổ đau! 

Một cách khác, câu nói này 
cũng là lời tuyên cáo rằng chỉ có 
Đức Phật mới là Đấng Thượng 
đế duy nhất bao hàm Trí tuệ và 
Từ bi viên mãn, Kokkali nói: 
“Trí tuệ của Đức Phật rộng lớn 
như biển khơi, và Thánh linh của 
Ngài là đầy đủ đức đại từ bi. Đức 
Phật không có hình thái cụ thể 
nhưng thể hiện chính mình trong 
sự hoàn thiện và dẫn đắt chúng ta 
bằng cả tấm lòng từ bi của ngài” 
(Buddha’s Wisdom is broad as 
the ocean and His Spirit is full 
of great compassion. Buddha has 
no form but manifests Himself in 
Exquisiteness and leads us with 
His whole heart of Compassion). 
Do đó sự thị hiện của Đức Phật 
không ngoài mục đích tạo dựng 
một thế giới của tình yêu thương 
và hòa bình trên căn bản của tuệ 
giác vô ngã vị tha.

Mỗi Tôn giáo đều gắn liền với 
huyền thoại của Đấng giáo chủ 
của chính nó để được trãi dài theo 
thời gian như một sự linh thiêng 
và huyền bí; cũng như những nhân 
vật nổi tiếng trên thế giới đều có 
huyền thoại của riêng mình, như 
huyền thoại nhà sáng lập Đế chế 
Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn, 
huyền thoại nhà lãnh đạo chính trị 
cuộc cách mạng Pháp Napoleon, 
huyền thoại nữ hoàng Ai Cập 
Nefertiti, huyền thoại thiên tài âm 
nhạc Mozart, huyền thoại họa sĩ 
nổi tiếng Van Gogh, Huyền thoại 
thi sĩ Nguyễn Du, gần đây chúng 
ta có huyền thoại minh tinh điện 
ảnh Marilyn Monroe, huyền thoại 
bóng đá với chân sút “phù thủy” 

Maradona, huyền thoại vua nhạc 
Pop Michael Jackson… tất cả họ 
đã đi vào dòng thời gian bất tuyệt 
xuyên qua huyền thoại của chính 
mình. 

Các bậc chí sĩ thánh nhân thì 
có những huyền thoại phi phàm 
lãng tử không thể suy lường, như 
huyền thoại Trang Tử nhập vào 
bướm, Lý Bạch ôm trăng mà chết, 
Đức Jesu chịu đóng đinh trên cây 
Thập tự, Đức Bồ Đề Đạt Ma quảy 
một chiếc hài đi về Thiên Trúc… 

Trên tất cả huyền thoại, huyền 
thoại của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni giàu chất thi ca và nghệ thuật 
nhất: sinh giữa rừng hoa, thành 
đạo dưới gốc cây, thuyết pháp 
giữa rừng cây và nhập diệt cũng 
giữa núi rừng tĩnh mặc; điều này 
đã nói lên rằng chỉ có Đấng Điều 
Ngự Thế Tôn mới thoát khỏi 
được ngôi nhà Tam giới, ngục tù 
của vô minh và ảo tưởng.

Không hình ảnh nào tuyệt đẹp 
và thi vị hơn hình ảnh đản sinh 
của Đức Thích Tôn nhẹ nhàng 
bước trên bảy đóa hoa sen; không 
có lời nói nào tạo nên sự sửng sốt 
và bàng hoàng muôn thuở như 
tuyên ngôn: “Ta là Đấng Tôn quí 
duy nhất trong thiên hạ.” Như là 
một công án, câu nói nầy là một 
lời thôi thúc cho mọi người tìm 
hiểu học thuyết Phật Đà, và “đến 
để mà thấy”. 

Huyền thoại đản sinh như là 
mệnh đề dẫn nhập hay nhất cho 
toàn bộ nội dung chi tiết của Giáo 
pháp Phật Đà băng qua trên mọi 
ngôn từ và lý luận giả tạo của trần 
gian.

TN. Tịnh Quang 
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Tuệ Lạc
Lời cho ngày Phật Đản 
(Rằm tháng Tư Âm Lịch) 

Tôi nguyện làm cây nến 
Thắp vào đêm Đản Sinh 
Rằm tháng Tư thánh thiện 
Để thấy Phật "bên" mình

Thấy Phật trong tâm tưởng 
Thấy Phật trên tòa sen 
Thấy Phật vô hình tướng 
Ngài như ánh linh đan

Tim đèn không là Phật 
Ngọn lửa cũng chẳng Ngài 
Bình dầu, duyên hợp vật 
Tin vào đó... mơ ngay !

Phật, không trong cõi có 
Phật, có trong cõi không 
Hiểu Phật thì thấy rõ 
Chưa hiểu, tìm hoài công

Tâm trong thân, Phật có 
Tâm ngoài thân, Phật không 
Biết mình qua hơi thở 
Thực tại, chỗ dung thông

Dung thông là lạc trú 
Chẳng đến cũng chẳng đi 
Không xa, gần, thiếu, đủ 
Phật có khắp ba thì

Ngày Đản Sinh nhớ Phật 
Ngài ở đó, chẳng xa 
Như hai vầng nguyệt nhật 
Soi khắp cõi ta bà

Chân tuệ quang, Phật hiện 
Giả tuệ quang, Phật đi 
Động tâm, duyên nghiệp biến 
Tịnh tâm diệu giác tri.

Chấp chi...

Chấp chi "sinh" để rồi vui 
Chấp chi "tử" để ngậm ngùi tiễn nhau 
Tử sinh vốn một cơ cầu
Chào đời, nhắm mắt...trước sau xoay vần 

Chấp chi "hợp" để rồi mừng 
Chấp chi "tan" để lòng rưng rưng buồn 
Hợp tan vốn chỉ một tuồng
Chia tay là mở đoạn đường tiếp theo 

Chấp chi "đẹp " để mà yêu 
Chấp chi "xấu" để lắm điều chê bai 
Đẹp hay xấu chỉ bề ngoài 
Bên trong ô-trược ai hoài thích luôn 

Chấp chi "có" để rồi vương 
Chấp chi "không" để trăm đường kiếm thêm 
Có không vốn chỉ một niềm 
Không xen với có túi viêm chẳng đầy 

Chấp chi "thường" để mà tin 
Chấm chi "tạm bợ" để nhìn bi quan 
Thường hay tạm vốn chung hàng 
Cả hai thiên kiến hoang mang kéo dài 

Chấp chi "chánh" để mà cao 
Chấp chi "tà" để rơi vào thấp, che 
Chánh tà như tấm màng the 
Bên ni rộng khác bên tê chỗ nào? 

Chấp chi "vinh" để rồi tôn 
Chấp chi "nhục" để tủi hờn bản thân 
Nhục vinh, hai nẻo phong trần 
Chết rồi chỉ một mộ phần... dễ quên.
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T rong lịch sử Thiền Tông Việt Nam, vị thiền 
sư ni đầu tiên, người trưởng lão ni tuyệt vời, 
còn lưu lại bài kệ thị tịch, những lời nói sau 
cùng, những lời nhắn bảo cuối cùng, những 

lời nói thật, gây chấn động mãnh liệt nơi nội tâm, 
thức tỉnh chúng ta trên dòng sinh tử, để lại dấu ấn 
đậm sâu, thắm đượm mãi trong lòng người đến tận 
hôm nay và mai sau. Ni Sư Diệu Nhân, và cũng 
là vị nữ sĩ ban đầu trong nền Văn Học Việt Nam. 
Dù chỉ một bài thi kệ, nhưng với một bài thôi, một 
lời thôi, những lời nói như nhiên, tự nhiên, những 
xác quyết rõ ràng về nguyên lý chân thật của kiếp 
người. Chừng đó, chỉ chừng đó, với chừng đó, cũng 
đủ bặt ngôn trọn ý, phủ trùm lên cõi tử sinh vô tận, 
đong đầy kín lối nẻo nhân gian, đưa đường dẫn lối 
chúng ta, từ sông mê bể khổ, tìm về bờ giác.

Sanh, lão, bệnh, tử, là danh từ trong nhà Phật, 
không phải sản phẩm của Đạo Phật. Đó là nguyên 
lý tự nhiên, lẽ thường, vốn như thế, sẵn như vậy, 
có như vậy, và như vậy, không gì có thể làm thay 
đổi, không ai có thể mặc cả trả giá, vì là như vậy, 
chỉ có vậy, nên phải như vậy, chỉ vậy mà thôi. Bài 
thơ ấy, lời thơ ấy, thi kệ ấy, khiến ta nhìn thẳng, 
trực nhận thẳng vào thực tại, sáng tỏ trên dòng nhân 
sinh, hòa nhập với qui luật tự nhiên, hẳn nhiên của 
kiếp người, đất trời thi nhau phổ nhịp, thuận theo 
duyên theo, những nổi trôi đẩy đưa, vươn lên thoát 
khỏi thân phận mong manh, thong dong về miền 
xa thẳm, cuốn hút ở trời không, phổ giai điệu lên 
từng cung bậc, mở ra phương trời lắng đọng, một 
cõi thênh thang rộng mở.

Những biến đổi ở nhân gian, vô thường dẫn đưa 
luân chuyển, lối về đọng khói sương nhạt nhòa, 
gió mây che kín trên từng đi lại, đất trời ôm quyện, 
lặng lẽ trôi theo tháng ngày, gõ lên từng tâm cảnh, 
vỗ trên từng biến động của kiếp nhân sinh. Có rồi 

không, không rồi có, đợi với chờ, mê lộ của tâm 
thức, hai bờ hai ngã, tử sinh, mê ngộ, cứ thế đong 
đầy dâng cao choáng ngợp, chồng chất lên phủ kín 
đường về. Những nắm bắt, chôn giấu, những mịt 
mùng không lối thoát, bỏ buông trên từng hoang 
dại, những đuổi xô níu kéo, những gọi mời rộn rã, 
để tìm cho mình một sinh lộ, một lối đi, một nẻo về, 
sự tự tin vững chắc làm hành trang. Những nghĩ suy 
hành động phù hợp với chân lý, một sự nhận thức 
vượt trội, sống an nhiên với ngút ngàn biến động là 
điều tối cần, lúc nào và bao giờ mới có được?

Lời thơ đó, sự dứt khoát rõ ràng và trong sáng, 
nhẹ nhàng và bất tận, một sớm mai bình minh trổi 
dậy, xô đẩy bóng đêm, đẩy lùi bóng tối, khoác lên 
tâm thức trinh nguyên, sự an lạc thường hằng. Sợi 
nắng soi mình qua khe hở, giọt buồn rụng xuống 
nhân gian, lời thơ chắp cánh trên từng đi lại, cõi 
nhân sinh sâu thẳm đợi chờ. Bốn chặng đường sinh, 
lão, bệnh, tử, phải tới, phải đi, phải bước qua, có 
chặng nào ta trốn được. Vậy phải thích nghi, dấn 
bước, tùy duyên hành xử, duyên đến duyên đi cứ 
mặc cho duyên xoay vần. Điều quan trọng, là những 
tác tạo huân tập vào chủng tử, sự tỉnh thức và giác 
ngộ, hành trang cưu mang nặng hay nhẹ, có hay 
không, nhiều hay ít, chỉ có chính ta mới đủ thẩm 
quyền định đoạt.

Đi trong hoàng hôn tái tê, với mưa buồn nặng 
hạt, rả rít đong nhớ đầy thương, gió mây gầm thét, 
hay đi trong bình minh nắng ấm, với hư không lồng 
lộng, an lạc phủ vây thường hằng, hơi thở an nhiên 
trong dòng luân chuyển, sanh, già, bệnh, chết, như 
nhịp cầu lộng gió, hương trần gian thắm đượm nẻo 
nhân sinh. Ở đó, và lúc đó, với tuyết sương, với mây 
trời lãng đãng, trên từng hoang dại, dấu chân xưa 
nhạt nhòa, tâm thức còn sót lại, tứ bề ngăn cách, 
quá khứ tương lai, hiện tại bây giờ, cuốn tận ở trời 

THIỀN SƯ NI DIỆU NHÂN 
VỚI BÀI KỆ THỊ TỊCH

Như Hùng
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không. Ta đang tìm sự sống, một sự sống trong giá 
lạnh đơn côi, trong cõi nhân sinh bất tận, sự sống 
thật cần thiết, sự sống đúng nghĩa, đã là sự sống thì 
lúc nào cũng cần để sống, phải sống, một sức sống 
vươn cao, vượt ra ngoài thường tình.

Bài thơ đó, lời kinh đó, thi nhau gõ nhịp, in dấu 
trên từng tâm thức, bay bổng lên từng thận phận, 
sương khói mong manh, dòng đời, dòng thời gian, 
trông xa về cố quận, tâm thức trổi dậy, nhịp sống 
của hôm qua và bây giờ, khúc ly biệt não nề vấn 
vương, sầu lo xa xăm tìm về chốn cũ. Trong sự sống 
luôn ẩn mình cái chết, trong cái chết có mầm mống 
của sự sống, chết không còn là nỗi đau mà là sự 
sống tiếp nối, đây là điều tự nhiên đương nhiên như 
thế. Lời kinh ấy, phá vỡ tâm thức đi lại, nổi trôi, lo 
lắng, khổ đau, biến thành thức giác, sự nhận biết 
tinh tường sáng tỏ, xuyên suốt qua từng tâm cảnh, 
sự bừng tỉnh hoát nhiên, đẩy xô phá sạch những 
ủy mỵ thường tình, những đắm nhiễm khó buông, 
những lọc lừa dối trá, làm vơi đi não phiền ngày 
đêm gặm nhắm. Nó như liều nổ cực mạnh, đánh 
thẳng, xông vào tới tấp, làm khiếp đảm run sợ, làm 
vỡ tung, ngã sập đổ nhào tất cả. Khơi dậy sự sống, 
sức sống trong từng muôn một, ở đó, sự khẳng định, 
xác quyết đanh thép về thân phận của con người, lẽ 
thường của sanh, già, bệnh, chết, chân lý tối hậu về 
thực tại.

Lời thơ ấy, điểm hương sắc trên dòng thời gian, 
tuôn lai láng trên đỉnh non cao, chảy xuống cuộc 
đời, làm ấm lòng người, mở bung cánh cửa thực tại 
nhiệm mầu, mà quanh năm suốt tháng, mãi miết 
với bận rộn, lo toan, từng phút giây đắm chìm trong 
mộng mị khổ đau, đời sống tất bật, chưa bao giờ 
ngừng nghỉ. Ở đó, đàng sau đó, trong đó, là những 
vỗ về an ủi, những nhắn bảo ngọt ngào, những lời 
thì thầm vang vọng, có lúc thét gầm, như một thứ 
âm thanh làm rung màng nhĩ. Công án, mật ngôn 
làm kinh khiếp, đinh tai nhức óc, mà công năng 
cảnh tỉnh, chỉ ra những lầm chấp, làm cái tâm thêm 
sáng tỏ, sự bình an tĩnh lặng tuyệt vời, hoán chuyển 
bao nỗi trầm luân tìm về giác ngộ.

Lời thơ đó, dư âm xưa còn đọng lại, siêu việt 
lên từng tâm thức, mở ra cõi nhân gian sâu thẳm, 
thôi thúc bay bổng lên từng thân phận, thắp sáng 

hiện hữu, phong kín từng lối đi lại mông lung, xóa 
mờ nhân ảnh, như ánh dương quang xua đuổi bóng 
đêm, đẩy lùi bóng tối, phủi sạch mê mờ che kín. 
Bài thi kệ ấy, chạm thẳng vào nội tâm thâm sâu, 
mở ra phương trời sáng tỏ, chặng đường sanh, già, 
bệnh, chết, như xa vắng nhạt nhòa, đong đầy sức 
sống cho hiện tại và bây giờ, tràn đầy sinh lực theo 
tháng năm, đưa người phương xa trở về cố quận, kết 
thành luồng sinh khí mới, khai thông, mở đường 
chỉ lối. Trong mỗi chúng ta, đều có sự giác ngộ giải 
thoát cho riêng mình, nỗ lực để làm nó thức dậy, 
thuận theo như thế, duyên theo như thế, tu tập như 
thế, vượt qua như thế, cứ thế mà thong dong đến đi, 
nhẹ nhàng cất bước, an lạc mỉm cười, sáng soi hành 
trình vượt thoát, nương bè qua sông tìm về bến giác.

Bài thi kệ đó, vẫn sừng sững hiên ngang, lồng 
lộng, trong dòng chảy của Thiền Việt Nam, liên tục 
công phá thành trì mê vọng, quét sạch những trì 
trệ chướng ngại, những ràng buộc cột chặt, những 
khuấy động, níu kéo trong ta, quật ngã mọi lo toan 
trong từng tâm cảnh, đánh đổi với thời không, mưa 
buồn nắng quái, với ngút ngàn phiền não khổ đau, 
những bận rộn với tháng ngày chồng chất, một sự 
mở tung cởi trói, đưa ta vượt ra ngoài hệ lụy. Khi 
biết nhận chân, tu tập trong đời thường, trong sự bận 
rộn của đời sống, trong những biến động chuyển 
dịch của từng thân phận, tâm cảnh, hoán chuyển, 
đổi thay, vượt lên cũng từ trong cuộc đời này, trong 
từng tâm cảnh, trong từng nghiệp quả, số phận này, 
thắng duyên, nghịch cảnh, khổ đau, khó khăn thiếu 
thốn mọi bề, đều phải vượt qua, phải vươn lên.

Sanh, già, bệnh, chết, là lẽ thường, ta cần làm 
chủ điều tự nhiên đó, nó vốn như vậy, nhưng do ta 
khuấy động lên, dính vào, níu lại, cầu cạnh, chạy 
nhảy lăng xăng, tìm kiếm lung tung, đào bới khắp 
chốn mọi nơi, vái lạy mười phương. Đây là điều cần 
xét lại, thông thường ta bám vào đó, rồi ra công gắng 
sức bồi đắp, vẫy vùng, đập phá, “trên đầu còn chồng 
thêm một cái đầu nữa” sao không để nó ở nguyên vị 
như chính nó đã ở, đang ở, ta chỉ việc minh mẫn dõi 
theo, trông thấy rõ ràng bản thể như thật của nó, tức 
khắc ta nhẹ nhàng thong dong, không cần phải làm 
gì cả, “mím miệng ngồi yên”. Những ra công gắng 
sức đó, những đập phá vẫy vùng đó, những nghĩ suy 
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tìm phương bày kế, càng làm cho ta nhọc lòng mệt 
óc, rối mù, rối tung, mà không có kết quả, khi ta mê, 
ta đau khổ, ta tìm khắp chốn mọi nơi, gõ mọi cửa, 
làm mọi thứ, nhưng khi ngộ, khi tỉnh, thì không còn 
điều gì để phải lo toan, mê với ngộ không còn ranh 
giới, như đường tơ kẻ tóc, cuốn phăng hất trọn, nhẹ 
nhàng bất tận.

Trong môi trường tu tập, thì ba tu (tu chợ, tu 
nhà, tu chùa) tu ở cảnh đời, tu trong phiền não thị 
phi, tu trong từng mảnh thương đau, trong sự bon 
chen tước đoạt, tu trong sự bận rộn của đời sống, tu 
trong tâm cảnh thiếu phước, nghịch duyên, đầy biến 
động, tứ bề oái ăm, khổ đau bận rộn đến độ dư thừa. 
Nếu thường xuyên mài dũa tinh luyện, tỉnh thức 
từng phút giây, nhận biết quán chiếu tinh tường, thì 
sự tác động bùng lên đến thật nhanh, vì nhờ vào môi 
trường cùng tâm cảnh đó trực tiếp gây ảnh hưởng, 
sự tác động mới thấm sâu, công năng phá vỡ mới 
nhiệm mầu. Trong ba tu, thì tu chợ là sâu dày, vì có 
nhiều tâm cảnh, thường xuyên đối diện, tâm thức 
luôn đổi thay, một khi biết chuyển hóa, một lòng 
chuyển hóa, vực dậy được thực trạng, quán chiếu 
thật sâu, thở thật nhẹ, thật kỹ, thật sâu lắng, thì kết 
quả sẽ nhanh không ngờ, do vì trực tiếp thọ nhận, 
những trải nghiệm quý báu, đi thẳng đến thẳng vào 
tâm thức, nên thành công nhanh hơn, cái ngộ dễ đến 
dễ đọng lại.

Thân khổ nhưng tâm không khổ, thân dính 
bụi nhưng tâm không dính, thân nhiễm nhưng tâm 
không nhiễm, kiên cường trong suy tư và hành 
động, trong nghĩ suy phán xét, nên một khi có được 
sự giác ngộ thì rất tuyệt vời. Đứng ở bên ngoài, 
nhìn từ bên ngoài, thấy từ bên ngoài, thì là như 
vậy, tràn ngập phiền lụy, bao nỗi đớn đau, trôi nỗi 
bâng khuâng, lên thác xuống ghềnh, nhưng nếu biết 
buông, một lòng vượt thoát, thì đâu đó đều rụng 
xuống, đều vỡ tung, đều tuyệt vời. Một khi nhận 
chân ra được, thường xuyên gìn giữ, nó trở thành 
chất xúc tác mãnh liệt, chất keo sơn gắn bó, nhờ 
những tra vấn đánh động liên tục, không phút giây 
ngừng nghỉ, nên thu ngắn được lộ trình.

Nhưng nếu sống ở môi trường có nhiều thuận 
duyên, ít nghịch cảnh, ta dễ sanh tâm lý ỷ lại, nương 
tựa, sinh giãi đãi biếng lười, khi đầy đủ dư thừa, 

dễ sinh sự lạm dụng, nghịch cảnh đến, dễ bị lúng 
túng, lệ thuộc, do không làm chủ tâm thức nên phó 
mặc buông xuôi, khi tình cảm, luyến ái, tham đắm 
phát sinh, nếu không biết kiềm chế, thì dễ dính mắc, 
sinh phiền não tiêu cực, bất lợi, phải biết vừa, biết 
đủ, biết xả ly. Tâm chưa được tinh luyện thì chưa 
sáng, thân thể chưa đau đớn thì dạ còn tối tăm, sanh 
đắm nhiễm che mờ, ngăn cách, không khéo ta chạy 
loanh quanh, lẩn quẩn với tháng ngày chồng chất. 
Ở đâu cũng vậy, tu ở đâu cũng vậy, tùy vào môi 
trường sống, ta mài dũa cái tâm, phủi sạch bụi trần, 
cần nhất là biết tu, phải tu, một lòng tu.

Phướng động, tâm động, cảnh động, người 
động, thỏng tay vào chợ, thong dong trên mọi lối, 
được như vậy, mới là dấu hỏi lớn, và câu trả lời 
lớn. Những bậc xuất trần, những hành giả đi trên 
con đường giác ngộ, không thấy cảnh, thấy người, 
không màng đến danh xưng, không chết trong quan 
niệm, chỉ có tâm giác ngộ đong đầy giác ngộ, rộng 
mở thênh thang, sự nở hoa của an lạc thường hằng, 
vốn không nằm ở thân tướng, tâm trạng, cảnh đời, 
mảnh khổ, tâm cảnh, giới tính, chủng tộc, tất cả 
quyện lại hòa đồng, thành một khối chân như thuần 
nhất, đồng nhất, không dị biệt, không ngăn ngại, 
cùng Phật tánh, bình đẳng trong tu tập và giác ngộ. 
Khi cái tâm còn năng động, khi não phiền còn phủ 
vây, ngang trái đêm ngày còn tra tấn, ngập chìm 
trong ngút ngàn biến động, khi vô minh che mất lối 
về, những ước định đóng khung, những bảo tàng cất 
giữ, không tìm thấy sinh lộ, thì giác ngộ không có 
cơ may đến, không cơ hội tiến gần, ngoài tầm phủ 
sóng, vụt mất, đi mất, biết khi nào gặp lại. 

Trong sách Thiền Uyển Tập Anh, Ngô Đức Thọ 
và Nguyễn Thúy Nga dịch và chú thích, ghi lại cuộc 
đời và hành trạng của thiền sư như sau:

Ni Sư Diệu Nhân (1042-1113) thế hệ thứ 17 
Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Tên húy là Lý Ngọc 
Kiều ở làng Hương Hải, Phù Đổng, huyện Tiên Du. 
Bà là con gái lớn của Phụng Càn Vương Lý Nhật 
Trung, được vua Lý Thánh Tông nuôi ở trong cung 
từ nhỏ, lớn lên phong làm công chúa. Ngôn hạnh 
đoan trang, thuần hậu, bà được vua gả cho người 
họ Lê, không rõ tên, làm quan Châu Mục ở Chân 
Đăng, chồng mất bà thủ tiết không chịu tái giá. Một 
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hôm bà nói: “Ta xem tất cả các pháp trong thế gian 
đều như mộng ảo, huống gì những thứ vinh hoa phù 
phiếm mà có thể trông cậy được hay sao?”

Từ đó bà đi xuất gia, thọ giới với thiền sư Chân 
Không ở làng Phù Đổng, được thiền sư ban cho 
pháp danh Diệu Nhân, một bậc mẫu mực đức độ 
trong Ni chúng thời ấy. Vào ngày mồng một tháng 
sáu năm Hội Trường Đại Khánh thứ 4 (1113) đời 
vua Lý Nhân Tông, một hôm sư lâm bệnh gọi Tăng 
chúng đến đọc bài kệ thị tịch, sau đó sư tắm gội 
sạch sẽ, rồi ngồi kiết già viên tịch, thọ bảy mươi hai 
tuổi. Dưới đây là bài kệ:

“Sinh, lão, bệnh, tử
Tự cổ thường nhiên
Dục cầu xuất ly
Giải phọc thiêm triền
Mê chi cầu Phật
Hoặc chi cầu thiền
Thiền, Phật bất câu
Uổng khẩu vô ngôn.”

Dịch:
Sinh, lão, bệnh, tử
Lẽ thường tự nhiên
Muốn cầu thoát ly
Càng thêm trói buộc
Mê, mới cầu Phật
Hoặc, mới cầu Thiền
Chẳng cầu Thiền, Phật
Mím miệng ngồi yên.

Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga dịch, Thiền 
Uyển Tập Anh, trang 235. Trong sách Thiền Sư 
Việt Nam, Thiền Sư Thích Thanh Từ dịch bài kệ thị 
tịch, trang 163 như sau:

Sanh già bệnh chết
Xưa nay lẽ thường
Muốn cầu thoát ra
Mở trói thêm ràng
Mê đó tìm Phật
Lầm đó cầu thiền
Phật, thiền chẳng cầu
Uổng miệng không lời.

Từ cô công chúa đến thiền sư, từ nữ nhi cao 
sang quyền quý đến bậc xuất trần, một bước nhảy 
tâm linh cao tột, như đường tơ kẽ tóc, như nhát kiếm 
chém phăng vào dòng nước không để lại dấu, cánh 
nhạn vượt trời không, lặng thinh phổ cập, một sự 
đến đi trong vô cùng không tận, không nghĩ chẳng 
bàn. Đọc bài thơ trên, chiêm nghiệm từng lời từng 
chữ, mỗi câu mỗi chữ là cả một sự đánh động vào 
tâm thức, thấm sâu lắng đọng, một sự đập thẳng dội 
mạnh vào tâm ý, sự khẳng định xác quyết về chân 
lý như thật, sự có mặt của tướng trạng, sự biến đổi 
của vô thường, chặng đường sanh lão bệnh tử của 
kiếp nhân sinh, là sự hẳn nhiên, điều tự nhiên, là 
lẽ thường. Nhìn từ bình diện tỷ giảo, thước đo tâm 
thức, so sánh đối thoại, thì thấy như vậy, có cảnh có 
người, có sinh có tử, có khổ có đau, và cũng vậy có 
sanh nên mới có tử, có thân ắt có bệnh, có già đương 
nhiên phải có chết, không gì khác hơn. Ở khía cạnh 
tâm linh giác ngộ, nhận biết bản thể như thật của 
các pháp, thì không có tướng trạng, năng sở, đến 
đi, sanh diệt, còn mất, già chết, một sự thường hằng 
phổ cập, bất sinh trong sự sinh diệt, chân thường 
trong cõi vô thường, an bình trong sự biến động.

Nếu không sinh thì lấy gì tử, huyễn thân thì lấy 
gì lão, bệnh, không đến thì lấy gì đi, không thêm 
chẳng bớt, vốn dĩ như vậy, không thay đổi, nếu đã 
như vậy, thì có gì để phải than trách, kêu gào, trốn 
chạy, lo toan? Không một ai thoát ra được, nên phải 
sống chung, phải đương đầu, một khi đứng lên, vượt 
lên được, thì không còn ranh giới biên độ, không 
còn nhân ngã bỉ thử, không cảnh không người, 
không mê chẳng ngộ, không cầu chẳng nguyện, 
không có gì cả, không lưu lại gì cả, lặng thinh thông 
suốt, chơn không diệu hữu. Chỉ có giác ngộ phủ vây 
trong từng hơi thở, tịch nhiên, như nhiên chiếu rọi 
thường hằng, chân như hiện tiền, giải thoát đong 
đầy giải thoát, chư Phật vô lượng chư Phật, hằng sa 
chư Phật, Phật Tánh, Chân Như có mặt trong mỗi 
chúng sanh, bao trùm khắp cõi, khắp chốn mọi nơi, 
ở đó, có sẵn ở đó tự bao giờ, cầu ở đâu, tìm ở đâu, 
phương nào, chốn nào?

Trong các loài, chỉ có loài người biết mình sẽ 
chết, cái chết không còn là chuyện sẽ phải mà là nhất 
định, chắc chắn sẽ chết, chỉ là bao giờ và lúc nào, 
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đến chậm hay mau. Như vậy, chết là điều hẳn nhiên 
không có gì để bàn cãi, chết như thế nào, chuẩn bị 
ra sao cho cái chết cũng không còn là điều quan 
trọng nữa, chết thật đẹp, thật nên thơ, chết bình yên 
an lành, chết nhẹ tựa lông hồng hay nặng tựa thái 
sơn, mới là điều đáng nói. Vậy thì làm sao, đó là lẽ 
thường, tự nhiên không làm sao cả, phải làm là làm 
trong lúc sống, sự sống, sống ra sao, sống như thế 
nào mới là điều quan trọng, hành trang, chủng tử, 
nghiệp quả mang theo nặng hay nhẹ, mới là điều 
tối cần.

Sinh khởi và hủy diệt đan xen lẫn nhau, hỗ 
tương, đi đôi với nhau, trong sự sống có sự hiện 
hữu của chết, trong chết có mầm mống của sự sinh, 
cứ thế chuyển tiếp nối đuôi qua lại, vòng quay của 
nghiệp quả, vô minh tham sân si dẫn chúng ta đi mải 
miết trong luân hồi hỗn độn, ngó quanh nhìn lại tứ 
bề, với phiền não khổ đau chồng chất. Chặng cuối 
đó không còn đường còn lối để đi, con đường của 
không đường, chỉ có lối đi của nghiệp quả do ta tác 
tạo, phải dùng tuệ giác quán chiếu, mới thấy đâu là 
đâu, đâu là bến bờ. Sanh tử là việc lớn, làm sao vượt 
lên, thoát ra chấm dứt mới là điều tối cần, thăng hoa 
đời sống, làm mới cái tâm, chuyển cái khổ, vượt lên 
số phận. Những trắc trở đắng cay lụy phiền, nhìn kỹ 
cũng chỉ là sự trả vay, những tác tạo từ trước, nên 
quyết lòng, bằng lòng giải quyết, không cách nào 
hơn, không làm gì khác được, than vãn trách móc 
không giải quyết được, không còn giải pháp, không 

gì thay thế, chỉ có đương đầu trực diện mới đổi thay, 
hoán chuyển được, an lạc trong từng suy tư tác tạo, 
lợi mình lợi người, lợi chúng sanh.

Thiền Uyển Tập Anh ghi: “Sư tu tập, hành 
thiền được chánh định, trở thành bậc mẫu mực 
trong hàng ni sư thời bấy giờ. Có người đến cầu 
học, sư tất dạy cho tập Đại Thừa”. Sư nói: “Nếu 
trở về được nguồn tự tánh thì đốn ngộ hay tiệm ngộ 
cũng sẽ tùy đó mà thể nhận”. 

Vào thời nhà Lý, Trần, sự ảnh hưởng của Lục Tổ 
Huệ Năng và Pháp Bảo Đàn, tạo thành một trào lưu 
lớn mạnh, danh từ tự tánh, đốn ngộ, tiệm ngộ, xuất 
hiện vào thời này. Tự Tánh, bản thể như thật, Chân 
Như, Phật tánh, sự giác ngộ luôn có mặt, có sẵn 
trong mỗi chúng sanh. Từ vô thủy đến vô chung, từ 
khởi đầu đến cuối cuộc, vẫn như thế không hề suy 
giảm, ở đó, trong đó, sự sâu thẳm trùm khắp. Chỉ 
cần lắng đọng, buông bỏ, những lầm chấp mê hoặc, 
những phiền não si mê lũng đoạn, để cho ánh sáng 
giác ngộ trổi dậy, thì vô minh liền tan, bình minh 
lên thì hoàng hôn xuống, ánh sáng đến thì bóng tối 
biến mất, giác ngộ nổi lên sẽ đẩy lùi vô minh. Một 
khi nhận biết được tinh tường sáng tỏ, những tăm 
tối, không sáng suốt, tham sân si sẽ bị quét sạch 
cuốn trôi, lúc ấy chân như giác ngộ tức khắc xuất 
hiện, “Tất cả trí tuệ Bát Nhã đều từ Tự Tánh sanh” 
Lời của Lục Tổ Huệ Năng.

Trong Pháp Bảo Đàn, khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 
trao pháp cho Lục Tổ Huệ Năng, ngài giảng kinh 
Kim Cang đến câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 
tâm”. Ngay câu đó ngài Huệ Năng đại ngộ, thấy 
muôn pháp không ngoài tự tánh, không lìa tự tánh, 
liền thưa với Tổ rằng:

“Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh
Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ
Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động
Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp”.
[Thiền Sư Thích Thanh Từ dịch]

Đốn ngộ, chóng ngộ, ngộ tức thì, không đi qua 
giai tầng thứ lớp, ngộ chớp nhoáng như điện xẹt, 
ngộ tức khắc, thật nhanh thật lẹ thật mau, không 

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]

Let none fi nd fault with others;
let none see the omissions and 
commissions of others.
But let one see one's own acts,
done and undone.
[Dhammapada – 50]
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chần chừ so đo, đến tức thì, đến thật nhanh đến thật 
lẹ thật mau, không một sát na phút giây nào thư thả, 
đến một cách sung sướng chấn động thân tâm, chạm 
tức thì vào bản thể vi diệu của giác ngộ. Tiệm ngộ, 
ngộ một cách từ từ, đi qua thứ lớp, đi qua chặng 
đường tra vấn nơi nội tâm, những khai phóng nở ra, 
những hé mở từ tốn đón chờ, một khi chuyển hóa 
thân tâm, dù đốn hay tiệm ngộ thì cũng phải duyên 
theo đó mà thể nhận, tất cả phải trở về với tự tánh, 
sống với bản thể chân như, thường tịch.

Quán chiếu, tỉnh thức, trực nhận thẳng vào sát 
na thực tại, khơi mở, kích hoạt để tự tánh bừng dậy, 
đòi hỏi sự bền bỉ liên tục, tạo những xúc tác, châm 
ngòi bùng vỡ, làm một cuộc lên đường đổi thay tất 
cả. Không gián đoạn ngăn ngại, không khởi đầu và 
chấm dứt, không đợi chờ thời gian và không gian, 
không quá khứ tương lai, không còn kẽ hở lối thoát, 
sự đi lại tán gẫu của ý thức, chỉ có hiện tại bây giờ, sự 
linh hiện tối thắng, sự an trú tuyệt vời, sự lắng đọng 
thuần nhất. Con đường mong manh, con đường gian 
khổ, con đường ngập nắng, con đường nở hoa nâng 
gót trên từng đi lại, con đường gập ghềnh gian truân 
vất vả, con đường an lành đó nằm ở đâu, mà ta mải 
miết tìm cầu, vẫn vụt xa thăm thẳm, lúc sống, khi 
sống, đang sống, ta tìm chưa ra, thì lúc chết, đang 
chết, sau khi chết, thì làm sao, nó ở đâu?

Bài thi kệ đó, ngài đề cập thoáng qua chặng 
đường sanh, già, bệnh, chết, với thiền sư, thì điều đó 
tự nhiên như thế, quy luật tất nhiên như vậy, nhưng 
với chúng ta nó không còn bình thường, không còn 
tự nhiên, nó nặng nề, nó khổ đau, nó nhức nhối, ta 
lo lắng, sợ hãi cuống cuồng, lo ngày lo đêm, đầu 
tắt mặt tối, vẫn còn lo, sống đã khổ đau mà chết lại 
càng đau khổ hơn. Ta đi nghịch lại, ta làm ngược 
lại, ta suy nghĩ ngược lại, ta cố tình thay đổi quy 
luật tự nhiên, ta đi ngược chiều, ta mải miết tìm 
cầu, hướng vọng, nên ta khổ, ta than, ta trách, ta ra 
công gắng sức nguyện cầu để được bù đắp, ân sủng, 
nhưng càng làm ta lại càng xa, càng bị trói, càng 
gỡ lại càng dính chặt, mê lại càng thêm mê. Nhưng 
nếu, ta sạch chấp, hết mê, không mê, ta tỉnh, ta ngộ, 
ta thuận theo, duyên theo, thì đâu cần phải cầu, phải 
nguyện, phải làm gì nữa, mím miệng lặng thinh, 
ngồi yên mỉm cười, thong dong một cõi. 

Thanh Trí Cao

Vũ Trụ Nhân Sinh

Vũ trụ kia thu nhỏ tầm tay với.
Nàng thơ ơi! Hương sắc lắm kiêu sa
Cội danh tùng vươn mình trong nắng ấm
Dòng suối reo thôi thúc tiếng oanh ca

Ôi! Vĩ đại bao la vũ trụ
Mây bồng bềnh tình tự dòng sông
Trên đỉnh gió có - không tương đắc
Vòng tay choàng ôm cả hư không

Nắng đủ ấm bất phân cảnh giới
Mưa cảm thông chẳng hỏi gì ai
Cùng thể chất tình người vũ trụ
Một cõi lòng hương sắc huỳnh mai

Truyền Thống Sự Nghiệp 

Ta níu kéo không gian gần lại
Để cho đời ý vị lên hương
Những tiếng nói không thành ngôn ngữ
Vũ trụ ơi! Chia sẻ thân thương 
Tầm cỡ ấy tuyệt nhiên khả kính
Nghìn năm xưa – âu cũng là nay
Ai đã sống trong từng sự sống
Ai phiêu bồng cưỡi hạc theo mây
Trong dấu ấn luân lưu giòng máu
Đấng trượng phu vẽ lại cơ đồ
Di sản cổ lưu truyền tiêu biểu
Nét đơn sơ cứu cánh quy mô 
Tôi quy ngưỡng nối truyền sự nghiệp
Trong bàn tay có một chữ nhân
Như cả quyết hành trình đi tới
Ý nghĩa nào chẳng có khó khăn 
Học đức tính khiêm cung độ lượng
Đạo hay đời vô ngại dung thông
Tôi góp nhặt những bao kinh nghiệm
Đời đáng yêu một thuở phiêu bồng 
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Người ta luôn hỏi câu này, Phật đã đi đâu 
và hiện nay ngài đang ở đâu? Đây là một 
câu hỏi rất khó trả lời cho những ai không 
có một sự tu tập về đời sống tâm linh.

Bởi vì người đời thường nghĩ về cuộc sống theo 
cách của thế gian. Họ khó có thể hiểu được khái 
niệm một vị Phật. Vài nhà truyền giáo nào đó tiếp 
cận các Phật tử và nói rằng Phật không phải là một 
vị thần mà chỉ là một con người. Ngài đã chết và 
không còn nữa. Vậy thì làm sao người ta có thể tôn 
sùng một người cũng đã chết? Nhưng chúng ta phải 
hiểu rằng, Đức Phật được tôn xưng là Thiên Nhân 
Sư, vị thầy của chư thiên và loài người. Bất cứ khi 
nào chư thiên có gặp khó khăn, họ đều gặp ngài để 
xin lời khuyên. Thế rồi họ nói rằng vị chúa tể của 
họ vẫn hằng sống, và đó là lý do tại sao người người 
cầu nguyện với Ngài.

Theo khoa học, phải mất hàng triệu năm để 
hoàn thiện trí óc và tri thức của chúng ta. Khi trí 
óc chưa phát triển toàn diện, người ta dễ nhận thức 
rằng có những sức mạnh nào đó chi phối sự vận 
hành của tự nhiên.

Bởi vì không hiểu được chính xác vũ trụ vận 
hành như thế nào, họ bắt đầu nghĩ ắt phải có một 
nhân vật nào đó đã sáng tạo và điểu khiển sự vận 
hành này. Để giúp người khác hiểu được khái niệm 
này, họ biến những quyền năng này sang một hình 
thái khác như là hình dạng hình tượng và tranh ảnh. 
Những “thần linh” hoặc những quyền năng này rất 
quan trọng trong việc chi phối con người phải hành 
xử tốt và không làm điều xấu và tưởng thưởng cho 
họ khi họ xứng đáng. Luôn luôn chúng ta có những 
nỗi sợ hãi, lo âu, nghi hoặc, bất an, vì vậy chúng ta 
cần ai đó để nương tựa và bảo vệ cho chúng ta. Dần 
dà sức mạnh này đã hình thành nên một Thượng Đế. 
Giờ đây vẫn có người lệ thuộc vào Thượng Đế trong 
mọi việc. Đó là l"ý do tại sao họ cố đưa ra cái ý" 
tưởng về một linh hồn bất diệt thoát khỏi nơi này và 

sống vĩnh viễn trên thiên đàng. Đó là để thỏa mãn 
sự thèm muốn được hằng sống. Đức Phật nói tất cả 
mọi thứ trên đời đều chịu chi phối bởi sự biến đổi 
suy tàn và hoại diệt.

Khi phân tích cuộc đời của Đức Phật, chúng 
ta thấy ngài không bao giờ giới thiệu chính mình 
như một đứa con của thần linh hoặc sứ giả của thần 
linh, nhưng ngài giới thiệu mình như một bậc thầy 
đã giác ngộ. Đồng thời Đức Phật cũng không nói 
mình hóa thân nào của một vị Phật khác. Đức Phật 
không phải được tạo ra bởi một vị Phật khác, vì 
vậy Phật không phải là sự đầu thai của một vị Phật 
khác. Ngài là một cá nhân, đã từng hành hoạt một 
thời gian dài, đời này đến đời khác tu tập và trau dồi 
phẩm hạnh và trí huệ vĩ đại mà chúng ta gọi là trí 
huệ bát nhã hoặc viên mãn. Khi ngài đạt được tất cả 
những phẩm hạnh đó ngài đã đạt được sự giác ngộ; 
nghĩa là một sự toàn giác và thấu đạt những sự vận 
hành của vụ trũ. Ngài phát hiện ra rằng không có 
một Đấng sáng thế nào cả.

Người ta hỏi làm thế nào ngài có thể đạt được sự 
giác ngộ mà không có sự hỗ trợ của thần linh. Các 
Phật giáo đồ khẳng định rằng mọi cá nhân đều có 
thể trau dồi trí tuệ để hiểu được mọi việc. Ý nghĩa 
của từ manussa, trong nhiều ngôn ngữ có nghĩa là 
con người. Nhưng trong ý nghĩa của chữ Mana có 
nghĩa là tâm. Vì vậy manussa có nghĩa là con người 
có thể tu tập và trau dồi tâm linh của mình đến viên 
mãn. Ngoại trừ con người, không có chúng sanh 
nào khác trong vũ trụ này có thể tu tập tâm linh đến 
mức độ đó, đạt được sự giác ngộ. Ngay cả những 
bậc thánh cũng không thể trở thành Phật bởi vì họ 
không thể trau dồi trí tuệ đạt đến mức độ như thế. 
Họ có thể có những sự giàu có, bình yên, lạc thú 
nhưng năng lực tư duy của họ rất nghèo nàn. Chỉ 
có manussa hoặc con người mới có thể thành Phật 
hoặc bậc Giác Ngộ. Khi người ta nói Phật không 
phải là một vị thần, chúng ta không nên cố gắng 

ĐỨC PHẬT Ở ĐÂU
K Sri Dhammananda - Nhị Tường dịch
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chứng minh rằng ngài là một vị thần. Nếu chúng 
ta cố gắng chứng minh điều này thì chính chúng ta 
thực sự hạ thấp sự nhận thức về giác ngộ. Vài người 
tuyên bố rằng vị thần của họ đã gởi thông điệp đến 
loài người. Nếu thông điệp đó dành cho tất cả mọi 
người trên thế gian này tại sao vị thần đó không gởi 
thông điệp đó đến giữa công chúng, thay vì bộc lộ 
chỉ riêng cho một người. Đức Phật không khuyến 
khích bất cứ ai tin tưởng vào bất cứ điều gì hoặc 
tuyên thuyết rằng ngài được nhận sứ mệnh bởi một 
thế lực cao hơn để hành sự.

Rồi một ngày, một vị tu sĩ Cơ đốc giáo cùng với 
tín đồ đến gặp tôi để thảo luận về đạo Phật và hỏi, 
“Thực ra, ngài có thể nói cho tôi biết người Phật tử 
tin gì hay không?” Khi nghe tôi đáp rất thẳng thắn 
rằng người Phật tử không “tin” vào bất kỳ điều gì 
cả, ông chỉ vào cuốn sách “Người Phật tử tin gì” của 
tôi và hỏi “Vậy tại sao ngài viết cuốn sách này?” 
Tôi nói với ông ấy, “Đó là lý do tại sao tôi viết cuốn 
sách này, để cho các bạn đọc để rồi các bạn thấy 
rằng không biết có thứ gì trên đời này mà các bạn 
tin hay không”.

“Trong trường hợp này,” ông ấy hỏi, “ngài 
có thể nói cho tôi biết người Phật tử phải làm gì 
không?” Tôi trả lời, Đức Phật đã trả lời cho câu 
hỏi đó, Đức Phật dạy chúng ta phải làm gì. Thay 
vì tin, người ta phải thực tập pariyatti, patipatti and 
pativeda. (Pháp học. Pháp hành và Chứng ngộ.) Có 
3 cách để thực hành. Trước tiên, chúng ta phải cố 
tìm hiểu, bởi vì chúng ta không được mù quáng tin 
vào bất cứ thứ gì mà chúng ta không hiểu. Đức Phật 
dạy chúng ta phải cố tìm hiểu trước tiên.

Trong giáo pháp của ngài về Bát Chánh Đạo, 
điều thứ nhất là chánh kiến, nghĩa là suy nghĩ chân 
chánh. Đức Phật đã bắt đầu sự truyền giáo của ngài 
bằng cách yêu cầu các đệ tử phát triển tư duy chánh 
kiến hơn là tin tưởng một cách mù quáng. Sau khi 
chúng ta thấu đạt được kiến thức vi diệu về Phật và 
giáo pháp của ngài, chúng ta phải thực hành những 
gì chúng ta đã học. Nếu không hiểu được điều này, 
bạn sẽ sáng tạo ra những quan kiến theo trí tưởng 
tượng của riêng bạn. Phật dạy chúng ta chỉ thực 
hành những gì chúng ta học được với sự hiểu biết 
chân chánh. Sau khi thực hành chúng ta sẽ chứng 
nghiệm kết quả hoặc hiệu quả. Khi đó chúng ta mới 

biết đó là sự thực. Có 3 phương pháp mà Đức Phật 
dạy, đó là học, hiểu và hành trì. Đó là con đường 
giải thoát được sự khổ đau. Giờ đây chúng ta có thể 
hiểu rằng cách truyền giáo của đức Phật không phải 
yêu cầu chúng ta tin bất cứ điều gì mà chính là học 
hỏi, thực hành, và chứng quả.

Ví dụ, Đức Phật bảo rằng bạn phải sống tử tế, 
và sống chân thật, Sau khi hiểu được lời dạy này, 
bạn cố gắng thực tập nó và cuối cùng là mọi người 
sẽ tôn trọng bạn khi họ biết bạn là người rất tử tế 
và chân thật. Không ai muốn quấy rầy hoặc kết tội 
bạn, mà họ tôn trọng bạn. Đó là kết quả tốt đẹp mà 
bạn thể nghiệm. Đồng thời đức Phật dạy bạn phải 
cố gắng hiểu theo mức độ thể nghiệm của chính 
bản thân bạn. Bạn có thể kiểm chứng kết quả này 
bằng sự thực tập của chính bạn. Bạn hiểu được 
những điều nào sai, điều nào đúng và bạn không 
làm theo những điều này vì mệnh lệnh hay vì đó 
là điều răn từ cõi trên. Bạn có một khả năng ý thức 
và một trí tuệ biết suy nghĩ để hiểu biết. Sự hiểu 
biết của chúng ta và những chứng nghiệm riêng của 
bản thân sẽ đủ để hiểu được cái gì là sai hoặc đúng. 
Ví dụ Phật dạy chúng ta không được sát hại chúng 
sanh. Ngài không đưa ra điều này như là một giới 
luật bởi vì một người hiểu biết phải biết rằng giết 
chóc là tàn ác. Cũng không khó khăn cho chúng 
ta để hiểu được tại sao là xấu, bởi vì khi một ai đó 
cố sát hại chúng ta chắc chắn chúng ta không thích 
điều đó. Một lần nữa ngài nói khi chúng ta có những 
vật giá trị bị ai đó đánh cắp, chúng ta sẽ thấy như 
thế nào. Cũng vậy, khi chúng ta đánh cắp tài sản của 
người khác họ cũng không thích chút nào. Chúng ta 
cũng không cần thiết phải thừa lệnh của bất kỳ thần 
linh nào hay đức Phật hay chúa Jesus mới có thể 
hiểu được điều đơn giản này. Các nhà truyền giáo 
xuất hiện trên trần gian này để nhắc ta những điều 
mà chúng ta thờ ơ hoặc quên lãng. Những chứng 
nghiệm riêng và sự hiểu biết đã quá đủ cho chúng 
ta biết đâu là đúng hoặc sai.

Đức Phật khuyên chúng ta phải tư duy và hiểu 
biết. Chúng ta nhận thức một cách hợp lý. Chúng 
ta có khả năng nhận thức, không giống như những 
chúng sanh khác chỉ có trí óc nhưng không suy nghĩ 
một cách có lý trí. Trí óc của chúng giới hạn trong 
việc tìm kiếm thức ăn, nơi trú ẩn, tự vệ và cảm giác 
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khoái lạc. Chúng không phát huy trí óc của chúng 
xa hơn. Nhưng con người có trí tuệ để tư duy và 
nhận thức lên đến mức độ cao nhất. Đó là lý do 
tại sao các nhà khoa học đã tìm tòi và khám phá 
ra nhiều điều mà chúng ta chưa từng nghe nói đến 
trước kia. Không có một chúng sanh nào khác sống 
trên thế giới này có thể phát triển tư duy đến mức 
độ đó. Đó là lý do tại sao chỉ con người mới có 
thể trở thành một vị Phật. Duy chỉ có trau dồi trí 
tuệ con người mới có thể đạt đến giác ngộ. Phật 
dạy chúng ta, hãy hành động theo những chứng 
nghiệm của chính chúng ta. Khi đó chúng ta mới 
chứng quả. Những tín đồ các đạo khác thường chào 
nhau: “Cầu Chúa ban phúc cho bạn”, nhưng Phật 
tử hiếm khi chào nhau bằng cách nói Phật phù hộ 
cho anh. Nhưng họ luôn đọc thuộc lòng: “Buddham 
Saranam Gacchami” (Con về nương tựa Phật). Nếu 
họ tin rằng họ có thể an trú trong Phật tại sao họ lại 
không chào nhau: “Cầu Phật gia hộ cho anh”. Phật 
cũng khuyên mọi người niệm Phật khi họ sợ hãi.

Vậy, “Phật ở đâu” là chủ đề của chúng ta. Chúng 
ta có thể nói ngài ở trên thiên đàng hoặc ngài đang 
sống nơi niết bàn hoặc ngài đang sống ở nơi nào 
đó chăng? Ngài đã đi đâu? Chúng ta phải nhớ rằng 
mọi điều chúng ta hỏi đều phát ra từ một quan điểm 
của thế gian. Sau khi đạt được giác ngộ Phật đã nói: 
“avamantimaiati natthidani Dunabavo”, đây là kiếp 
cuối cùng của ta trên thế gian này, và không tái sinh 
nữa. Ta đã chấm dứt được vòng sinh tử luân hồi, đời 
đời kiếp kiếp chấm dứt sự khổ đau.

Khoái lạc hay những thú tiêu khiển mà con 
người trải nghiệm thường là cảm xúc thỏa mãn nhất 
thời sẽ biến mất trong một thời gian ngắn. Điều này 
đã gây nên sự bất như ý. Trong tâm lý và sinh lý của 
một cuộc đời, chúng ta phải trải qua vô số những 
khổ đau, sợ hãi, khó khăn, bất ổn, đau đớn, tai họa 
và bất như ý.

Không một ai trên đời này có thể nói rằng anh ta 
hài lòng với cuộc sống này. Mọi người đều phàn nàn 
và cằn nhằn về những trục trặc về tinh thần và thể 
xác. Chính vì hiểu được điều này đức Phật đã chấm 
dứt tái sinh. Đó gọi là sự giải thoát. Giải thoát có 
nghĩa là thoát khỏi khổ đau về tinh thần và thể xác. 
Vì tồn tại trong hình dạng thân xác hoặc trong bất 
kỳ hình dạng khác nên chúng ta không thể vượt qua 

sự khổ sở của chúng ta về thân xác hoặc tinh thần. 
Từ đó, nếu chúng ta không muốn khổ nữa, cách tốt 
nhất là chấm dứt sự sanh. Chúng ta khao khát hiện 
hữu. Sự tham ái và chấp thủ này quá mạnh mẽ trong 
tâm chúng ta. Nhưng chúng ta muốn tồn tại bất chấp 
khổ đau và bất ổn, đau đớn và bệnh tật và nhiều vấn 
đề khác bởi chúng ta tham ái và vô minh. Giờ đây 
hãy nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới này. 
Toàn bộ thế giới là một bãi chiến trường.

Khắp thế giới này con người gây ra bạo lực, tàn 
sát, chiến tranh và hủy diệt. Động vật khác cũng 
không tạo ra nhiều đau khổ bởi tất cả những vấn 
đề không cần yếu đến như vậy. Khi đói, chúng ra 
ngoài và tìm bắt những con thú khác, khi thỏa mãn 
cơn đói, chúng đi ngủ. Nhưng con người không thể 
nào thỏa mãn vì tham ái quá nhiều thứ.

Tham ái, chấp thủ quá mạnh mẽ trong tâm con 
người. Do vì sự đố kỵ đó mà hận thù, giận dữ, ý 
muốn bệnh hoạn, độc ác, nguy hại phát sinh. Những 
chúng sanh khác không phát triển sự ác độc của 
chúng đến mức độ đó.

Con người còn có tôn giáo. Tín ngưỡng không 
chỉ là thờ phụng và cầu nguyện mà còn phải phục 
vụ chúng sanh khác bằng cách ngăn ngừa những tư 
tưởng xấu để chúng ta có thể phụng sự cho người 
khác. Những khía cạnh sùng tín của tôn giáo cũng 
quan trọng nhưng một mình nó không thể phát triển 
tâm để đạt được sự nhận thức đúng đắn hoặc trí tuệ. 
Trước khi Phật viên tịch nhiều người vân tập với 
những bông hoa để bày tỏ sự kính ngưỡng ngài. 
Phật bảo họ hãy trở về. Ngài nói nếu họ thực sự 
muốn qui ngưỡng ngài thì thay vì dâng cúng hoa 
và lễ bái, hãy thực hành ít nhất một trong những lời 
dạy của ngài. Khi đó họ thật sự qui ngưỡng Phật.

Bây giờ chúng ta có thể hiểu được đức Phật 
muốn gì. Một cách sống ngoan đạo không phải chỉ 
cầu nguyện mà phải theo những lời khuyên của ngài. 
Có lần, một tu sĩ tên là Bakkula đến và ngồi trước 
Phật và chiêm ngưỡng ngài hàng ngày. Một ngày nọ 
Phật hỏi ông ta: “Ông đang làm gì ở đây vậy?” Vị tu 
sĩ nói: “Khi con nhìn ngắm tôn nhan ngài, con cảm 
thấy rất hoan hỉ”. Thế rồi Phật nói: “Bakkula, ông 
có được gì khi nhìn ngắm cái thân thể vô thường, 
ô trược, bẩn thỉu này? Ông chỉ thỏa mãn cảm xúc 
của ông. Ông không bao giờ đạt được sự hiểu biết 
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hoặc nhận thức mà chỉ thỏa mãn cảm xúc mà thôi. 
Ông không thể thấy Phật thật sự thông qua cái thân 
xác này. Phật không phải là cái thân xác này”. Thế 
rồi ngài nói: “Chỉ có ai hiểu được giáo pháp bằng 
Phật nhãn mới có thể thấy Phật thật sự. Phật thật sự 
xuất hiện trong tâm ta khi nào chúng ta hiểu được 
những gì Đức Phật dạy. Ở đây bạn chỉ có thể hiểu 
được Phật không gì đặc biệt ngoài cái thân xác. Khi 
bạn nghiên cứu lịch sử Ấn Độ, gần 500 năm không 
có một hình ảnh Phật nào bởi vì Đức Phật đã không 
khuyến khích người ta dựng nên hình ảnh của chính 
Ngài. Chỉ có người Hy Lạp đã tạo ra những hình 
ảnh Đức Phật và những hình thức khác làm biểu 
tượng cho tôn giáo. Vì vậy mà giờ đây có những 
hình ảnh Phật khác nhau trên khắp thế giới.

Tín đồ của một vài đạo khác chê trách chúng 
ta là những người sùng bái thần tượng. Thật sự họ 
không biết Phật tử đang làm gì. Vài trăm năm sau 
Đức Phật, có một tu sĩ nổi tiếng tên là Upagutha. 
Ông là một người thuyết pháp rất được ưa chuộng. 
Khi ông nói, có hàng ngàn người đến nghe. Mara, 
một con quỷ rất khó chịu bởi vì ngày càng có nhiều 
người trở nên ngoan đạo.

Những Mara không phải là chúng sanh nhưng 
những chướng ngại lớn về tinh thần và những triền 
cái đã ngăn cản chúng đi theo con đường đạo. Mara 
khi đó hoá thân như một con quỉ. Mara này bắt đầu 
biểu diễn nhảy múa, ca hát và diễn trò vui nhộn, 
rất hấp dẫn, ngay trước chùa. Thế rồi tất cả những 
người hâm mộ dần dần chuyển hướng sang xem 
Mara. Không có ai đến nghe ông nói chuyện nữa. 
Upagutha quyết định dạy Mara một bài học đích 
đáng và ông cũng đến để xem biểu diễn. Khi buổi 
biểu diễn chấm dứt, Upagutha nói rằng ông thưc sự 
đánh giá cao về nó. “Để tưởng thưởng cho sự trình 
diễn của ngươi, ta muốn trao cho ngươi một vòng 
hoa trên cổ”. Mara rất đỗi tự hào. Khi Upagutha đặt 
vòng hoa, nó cảm thấy vòng hoa buộc chặt quanh cổ 
nó giống như một con mãng xà. Nó cố dứt ra nhưng 
không được. Thế rồi nó đến gặp Shakra, chúa tể của 
các thần linh và nhờ giúp tháo vòng hoa. Shakra 
cũng cố hết sức nhưng không tài nào tháo ra được. 
Thế rồi nó đến gặp Brahma, người được tôn vinh 
như là vị sáng tạo ra các vị thần thời ấy và nhờ tháo 
chiếc vòng hoa. Ông cũng cố gắng lấy ra, nhưng 

Tâm Nghiêm

Đấng Từ Bi
Mừng Thế Tôn vào giữa vườn nhân thế
Người người vui chào đón Đấng Từ Bi
Chuyển thân tâm  quy hướng Pháp huyền vi
Đạo giải thoát, Ngài trao tâm từ ái
Đưa chúng sanh vượ t thoá t vòng khổ ải
Giúp sáu loài cùng dứt sạ ch oan khiên
Soi ba cõi chẳng còn vướng não phiền
Phá vô minh Ngài soi đèn trí tuệ 

Tham-sân-si, chúng con nguyện chẳng để
Dốc một lòng xóa lầm lạc, u mê
Lộ Chánh Pháp con theo bước tìm về
Gỡ vướng mắc, mở ra đường giác ngộ

Nguyện tu tập chuyển dòng đời dứt khổ
Thoát luân hồi về dưới ánh đạo vàng
Y theo pháp về núp bóng từ quang
Kính lễ Ngài, Bậc Điều Ngự Trượng Phu.
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không thể được. Thế rồi Brahma nói với nó rằng chỉ 
người đặt vòng hoa mới có thể tháo ra được.

Vì vậy Mara phải trở lại nơi tôn giả Upagutha 
và năn nỉ ngài tháo ra nếu không thì nó sẽ chết. Thế 
rồi Upagutha nói: “Điều này không khó nhưng ta có 
thể làm với hai điều kiện. Thứ nhất ngươi phải hứa 
là trong tương lai ngươi sẽ không quấy rầy bất cứ 
một nghi lễ tôn giáo nào của chúng ta”. Mara đồng 
ý. “Thứ hai là, ngươi đã từng gặp Đức Phật bởi vì 
nhiều lần ngươi cố tình phá Phật. Ngươi sống vài 
trăm năm sau Phật, ngươi có sức mạnh siêu nhiên để 
biến thành hình như ngài” Mara nói, “Được, tôi có 
thể làm nếu ngài hứa không đảnh lễ tôi khi tôi hiện 
hình Đức Phật bởi vì tôi không phải là một thánh 
nhân” Thế rồi Tôn giả Upagutha nói: “Ta sẽ không 
đảnh lễ ngươi” Tuy nhiên, khi nó xuất hiện như Đức 
Phật thực sự, Tôn giả Upagutha đến đảnh lễ nó. Thế 
là Mara la lên, ông đã hứa rằng ông không đảnh lễ 
ông ta. Thế rồi Upagutha nói: “Ta không đảnh lễ 
Mara, ta đảnh lễ Đức Phật”.

Đó là một ví dụ hay cho những ai muốn kể cho 
người khác về ý nghĩa của sự thờ phượng hình ảnh 
của Phật. Khi bạn giữ một hình ảnh Phật và tôn thờ, 
bạn cũng có thể giữ một hình ảnh như một mục tiêu 
để quán tưởng. Đó không phải là sự sùng bái thần 
tượng. Bạn rước Phật vào trong tâm mình thông qua 
biểu tượng này. Đó là một biểu tượng tín ngưỡng. 
Làm thế nào hình ảnh đức Phật có thể cuốn hút tâm 
trí con người có thể hiểu được thông qua những tình 
tiết dưới đây. Trong Thế Chiến Thứ II ở Burma, 
viên sĩ quan chỉ huy tìm thấy một ảnh Phật nhỏ xinh 
xắn. Nó cuốn hút tâm trí ông. Ông gởi tấm ảnh này 
đến ngài Winston Churchill, thủ tướng Anh vào thời 
đó với chú thích, “Xin giữ tấm ảnh này trên bàn của 
ngài. Bất cứ khi nào ngài có những nỗi lo lắng hoặc 
xáo động hãy nhìn vào khuôn mặt của bức ảnh. Tôi 
tin rằng ngài sẽ có cơ hội bình tâm”.

Ông Nehru, cựu thủ tướng Ấn Độ bị bắt giữ bởi 
chính quyền Anh. Khi bị bỏ tù ông có giữ một tấm 
ảnh Phật nhỏ trong túi. Ông lấy tấm ảnh này ra đặt 
lên bàn chiêm ngưỡng và suy nghĩ, “Dù gặp bất kỳ 
khó khăn, trở ngại nào trong cuộc đời này, nếu Đức 
Phật có thể giữ nguyên vẹn nụ cười trên khuôn mặt, 
vậy tại sao chúng ta không bắt chước con người vĩ 
đại này?”

Anatole France, một học giả người Pháp, đã 
viếng thăm Viện bảo tàng Luân Đôn và lần đầu tiên 
trong cuộc đời ông nhìn thấy một bức ảnh Phật. Khi 
thấy bức ảnh Phật này, ông nói, “Nếu thượng đế từ 
trời xuống trần gian thì cũng không khác chút nào 
hình dáng này”. Tuy nhiên hình ảnh không phải là 
cốt lõi. Có nhiều người có thể thực hành giáo pháp 
của Đức Phật mà không cần bất cứ hình ảnh nào. 
Không ép buộc người ta cần phải có một hình ảnh. 
Chúng ta không thờ bái, chúng ta không cầu xin, 
chúng ta không đòi hỏi bất cứ một điều gì từ tấm 
ảnh nhưng chúng ta kính trọng, tôn kính hình ảnh 
của một bậc chân tu vĩ đại.

Một trong những hội viên của chúng tôi đã lưu 
giữ bức ảnh Phật trong 45 năm trong nhà mình. Một 
ngày nọ vài hội truyền giáo đến và bảo ông rằng 
ông đang thờ phụng quỉ dữ. Ông không biết phải 
trả lời họ thế nào. Điều này thật là ngạc nhiên bởi 
vì trong suốt bốn mươi lăm năm thờ bái bức ảnh mà 
ông không biết cách trả lời khi người ta chỉ trích nó. 
Đây là nhược điểm của một số Phật tử chúng ta. Họ 
bắt chước theo truyền thống, thờ cúng, cầu nguyện, 
tán tụng, nhưng họ không chịu gắng tìm hiểu giáo 
pháp của đức Phật. Giờ đây bạn có thể hiểu rằng dù 
có hoặc không có hình ảnh Phật bạn cũng có thể 
thực hành lời dạy của Đức Phật bởi hình thể không 
phải là Đức Phật.

Theo Phật giáo Đại Thừa có 3 hiện thân của 
Phật hoặc tam thân Phật, báo thân, hóa thân, pháp 
thân. Ngài sử dụng cả báo thân và hóa thân cho việc 
ăn uống, ngủ nghỉ, đi đứng, nói chuyện và thuyết 
pháp. Tất cả những hoạt động này ngài thực hiện 
với thân của mình. Khi ngài đắc Bát Niết Bàn hai 
hiện thân này biến mất. Nhưng dharnakaya hoặc 
pháp thân của ngài không bao giờ biến mất. Theo 
trường phái Đại Thừa, Đức Phật A Di Đà (Buddha 
Amitabha) hiện đang ở sukavati, miền Tịnh Độ. Ai 
tụng niệm danh hiệu ngài và thờ phụng ngài sẽ được 
sinh về miền Cực Lạc và sau đó sẽ có cơ hội đạt 
niết bàn. Theo cách suy nghĩ và niềm tin của họ thì 
nhận thức này đã tạo ra nhiều hy vọng và niềm tin 
rằng Đức Phật vẫn còn đang sống cho đến khi tất cả 
chúng sanh cuối cùng được cứu độ.

Đức Phật cũng đề cập “Dù Đức Phật có xuất 
hiện hay không, Chánh pháp vẫn luôn tồn tại trên 
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thế gian này”. Khi một vị Phật xuất hiện ngài nhìn 
thấy rằng chúng sanh đã lãng quên giáo pháp thực 
sự. Ngài nói “Pháp mà ta hiểu được không phải là 
một loại giáo lý mới do ta tạo ra, mà Pháp này đã 
luôn hiện hữu nhưng người ta hiểu sai nó, nên đã 
nhận thức sai lầm dựa trên sự tưởng tượng của chính 
họ và đã làm nhiễm ô hoàn toàn sự tinh tuyền của 
Chánh pháp”. Điều này đang xảy ra trong thời đại 
của chúng ta, 2500 năm sau khi Đức Phật phát hiện 
chân lý như nhị. Có người đang làm những điều sái 
quấy trong nhiều nước và lấy danh nghĩa của Đức 
Phật. Họ không thực sự hành theo lời dạy của Đức 
Phật. Nhưng họ đưa ra những thực hành văn hóa 
truyền thống của họ trộn lẫn với Phật giáo và giới 
thiệu rằng đó là Đạo Phật. Là người Phật tử, chúng 
ta phải cố gắng học những gì Đức Phật đã dạy và 
thực hành những gì Đức Phật đã dạy để tìm thấy sự 
giải thoát cho chúng ta.

Người ta hỏi Đức Phật ở đâu. Để thực hành Đạo 
Phật thì chúng ta không cần thiết phải biết Đức Phật 
ở đâu, hoặc Ngài đã đi đâu. Lấy ví dụ như chúng 
ta có điện nhờ có ai đó đã khám phá ra. Chúng ta 
không cần thiết phải biết ai đã khám phá ra điện, ông 
ta ở đâu, người nước nào, tên là gì? Bổn phận của 
chúng ta là làm cho điện trở thành hữu dụng. Cũng 
như với những gì mà người khám phá ra nguyên tử 
hay năng lượng hạt nhân có thể sử dụng cho những 
mục đích xây dựng hay phá hoại.Vì vậy bổn phận 
của chúng ta là sử dụng năng lượng này theo một 
cách đúng đắn mà không cần phải biết ai thực sự là 
người khám phá ra năng lượng nguyên tử này.

Con người đã khám phá ra máy điện toán và 
truyền hình, nhưng chúng ta không cần thiết phải 
biết tên và những chi tiết về cuộc đời của người tạo 
ra, mà bổn phận của chúng ta chỉ là sử dụng chúng.

Cũng như thế, đừng hỏi Phật ở đâu và Ngài đã 
đi đâu. Nếu giáo pháp ngài dạy chúng ta là đúng, 
giá trị và hiệu quả tại sao cần thiết phải biết Phật ở 
đâu. Phật không bao giờ nói rằng ngài có thể đưa 
chúng ta đến thiên đàng hay địa ngục. Đức Phật chỉ 
có thể nói cho bạn biết những gì cần làm và những 
gì không làm để đạt đến sự giải thoát cho mình. Đó 
là điều duy nhất Phật có thể làm. Ngài không làm gì 
khác hơn cho bạn. Bổn phận của bạn là thực hành 
những gì ngài đã dạy chúng ta.

Những người khác nói rằng thượng đế có thể 
rửa sạch tội lỗi con người đã phạm. Phật không bao 
giờ nói rằng tội lỗi được tạo ra bởi một cá nhân này 
và có thể gột sạch đi bởi một người khác. Không có 
vị Phật hay thượng đế nào có thể làm được điều đó. 
Khi một người sắp chết và nói rằng anh ta tin vào 
thượng đế, vậy sau đó thượng đế có thể xóa đi tất cả 
những tội lỗi mà anh ta phạm phải không? Chẳng 
hạn như tính tình bạn có thể rất nóng nảy và bạn 
biết đó là sai nhưng không biết cách nào để thoát 
khỏi điều đó. Vì vậy bạn đến gặp thượng đế và cầu 
nguyện và nài xin ngài lấy đi sự thô bạo ra khỏi tâm 
bạn, bạn có nghĩ rằng thượng đế có thể làm được 
điều đó chăng?

Bạn có thể gắng thờ bái Đức Phật và nài xin 
Phật lấy đi sự thô bạo của bạn. Nhưng Đức Phật 
không thể lấy đi sự thô bạo từ tâm của bạn. Đức 
Phật chỉ có thể chỉ cho bạn làm thế nào để từ bỏ 
sân hận với sự cố gắng của chính bạn. Không ai có 
thể giúp bạn ngoại trừ chính bạn nhờ vào sự hiểu 
biết của bạn. Chính bạn phải nhận ra rằng, “sự nóng 
giận này rất nguy hiểm, nó có thể gây ra rất nhiều 
vấn đề, nhiều khó khăn và gây tổn hại cho người 
khác. Ta phải trút bỏ sự nóng giận bằng cách sử 
dụng sức mạnh tinh thần và chế ngự sự nóng giận 
từ trong tâm”. Vì vậy Phật hay Chúa không thể rửa 
sạch tội lỗi bởi chúng ta mà chúng ta phải một mình 
giải quyết việc này. Có một lời dạy rất hay từ Đức 
Phật. Nếu ai đó có hành vi xấu hoặc tạo nghiệp bất 
thiện, họ không thể nào tránh khỏi những hậu quả 
bằng cách cầu nguyện thượng đế hay Phật.

Tuy nhiên khi họ bắt đầu nhận ra mình đã có 
hành vi xấu, phải dừng lại không tạo nghiệp bất 
thiện nữa. Bạn phải tạo ra một quyết tâm mạnh mẽ 
trong tâm trí là ngày càng tạo nghiệp thiện hoặc 
những hành vi đáng khen. Khi bạn phát triển những 
hành vi xứng đáng, quả báo của nghiệp xấu mà bạn 
đã tạo trước kia có thể tiêu trừ bởi thiện nghiệp. Ví 
dụ như Angulimala, một sát thủ đã giết gần một 
ngàn người. Khi Đức Phật đến và biết rằng anh ta 
muốn gặp Ngài. Angulimala muốn giết Phật bởi vì 
anh ta đã sát hại 999 người. Anh ta đã thề rằng sẽ 
giết đến người thứ một ngàn, vì vậy anh ta rất khoái 
trá khi nhìn thấy Đức Phật và cố gắng bắt Ngài. Đôi 
khi Đức Phật cũng vận dụng một chút phép mầu. 
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Nhật Huy

Loay hoay
Hiện tượng muôn pháp vốn rỗng không 
tại sao người lại rối như bông
chiều hôm sáng tối lay hoay mãi
chờ đến bao giờ mới rỗng không

Không biết vạn pháp vốn rỗng không
Ngày ôm ngũ dục tợ như chông
Xoay đi xoay mãi như con vụ
Cho hết kiếp nầy chẳng biết Không

Cho hết kiếp nầy chẳng biết Không
Tam đồ lục đạo phải đi đông
Chu du vạn kiếp trong tam giới
( vì ) không thấy không không cũng chẳng không

Nhàn 
Sớm chơi bốn hướng tối về nhà
Cơm rau hai bữa khỏ i ướ c xa  
Biết đủ sống sao cũng dư đủ
Vui sống nhàn cư gọi là nhàn 

Ai khôn thì vướng đa đoan sự
Ta  khờ dựa cột khỏi bận lòng
Cắt đứt nhân duyên sầu bi khổ 
Dững dưng tâm cảnh thật sự nhàn

Biết rằng khó bề chinh phục con người này bằng 
lời thuyết giáo, Đức Phật thong thả bước trên đường 
và cho anh ta đuổi theo. Dù chạy gần bốn dặm, anh 
ta vẫn không thể nào đến gần được Phật. Anh ta 
yêu cầu Phật dừng lại và Đức Phật biết là đã đến 
lúc ngài nói với anh ta. Đức Phật nói: “Ta đã dừng 
lại từ lâu rồi, chỉ có ngươi mới còn đang chạy”. 
Angulimala nói, “Làm sao ông nói ông đã dừng lại, 
tôi thấy ông vẫn đang đi kia mà”. Đức Phật đáp, “Ta 
dừng lại có nghĩa là ta đã dừng nghiệp giết hại và 
không làm đau khổ chúng sanh. Còn ngươi vẫn còn 
chạy nghĩa là ngươi vẫn còn hành động tàn ác. Nếu 
ngươi dừng lại thì ngươi có thể đuổi kịp ta”. Thế 
là Angulimala nói “Tôi không thể nào hiểu được 
những gì ông nói”. Phật trả lời “Ta đã ngừng sự 
giết hại còn ngươi vẫn cứ tiếp tục như thế, nghĩa là 
vẫn còn đang chạy. Ngươi đang chạy trong vòng 
luân hồi”. Thế là Angulimala chợt hiểu ra mình đã 
sai nên quyết định qui y Phật và trở thành tu sĩ bắt 
đầu thiền định. Sau đó anh ta đạt quả A La Hán và 
đắc Niết Bàn Cực Lạc. Nghiệp xấu không còn cơ 
hội bám theo anh ta nữa. Anh ta đã trau dồi thiện 
nghiệp và nghiệp xấu không còn cơ hội ảnh hưởng 
đến anh ta nữa.

Đó là những gì Đức Phật dạy. Đức Phật dạy 
phương pháp này để tiêu trừ hậu quả của nghiệp 
xấu, không phải bằng cách khẩn nài thượng đế mà 
bằng cách tạo càng nhiều hành vi đáng khen. Nếu 
ta nói rằng Đức Phật đang sống ở một nơi nào đó 
trong vũ trụ này trong một hình thể nào đó có nghĩa 
là chúng ta đã chống báng lại giáo pháp của Đức 
Phật. Mặt khác nếu ta nói rằng Phật không sống 
trong một nơi nào trong vũ trụ này trong một hình 
thể nào, thì nhiều người sẽ không được hoan hỉ bởi 
vì họ đã khao khát sự hiện hữu đó mà giờ đây không 
được thỏa mãn. Vì vậy họ nói đó là hư vô. Đó không 
phải là hư vô; đó là sự kết thúc của một sự khổ đau 
về thân xác và tinh thần và chứng đắc giải thoát và 
niết bàn cực lạc. Mặt khác có một số người thực sự 
cần hình ảnh thực thể của Đức Phật để giúp họ bình 
tâm, giảm bớt sự lo âu, căng thẳng và sợ hãi. Tuy 
nhiên sẽ không đúng nếu chúng ta nói rằng Phật 
đang hiện diện hoặc không. Nếu triết thuyết hoặc 
giáo pháp của Phật có giá trị cho chúng ta trong 
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việc có được sự mãn nguyện và bình yên trong cuộc 
sống nghĩa là điều đó đã quá đủ cho chúng ta rồi.

Chúng ta hãy lấy ví dụ một bác sĩ tìm đúng loại 
thuốc đặc trị cho căn bệnh. Nếu loại thuốc đó hiệu 
nghiệm, nếu nó có thể chữa hết bệnh, chúng ta có 
cần thiết phải biết vị bác sĩ đó ở đâu và ông ta đang 
còn hay mất. Điều quan trọng là thoát khỏi căn bệnh 
bằng cách uống thuốc. Cũng như thế, giáo pháp của 
Đức Phật đã giúp cho chúng ta quá nhiều trong giải 
thoát khỏi sự khổ đau. Đức Phật cho chúng ta quyền 
tự do tư duy để hiểu có điều gì sai khi sử dụng nhận 
thức và lập luận của mình để hiểu được bản chất 
thực sự của sự vật hiện hữu. Mặt khác không có 
một thành phần nào của vũ trụ tồn tại mà không 
thay đổi, không hư hoại, không bị diệt bởi vì tất cả 
những thứ này được cấu thành bởi các yếu tố, các 
năng lượng tinh thần và năng lượng của nghiệp lực. 
Vì vậy, có thể vì những năng lượng và những yếu 
tố này và những năng lượng tinh thần, nghiệp lực 
vẫn tồn tại mãi mà không thay đổi. Nếu bạn có thể 
hiểu được điều này thì giáo pháp của Đức Phật sẽ 
giúp bạn biết được cách đương đầu với những vấn 
đề, những khó khăn và vượt qua sự bất như ý. Mặt 
khác chúng ta sẽ phải đối mặt với những đau khổ về 
tinh thần và thể xác, sự không vừa ý, và thất vọng. 
Chúng ta phải hành động một cách khôn ngoan để 
thoát khỏi những vấn đề của chúng ta. Chúng ta sẽ 
khó có thể thoát khỏi sự khổ đau bằng cách đơn 
giản cầu nguyện, thờ bái cá nhân nào mà phải thông 
qua sự hiểu biết bản chất của sự đau khổ và chướng 
ngại của chúng ta, nguyên ngân gây ra sự đau khổ 
và chướng ngại đó, chúng ta mới có thể thoát khỏi 
những vấn đề đó.

Nhiều người vẫn còn hỏi Đức Phật đã đi đâu? 
Nếu người ta nói ngài đã đi về niết bàn khi đó họ 
nghĩ niết bàn là một địa điểm. Niết Bàn không phải 
là một nơi nào, nó chỉ là trạng thái tinh thần của 
chúng ta khi chứng đắc giải thoát cuối cùng. Chúng 
ta không thể nói Đức Phật đã ra đi hoặc nơi nào đó 
Đức Phật đang tồn tại nhưng ngài đã chứng đắc niết 
bàn cực lạc hoặc mục đích cuối cùng của cuộc sống. 
Vì vậy câu trả lời thích hợp nhất cho câu hỏi “Đức 
Phật ở đâu” chính là Đức Phật ở ngay trong tâm của 
bạn khi nhận ra được Chân lý tối thượng. 

LỜI PHẬT DẠY

Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác
Vô luận ngày hay đêm,
Thường tưởng niệm Phật Ðà. 
[PHÁP CÚ – 296]

Those disciples of Gotama
ever awaken happily
who day and night constantly 
practice
the Recollection of the Qualities 
of the Buddha.
[Dhammapada – 296]

Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Thường tưởng niệm Chánh Pháp.
[PHÁP CÚ – 297]

Those disciples of Gotama
ever awaken happily
who day and night constantly 
practice
the Recollection of the Qualities 
of the Dhamma.
[Dhammapada – 297]

Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Thường tưởng niệm Tăng già.
[PHÁP CÚ – 298]

Those disciples of Gotama
ever awaken happily
who day and night constantly 
practice
the Recollection of the Qualities 
of the Sangha.
[Dhammapada – 298]
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Zazen
In Zen Buddhism, zazen (literally “seated 

meditation”; Japanese: ) is a meditative 
discipline that is typically the primary religious 
practice. The precise meaning and method of zazen 
varies from school to school, but in general it can 
be regarded as a means of insight into the nature 
of existence. In the Japanese Rinzai school, zazen 
is usually associated with the study of koans. The 
Sōtō School of Japan, on the other hand, only 
rarely incorporates koans into zazen, preferring an 
approach where the mind has no object at all, known 
as shikantaza [nothing but (shikan) precisely (da) 
sitting (za)].

Zazen is considered the heart of Japanese Soto 
Zen Buddhist practice. The aim of zazen is just 
sitting, that is, suspending all judgmental thinking 
and letting words, ideas, images and thoughts pass 
by without getting involved in them.

Methods
Sitting - In Zen temples and monasteries, 

practitioners traditionally sit zazen as a group in 
a meditation hall, usually referred to as the zendo. 
The practitioner sits on a cushion called a zafu, 
which itself is usually placed on top of a low, fl at 

mat called a zabuton.
Before taking one’s seat, and after rising at 

the end of the period of zazen, a Zen practitioner 
performs a gassho bow to their seat, and a second 
bow to fellow practitioners.

The beginning of a period of zazen is traditionally 
announced by ringing a bell three times (shijosho), 
and the end of a round by ringing the bell either 
once or twice (hozensho). Long periods of zazen 
may alternate with periods of kinhin (walking 
meditation).

Posture - The posture of zazen is seated, with 
folded legs and hands, and an erect but settled spine. 
The hands are folded together into a simple mudra 
over the belly. In many practices, the practitioner 
breathes from the hara (the center of gravity in 
the belly) and the eyelids are half-lowered, the 
eyes being neither fully open nor shut so that the 
practitioner is neither distracted by, nor turning 
away from, external stimuli.

The legs are folded in one of the standard sitting 
styles: Kekkafuza (full-lotus), Hankafuza (half-
lotus), Burmese (a cross-legged posture in which 
the ankles are placed together in front of the sitter) 
- Seiza (a kneeling posture using a bench or zafu).

In addition, it is not uncommon for modern 
practitioners to practice zazen in a chair, often 

FROM FROM 
WIKIPEDIAWIKIPEDIA
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with a wedge or cushion on top of it so that one is 
sitting on an incline, or by placing a wedge behind 
the lower back to help maintain the natural curve 
of the spine. One can sit comfortably, but not too 
comfortably, so as to avoid falling asleep. While 
each of these styles is commonly taught today, 
Master Dogen recommended only Kekkafuza and 
Hankafuza.

Types of zazen - In his book Three Pillars of 
Zen, Philip Kapleau says that practitioners in the 
Rinzai school face in, towards each other with 
their backs to the wall, and in the Soto school, 
practitioners face the wall or a curtain. 

Instruction
Very generally speaking, zazen practice is 

taught in one of three ways: Concentration, Koan 
Introspection, and Shikantaza (just sitting).

Koan practice is usually associated with the 
Rinzai school and Shikantaza with the Sōtō school. 
In reality many Zen communities use both methods 
depending on the teacher and students.

Concentration - The initial stages of training in 
zazen usually emphasize concentration, by focusing 
on the breath at the hara, often aided by counting. 
This counting meditation is called susokukan, and 
has several variations. Through this practice one 
builds up the power of concentration, or joriki. At 
some Zen centers, the practice of mentally repeating 
a mantra with the breath is used in place of counting 
breaths for beginners. In some communities, or 
sanghas, the practice is continued in this way until 
there is some initial experience of samadhi or “one-
pointedness” of mind. At this point the practitioner 
moves to one of the other two methods of zazen.

Koan introspection - Having developed 
awareness, the practitioner can now focus his 
or her consciousness on a koan as an object of 
meditation. Since koans are, ostensibly, not solvable 
by intellectual reasoning, koan introspection is 
designed to shortcut the intellectual process leading 
to direct realization of a reality beyond thought.

Shikantaza - Shikantaza is a form of meditation, 
in which the practitioner does not use any specifi c 
object of meditation; rather, practitioners remain 
as much as possible in the present moment, aware 

of and observing what passes through their minds 
and around them. Dogen says, in his Shobogenzo, 
“Sitting fi xedly, think of not thinking. How do you 
think of not thinking? Nonthinking. This is the art 
of zazen.”

Zazen
Trong Thiền Phật Giáo, zazen (có nghĩa là 

“tọa thiền, ngồi thiền”) là một pháp môn thiền mà 
thường là sự thực hành chính của tôn giáo này. Ý 
nghĩa và phương pháp chính xác của zazen (tọa 
thiền) thay đổi tùy theo các trường phái, nói chung, 
nó có thể được coi như là phương tiện để quán sát 
bản chất của sự hiện hữu. Trong Thiền phái Rinzai 
(Lâm Tế) Nhật Bản, zazen (tọa thiền) thường được 
kết hợp với sự thâm cứu về các công án. Mặt khác, 
Thiền Phái Soto (Tào Động) Nhật Bản, thì hiếm 
khi kết hợp công án với zazen (tọa thiền), họ ưa 
cách tiếp cận vào phương pháp mà tâm không có 
đối tượng nào cả, như pháp môn shikantaza [shika 
(không có gì chỉ) da (chuyên) za (ngồi)].

Zazen (tọa thiền) được coi là trọng tâm của sự 
thực hành Thiền Soto (Tào Động) Nhật Bản. Mục 
đích của sự tọa thiền này chỉ là ngồi, đó là, đình chỉ 
tất cả các suy xét và để cho lời nói, ý tưởng, hình 
ảnh và suy tưởng trôi qua mà không can dự đến 
chúng.

Phương pháp
Cách ngồi - Trong thiền đường và tu viện, hành 

giả theo truyền thống tọa thiền thì ngồi theo từng 
nhóm, thường được gọi là Zendo (Thiền Đường). 
Các hành giả ngồi trên một gối đệm gọi là zafu, 
được đặt trên một miếng bồ đoàn rộng vuông, gọi 
là zabuton.

TỌA THIỀNTỌA THIỀN
ĐÀO NGUYÊN MINH DỊCHĐÀO NGUYÊN MINH DỊCH
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Trước khi vào chỗ ngồi, và sau khi đứng dậy 
vào cuối khóa tọa thiền, hành giả chắp tay xá một 
xá chỗ ngồi của mình, và một xá với bạn đồng tu 
trong thiền đường.

Theo truyền thống, bắt đầu một khóa tọa thiền 
thường nghe rung ba tiếng chuông (shijosho), và 
cuối khóa tọa thiền bằng một hay hai tiếng chuông 
(hozensho). Khóa tọa thiền mà dài thì thường thay 
đổi bằng cách đi kinh hành (kinhin).

Tư thế - Tư thế của tọa thiền là ngồi, hai chân 
và hai tay xếp lại, lưng thật thẳng. Hai tay được xếp 
lại với nhau thành một lối thủ ấn đơn giản qua bụng. 
Trong nhiều cách thực hành, các hành giả thở từ đan 
điền (tâm trọng lực ở bụng) và mí mắt khép một 
nửa, mắt không mở hoàn toàn cũng không khép kín 
lại để hành giả không bị phân tâm với những kích 
động bên ngoài.

Hai chân được xếp gọn với một trong các cách 
ngồi tiêu chuẩn như sau: Tư thế Kiết Già (toàn đóa 
sen), Bán Già (nửa đóa sen), cách ngồi Miến Điện 
(tư thế bắt chéo chân đặt phía trước với hai mắt cá 
chân kề với nhau) – Chính Tọa (quỳ gối trên ghế 
băng hay gối đệm)

Ngoài ra, không được phổ biến đối với những 
thiền giả thực tập tọa thiền trong một chiếc ghế, 
thường với gối nêm hay miếng đệm đặt trên nó để 
người ngồi có một độ nghiêng, hoặc bằng cách đặt 
gối nêm đằng sau lưng phía dưới để giúp họ duy trì 
độ cong tự nhiên của cột xương sống. Người ta có 
thể ngồi thoải mái, nhưng không quá thoải mái, để 
tránh rơi vào giấc ngủ. Trong những cách thường 
được dạy ngày nay, Thiền sư Dogen khuyên chúng 
ta chỉ dùng theo cách Kết Già hoặc Bán Già. 

Các loại tọa thiền - Trong cuốn Ba Cột Trụ 
Thiền của Philip Kapleau có nói rằng các hành giả 
trong Thiền Phái Rinzai (Lâm Tế) thì quay mặt vào 
nhau, lưng hướng về tường, và trong khi đó Thiền 
Phái Soto (Tào Động), thì các hành giả phải đối mặt 
với bức tường hoặc bức màn. 

Hướng dẫn
Nói chung, thực hành tọa thiền được giảng dạy 

qua một trong ba cách: Định Tâm, Thiền Công Án, 
và Shikantaza (chỉ cần ngồi).

Thực hành thiền công án thường được kết hợp 
với Thiền Lâm Tế và pháp Shikantaza của Thiền 
Phái Tào Động. Trên thực tế nhiều Thiền Đường sử 
dụng cả hai phương pháp tùy theo các thiền sư và 
hành giả.

Định Tâm - Các giai đoạn đầu của tọa thiền 
thường nhấn mạnh đến sự tập trung vào hơi thở 
ở đan điền, thường được hỗ trợ bằng cách đếm. 
Phương pháp đếm này được gọi là susokukan (Sổ 
Tức Quán), và có một số biến thể. Qua sự thực tập 
này, người hành giả tích tụ sức mạnh của sự tập 
trung. Tại một số Thiền Đường, thực hành pháp 
luyện tinh thần này bằng cách lặp đi lặp lại một 
câu thần chú theo hơi thở được sử dụng thay cho sự 
đếm hơi thở cho những người mới bắt đầu. Trong 
một số cộng đồng, hoặc Tăng đoàn, việc thực hành 
được tiếp tục theo cách này cho đến khi có một số 
kinh nghiệm sơ khởi của sự định tâm hay sự “nhất 
tâm”. Tại thời điểm này, các hành giả chuyển sang 
một trong hai phương pháp nói trên của sự tọa thiền.

Thiền Công Án - là phát triển sự tỉnh thức, các 
hành giả có thể chú tâm vào một công án như là một 
đối tượng của sự thiền quán. Bởi vì công án, trên 
bề mặt, không thể giải quyết được bằng lý trí, công 
án được thiết lập là để cắt ngắn tiến trình của lý trí 
hướng trực tiếp đến sự thực chứng của thực tế vượt 
xa tầm của tư tưởng.

Shikantaza - Shikantaza là một hình thức thiền, 
trong đó các hành giả không sử dụng bất kỳ một đối 
tượng cụ thể nào cho thiền; đúng hơn, các hành giả 
giữ yên càng nhiều càng tốt trong giây phút hiện tại, 
tỉnh thức vá quán sát những gì đi qua tâm trí của họ 
và xung quanh họ. Dogen nói, trong Shobogenzo 
(Chính Pháp Nhãn Tạng) của mình là, “Ngồi chăm 
chú, suy nghĩ cái không suy nghĩ. Bạn nghĩ thế nào 
về cái không suy nghĩ? Không suy nghĩ. Đây là 
nghệ thuật của zazen (tọa thiền)”.
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I- Khái niệm về danh từ Thiện tri thức:
Thiện trí thức hay Thiện hữu tri hức là thuật ngữ 

Phật Giáo, tiếng Phạn gọi là Kalyàna-mitta. Danh 
từ nầy để chỉ những người có khả năng dẫn đắt và 
giáo hóa người khác cùng đi theo con đường chính 
đạo, chính trực và đức hạnh.

Như vậy, Thiện tri thức vượt lên được chấp nê 
của thế tục, họ CHO được những gì KHÓ CHO 
nhất, LÀM được những gì KHÓ LÀM nhất, NHẪN 
được những gì KHÓ NHẪN nhất. Họ sẵn sàng 
bảo bọc người khác, gặp khổ không bỏ, gặp nghèo 
không khinh, đem Giáo Pháp Như Lai đến với từng 
mỗi người, khiến người nghe từ bỏ ác đạo, tích chứa 
thiện nghiệp. Có ba hạng Thiện tri thức như sau:

1. Giáo thụ Thiện tri thức: là người có khả năng 
hướng dẫn tu học. 

2. Đồng hành Thiện tri thức: là người cùng ý 
chí, đồng hành, là bạn tốt. 

3. Ngoại hộ Thiện tri thức: là người giúp đỡ, tạo 
điều kiện tốt cho người tu hành.

Trên đường học đạo, được gần gũi với Thiện tri 
thức là cơ duyên lớn, Thiện tri thức sẽ đem đến đạo 
hữu của họ cuộc sống Tinh Tấn và Thanh Tịnh qua 
4 phương pháp gọi là Tứ Nhiếp Pháp như sau:

- Bố Thí: Chia sẻ vật chất, giảng giải giáo pháp 
Như Lai, mong cầu cùng nhau tu tiến, cùng nhau 
giác ngộ. 

- Ái Ngữ: Dùng lời nhân ái khi thuyết giảng và 
mọi lúc trong đời sống. Ái ngữ là một trong những 
cách thực hành đạo Từ Bi Vô Thượng của Đức Bổn 
Sư.

- Lợi hành: Lời nói, hành động song hành nhằm 
đạt được lợi ích cho tu tập.

- Đồng sự: Cùng hòa đồng, cùng đồng hành trên 
con đường tu học.  

Phong trào Chấn Hưng Phật Giáo không phải 
chỉ những vị Cao Tăng Thạc Đức khởi động và thực 
hiện, mà còn có sự góp công của các Thiện tri thức 
học thức uyên bác, cùng quyết tâm hoàn thành sở 
nguyện Hoằng Dương Chánh Pháp. 

II- Thiện Tri Thức Miền Bắc 
Trong Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo:

Ngày 16.1.1927, trên tờ Khai Hóa Nhật Báo số 
1640, một vị Tỷ kheo tên tự là Lai trụ trì chùa Tiên 
Lữ (chùa Hang), Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ, tỉnh 
Thái Nguyên viết bài khởi xướng Chấn hưng Phật 
giáo ở Bắc Kỳ. Cuộc vận động của sư ông Lai chủ 
yếu dựa trên báo chí, tuy được sự ủng hộ của một số 
chùa ở Hải Phòng và Hà Nội; nhưng không được sự 
hưởng ứng của các sơn môn Bắc Kỳ, đến năm 1928 
thì bị tắt hẳn. Một trong những nguyên nhân thất 
bại vì Sư Ông Lai cho rằng chấn hưng Phật giáo là 
công việc của Tăng sĩ mà bỏ qua cư sĩ. Vì thế, khi 
bị Sơn Môn bác bỏ, bị sư Thiện Chiếu phê phán sư 
ông Lai thối chí.

Năm năm sau (1933), nhà sư thanh niên Trí Hải 
26 tuổi, bước vào cuộc vận động chấn hưng và cũng 
bị thất bại. Nhưng không nản lòng, Sư Trí Hải quay 
sang liên kết với các cư sĩ. Chính vì đạo hạnh, tài 
năng và sự dấn thân của một số tăng sĩ lúc bấy giờ 
như Sư Trí Hải là điển hình, là nguồn lực hấp dẫn 
hàng ngũ cư sĩ. Nhờ số lượng trí thức cư sĩ đông 
đảo, có tâm huyết, và tài đức, họ đã cộng tác chặt 
chẽ với hàng tăng sĩ nên công cuộc chấn hưng Phật 
giáo lần hai ở Bắc Kỳ được thành công. Nhờ sự vận 
động của các học giả Phật Giáo Miền Bắc. Hội Phật 
Giáo Bắc Kỳ được nhà cầm quyền Pháp công nhận 
ngày 6.11.1934 bởi Nghị Định số 4283.

Khi phong trào chấn hưng Phật Giáo ở Bắc Kỳ 
được khởi xướng, Các Thiện tri thức cư sĩ như các 
ông Nguyễn Năng Quốc, Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, 
Trần Văn Giáp, Nguyễn Đỗ Mục, Nguyễn Văn 
Ngọc, Nguyễn Văn Vĩnh, Dương Bá Trạc, Thiều 
Chữu Nguyễn Hữu Kha v.v... được các Ngài Trí 
Hải, Tố Liên mời thành lập Hội và Hòa thượng 
Thích Thanh Hanh làm Thiền Gia Pháp Chủ. 

Theo tập Kỷ Yếu số 1 tháng 1.1935 thì Hội có 
32 hội viên thuộc vào hàng thức giả, có địa vị xã hội 
như Dân biểu, Tham tá Trường Viễn Đông Bác Cổ, 
Phán sự Thương chánh, Đốc học, Kiểm học, Giáo 

THIỆN TRI THỨC TRONG THỜI CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO
Quảng Tuệ
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học, Thương gia, Nhà văn, Nhà báo… hoạt động 
nổi bật nhất của Hội là cho ra đời tạp chí Đuốc Tuệ 
1935

Trong bài nầy,chúng tôi xin giới thiệu bốn vị 
Thiện Tri Thức Phật Giáo Miền Bắc.

1. Lê Dư - (? - 1967)
Lê Dư là bút hiệu của ông Lê Đăng Dư, hiệu 

là Sở Cuồng, không rõ năm sinh, quê ở Nông Sơn, 
huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thuở nhỏ, ông 
học tại quê nhà. Năm 1900 - 1907, ông tham gia 
phong trào Duy Tân, và cùng với các ông Nguyễn 
Bá Trác, Phan Khôi ra Hà Nội học tiếng Pháp, gia 
nhập Đông Kinh Nghĩa Thục do ông Lương Văn 
Can làm Thục trưởng. Sau đó, hoạt động trong 
phong trào Đông Du, ở Trung Quốc, và Nhật Bản. 
Thời gian nầy, nhờ sang Cao Ly (Đại Hàn) ông phát 
hiện ra dòng họ Lý ở đây là hậu duệ của Hoàng 
tử Lý Long Tường – con thứ hai của vua Lý Anh 
Tông. Sau thế chiến thứ nhất, ông về nước tùng sự ở 
Viện Viễn Đông Bác Cổ, Hà Nội. 

Năm 1933, thông qua ông Lê Toại tùng sự Sở 
Đốc Lý Hà Nội, ông tham gia nhóm: “Phật Học 
Tùng Thư”, trụ sở tại chùa Mai Xá, huyện Thanh 
Liêm, tỉnh Hà Nam do sa môn Trí Hải đứng đầu 
và tìm cách lập Hội để chấn hưng Phật Giáo Bắc 
Kỳ. Theo “Hồi Ký Thành Lập Hội Phật Giáo Việt 
Nam” của Ngài Trí Hải thì có lần Ngài và Sư Thái 
Hòa nhân Phật sự đến Hà Nội và ghé thăm chùa 
Quán Sứ. Ni Sư Nguyễn Thị Đoan (không rõ pháp 
hiệu) Trụ Trì chùa cho biết: “Ở đây Sở Đốc Lý đã 
xây tường và lấp các ao rãnh, đổ đất làm vườn hoa. 
Các vị có cách nào giữ lại được, chúng tôi xin cúng 
lại để làm việc Phật ở trên này cho tiện. Chùa tuy 
cũ nhưng là một nơi cổ tích... gần ga đi lại rất thuận 
tiện, nếu để mất thì hoài. ”

Hai vị liền đem chuyện này bàn với các cư sĩ 
trong Tùng thư. Ai nấy đều hoan hỷ. Vốn là một 
người chuyên khảo cứu về lịch sử nên ông Lê Dư 
rất quí trọng các di tích Phật giáo. Ông nói: “Chùa 
Quán Sứ chính là nơi cổ tích lịch sử của nước nhà, 
chúng ta có bổn phận phải duy trì không thể để mất 
chốn di tích ấy được”.

Cả nhóm quyết định nhận chùa và lo thủ tục pháp 
lý. Chùa thuộc thôn An Tập, huyện Thọ Xương. 
Nhóm bàn nhau để các ông Lê Dư, Văn Quang 
Thủy, Nguyễn Văn Cảnh, v.v... nhập tịch vào làng 

ấy rồi đem ra sở Đốc Lý chứng nhận, xong cùng ni sư 
Nguyễn Thị Đoan làm giấy nhượng lại chùa. 

Tháng 3 Giáp Tuất (1934), Tùng Thư làm xong 
thủ tục giấy tờ. Đúng ngày Phật Đản năm đó (mồng 
8.4 Giáp Tuất), nhóm làm lễ nhập tự và chuyển trụ 
sở từ chùa Mai Xá, lên chùa Quán Sứ.

Tháng 8.1934, ông Lê Dư tham gia hội nghị trù 
bị thành lập Hội Phật giáo Bắc Kỳ tại chùa Quán 
Sứ. Tháng 11.1934, Hội chính thức thành lập, ông 
được bầu làm Quản lý của Hội. Tại  Đại Hội Đồng 
thường niên Hội Phật giáo Bắc Kỳ tháng 2.1945 
ông được bầu vào Ban Cố vấn. 

Sau hơn 10 năm làm Quản Lý và Cố Vấn Hội 
Phật Giáo Bắc Kỳ, ông Lê Dư góp phần rất lớn cho 
công cuộc Chấn Hưng Phật Giáo. Ông thường thay 
mặt Ban Trị sự đón tiếp các khách nước ngoài đến 
thăm như tháng 6.1937 đón Hòa Thượng Thúy Tuệ 
- ở Tùng Lâm Hồ Bắc, Trung Quốc. Năm 1940 đón 
Hòa Thượng Bleikhu Budha Bonchuey trụ trì chùa 
Chang Say thành phố Frarama, Bangkok, Thái Lan, 
và Đại sư Thái Hư ((1889-1947) Trung quốc. Ông 
mất tháng 8.1967.

Ông Lê Dư là người chuyên tâm vì sự nghiệp 
văn hóa, chủ yếu là lịch sử và văn chương. Những 
bài viết tiêu biểu của ông như: “Thảo Trạch anh 
hùng” (Anh hùng nơi đầm cỏ), “Tây Sơn ngoại sử”, 
“Lịch sử Bằng quận công” đăng trên các tờ Nam 
Phong, Đông Thanh, Đông Tây, Hữu Thanh .

Loạt bài “Hà Thành Kim Tích Khảo” của ông 
đăng trong tạp chí Nam Phong phần chữ Hán, số 80-
81 ra tháng 2 và tháng 3.1924 khảo sát rất nhiều đình, 
đền, chùa và các di tích lịch sử ở Hà Nội. Nữ Lưu Văn 
học (1929), Bạch Vân thi văn tập, Phổ chiếu thiền 
sư thi văn tập (Tập thơ văn của Thiền sư Phổ Chiếu 
(1932), Vị Xuyên thi văn tập (1931), v.v..

2. Bùi Kỷ- (1887 - 1960)
Bùi Kỷ sinh năm 1887, ở làng Châu Cầu, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, thuộc gia đình khoa 
bảng và là thế hệ Nho sinh cuối cùng. Năm 1908, 
ông đậu Cử nhân, năm sau đậu Phó Bảng. Từ năm 
1910 đến 1912 ông sang Pháp du học, và đỗ bằng 
Thành Chung tại trường thuộc địa Paris. Về nước, 
ông dạy Việt văn và Hán văn tại các Trường Cao 
đẳng Sư phạm và Cao đẳng Pháp chính, tư thục 
Thăng Long. Năm 1932, ông chuyển sang viết báo, 
trước tác, nghiên cứu về văn học và tiếng Việt. 
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Năm 1934, ông cùng các học giả Trần Trọng 
Kim, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Ngọc... tham 
gia Phật Học Tùng Thư , tháng 8.1934 dự hội nghị 
thành lập Hội Phật giáo Bắc Kỳ tháng 8.1934. 

Là một Phó bảng Hán học lại có Tây học, nên 
khi tiếp xúc với giáo lý nhà Phật, ông dễ dàng lãnh 
hội những tinh túy của giáo pháp. Từ một nhà Nho, 
ông nhanh chóng trở thành nhà nghiên cứu Phật 
Học. Ông có những bài viết về Phật Pháp đăng 
nhiều kỳ trên Đuốc Tuệ như: Tôn chỉ đạo Phật (số 
6-12), Học Tiểu thặng và Đại thặng (số 16-31), 
“Nghĩa Chữ “Không” trong đạo Phật” (số 47-52). 

Xin trích một đoạn trong bài diễn thuyết với 
đề tài “Vì Lẽ Gì Mà Chúng Ta Nên Tin Theo Đạo 
Phật” nhân ngày Đại Lễ Phật Đản 16.5.1937 tại 
chùa Quán Sứ Hà Nội, để thấy ông Bùi Kỷ đã thấm 
nhuần được tư tưởng Phật Giáo như thế nào.

Sau khi nêu vai trò của đạo Phật đối với những 
va chạm thực tế, từ đó sẽ nảy sinh ra những suy nghĩ 
của con người về những Ý Niệm đối với tôn giáo; 
và khoa học, ông kết luận: “Theo như lẽ kể trên, tuy 
cách diễn giải còn sơ lược, song nếu chúng ta lưu 
tâm mà suy xét thêm ra thì chúng ta sẽ nhận rõ cái 
chân tướng của đạo Phật là một đạo gồm cả triết 
học, khoa học, luân lí học, chính trị học, xã hội học, 
không phải chỉ là một nền tôn giáo, mà lại là một 
nền giáo dục hoàn toàn quán thống từ bậc thấp tới 
bậc tối cao, ở vào thời nào,chỗ nào cũng thích hợp, 
mà thứ nhất lại cần cho xã hội ta về thời bây giờ”. 
Bài này được đăng lại trên phụ trương báo Đuốc 
Tuệ số 66, sau đó, tháng 8.1937. Hội cho in 10 ngàn 
cuốn để tặng chư tôn. Lời bàn của học giả Bùi Kỷ 
đến nay vẫn đúng. Bài báo của ông gây một tiếng 
vang lớn trong giới học Phật lúc bấy giờ. Ông tham 
gia Ban Biên tập báo Đuốc Tuệ tới cuối năm 1944. 
Tháng 2 .1945 tại Đại hội đồng thường niên Hội 
Phật giáo Bắc Kỳ, ông được bầu vào Ban Cố vấn. 
Ông mất năm 1960.

3. Nguyễn Trọng Thuật - (1883 -1940)
Ông Nguyễn Trọng Thuật hiệu là Đồ Nam Tử, 

tự là Quảng Tràng Thiệt, sinh năm 1883, ở xã Mạn 
Nhuế, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. xuất thân 
là một giáo học. Ông là kẻ sĩ yêu nước, tham gia 
Việt Nam Quốc Dân Đảng. Sau cuộc Khởi nghĩa 
Yên bái thất bại, ông bỏ chính trị, dốc tâm vào sáng 
tác và biên khảo văn học. Ông cộng tác với tờ Đuốc 

tuệ của Hội Phật giáo Bắc Kỳ, trong Ban Biên Khảo 
tủ sách Phật Học Tùng Thư ở Hà nội, và tạp chí 
Nam Phong của Phạm Quỳnh. Ông qua đời ở Hà 
nội năm 1940. Tác phẩm để lại gồm nhiều loại:

- Loại danh nhân lịch sử và tiểu thuyết lịch sử: 
Danh nhân Hải dương, Nguyễn Trường Tộ. Quả 
Dưa Đỏ (giải thưởng hội Khai Trí Tiến Đức 1925), 
“Cô Gái Hái Dâu” (chuyện tình nguyên phi Ỷ Lan 
và vua Lý Thánh Tông).

- Loại văn học: Thơ Ngụ Ngôn, và Việt Văn 
Tinh Nghĩa.

- Loại giáo dục: lấy gia đình làm trọng. Gia 
Đình Giáo Dục - Giáo Dục Phổ Thông

- Loại tôn giáo: Bình Luận Về Sách Khóa Hư 
1933. Phật Giáo Tân Luận 1934.

- Loại dịch thuật: dịch “Thượng kinh ký sự” của 
Lê Hữu Trác.

Riêng bộ “Việt Văn Tinh Nghĩa” được coi như 
bộ văn phạm Việt Nam đầu tiên, tuy còn sơ lược 
nhưng có nhiều ý kiến xác đáng như về cách phân 
chia thời kỳ phát triển của chữ Hán khi du nhập vào 
đất Việt.

Từ những năm 1932-1933 ông nghiên cứu và 
viết về Phật giáo đăng trên tờ Nam Phong, ông được 
bằng hữu gọi là Phật tử trong Khổng môn. Ông còn 
chuyên khảo về Phật giáo Cao Miên, Thái Lan, 
Nhật Bản,Trung Hoa, Hội Phật học nước Anh.

Năm 1934, cùng với những cây bút chủ lực của 
tạp chí Nam Phong như các ông Lê Dư, Nguyễn 
Hữu Tiến..., Nguyễn Trọng Thuật cộng tác với 
nhóm Phật học Tùng thư rồi tham gia Hội nghị 
thành lập Hội Phật giáo Bắc Kỳ. Ông là thành viên 
Ban Khảo cứu và giảng viên Phật học của Hội do 
cụ Trần Trọng Kim đứng đầu. Ông từng ước muốn 
xuất gia, hiến thân làm Tăng, trụ trì nơi am tự để dìu 
dắt các bạn nhà Nho đến cùng đầu thân Tăng giới 
để thi triển cái chí nghiệp giác thế giác nhân. Nhờ 
văn tài, lại có hoài bão chấn hưng Phật giáo nên ông 
làm việc rất dũng mãnh, tinh tiến, tận tuỵ, không 
quản ngại công sức. Ông là Thư ký Ban Biên tập 
báo Đuốc Tuệ. Chỉ trong 5 năm (1935-1940), ông 
viết khoảng 60 bài (không tính các bài chuyên khảo, 
dịch thuật) trên mọi lĩnh vực từ chính luận, lịch sử 
Phật giáo đến truyện dài nhiều kỳ như “Cô Con Gái 
Phật Hái Dâu” kể lại cuộc đời của cô gái nông thôn 
chuyên nghề hái dâu nuôi tằm ở làng Siêu Loại, Bắc 
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Ninh được vua Lý Thánh Tông đem về cung, thành 
Ỷ Lan nguyên phi sinh ra vua Lý Nhân Tông - một 
minh quân đem tinh thần nhân ái của Phật Giáo để 
xây dựng đất nước. Theo GS.Nguyễn Lang trong 
Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, thì “đây là một 
truyện dài viết rất có nghệ thuật, hơn hẳn tác phẩm 
Quả dưa đỏ của cùng một tác giả”. Sinh động hơn, 
Nguyễn Trọng Thuật còn Phật học hoá tiểu thuyết 
qua các bức thư (Thư cô Mai gửi chị Băng Tâm, Sài 
Gòn, đăng nhiều số Đuốc Tuệ). Với các bài “Câu 
chuyện đạo Phật với việc làng”, ông tuyên truyền 
mạnh mẽ và rộng rãi việc cải tạo và hướng dẫn cuộc 
sống nông thôn bằng tinh thần đạo Phật tiến tới Đạo 
Phật hóa xã hội. Năm 1935, ông cho đăng bài “Lễ 
kết hôn trước cửa Phật” cũng trên Đuốc Tuệ. Như 
vậy, ông là người đầu tiên xướng việc Phật Tử nên 
làm Lễ Thành Hôn tại Cửa Phật trước sự chứng kiến 
của vị Tăng sĩ làm giới sư. 

Dựa vào sách “Thiền Uyển Tập Anh” của Kim 
Sơn - Thiền phái Trúc Lâm. Ông viết Việt Nam 
Thiền tông đăng trên báo Đuốc Tuệ từ số 52 đến số 
120 (1.1.1937 - 15.11.1939). Dựa vào Kiến Văn Tiểu 
Lục của Lê Quí Đôn, ông soạn thiên biên khảo “Việt 
Nam cao tăng” và. “Thiền tông thế hệ” có giá trị triết 
học, và văn học. Ông còn là đồng tác giả cuốn Phật 
Lục viết chung với Trần Trọng Kim (1940).

Thiện tri thức Cư sĩ Nguyễn Trọng Thuật là nhà 
văn, nhà báo, nhà nghiên cứu kiêm thông Nho Phật 
tài năng đa dạng. Tiếc thay ông lâm bệnh mất sớm 
tại Hà Nội hưởng dương 57 tuổi. 

4. Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha  (1902-1954)
1/ Sơ Lược tiểu sử: Thiện tri thức Nguyễn Hữu 

Kha, hiệu Thiều Chữu (cây chổi để quét sạch bụi 
trong tâm mình và cuộc đời), tự là “Lạc Khổ” (vui 
trong cảnh khổ), là hậu duệ đời thứ 14 của dòng 
dõi khoa bảng Nguyễn Đông Tác, con thứ hai trong 
gia đình nho học thanh bạch gồm 3 trai, 1 gái ở 
làng Trung Tự, (Đông Tác cũ), Đống Đa, Hà Nội. 
Thân phụ ông là Cử Nhân Nguyễn Hữu Cầu -1879-
1946, hiệu Giản Thạch đồng sáng lập phong trào 
Đông Kinh Nghĩa Thục; bị thực dân Pháp đày đi 
Côn Đảo. Anh ruột ông là nhà sư phạm mẫu mực 
Nguyễn Hữu Tảo -1900-1966. Từ thơ bé, ông sống 
với bà Nội là cô Tú Nho học và am tường Phật Pháp.  

Mặc dầu gia cảnh nghèo, phải tự mưu sinh 

nhưng nhờ tư chất thông minh, ý chí cầu học, ông 
tự học và tinh thông từ Tứ Thư, Ngũ Kinh, chữ quốc 
ngữ, đến Giáo Lý nhà Phật và thông thạo bốn ngoại 
ngữ : Pháp, Hoa, Nhật, và Anh. Ông ăn chay trường 
từ năm lên tám tuổi và mỗi ngày chỉ một bữa. Cuối 
năm 1920, cụ thân sinh ông ra tù, ông về giúp mở 
hiệu thuốc “Lợi Nhân  Đường” ở Ngã Tư Sở, lấy 
hiệu Tịnh Liễu, phát nguyện chữa bệnh cứu người 
không công.

Năm 1945, Hồ Chí Minh với tư cách Chủ tịch 
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mời ông làm 
Bộ trưởng Cứu tế Xã hội, nhưng ông từ chối, tiếp 
tục con đường Văn hóa, cứu độ và hoàng dương 
Phật Pháp.

Năm 1954, cộng sản Việt Nam nhận chỉ thị 
cộng sản Tàu tiến hành cuộc “Cải Cách Ruộng 
Đất” đấu tố oan nghiệt nhằm triệt tiêu nội lực dân 
tộc. Ông bất lực trước cảnh nông dân bị tàn sát oan 
khuất và dã man, cá nhân ông cũng bị vu khống, 
bị sỉ nhục, ngày15.7.1954 (16.6. Giáp Ngọ), ông 
tuẫn tiết tại sông Cầu chỗ đập Thác Huống, tại xóm 
Đồng Tâm, xã Vạn Thắng, huyện Phú Bình, tỉnh 
Thái Nguyên lúc mới 52 tuổi. Ông để lại 4 bức thư 
tuyệt mạng gồm ba bức gởi chính quyền với đề nghị 
chính quyền phải thương dân, yêu nước, và bản Tự 
Bạch – xin trích vài đoạn như sau: “Cái án ‘Mạc tu 
hữu’  (tức vu cáo) mà ông Nhạc Phi phải chịu đời 
phong kiến; ai ngờ đời nay chính bản thân tôi lại 
bị, thì tôi còn biết van vỉ làm sao được nữa… Sau 
đó, tôi không hề nghĩ đến cái đời riêng của tôi nữa; 
người ta cho là tôi tin đạo Phật mà không lập gia 
đình, có biết đâu uẩn khúc của tôi từ thuở còn thơ 
dại…” Một bức gởi cho học trò của mình với lời 
căn dặn là tu tập, tu hành để giáo hóa đời, và đừng 
để cuộc đời lôi kéo vào vòng ác đạo. Mộ ông mang 
số 170m-C3 tại nghĩa trang Thanh Tước. Cuộc đời 
hoạt động của ông được tóm tắt như sau:

2/ Cứu Tế Xã Hội: Năm 1936, cùng với bà 
Hoàng Thị Uyển (bà cả Mộc), chị ông Hoàng Đạo 
Thúy, ông Trần Duy Hưng thành lập Hội Cứu Tế 
Sinh ông là Tổng thư ký. Năm 1937, hai tỉnh Bắc 
Ninh, Bắc Giang bị lụt lớn. Hội quyên tiền, quần 
áo, thuốc men và vật dụng đến cứu trợ từng nhà .

- Năm 1943, ông mở am Tế Độ chữa bệnh Đông 
y miễn phí cho bà con nghèo vùng Thanh Xuân, 
Kim Giang. 
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- Năm1945, nạn đói ở miền Bắc. Ông cùng với 
Hòa thượng Tố Liên, Trí Hải lập Tổng Hội Cứu Tế, 
đặt tại chùa Quán Sứ, cứu đói cho hàng ngàn người, 
an táng cho những người chết vì nạn đói, lập cô nhi 
viện nuôi dạy hơn 200 trẻ mồ côi.

3/ Nhà Lương Y: Nhờ thấm nhuần tư tưởng nhà 
Phật, Thiều Chửu sớm bộc lộ lòng mẫn cảm thương 
người của mình. Ông phát đại nguyện từ bi cứu độ 
những ai muốn nhờ, nếu có thì giúp, không có thì 
vay  để giúp, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo. Từ tấm 
lòng từ bi cứu độ, cùng với thân sinh, ông mở hiệu 
thuốc Lợi Nhân Đường ở Ngã Tư Sở, quyết tâm 
theo học nghề thuốc Nam để cứu người giúp đời. 
Tấm lòng tận tụy vì người bệnh, chẳng quản đường 
xa lao nhọc, hết lòng chữa bệnh cho dân. Đời ông 
thực hiện tấm lòng của nhân hậu hiếm hoi giữa cỏi 
Ta Bà đầy sân chấp, tham hận. Ông xứng đáng là 
Bậc Bồ Tát hóa thân thị hiện. 

4/ Văn Hóa - Giáo Dục - Nhà văn - nhà báo: 
Thiện tri thức Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha nhận 
định “Duy Tuệ Thị Nghiệp” là phương pháp cần 
yếu để khai ngộ, trên tiến trình nâng cao phẩm giá 
con người, làm cứu cánh đến với Phật Pháp. Năm 
19 tuổi, ông bắt đầu dạy chữ Hán cho các Tăng Ni. 
Ông cũng dạy kèm ngoại ngữ, khoa học, lịch sử… 
cho các đồng nghiệp tại báo quán Đuốc Tuệ. Với 
đạo hạnh chuẩn thước, ông thể hiện nhân cách và 
đạo đức qua nếp sống giản dị, đạm bạc, ông giúp 
những người nghèo khó, cảm hóa được rất nhiều 
người. Hoàn cảnh nào, ông cũng kiên trì mở lớp 
Phật học truyền bá Chánh Pháp. Những sách và báo 
của ông viết mang đậm tính giáo dục và cải cách, 
làm giàu thêm cho thư tịch nước nhà.

- Năm 1938 cùng với các ông Nguyễn văn Tố, 
Phan Thanh … thành lập Hội truyền bá quốc ngữ; 
tổ chức các lớp bình dân học vụ. Ông để tâm vào 
việc dịch kinh, viết sách, tu học và chăm sóc các trẻ 
em mồ côi. 

- Năm 1941, nhằm phát triển giáo dục và từ 
thiện xã hội, Hòa thượng Trí Hải ủy thác cho ông 
lập trường Phổ Quang và nghĩa trang Tế Độ, hai 
cơ sở này đặt tại ngoại thành Hà Nội. Ông tận tình 
trông nom và ra sức dạy học. Các lớp nầy đều có 
Tăng Ni theo học. Trường dạy chương trình của 
chính phủ, Hán Tự và Phật học.

Về sách viết, thì quyển Phép nuôi con - 1926 
là tác phẩm đầu tay. Ngoài bộ Hán Việt Tự Điển 
(1942) có giá trị vượt thời gian, còn có các tác phẩm 
khác như: Phật học cương yếu, Thế nào là Phật và 
Phật pháp, Bốn mươi tám phép niệm Phật. Sự tích 
Phật tổ diễn ca, Nhòm qua cửa Phật, Cải tà quy 
chính, Khóa tụng hàng ngày, Con đường Phật học 
thế kỷ 20, Giải thích truyện Quan Âm Thị Kính (ông 
coi tập thơ Nôm khuyết danh đó là kinh Phật chứ 
không chỉ là một tác phẩm văn chương). Phật học 
từ điển tập yếu đăng báo Đuốc Tuệ từ 1933-1936 
nay đã bị thất lạc. Tác phẩm sau cùng: “Con đường 
học Phật ở thế kỷ thứ XX” - 1952 .

Các kinh sách dịch thuật được lưu truyền gồm 
14 bộ kinh căn bản như: Di Đà, Thủy Sám, Địa 
Tạng, Kim Cương Bát Nhã, Viên Giác, Pháp Hoa, 
Dược Sư, Phả Môn, Di Giáo, Tứ Thập Nhị Chương, 
Kinh Lễ Sáu Phương, Lục Tổ Đàn Kinh, Khóa Hư. 
Các sách dịch khác như: Vì sao tôi tin Phật giáo 
(của  B. Brongthon), Phật học cương yếu, Tây du 
ký…

5/ Tham gia phong trào chấn hưng Phật 
Giáo: Nhân tụng kinh cầu siêu trong lễ tang bà nội, 
khi đọc đến câu Phật nói “Tha nhân là cha mẹ bao 
đời của ta, ta phải hiếu kính cúng dàng; muôn vật 
đều có tính Phật, cũng bình đẳng với ta; ta phải làm 
cho mọi người đều bình đẳng”. Thiều Chữu nhận 
thấy mối tương quan giữa ông và tha nhân, ông mở 
rộng tâm từ bi.

Vốn dòng dõi khoa bảng. Ông viết lên thao thức 
của mình về Nho học và Phật học và các tôn giáo 
khác như sau: “Tôi tự nghĩ rằng Hán học thời nay 
đang ngày một mất dần, chỉ nhờ có học Phật thì may 
ra mới duy trì được ít nhiều; nếu dùng cách nào mà 
giúp cho người đọc được kinh, trước hết phải biết 
được chữ”. Và ông dự đoán, “khi khoa học phát 
triển cao. Các tôn giáo có lập trường thần bí tất sẽ 
bị đào thải. Lập trường của Phật Giáo 100%  đúng 
với tiến hóa tột bực lẽ tự nhiên Phật Giáo sẽ không 
bị đào thải, trái lại càng rực rỡ quang vinh”. 

Phong trào Chấn Hưng Phật Giáo là nhu cầu 
cấp thiết lịch sử, nhằm ngăn chận sự suy thoái của 
Đạo Phật đã bị một số người dưới lớp Tăng bào 
dùng để hưởng sự an nhàn vị lợi, những kẻ nầy làm 
băng hoại nền Giáo Lý chân chánh của Phật Môn. 
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Qua ngòi bút, ông muốn làm cuộc cải cách nhằm 
cảnh tỉnh các tệ nạn trên, đem lại sự trong sáng cho 
giáo lý Phật đà. Trong bối cảnh thực trạng này ông 
thẳng thắn phê phán trong quyển “Con đường học 
Phật thế kỷ 20” như sau: “Người tín ngưỡng Phật 
giáo nước ta hạng trên nhất chỉ tu lấy lợi một mình, 
mặc kệ đời chẳng thèm nhìn tới; hạng thứ nhì thì 
mượn cửa chùa làm chốn dung thân dễ dàng qua 
ngày; hạng dưới nữa thì lại lấy chùa chiền làm chỗ 
buôn bán kiếm chác, không từ một sự đê hạ, nhơ 
nhớp nào mà không dám làm”. 

Đầu thập niên 30, Ông tham gia phong trào 
chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ, góp sức truyền bá 
trào lưu Học Phật bằng chữ quốc ngữ ở thời kỳ mà 
chữ quốc ngữ còn xa lạ, việc tụng niệm thường xử 
dụng phiên âm từ chữ Hán. Ông tiếp tục tìm học 
thêm kiến thức nhiều mặt. Ông nghiên cứu triết lý 
đạo Phật một cách khách quan, thường xuyên tham 
gia diễn giảng tại chùa Quán Sứ, chủ trì các khóa lễ.

- Năm 1936, ông phụ trách trông coi việc trùng 
tu tái xây dựng lại chùa Quán Sứ. Sau 3 năm 1938 
chùa hoàn thành mỹ mãn.

Các nhân sĩ nhận định về Thiện tri thức Thiều 
Chữu Nguyễn Hửu Kha

Học giả Vũ Khiêu: Thiều Chửu là một con 
người chân chính, một nhà trí thức lớn của dân tộc 
và tặng ông câu đối:

Nửa kiếp trầm luân, bác cổ thông kim, lòng bốn 
bể 

Trăm năm phù thế, cứu dân báo quốc, phép 
muôn đời.

Học giả Nguyễn Lang (Thích Nhất Hạnh) - 
Thiều Chửu là một cây bút rất vững chãi và sâu sắc; 
căn bản Hán văn của ông rất vững; văn Khóa Hư 
là văn biền ngẫu rất khó dịch nhưng bản dịch của 
ông rất đặc sắc, đọc êm tai, nghĩa lý khá rõ ràng (Lá 
Bối, 1985)

Học giả Vũ Tuân - Thiều Chữu là một hiện 
tượng khá đặc biệt trong giới trí thức ở thế kỷ XX, 
một người sống cuộc đời thanh cao, hoàn toàn vì lý 
tưởng.

Học giả Lê Mạnh Thát: - Ở nước ta nửa đầu 
thế kỷ XX, vị “Đại Bồ Tát Nguyễn Hữu Kha bằng 
xương bằng thịt hiện thực giữa cõi đời” vì theo nhà 
Phật học Edward Conze, thì Bồ Tát là vị Phật có ba 

đặc điểm: 
1. Khao khát đạt được sự giác ngộ hoàn toàn 

như Phật Tổ
2. Giàu lòng từ bi và trí tuệ 
3. Có mối quan hệ gắn bó với những người 

thường và các suy nghĩ, cảm xúc như họ, và Bồ Tát  
sinh ra  là vì hạnh phúc của muôn người...

Thượng Tọa Thích Đồng Bổn - Cư sĩ Thiều 
Chửu Nguyễn Hữu Kha xứng đáng tiêu biểu cho 
hàng Thiện Tri thức Phật Giáo tứ chúng môn đồ, 
xứng đáng là gương mẫu trong lịch sử chấn hưng 
Phật giáo miền Bắc Việt Nam, là một nhà Phật học 
tâm huyết và uyên bác. 

- Đứng trên phương diện Văn hóa, ông nhà báo 
có bút lực dồi dào, sâu sắc. 

- Đứng trên phương diện Nho gia, ông là một 
nhà nho yêu nước. 

- Đứng trên phương diện Y học, Ông là một 
thầy thuốc tận tụy. 

- Đứng trên phương diện Giáo dục, ông là một 
nhà giáo mẫu mực, lời nói đi đôi với việc làm. 

Vẫn biết ông không bao giờ tự cho mình là như 
thế, nhưng tấm lòng hậu thế sẽ mãi ghi tên tuổi ông 
vào trang sử Phật giáo nước nhà. Với đạo hạnh của 
một Phật tử mẫu mực, nhân cách cao thượng, sự ra 
đi như một “Khuất Nguyên Việt Nam” của ông đã 
để lại những nỗi mến tiếc không cùng trong lòng 
thức giả đương thời và lớp người kế tiếp. Tình cảm 
ông dành cho PGVN sẽ luôn được các thế hệ ghi 
nhận và tri ân. 

LỜI PHẬT DẠY

For hatred does not cease by hatred 
at any time: hatred ceases by love, 
this is an eternal rule.
[Dhammapada - 5]

Với hận diệt hận thù, đời này không 
có được. Không hận diệt hận thù, là 
định luật ngàn thu.
[Kinh Pháp Cú - 5]
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Tâm Minh - Ngô Tằng Giao

Vui Thay Mộng Đẹp 

Nơi vùng Hy Mã Lạp Sơn 
Tuyết giăng núi biếc, mây vờn đỉnh cao 
Ven sườn phong cảnh đẹp sao 
Bềnh bồng sương gió, dạt dào nắng mưa 
Ngay miền bắc Ấn Độ xưa 
Có vương quốc nhỏ nên thơ vô cùng, 
Một ngày xảy chuyện đáng mừng 
Khiến cho thế giới tưng bừng đổi thay, 
Ma Da hoàng hậu ngủ say 
Nằm mơ chợt thấy sắc mây rạng ngời 
Một luồng ánh sáng từ trời 
Lung linh chiếu xuống tận nơi giường bà 
Trong hào quang bỗng hiện ra 
Voi to, màu trắng, sáu ngà đẹp thay, 
Voi và ánh sáng cùng bay 
Tới gần hoàng hậu nhập ngay vào bà. 
Sáng hôm sau tỉnh giấc ra 
Trong lòng hoàng hậu chan hòa niềm vui 
Tâu Vua rõ chuyện lạ đời 
Nhà Vua Tịnh Phạn cho mời các quan 
Quần thần thông thái giỏi giang 
Đoán điềm giải mộng rõ ràng giúp Vua. 
Quần thần hoan hỉ cùng thưa: 
"Đây là điềm tốt. Giấc mơ tuyệt vời 
Báo tin mừng sắp tới nơi 
Rồi đây hoàng hậu thụ thai an lành 
Sau này hoàng hậu sẽ sanh 
Tương lai thái tử rạng danh thiên tài 
Siêu nhân vĩ đại giúp đời 
Sẽ mang hạnh phúc cho người gần xa 
Cho Vua dòng dõi Thích Ca 
Và cho nhân loại nhà nhà thơm hương. 
Vua nhìn hoàng hậu yêu thương 
Cùng nhau âu yếm mừng thầm biết bao 
Từ lâu Vua vẫn ước ao 
Sinh con nối dõi thế vào ngôi Vua 
Hai mươi năm mãi đợi chờ 
Sắp thành hiện thực giấc mơ lâu dài.

Rằm Tháng Tư Phật Ra Đời 

Quả nhiên lời đoán chẳng sai 
Thế rồi hoàng hậu mang thai một ngày 
Thật vui thay! Thật mừng thay! 
Hương lành theo gió dâng đầy thoảng xa, 
Theo phong tục Ấn Độ xưa 
Đàn bà sinh nở thường đưa trở về 
Khai hoa nở nhụy chốn quê 
Nhà cha mẹ ruột thêm bề bình yên, 
Biết ngày sinh tới gần bên 
Cho nên hoàng hậu vội lên đường về 
Đi cùng một số bạn bè 
Thêm người hầu hạ cận kề trước sau, 
Hoàng cung đưa tiễn hồi lâu 
Đoàn về quê ngoại cùng nhau lên đường. 
Khi gần về đến quê hương 
Cả đoàn được lệnh bên vườn ghé qua 
Lâm Tỳ Ni tỏa hương ra 
Đón người nở nhuỵ khai hoa chốn này 
Trong vườn phong cảnh đẹp thay 
Cây vươn nhánh xuống dang tay đỡ người 
Bà vin cành biếc mỉm cười 
Hoa vô ưu nở cánh tươi đón chào 
Bà sinh thái tử lành sao 
Dễ thương, kháu khỉnh, hồng hào, tinh anh. 
Địa cầu như rạng bình minh 
Tràn niềm hạnh phúc, đầy tình vui tươi 
Điềm lành xuất hiện khắp nơi 
Cầu vồng phô sắc, đất trời tỏa hương 
Rằm tháng Tư đẹp lạ thường 
Một ngày trọng đại mở đường tương lai. 
Trong Vương quốc khắp nơi nơi 
Hân hoan đón nhận tin vui vô cùng 
Cả đoàn trở lại hoàng cung 
Muôn chim đua hót bên đường tiễn chân 
Nhà Vua cùng các quần thần 
Chào mừng đón tiếp phái đoàn hồi cung 
Khắp nơi lễ hội vui chung 
Chập chùng cờ phướn, tưng bừng múa ca. 
Bấy giờ khắp nước gần xa 
Ngát hương an lạc, thắm hoa thanh bình 
Cho nên thái tử sơ sinh 
Được Vua, hoàng hậu, triều đình đặt tên 
"Tất Đạt Đa" nghĩa bình yên 
"Người mang toại nguyện", "người đem tốt lành".
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TƯỢNG ĐẠI PHẬT A DI ĐÀ Ở 
USHIKU VÀ TỊNH ĐỘ CHÂN TÔNG

Chuyến du lịch Nhật Bản, mà 
trong thâm tâm chúng tôi, coi đây 
là một chuyến hành hương để tìm 
hiểu những thắng tích Phật Giáo 
có liên quan đến các tông phái tại 
Nhật Bản như thế nào. Ngày đầu 
tiên, chúng tôi đến viếng Tượng 
Đại Phật A Di Đà ở Ushiku thuộc 
tỉnh Ibaraki, phía bắc Tokyo. 
Tượng Đại Phật đã hoàn thành 
vào năm 1993, là ngôi tượng Phật 
đứng cao nhất thế giới 120 mét, 
kể cả tòa sen 10 mét. Tượng Phật 
này được tôn tạo để kỷ niệm ngày 
sinh nhật của Ngài Shiran (Thân 
Loan Thánh Nhân) vị sáng tổ của 
Tịnh Độ Chân Tông, hiện là một 
tông phái Phật Giáo mạnh nhất tại 
Nhật Bản mà chúng ta được biết 
có hệ thống tự viện Hongwanji 
(Bản Nguyện Tự, Bản Nguyện 
tức là Đại Nguyện thứ 18 của 
Đức Phật A Di Đà). 

Hệ thống tự viện này có khắp 
nơi trên thế giới. Ở Los Angeles, 
có 2 ngôi chùa Hongwan-ji ở gần 
Little Tokyo. 

Khi bước vào công viên, 
chúng ta gặp ngay tôn tượng của 
Ngài Shinran để chiêm bái vị 
sáng tổ của Tịnh Độ Chân Tông, 
ngài đã bị tước tăng tịch vì chỉ tu 
pháp môn niệm Phật, hoàn tục, 
ngài vẫn tiếp tục tu và lập gia 
đình. Sau thời gian tu chứng, ngài 

đã biên soạn 2 pho sách “Giáo, 
Hành, Tín, Chứng” và “Thán Dị 
Sao” – Từ Giáo pháp của Đức 
Phật, thực Hành theo chư tổ, Tín 
tâm phát huy, thực Chứng, sau đó 
soạn bộ kệ để ca ngợi pháp môn 

Hành Hương Nhật BảnHành Hương Nhật Bản
Nhật Bảo Quốc

Tượng Đại Phật A Di Đà tại Ushiku

này. Cho nên hiện nay tại Nhật, 
Tịnh Độ Chân Tông là tông phái 
Phật Giáo thịnh hành, thích hợp 
nhất cho đại chúng, có hệ thống 
Higashi-Hongwan-ji và Nishi-
Hongwan-ji, Đông và Tây-Bản 



116 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 5 - 2016  

Nguyện Tự.
Sau khi bắt đầu bước vào con 

đường lát đá hướng về Tượng 
Đại Phật A Di Đà, khi đến gần, 
chúng ta thấy có một con rạch 
nhỏ, tượng trưng cho sự phân 
cách giữa cõi giới Ta Bà và cõi 
Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. 
Muốn được vãng sanh, chúng ta 
phải niệm Lục Tự Di Đà “Namu 
Amida Butsu” (Nam Mô A Di Đà 
Phật” (dựa theo Bản Nguyện – 
Đại Nguyện thứ 18 của Đức Phật 

A Di Đà), sáu chữ tiếng Nhật này 
được in trong 6 dấu chân trên các 
phiến đá của chiếc cầu đá hẹp bắc 
qua dòng nước phân chia hai cõi. 

Khi đã vãng sanh qua sông 
mê, chúng ta bước vào cửa sau 
tôn tượng, bước vào thang máy. 
Vào đây mọi người giữ im lặng 
trong không khí trang nghiêm 
thanh tịnh và theo thang máy đi 
lên trong thân Phật, cánh cửa mở 
ra, một luồng ánh sáng màu xanh 
chiếu ra, tượng Đức Phật A Di 

Cõi Tịnh Độ Tây Phương

Đà xuất hiện tỏa ánh vàng sáng 
ngời trong cảm giác an lạc, khi 
đó chúng ta bước vào không gian 
Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. 

CÔNG VIÊN HÒA BÌNH VÀ 
NHẬT LIÊN TÔNG

Sau một đêm dừng chân bên 
hồ Kawaguchi-ko dưới chân núi 
Fuji, chúng tôi đến viếng Công 
Viên Hòa Bình do Nhật Liên 
Tông xây dựng nhằm phát huy 
cuộc vận động cho nền hòa bình 
thế giới. Được biết, Nhật Liên 
Tông là một tông phái Đại Thừa 
Phật Giáo do sáng tổ Nhật Liên 
đề xướng và phát xuất từ truyền 
thống Phật Giáo Kamakura mà từ 
đó tinh thần Võ Sĩ Đạo được phát 
huy như những cánh Hoa Anh 
Đào, thời gian nở rất ngắn chỉ độ 
một tuần, nhưng rất huy hoàng 
– "Thà một phút huy hoàng rồi 
chợt tắt, Còn hơn le lói suốt năm 
canh". Nhật Liên Tông được coi 
là tông phái Phật Giáo mới của 
riêng Nhật căn cứ vào bộ Kinh 

Tượng Ngài Shiran (Thân Loan 
Thánh Nhân)

Dấu chân Niệm Phật “Na-mu A-
mi-da Butsu”

Ánh hào quang vàng tỏa từ thân 
Đức Phật A Di Đà
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Diệu Pháp Liên Hoa làm tông chỉ, và họ thường 
tụng niệm câu Gohonzon là “Namu Myoho Renge 
Kyo” (Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) trong 
mọi lúc mọi thời, trong nghi lễ. Hiện nay, Nhật Liên 
Tông là tông phái Phật Giáo lớn thứ hai tại Nhật, 
tông phái này có những tổ chức thanh niên và phi 
chính phủ NGO để hoạt động nhằm ba tôn chỉ - 
phụng sự hòa bình, phát huy văn hóa, và cải tiến 

giáo dục – có nhiều hội đoàn trong tông phái này, 
trong đó có Học Hội Soka Gakkai mà mỗi hội viên 
là một Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất (Boddhisattvas 
of the Earth). Và theo thống kê học hội này, hiện 
nay có khoảng 12 triệu hội viên của 192 quốc gia 
và lãnh thổ khắp thế giới.

ĐÔNG ĐẠI TỰ - THIÊN LONG TỰ VÀ THIỀN TÔNG
Đến viếng Todaiji (Đông Đại Tự) ở Nara là 

một ngôi chùa có pho tượng Phật Tỳ Lô Giá Na 
(Vairocana) bằng đồng lớn nhất thế giới, người Nhật 
gọi tôn tượng này Daibutsu (Đại Phật). Ngôi chùa 
này uy nghi tại cựu kinh đô Nara, là ngôi chùa lớn 
nhất làm trung tâm cho bảy ngôi chùa lớn tại Nara. 
Đông Đại Tự được UNESCO công nhận là một Di 
Sản Văn Hóa Thế Giới. Khi bước vào khuôn viên 
ngôi chùa, chúng ta thấy có rất nhiều nai, mà theo 

Ngôi Diệu Pháp Tự trên ngọn Nhật Bản Sơn

Tượng Phật A Di Đà tại Kamakura, phía đông 
thành phố Tokyo.

Công Viên Hòa Bình của 
Nhật Liên Tông

Gohozon “Nam Mô Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh”

Chuông Hòa Bình nhìn thấy núi Phú Sĩ xa xa… 
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truyền thống Shinto (Thần Đạo) của Nhật thì những 
con nai này là sứ giả của thiện thần nên thoải mái 
gặm cỏ trong khuôn viên chùa mà không sợ bị hại.

Một nơi khác là ngôi Tenruyji (Thiên Long Tự) 
là một ngôi thiền tự thuộc Thiền Phái Lâm Tế ở kinh 
đô cũ Kyoto, cũng là một ngôi chùa được UNESCO 
công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế Giới, với nét đặc 
sắc là những khu vườn thiền trải sỏi đá tạo thành 
những dòng nước trong cảnh sắc “vườn thiền khô” 
hay những ngọn đồi nhỏ cỏ rêu bám quanh những 
tản đá tượng trưng cho những hòn đảo trên biển 
sóng, với sự thanh vắng của cảnh sắc các khu vườn, 
sự tĩnh lặng trong thiền quán được phát huy nơi các 
thiền giả. Nói về các tông phái Thiền, hiện nay tại 
Nhật Bản có hai tông phái Thiền chính là Soto (Tào 
Động) và Rinzai (Lâm Tế). Thiền Tào Động (Soto) 
chủ trương tọa thiền (Zazen) nhắm vào sự ý thức 
trọn vẹn của mọi hành động ngay tại đây và ngay 

bây giờ, đưa chúng ta về với chính mình. Trong khi 
đó Thiền Lâm Tế (Rinzai) thì dựa vào việc sử dụng 
công án, loại câu nói hoặc lời phát biểu  vô lý được 
nêu ra từ một vị thiền sư cho đệ tử để kích hoạt sự 
Giác Ngộ.

THANH THỦY TỰ - KIM CÁC TỰ 
VÀ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Kiyomizu-dera (Thanh Thủy Tự) nếu nói cho đủ 
là Otowa-san Kiyomizu-dera (Âm Vũ Sơn Thanh 
Thủy Tự) là một ngôi chùa nổi tiếng tại Kyoto, cũng 
được UNESCO công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế 
Giới, là một trong 33 địa điểm hành hương chiêm 
bái Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở vùng trung nam 
Nhật Bản, được xây dựng theo lệnh của Sứ Quân 
Tokugawa Iemitsu, một dòng tộc xuất phát từ giai 
cấp Võ Sĩ Đạo dựa theo tinh thần Phật Giáo. Ngôi 
chùa có tên này vì có dòng suối nước trong chảy từ 

Mặt hồ tĩnh lặng trong khuôn viên Thiên Long Tự

Đông Đại Tự trong mùa hoa Anh Đào Khung cảnh Đông Đại Tự

Vườn Thiền trước thiền đường Thiên Long Tự  
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ngọn đồi bên cạnh, “Thanh Thủy” là ‘nước trong 
mát’. Trong ngôi Chánh Điện có thờ Đức Thiên 
Thủ Quán Thế Âm (Senju-Kannon).

Kinkaku-ji (Kim Các Tự), tên chính thức gọi là 
Rokuon-ji (Lộc Uyển Tự), là một ngôi Thiền Tự 
ở Kyoto. Cấu trúc ngôi chùa này gồm có ba tầng, 
tầng thứ nhất không dát vàng, gọi là Hosui-in (Pháp 
Thủy Viện) thiết kế theo kiểu của quan chức thời 
Heian của Nhật. Tầng thứ hai gọi là Choon-do 
(Triều Âm Động) dành cho các quan chức chiến 
sĩ, có điện thờ Đức Kannon (Quán Thế Âm). Tầng 
thứ ba được gọi là Kukkyo-cho (Cứu Kính Đỉnh) 
là nơi đạt đến cứu cánh của Thiền, hai tầng trên 
được dát vàng để tỏ lòng tôn kính hơn so với đời 
sống bình thường thế gian. Ngôi chùa này được tôn 
tạo lại từ một ngôi chùa cũ bởi Sứ Quân Ashikaga 

Yoshimitsu, một vị sứ quân tài ba rất gỉỏi về chính 
trị lẫn ngoại giao. Tuy nhiên về cuối đời, ông đã về 
hưu tại ngôi Kim Các Tự này, để làm nơi tiếp đón 
các sứ thần ngoại quốc, nơi đây bên cạnh ngôi chùa 
tráng lệ, có có một ngôi trà thất rất đơn sơ – có phải 
nơi này là để các sứ quân trở về với chính mình 
trong sự đơn thuần thanh tịnh nhất để soi tâm kiến 
tánh, chiến thắng lấy chính mình hơn là chiến thắng 
muôn ngàn quân, như lời Đức Phật dạy trong Kinh 
Pháp Cú?

Trà Thất trong khuôn viên Kim Các Tự

Toàn cảnh Thanh Thủy Tự tại Kyoto Làn khói nhẹ từ chánh điện Thanh Thủy Tự

Kim Các Tự tại Kyoto
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Tống phước Hiến

Hóa kiếp
Anh xin làm kiếp con sông,
Cho cầu vắt bóng, cho dòng nước tuông
Nước đưa em tận cuối nguồn,
Xôn xao sóng dậy, trùng dương vẩy mờị
*
Anh xin làm kiếp mây bay,
Cho Em cảm nhận, đổi thay lẻ thường.
Ai kêu rằng; “ thú đau thương !”,
Đời tu huyễn ảo, khói vương sương mờ.
*
Xưa kia Bồ-Tát giảng kinh,
Thế nhân vun đắp cuộc tình mai saụ
Chợt thương Trang-Tử hờn đau,
Trách Người chung gối, sao mau thay lòng.
*
Mai đây rời kiếp Ta-Bà,
Chia  tay có tiếc phận người lao đao
Chạnh nhìn sóng vỗ ba đào,
Nước, mây tan hợp - vẫy chào thinh không

Vững tin vào chân lý

Tôi đứng thẳng như người xưa đã dạy
Không cúi đầu khuất phục những tà gian
Nên không thể tự xem kẻ vô can
Rồi lặng lẽ nại tuổi già bóng xế

Dù tai ách, gian nan tôi vẫn thế
Vẫn vui chân, rong ruổi chốn hồng trần
Không phân vân, không suy tính ngập ngần
Ngẩng cao dầu trước ác nhân gian trá

Kẻ gian trá, trong tâm nhiều mặt nạ
Mắt lim dim, khuyên nhân thế  từ bi
Làm đào kép, trong  gánh hát “lương tri”
Lòng rắn độc, giương vuốt nanh hù dọa

Tâm bình thản, hồn an vui tĩnh tọa
Cõi Ta Bà, ghé mặt góp cuộc chơi
Thương kẻ tham danh, bôi mặt tráo lời
Kẻ sân si, tôn vinh phường gian trá
                              
Thời Mạt Pháp, Ma Vương ôm ghế cả
Nghiệp tham sân, sợ truất ghế mất quyền
Giở thủ đoạn, mặc nhân thế phỉ nguyền
Tiên hạ thủ, đoạn lìa bao gắn bó

Dẫu biết rằng đứng thẳng người – rất khó
Chúng quyền thế, nên lắm kẻ háo danh
Gom danh phận vào một cuộc hư tranh
Bán tất cả miễn có tên chức vị
                   
Thoắt nghĩ tới, khóe mắt ươm hạt lệ
Vì vô minh, bất chấp những gian tà
Vẫn đi tới, lòng chơn chất thiết tha
Phá sân chấp, quyết tin vào chân lý
Thanks giving 2015
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Westminster (Bình Sa) -- Để 
hoàn thành một số công trình 
còn lại, chuẩn bị kịp thời cho Đại 
Lễ Lạc Thành được tổ chức vào 
các ngày 17-18-19 Tháng 6 năm 
2016 dưới sự quang lâm chứng 
minh của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời 
Thứ 14.

Trên khán đài có câu:
“Hùn phước tạo tượng xây 

chùa,
Vun bồi công đức bao đời an 

vui.”
Tiệc chay gây quỹ đã diễn 

ra vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật 
ngày 10 tháng 4 năm 2016 tại 

hội trường Chùa Điều Ngự với sự 
tham dự khoảng 1,200 Chư Tôn 
Đức Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức 
Tăng Ni, quý vị nhân sĩ trí thức, 
quý vị dân cử, đại diện dân cử, 
quý cộng đồng, hội đoàn, đoàn 
thể quý cơ quan truyền thông và 
đồng hương.

Chư Tôn Giáo Phẩm có: 
Hòa Thượng Thích Viên Thành, 
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi 
Lễ, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại; (TĐGHPGVNTN/
HN) HT. Thích Viên Lý, Chủ 
Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng 

Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện 
Chủ Chùa Điều Ngự và Diệu 
Pháp; HT. Thích Quảng Thanh, 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa 
Bảo Quang; Thượng Tọa Thích 
Viên Huy, Tổng Vụ Trưởng 
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội 
TĐGHPGVNTN/HN, Trụ Trì 
Chùa Điều Ngự, TT. Thích Tâm 
Thành, Tổng Vụ Trưởng Tổng 
Vụ Ngoại Vụ TĐGHPGVNTN/
HN, Viện Chủ Phật Quan Âm 
Thiền Tự, TT. Thanh Nguyên, Ni 
Sư Quảng Diệu cùng một số quý 

Chùa Điều Ngự Mở Tiệc Chay Gây Quỹ Để Xây Hoàn Tất
 Trước Đại Lễ Lạc Thành Tháng 6-2016, Đón Đức Đạt Lai Lạt Ma

Trong buổi cơm chay gây quỹ.
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Trong buổi cơm chay gây quỹ.

chư đại đức Tăng Ni đến từ các 
chùa và tự viện Nam California.

Điều hợp chương trình do 
các MC: Minh Phượng, Ái Cầm, 
Tuyết Nha.

Mở đầu buổi tiệc, tất cả mọi 
người cùng đứng lên hướng về 
sân khấu nơi có bàn thờ Phật để 
cùng niệm Phật cầu gia bị.

Sau đó Thượng Tọa Thích 
Viên Huy, Trưởng Ban tổ chức 
buổi tiệc lên ngỏ lời chào mừng 
và cảm ơn sự quang lâm tham dự 
của Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư 
Tôn Đức Tăng Ni, quý vị nhân 
sĩ, quý vị dân cử cùng quý vị đại 
diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn 
thể, quý cơ quan truyền thông 
cùng đồng hương. TT. cho biết 
một phần buổi tiệc gây qũy hôm 

nay là để thực hiện cổng Tam 
Quan, khu đậu xe và một số công 
trình còn dang dỡ. TT. chúc tất cả 
quý vị vô lượng an khang.

Tiếp theo HT. Thích Viên 
Thành lên kêu gọi mọi người 
hoan hỷ ủng hộ một đồng, một 
viên gạch hay một hạt cát để cho 
công trình chùa Điều Ngự sớm 
hoàn thành trước ngày đại lễ Lạc 
Thành. HT. cầu nguyện Chư Liệt 
Đại Tổ Sư, Hồn thiêng sông núi 
phù hộ cho chúng ta.

Sau đó là Đạo Từ của HT. 
Thích Quảng Thanh, trong lời 
đạo từ HT. cũng đã kêu gọi mọi 
người ủng hộ cho buổi tiệc gây 
qũy nầy để chùa sớm hoàn tất 
những công trình còn lại. Nhìn 
xuống hội trường HT. hỏi sức 

mạnh của chúng ta ở đâu? HT. trả 
lời ngay, sức mạnh của chúng ta 
nằm ở đại chúng mà cụ thể là sự 
hiện diện đông đủ của quý vị hôm 
nay...

Tiếp theo lời tri ân của HT. 
Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa 
Điều Ngự, mở đầu HT. cho biết: 
“6 tháng nữa Chùa Điều Ngự tròn 
8 tuổi, còn 2 tháng 6 ngày sẽ cử 
hành Đại Lễ Lạc Thành với sự 
quang lâm chứng minh của Đức 
Đạt Lai Lạt Ma đời Thứ 14 và 
nhiều Chư Tôn Đức Giáo Phẩm 
từ nhiều quốc gia quang lâm 
tham dự. Ngôi chùa đến nay đã 
thực hiện được 90% đó là nhờ 
vào sự phát tâm cúng dường của 
tất cả Chư liệt vị, quý vị dân cử 
như ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, 



135PHẬT ĐẢN PL. 2560 ■ 2016

Nghị Viên Tyler Diệp và quý 
vị trong Hội Đồng Thành Phố 
Westminster, LS. Andrew Đỗ, 
Giám Sát Viên Quận Cam... HT. 
cũng đã bày tỏ cảm niệm chân 
thành đến Chư Tôn Giáo Phẩm, 
Chư Tôn Đức Tăng Ni đã góp lời 
cầu nguyện cho ngôi chùa Điều 
Ngự sớm hoàn thành viên mãn. 
HT. cũng không quên cảm ơn 
đến các Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư, 
quý vị thực hiện công trình, quý 
cơ quan truyền thông. Đặc biệt 
HT. cảm ơn những tấm lòng của 
quý đạo hữu xa gần đã đóng góp, 
HT. tiếp, không nhờ những vị 
đó, chúng ta không có được ngày 
hôm nay. HT. Cầu nguyện Chư 
Phật mười phương chứng minh 
công đức của tất cả quý vị, quý 
đồng hương, Phật tử.

Tiếp theo những lời phát biểu 
của Giám Sát Viên Andrew Đỗ, 
Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị 
Viên Tyler Diệp, Bà Nguyễn Thế 
Thủy cựu Trưởng phòng Thương 
Mại Thành Phố Westminster, 
Giáo Sư Vân Bằng, tất cả những 
vị nầy đều ngỏ lời chúc mừng 
đến HT. Viện Chủ và bày tỏ lòng 
vui mừng khi thấy Thành Phố 
Westminster có một ngôi chùa 
lớn.

Trong dịp nầy TT. Thích 
Viên Huy thay mặt ban tổ chức 
đã tặng hoa và tặng mỗi người 
một bộ DVD về “Lịch Sử Phật 
Giáo Thế Giới” do HT. Thích 
Viên Lý thực hiện.

Theo MC Tuyết Nha cho 
biết, “hằng tuần trên đài truyền 
hình IBC 57.8 và Galaxy 19. có 
chương trình trình bày tổng quan 
về Lịch Sử Phật Giáo tại nhiều 

TT. Thích Viên Huy

HT. Thích Viên Lý

quốc gia trên khắp năm châu. 
Đây là một chương trình vô cùng 
hữu ích, giúp chúng ta nâng cao 
kiến thức cần thiết về sự hình 
thành và phát triển của Phật Giáo 
Thế Giới.”

Quý đồng hương muốn có 
bộ DVD nầy xin liên lạc về chùa 
Điều Ngự:

14472 Chesnut ST Thành 
Phố Westminster, CA 92683

Buổi tiệc chay bắt đầu, mọi 
người cùng thưởng thức chương 
trình văn nghệ do các nghệ sĩ 
thân hữu trình diễn. Xen lẫn 

chương trình văn nghệ có phần 
xổ số và bán đấu giá một số tặng 
vật. Trong phần này diễn ra thật 
sôi nổi, nhiều đồng hương Phật tử 
tham gia trong tinh thần yểm trợ 
cho buổi gây quỹ thật nhiệt tình.

Kết quả sơ khởi được Ban tổ 
chức cho biết số tiền ủng hộ đã 
lên đến khoảng $300,000.

Kết thúc buổi tiệc với lời cảm 
tạ chân thành của Ban tổ chức.

(Bình Sa - Việt Báo)
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CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA DIỆU PHÁP

Hàng ngày: 
 Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp 
 theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Hai-Thứ Năm: 7:30PM - Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích.
 Thứ Sáu:   7:30PM - Thọ trì Kinh Pháp Hoa, Kinh Hành Niệm Phật, 
          Tọa Thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa.
 Chủ Nhật:   10:00AM - Khóa Lễ của GĐPT Chánh Đạo, 
             các lớp Phật Pháp và các lớp Việt Ngữ.
                           11:00AM - Thuyết Pháp
                               11:45AM – Nghi Thức Hàng Tuần, Cầu An, Cầu Siêu

Hàng tháng:
Thứ Bảy tuần lễ thứ 2: 8:00AM – Thọ bát Quan Trai
Thứ Bảy tuần lễ thứ 3: Ngày Tịnh Nghiệp
Khóa Lễ Sám Hối vào cuối tháng và 14 Âm Lịch, lúc 7:30PM
Chủ Nhật đầu tháng – Tụng Giới
Chủ Nhật cuối tháng Bố Tát dành cho chúng Bồ Tát Tại Gia

Ngoài ra, Chùa còn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, 
Cầu An, v.v.

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 
 - Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

CHÙA DIỆU PHÁP
311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776 – ĐT. (626) 614-0566

* Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với nhu cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.



144 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 5 - 2016

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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