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Từ rất lâu, ngày Vu Lan đã nghiễm nhiên trở thành một lễ hội 
mang tính truyền thống, biểu trưng cho bản sắc văn hoá đặc 

thù của nhiều quốc gia tại Á châu. Dĩ nhiên, mỗi quốc gia có 
một nền văn minh đặc hữu, nhưng tư tưởng Vu Lan đã như một 
cấu trúc nền tảng bất biến về hiếu đạo và được xem như một mô 
hình mẫu với nhiều sáng tạo độc đáo, thích nghi với nhiều quan 
niệm, hoàn cảnh và giai kỳ lịch sử. 

Theo lời dạy của Đức Phật, Đại lễ Vu Lan không chỉ để siêu 
độ cho những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng mà còn mở 
rộng đến mọi đối tượng thuộc nhiều đời nhiều kiếp quá khứ mà 
chúng ta thường nghe qua câu: “Cửu huyền thất tổ, quá khứ đa 
sanh phụ mẫu, lũy thế oán thân”, tức tổ tiên, ông bà, cha mẹ 
nhiều đời, trong đó có cả người thân lẫn kẻ oán.

Đại lễ Vu Lan cũng không chỉ siêu độ cho những người quá 
cố nhằm nói lên tinh thần tri ân và báo ân mà còn là dịp để biểu 
tỏ lòng hiếu thảo đối với các đấng sanh thành dưỡng dục đang 
còn tại thế cũng như đối với tất cả chúng sanh không phân biệt 
thân sơ thù bạn. 

Ý tưởng chủ đạo của Vu Lan là giải thoát khổ đau bằng năng 
lực thanh tịnh tổng hợp; đặc biệt là năng lực thanh tịnh tổng hợp 
của những bậc chân tu. Do vậy, mùa Vu Lan là một nhắc nhở 
cần thiết về trách nhiệm và bổn phận của chúng ta đối với các 
đấng sanh thành dưỡng dục cũng như sứ mệnh cứu khổ độ sanh 
mà Đức Phật đã dạy là cần phải thực thi trong từng giây phút.

Trên nền tảng của đại hiếu tâm, chúng ta cần nỗ lực làm tròn 
hiếu hạnh; trên nền tảng của đại bi tâm, chúng ta luôn không 
ngừng dấn thân để chu toàn hạnh cứu khổ. Ở đâu có khổ đau, ở 
đó là địa ngục; ở đâu có địa ngục, ở đó cần đến lòng từ bi của 
những vị Bồ tát. 

Lý tưởng Bồ tát đạo là hạnh nguyện của những người con 
Phật. Dân tộc, nhân loại và chúng sanh đang đắm chìm trong 
biển khổ, xin tất cả chúng ta hãy hưng phát Bồ đề tâm.

Kính chúc chư liệt vị một mùa Vu Lan với đầy đủ Bồ Tát 
hạnh.

Mùa Vu Lan PL. 2563 - 2019
TK Thích Viên Lý
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Kính bạch Chư tôn Giáo Phẩm, Hòa thượng, 
Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni,

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

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Hội Đồng Điều 
Hành xin chân thành tri ân Chư Tôn đức và Quý 
Liệt vị đã hoan hỷ tham gia và hết lòng hỗ trợ Tăng 
Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
giữa lúc Tăng Đoàn đang trong hoàn cảnh khó khăn 
nghiệt ngã, bị đàn áp một cách có hệ thống từ nhiều 
năm nay và ngày càng khốc liệt, chùa chiền bị triệt 
phá, thờ cúng bị cản trở, giấy tờ hộ khẩu, hộ tịch bị 
khó dễ, cấm ngăn…

Kính thưa Liệt Quý vị,
Đại lễ Vu Lan là dịp để nhắc nhớ chúng ta tinh 

thần báo ân và hạnh nguyện cứu khổ độ sanh. Với 
Phật giáo, việc cứu độ không giới hạn trong phạm 
vi quyến thuộc mà còn bao quát cả muôn loài chúng 
sanh. Phật giáo lấy tâm từ bi và hiếu đạo làm căn 
bản.

Trên tinh thần từ bi và báo ân rộng lớn đó, người 
Phật tử ngoài việc báo đáp công ơn ông bà, cha mẹ, 
thân bằng quyến thuộc, còn phải cứu giúp cho mọi 
loài chúng sanh, cho đồng bào, dân tộc và góp phần 
thăng tiến xã hội, bảo vệ đất nước.

Người Phật tử không chỉ cứu khổ cho chúng 
sanh dưới địa ngục cõi âm mà còn phải  giúp đỡ cho 
những người đang sống bị rơi vào hoàn cảnh khó 
khăn, nghèo cùng, đói rách, khổ sở, bơ vơ. Nhất là 

phải quan tâm, giải cứu cho những người đang hứng 
chịu cảnh địa ngục trần gian.

Địa ngục trần gian ở đâu?
Nơi nào cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, 

nhà không có để ở, nơi đó là địa ngục!
Nơi nào giam giữ, trói buộc, thúc ép làm cho 

con người đau khổ, nơi đó là địa ngục!
Nơi nào con người không có các quyền tự do 

ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do lập hội, tự do tôn 
giáo và tự do sống đúng phẩm giá của mình thì nơi 
đó là địa ngục!

Nói chung, sống trong một đất nước mà con 
người mất nhân phẩm, mất nhân quyền, mất dân 
chủ, mất tự do, đó chính là địa ngục trần gian!

Chỉ vì ảo tưởng về một xã hội chủ nghĩa, “làm 
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theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, “không có kẻ 
giàu người nghèo, không còn cảnh người bóc lột 
người”, mà đất nước phải chịu cảnh chiến tranh, 
huynh đệ tương tàn. Kết cục, dân tộc Việt Nam 
phải sống trong một chế độ độc tài toàn trị, mất tự 
do, mất dân chủ, mất nhân quyền, kinh tế sút kém, 
lạc hậu so với khu vực và thế giới, rừng khô, biển 
chết, người dân phải sống cảnh tha phương cầu thực 
khắp nơi, lãnh thổ, lãnh hải bị ngoại xâm thừa cơ 
lấn chiếm…

Sự việc nhiều người đang rất quan tâm, lo lắng 
là tình trạng Dân oan mất nhà mất đất, không nơi 
ăn chốn ở, đói rách, khổ đau, lây lất trên khắp mọi 
miền đất nước kéo dài hơn 20 năm nay vẫn chưa 
giải quyết, gần đây mỗi lúc lại thêm nhiều Dân oan 
mới. Nay lại thêm tình trạng Công an đánh chết 
người trong trụ sở gây nhiều phẩn uất và gần đây, 
tình trạng các tù nhân bị đối xử tồi tề gây bất bình 
khắp nơi…

Vừa qua, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam đã lên 
tiếng khẩn cấp báo động về tình trạng các tù nhân 
lương tâm tại Việt Nam bị đối xử khắc nghiệt, bị 
hành hạ tàn nhẫn, như: “lao động khổ sai, ăn uống 
thiếu thốn, biệt giam lâu dài, đau yếu không chữa 
trị, phòng tù tối tăm nhơ bẩn, bị tù nhân hình sự tấn 
công, khủng bố tinh thần… hay bị đánh đập dã man 
đến chết!…” Những hành động tồi tệ này trái với 
tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và đi ngược lại 
giá trị của những nhà nước pháp quyền khai phóng, 
không phù hợp với thế giới văn minh ngày nay.

Với hạnh nguyện từ bi cứu độ, người Phật tử 
không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước hoàn cảnh đau 
khổ của dân tộc, lâm nguy của đất nước.

Để giải cứu cảnh khổ địa ngục trần gian, chúng 
ta phải sáng suốt nhận rõ đâu là con đường chân 
chánh, đạo đức, văn minh, khai phóng con người, 
khai phóng xã hội, đưa dân tộc đến với tự do, dân 
chủ, nhân quyền. Và phải thấy rõ đâu là con đường 
tội lỗi, để tránh việc vô tình ủng hộ các thể chế độc 
tài, đen tối, lạc hậu, làm cho xã hội băng hoại, người 
dân kéo dài thêm đau khổ.

Muốn giải trừ khổ nạn cho chúng sanh, người tu 
sĩ phải sống đời tịnh hạnh, tự soi sáng mình và soi 
sáng cho chúng sanh, không chạy theo tham vọng 

thế trần, để tự giải thoát cho mình, tránh việc bị thế 
gian lợi dụng, luôn sáng suốt biết rõ con đường giải 
trừ khổ nạn, giúp dân, cứu nước.

Người Phật tử cũng vậy, phải tinh tấn thực hành 
chánh pháp, cứu người giúp vật, trưởng dưỡng từ 
tâm mỗi ngày thêm rộng lớn, hướng cuộc sống về 
tha nhân và xã hội, không bàng quan vô cảm.

Cứu giúp chúng sanh thoát khỏi cảnh đau khổ, 
tù tội, mất tự do, mất nhân quyền, nhân phẩm là 
việc làm cứu nhân độ thế trong mùa Vu lan. Đó 
chính là hành động cụ thể đúng với tinh thần khế 
kinh: “Phụng sự chúng sanh tức cúng dường chư 
Phật.”

Thế giới văn minh cũng đã và đang lo tìm phương 
cách để cải thiện cuộc sống cho nhân loại. Các điều 
luật về nhân quyền như Hiến Chương Nhân Quyền 
Liên Hiệp Quốc, Công Ước Quốc Tế về Các Quyền 
Chính Trị và Dân Sự, Công Ước Chống Tra Tấn của 
Liên Hiệp Quốc… cũng đều với mục đích bảo vệ 
nhân phẩm, nhân quyền và mạng sống con người.

Kính mong các bậc nhân sĩ, trí thức, tôn giáo 
hã y đứ ng về  phí a người dân, có trách nhiệm gánh 
vác vận mệnh quốc gia, kiến tạo xã hội, cứu nguy 
dân tộc, bằng cách đấu tranh, vận động và cả nh tỉ nh 
Nhà cầm quyền từ bỏ chế độ độc tài, trả  quyề n lự c 
lại cho nhân dân, để  toàn dân có quyền tự  do lự a 
chọ n thể chế dân chủ, phá p trị , đa nguyên, đa đả ng. 

Rất mong sự  can thiệ p và hỗ  trợ  củ a Quốc Tế để  
người dân Việt Nam sớm được sống trong Tự do, 
Dân chủ, Nhân quyền. 

Cầu nguyện Cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ 
mẫu, lục thân quyến thuộc được siêu thăng, thế giới 
thanh bình, đất nước vững bền, dân tộc sống trong 
niềm an vui, đầy đủ nhân quyền, tự do và hạnh phúc.

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

Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định.
Mùa Vu Lan năm Kỷ Hợi, 2019
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng:

(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Định
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FOUR NOBLE TRUTHS1

His Holiness the Dalai Lama

When the great universal teacher 
Shakyamuni Buddha fi rst spoke about 

the Dharma in the noble land of India, he taught 
the four noble truths: the truths of suff ering, the 
cause of suff ering, the cessation of suff ering and 
the path to the cessation of suff ering. Since many 
books contain discussions of the four noble truths in 
English, they (as well as the eightfold path) are very 
well known.2 These four are all-encompassing, 
including many things within them.

Considering the four noble truths in general and 
the fact that none of us wants suff ering and we all 
desire happiness, we can speak of an eff ect and a 
cause on both the disturbing side and the liberating 
side. True suff erings and true causes are the eff ect 
and cause on the side of things that we do not want; 
true cessation and true paths are the eff ect and cause 
on the side of things that we desire.

The truth of suffering
We experience many diff erent types of suff ering. 

All are included in three categories: the suff ering of 
suff ering, the suff ering of change and all-pervasive 
suff ering.

Suff ering of suff ering refers to things such as 
headaches and so forth. Even animals recognize 
this kind of suff ering and, like us, want to be free 
from it. Because beings have fear of and experience 
discomfort from these kinds of suff ering, they 
engage in various activities to eliminate them.

Suff ering of change refers to situations where, 
for example, we are sitting very comfortably 
relaxed and at fi rst, everything seems all right, but 
after a while we lose that feeling and get restless 
and uncomfortable.

In certain countries we see a great deal of 
poverty and disease: these are suff erings of the 
fi rst category. Everybody realizes that these are 

suff ering conditions to be eliminated and improved 
upon. In many Western countries, poverty may not 
be that much of a problem, but where there is a high 
degree of material development there are diff erent 
kinds of problems. At fi rst we may be happy having 
overcome the problems that our predecessors faced, 
but as soon as we have solved certain problems, new 
ones arise. We have plenty of money, plenty of food 
and nice housing, but by exaggerating the value of 
these things we render them ultimately worthless. 
This sort of experience is the suff ering of change.

A very poor, underprivileged person might 
think that it would be wonderful to have a car or a 
television set and, should he acquire them, would 
at fi rst feel very happy and satisfi ed. Now, if such 
happiness were permanent, as long as he had the 
car and the TV set he would remain happy. But 
he does not; his happiness goes away. After a few 
months he wants another kind of car; if he has the 
money, he will buy a better television set. The old 
things, the same objects that once gave him much 
satisfaction, now cause dissatisfaction. That is the 
nature of change; that is the problem of the suff ering 
of change.

All-pervasive suff ering is the third type of 
suff ering. It is called all-pervasive [Tib: kyab-pa 
du-che kyi dug-ngäl – literally, the suff ering of 
pervasive compounding] because it acts as the basis 
of the fi rst two.

 There may be those who, even in developed 
countries, want to be liberated from the second 
suff ering, the suff ering of change. Bored with the 
defi led feelings of happiness, they seek the feeling 
of equanimity, which can lead to rebirth in the 
formlessness realm that has only that feeling.

Now, desiring liberation from the fi rst two 
categories of suff ering is not the principal motivation 
for seeking liberation [from cyclic existence]; the 



5ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2019

Buddha taught that the root of the three suff erings 
is the third: all-pervasive suff ering. Some people 
commit suicide; they seem to think that there is 
suff ering simply because there is human life and 
that by ending their life there will be nothing. This 
third, all-pervasive, suff ering is under the control of 
karma and the disturbing mind. We can see, without 
having to think very deeply, that this is under the 
control of the karma and disturbing mind of previous 
lives: anger and attachment arise simply because we 
have these present aggregates.3 The aggregate of 
compounding phenomena is like an enabler for us 
to generate karma and these disturbing minds; this 
is called nä-ngän len [literally, taking a bad place]. 
Because that which forms is related to taking the bad 
place of disturbing minds and is under their control, 
it supports our generating disturbing minds and 
keeps us from virtue. All our suff ering can be traced 
back to these aggregates of attachment and clinging.

Perhaps, when you realize that your aggregates 
are the cause of all your suff ering, you might think 
that suicide is the way out. Well, if there were no 
continuity of mind, no future life, all right—if you 
had the courage you could fi nish yourself off . But, 
according to the Buddhist viewpoint, that’s not the 
case; your consciousness will continue. Even if 
you take your own life, this life, you will have to 
take another body that will again be the basis of 
suff ering. If you really want to get rid of all your 
suff ering, all the diffi  culties you experience in your 
life, you have to get rid of the fundamental cause 
that gives rise to the aggregates that are the basis 
of all suff ering. Killing yourself isn’t going to solve 
your problems.

Because this is the case, we must now 
investigate the cause of suff ering: is there a cause 
or not? If there is, what kind of cause is it: a natural 
cause, which cannot be eliminated, or a cause that 
depends on its own cause and therefore can be? If it 
is a cause that can be overcome, is it possible for us 
to overcome it? Thus we come to the second noble 
truth, the truth of the cause of suff ering.

The truth of the cause of suffering
Buddhists maintain that there is no external 

creator and that even though a buddha is the highest 

being, even a buddha does not have the power 
to create new life. So now, what is the cause of 
suff ering?

Generally, the ultimate cause is the mind; the 
mind that is infl uenced by negative thoughts such 
as anger, attachment, jealousy and so forth is the 
main cause of birth and all such other problems. 
However, there is no possibility of ending the 
mind, of interrupting the stream of consciousness 
itself. Furthermore, there is nothing intrinsically 
wrong with the deepest level of mind; it is simply 
infl uenced by the negative thoughts. Thus, the 
question is whether or not we can fi ght and control 
anger, attachment and the other disturbing negative 
minds. If we can eradicate these, we shall be left 
with a pure mind that is free from the causes of 
suff ering.

 This brings us to the disturbing negative minds, 
the delusions, which are mental factors. There are 
many diff erent ways of presenting the discussion 
of the mind, but, in general, the mind itself is 
something that is mere clarity and awareness. When 
we speak of disturbing attitudes such as anger and 
attachment, we have to see how they are able to 
aff ect and pollute the mind; what, in fact, is their 
nature? This, then, is the discussion of the cause of 
suff ering.

If we ask how attachment and anger arise,4 the 
answer is that they are undoubtedly assisted by our 
grasping at things to be true and inherently real. 
When, for instance, we are angry with something, 
we feel that the object is out there, solid, true and 
unimputed, and that we ourselves are likewise 
something solid and fi ndable. Before we get 
angry, the object appears ordinary, but when our 
mind is infl uenced by anger, the object looks ugly, 
completely repulsive, nauseating; something we 
want to get rid of immediately—it appears really 
to exist in that way: solid, independent and very 
unattractive. This appearance of “truly ugly” fuels 
our anger. Yet when we see the same object the next 
day, when our anger has subsided, it seems more 
beautiful than it did the day before; it’s the same 
object but it doesn’t seem as bad. This shows how 
anger and attachment are infl uenced by our grasping 
at things as being true and unimputed.
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 Thus, the texts on Middle Way [Madhyamaka] 
philosophy state that the root of all the disturbing 
negative minds is grasping at true existence; that this 
assists them and brings them about; that the closed-
minded ignorance that grasps at things as being 
inherently, truly real is the basic source of all our 
suff ering. Based on this grasping at true existence 
we develop all kinds of disturbing negative minds 
and create a great deal of negative karma.

In his Entering the Middle Way 
[Madhyamakavatara], the great Indian pandit 
Chandrakirti says that fi rst there’s attachment to 
the self, which is then followed by grasping at 
things and becoming attached to them as “mine.”5 
At fi rst there is a very solid, independent I that is 
very big—bigger than anything else; this is the 
basis. From this gradually comes “this is mine; this 
is mine; this is mine.” Then “we, we, we.” Then, 
because of our taking this side, come “others, our 
enemies.” Towards I and mine, attachment arises. 
Towards him, her and them, we feel distance and 
anger; then jealousy and all such competitive 
feelings arise. Thus ultimately, the problem is this 
feeling of “I”—not the mere I but the I with which 
we become obsessed. This gives rise to anger 
and irritation, along with harsh words and all the 
physical expressions of aversion and hatred.

All these negative actions (of body, speech and 
mind) accumulate bad karma.6 Killing, cheating 
and all similar negative actions also result from 
bad motivation. The fi rst stage is solely mental, 
the disturbing negative minds; in the second stage 
these negative minds express themselves in actions, 
karma. Immediately, the atmosphere is disturbed. 
With anger, for example, the atmosphere becomes 
tense, people feel uneasy. If somebody gets furious, 
gentle people try to avoid that person. Later on, 
the person who got angry also feels embarrassed 
and ashamed for having said all sorts of absurd 
things, whatever came into his or her mind. When 
you get angry, there’s no room for logic or reason; 
you become literally mad. Later, when your mind 
has returned to normal, you feel ashamed. There’s 
nothing good about anger and attachment; nothing 
good can result from them. They may be diffi  cult 
to control, but everybody can realize that there is 

nothing good about them. This, then, is the second 
noble truth. Now the question arises whether or not 
these kinds of negative mind can be eliminated.

The truth of the cessation of suffering
The root of all disturbing negative minds is our 

grasping at things as truly existent. Therefore, we 
have to investigate whether this grasping mind is 
correct or whether it is distorted and seeing things 
incorrectly. We can do this by investigating how the 
things it perceives actually exist. However, since 
this mind itself is incapable of seeing whether or 
not it apprehends objects correctly, we have to rely 
on another kind of mind. If, upon investigation, 
we discover many other, valid ways of looking at 
things and that all these contradict, or negate, the 
way that the mind that grasps at true existence 
perceives its objects, we can say that this mind does 
not see reality.

 Thus, with the mind that can analyze the 
ultimate, we must try to determine whether the 
mind that grasps at things as truly fi ndable is correct 
or not. If it is correct, the analyzing mind should 
ultimately be able to fi nd the grasped-at things. 
The great classics of the Mind Only [Cittamatra] 
and, especially, the Middle Way schools contain 
many lines of reasoning for carrying out such 
investigation.7 Following these, when you 
investigate to see whether the mind that grasps at 
things as inherently fi ndable is correct or not, you 
fi nd that it is not correct, that it is distorted—you 
cannot actually fi nd the objects at which it grasps. 
Since this mind is deceived by its object it has to be 
eliminated.

Thus, through investigation we fi nd no valid 
support for the grasping mind but do fi nd the support 
of logical reasoning for the mind that realizes that 
the grasping mind is invalid. In spiritual battle, the 
mind supported by logic is always victorious over 
the mind that is not. The understanding that there is 
no such thing as truly fi ndable existence constitutes 
the deep clear nature of mind; the mind that grasps 
at things as truly fi ndable is superfi cial and fl eeting.

When we eliminate the disturbing negative 
minds, the cause of all suff ering, we eliminate 
the suff erings as well. This is liberation, or the 
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cessation of suff ering: the third noble truth. Since 
it is possible to achieve this we must now look at 
the method. This brings us to the fourth noble truth.

 The truth of the path to the cessation 
of suffering

When we speak of the paths common to the 
three vehicles of Buddhism – Hinayana, Mahayana 
and Vajrayana – we are referring to the thirty-seven 
factors that bring enlightenment. When we speak 
specifi cally of the paths of the bodhisattvas’ vehicle 
[Mahayana] we are referring to the ten levels and 
the six transcendent perfections.8 

We fi nd the practice of the Hinayana path most 
commonly in Thailand, Burma, Sri Lanka and so 
forth. Here, practitioners are motivated by the desire 
to achieve liberation from their own suff ering. 
Concerned for themselves alone, they practice the 
thirty-seven factors of enlightenment, which are 
related to the fi ve paths: the four close placements 
of mindfulness, the four miraculous powers and the 
four pure abandonments (which are related to the 
path of accumulation); the fi ve powers and the fi ve 
forces (the path of preparation); the seven factors of 
enlightenment (the path of seeing); and the eightfold 
path (the path of meditation). In this way, they are 
able to completely cease the disturbing negative 
minds and attain individual liberation. This is the 
path and result of the Hinayana.

The primary concern of followers of the 
Mahayana path is not merely their own liberation 
but the enlightenment of all sentient beings. With 
this motivation of bodhicitta – their hearts set 
on attaining enlightenment as the best means of 
helping others – these practitioners practice the six 
transcendent perfections and gradually progress 
through the ten bodhisattva levels until they have 
completely overcome both types of and attained the 
supreme enlightenment of buddhahood. This is the 
path and the result of the Mahayana.

 The essence of the practice of the six transcendent 
perfections is the unifi cation of method and wisdom 
so that the two enlightened bodies – rupakaya and 
dharmakaya – can be attained. Since they can be 
attained only simultaneously, their causes must 
be cultivated simultaneously. Therefore, together 

we must build up a store of merit – as the cause 
of the rupakaya, the body of form – and a store 
of deep awareness, or insight—as the cause of 
the dharmakaya, the body of wisdom. In the 
Paramitayana, we practice method grasped by 
wisdom and wisdom grasped by method, but in the 
Vajrayana we practice method and wisdom as one 
in nature.9 
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TỨ DIỆU ĐẾ1

Đức Dalai Lama / Đào Nguyên Minh dịch

K hi bậc thầy vĩ đại của thế gian, Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni, lần đầu tiên thuyết pháp ở vùng 
đất cao quý xứ Ấn Độ, Ngài đã truyền dạy về 

bốn chân lý cao thượng (Tứ Diệu Đế): chân lý về 
khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con 
đường chấm dứt khổ. Vì có nhiều tập sách đã hàm 
chứa các thảo luận về Tứ Diệu Đế bằng tiếng Anh, 
cho nên bốn chân lý cao thượng này (cũng như tám 
đường lối chân chánh (Bát Chánh Đạo)) đã được 
biết đến nhiều.2 Bốn chân lý này bao hàm tất cả, 
nhiều điều được chứa đựng trong đó.

Xét đến bốn chân lý cao thượng một cách tổng 
quát và trên thực tế thì không ai trong chúng ta 
muốn khổ đau và tất cả chúng ta đều muốn hạnh 
phúc, chúng ta có thể nói đến nguyên nhân (Nhân) 
và hậu quả (Quả) trên cả hai mặt: phiền não và giải 
thoát. Khổ thực sự và nguyên nhân thực sự của khổ 
là Quả và Nhân đối với những điều mà chúng ta 
không muốn; sự chấm dứt khổ thực sự và những 
đường lối chấm dứt khổ thực sự là Quả và Nhân đối 
với những điều mà chúng ta mong muốn.

Khổ Đế - Chân Lý về Khổ
Chúng ta thường trải qua nhiều hình thức khác 

nhau về khổ. Tất cả đều nằm trong ba lãnh vực sau 
đây: Khổ Khổ (nỗi khổ của sự đau khổ), Hoại Khổ 
(nỗi khổ của sự thay đổi), và Hành Khổ (nỗi khổ 
toàn diện).

Khổ Khổ - nỗi khổ của sự đau đớn – là đề cập 
đến những thứ đau khổ như đau đầu và v.v… Ngay 
cả các động vật cũng nhận ra loại đau khổ này, và 
giống như chúng ta, đều muốn được thoát khỏi nó. 
Bởi vì chúng sanh đều sợ và cảm thấy khó chịu bởi 
những loại đau khổ này, họ làm đủ mọi cách để loại 
bỏ chúng. 

Hoại Khổ - nỗi khổ của sự thay đổi – là đề cập 

đến các tình huống mà ở đó, chẳng hạn như, chúng 
ta đang ngồi rất thoải mái, mà lúc đầu mọi thứ dường 
như đều ổn, nhưng sau một lúc chúng ta lại mất đi 
cảm giác đó và trở nên bồn chồn và khó chịu.

Ở một số quốc gia, chúng ta thấy có rất nhiều 
cảnh nghèo đói và bệnh tật: đây là những nỗi khổ 
của loại thứ nhất. Mọi người đều biết đây là những 
cảnh khổ cần được loại trừ và cải thiện. Ở nhiều 
nước phương Tây, tuy nghèo đói có thể không phải 
là vấn đề lớn, nhưng ở nơi có mức độ phát triển vật 
chất cao thì lại có nhiều vấn đề khác nữa. Lúc đầu, 
chúng ta có thể vui khi vượt qua được những vấn 
đề mà tiền nhân của chúng ta gặp phải, tuy nhiên, 
ngay khi chúng ta giải quyết được một số vấn đề 
nào đó, thì những vấn đề mới khác lại xuất hiện. 
Chúng ta có nhiều tiền, nhiều thức ăn và nhà cửa tốt 
đẹp, nhưng bằng cách phóng đại giá trị của những 
thứ này, rốt cùng, chúng ta lại thấy chúng cũng trở 
nên không có giá trị. Loại kinh nghiệm này là nỗi 
khổ của sự thay đổi.

Một người rất nghèo, kém may mắn có thể nghĩ 
rằng thật là tuyệt vời khi có một chiếc xe hoặc một 
cái TV và, nếu anh ta có được chúng, ban đầu sẽ 
cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng. Bây giờ, nếu 
hạnh phúc ấy mà vĩnh cửu, khi anh ấy hãy còn có 
chiếc xe hơi và cái TV thì anh ấy vẫn còn hạnh 
phúc. Nhưng anh ấy lại không thấy vậy; hạnh phúc 
của anh đã biến mất. Sau vài tháng anh ta lại muốn 
có một chiếc xe loại khác; nếu anh ta có tiền, anh 
ta sẽ mua một cái TV tốt hơn. Những cái cũ, cũng 
là những đồ vật đã từng mang lại cho anh rất nhiều 
sự hài lòng, giờ lại là nguyên nhân của sự không hài 
lòng. Đó là bản chất của sự thay đổi; đó là vấn đề 
của nỗi khổ của sự thay đổi.

Hành Khổ - nỗi khổ toàn diện – là nỗi khổ thứ 
ba. Nó được gọi là toàn diện (theo tiếng Tây Tạng là 
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kyab-pa du-che kyi dug-ngal – với nghĩa đen, là nỗi 
khổ của sự tràn khắp) bởi vì tác động của nó chính 
là cơ sở bao trùm hai nỗi khổ kia.

 Có thể có những người, ngay khi ở trong các 
nước phát triển, cũng muốn được giải thoát khỏi 
nỗi khổ thứ hai, nỗi khổ của sự thay đổi. Chán với 
những cảm giác hạnh phúc phù phiếm, họ đi tìm 
cảm giác bình thản trong tâm hồn, mới có thể dẫn 
họ đến sự tái sanh vào cõi vô sắc thì thuần chỉ có 
cảm giác đó.

Bây giờ, mong muốn giải thoát khỏi hai nỗi khổ 
đầu không phải là động cơ chính để đi tìm sự giải 
thoát [khỏi vòng sanh tử luân hồi]; Đức Phật dạy 
rằng căn nguyên của ba nỗi khổ chính là nỗi khổ 
thứ ba: Hành Khổ - nỗi khổ toàn diện. Một số người 
tự tử; họ cho rằng có đau khổ là vì có đời sống con 
người và bằng cách kết thúc đời sống của họ thì sẽ 
chẳng còn gì để khổ. Nỗi khổ thứ ba này, nỗi khổ 
toàn diện, là nỗi khổ nằm dưới sự điểu khiển của 
nghiệp lực (karma) và tâm thức phiền não. Chúng 
ta có thể thấy, mà không cần phải suy nghĩ sâu xa, 
rằng nỗi khổ này nằm dưới sự điều khiển của nghiệp 
lực và tâm thức phiền não của những kiếp về trước: 
đó là sự nóng giận và chấp trước phát sinh ra từ việc 
chúng ta có tấm thân ngũ uẩn hiện tại này.3 Uẩn, 
là tổng hợp các hiện tượng, được xem như là nhân 
tố thúc đẩy chúng ta tạo nghiệp và những tâm thức 
phiền não; cái này được gọi là nä-ngän len [theo 
nghĩa đen, chọn vào một nơi xấu]. Vì rằng những 
hình thức đó có liên quan đến việc chọn lấy một 
nơi xấu ở những tâm thức phiền não và nằm dưới 
sự điều khiển của chúng, nó khiến cho chúng ta tạo 
ra những tâm thức phiền não và ngăn cản chúng ta 
không biết giữ gìn giơi đức. Tất cả những nỗi khổ 
của chúng ta có thể được xem là có nguồn gốc từ 
các tập uẩn chấp trước và bám víu này. 

Có lẽ, khi bạn thấy các tập uẩn của bạn là 
nguyên nhân của mọi khổ, bạn có thể nghĩ rằng tự 
tử là lối thoát. Thế nhưng, nếu mà không có sự liên 
tục của dòng tâm thức, không có kiếp sống tương 
lai, thì được - nếu bạn có đủ can đảm, bạn có thể tự 
kết liễu đời mình. Nhưng, theo quan điểm của Phật 
Giáo, không phải là vậy; dòng tâm thức của bạn cứ 
vẫn tiếp tục, đó là một chuỗi liên tục. Ngay cả khi 

bạn bỏ đi mạng sống của mình trong kiếp sống này, 
bạn sẽ phải lấy một cơ thể khác để làm cơ sở cho 
khổ. Nếu bạn thực sự muốn loại trừ mọi khổ đau, 
mọi khó khăn mà bạn gặp phải trong cuộc đời, bạn 
phải loại trừ nguyên nhân cơ bản phát sinh ra những 
tập uẩn để làm cơ sở cho mọi khổ đau. Tự giết mình 
sẽ không giải quyết được vấn đề của bạn.

Bởi vì đây là như vậy, cho nên bây giờ chúng 
ta phải tìm hiểu nguyên nhân của khổ: có nguyên 
nhân hay không? Nếu có, đó là loại nguyên nhân 
nào: nếu là nguyên nhân tự nhiên, thì không thể 
nào loại trừ được, hoặc nếu là nguyên nhân lệ thuộc 
vào nguyên nhân của chính nó và do đó có thể loại 
trừ được? Nếu đó là một nguyên nhân có thể khắc 
phục được, thì có thể nào chúng ta vượt qua nó được 
không? Do đó chúng ta đi đến chân lý cao thượng 
thứ hai, là chân lý về nguyên nhân của khổ.

Tập Đế - Chân Lý về Nguyên Nhân của Khổ
Người Phật tử duy trì quan niệm cho rằng không 

có đấng sáng tạo bên ngoài nào và ngay cả Đức 
Phật là bậc tối tôn, cũng không có khả năng tạo ra 
sự sống mới. Vậy bây giờ, nguyên nhân của khổ là 
gì?

Một cách tổng quát, nguyên nhân tột cùng chính 
là cái tâm; cái tâm bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ 
tiêu cực như giận dữ, chấp trước, ganh ghét, v.v… 
là nguyên nhân chính của sanh tử luân hồi và tất cả 
những vấn đề khác. Tuy nhiên, không thể nào kết 
thúc được tâm thức, làm gián đoạn được dòng tâm 
thức. Hơn nữa, về bản chất, không có gì sai trái với 
mức độ sâu sắc nhất của tầng tâm thức (tiềm thức); 
nó chỉ bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ tiêu cực. Vì 
vậy, câu hỏi là liệu chúng ta có thể nào chống lại 
và chế ngự được sự nóng giận, chấp trước và những 
tâm thức phiền não tiêu cực khác hay không. Nếu 
chúng ta có thể loại trừ được những thứ này, chúng 
ta sẽ còn lại một tâm trí thanh tịnh thoát khỏi những 
nguyên nhân của khổ.

 Điều này đưa chúng ta đến những tâm thức tiêu 
cực phiền não, những ảo tưởng, là những yếu tố tâm 
thần. Có rất nhiều cách khác nhau để trình bày sự 
thảo luận về tâm, nhưng nói chung, tâm tự nó là 
những gì thuần trong sáng và tỉnh thức. Khi chúng 
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ta nói về những trạng thái phiền não như nóng giận 
và chấp trước, chúng ta phải khảo sát là làm sao 
chúng có thể tạo ảnh hưởng và làm ô nhiễm tâm 
thức; Thật ra, bản chất của chúng là gì? Thì khi đó 
mới chính là sự thảo luận về nguyên nhân của khổ.

Nếu chúng ta hỏi là làm thế nào sự chấp trước và 
nóng giận phát sinh,4 câu trả lời là chúng chắc chắn 
được sự hỗ trợ bởi sự cố chấp của chúng ta cho rằng 
các sự vật là thật và vốn có thật. Ví dụ, khi chúng ta 
nóng giận với một cái gì đó, chúng ta cảm thấy rằng 
vật ấy ở ngoài kia, là thật, là chắc thật và không thể 
khác, và bản thân chúng ta cũng như vậy là một thứ 
gì đó chắc thật và có thể tìm thấy được. Trước khi 
chúng ta nóng giận, đối tượng thấy ra bình thường, 
nhưng khi tâm của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cơn 
nóng giận, đối tượng trở nên xấu xí, hoàn toàn phản 
cảm, buồn nôn; một cái gì đó làm chúng ta muốn 
loại trừ ngay - nó hiện ra theo cách đó: chắc thật, độc 
lập và quá tệ không hấp dẫn. Sự xuất hiện của cái 
“thực sự xấu xí” này đã đổ dầu vào cơn nóng giận 
của chúng ta. Thế nhưng, khi chúng ta gặp lại cùng 
đối tượng vào ngày hôm sau, khi cơn giận của chúng 
ta lắng xuống, thì nó có vẻ đẹp đẽ hơn so với nó ngày 
trước; nó cũng cùng một đối tượng nhưng không có 
vẻ gì là xấu xí. Điều này cho thấy rằng sự nóng giận 
và chấp trước bị ảnh hưởng bởi sự cố chấp của chúng 
ta cho sự vật là thật và không thể khác.

 Do đó, các văn bản về triết học Trung Đạo 
[Madhyamaka] ghi rằng gốc rễ của mọi tâm thức 
tiêu cực phiền não là sự cố chấp vào sự tồn tại chắc 
thật; cho nên điều này hỗ trợ cho các tâm thức tiêu 
cực phiền não và khơi mào cho chúng; cho nên sự 
si mê khép kín đó cố chấp cho rằng sự vật là thật 
và vốn có thật là căn nguyên cơ sở cho mọi nỗi khổ 
của chúng ta. Dựa trên sự cố chấp này vào sự tồn tại 
chắc thật, chúng ta phát triển ra mọi tâm thức tiêu 
cực phiền não và tạo ra rất nhiều ác nghiệp.

Trong tác phẩm Nhập Trung Đạo 
[Madhyamakavatara], danh sư Ấn Độ vĩ đại 
Chandrakirti nói rằng, ban đầu là sự chấp trước về 
cái tôi, theo sau đó bằng việc bám víu vào sự vật 
và trở nên chấp trước về chúng xem chúng là “của 
tôi”.5 Trước hết, có một cái tôi rất chắc thật, độc 
lập, rất lớn - lớn hơn bất cứ thứ gì khác; đây là cơ 

sở. Từ cơ sở này dần dần tiến đến “cái này là của 
tôi; cái này là của tôi; cái này là của tôi”. Sau đó, 
“chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi”. Rồi sau đó, vì 
chúng tôi chọn phía này, nên dẫn đến “chúng nó, kẻ 
thù của chúng tôi”. Hướng về cái tôi và của tôi, sự 
chấp trước mới nảy sanh. Hướng đến ông ấy, bà ấy 
và họ, chúng ta cảm thấy cách biệt và dễ nóng giận, 
rồi ganh ghét và tranh chấp phát sanh. Vì vậy, cuối 
cùng, vấn đề là cảm giác của “tôi” này – nó không 
chỉ là cái tôi mà là cái tôi với những gì mà chúng ta 
bị ám ảnh. Điều này làm nảy sinh ra nóng giận và 
cáu kỉnh, với những lời lẽ cay nghiệt và tất cả những 
hành động mang tính ác cảm và thù hận.

Tất cả các hành vi tiêu cực này (của việc làm, 
lời nói và ý nghĩ) tích lũy thành các ác nghiệp6. Giết 
hại, gian lận và mọi hành vi tiêu cực tương tự cũng 
xuất phát từ động lực xấu ác này. Giai đoạn đầu tiên 
chỉ là tinh thần, tức là tâm thức tiêu cực phiền não; 
trong giai đoạn thứ hai những tâm thức tiêu cực này 
thể hiện qua hành vi, gọi là nghiệp. Ngay đó, bầu 
không khí liền bị xáo trộn. Như với cơn giận, bầu 
không khí trở nên căng thẳng, mọi người cảm thấy 
khó chịu. Nếu ai đó nổi giận, những người đứng đắn 
họ tìm cách tránh xa người đó. Sau đó, người nổi 
giận cũng cảm thấy mắc cở và xấu hổ vì đã nói đủ 
mọi chuyện vô lý, bất cứ điều gì hiện ra trong tâm tư 
của họ. Khi bạn nóng giận, ở đó không có chỗ cho 
luận lý hay lý lẽ; bạn hầu như trở nên điên dại. Sau 
đó, khi tâm của bạn trở lại bình thường, bạn cảm 
thấy xấu hổ. Không có gì tốt đẹp từ sự nóng giận 
và chấp trước; chúng không đem lại kết quả tốt đẹp 
nào cả. Chúng khó có thể kiểm soát được, nhưng 
mọi người có thể nhận thấy chúng không có gì là tốt 
cả. Vậy, đây là chân lý cao thượng thứ hai (Tập Đế). 
Bây giờ câu hỏi được đặt ra là liệu những tâm thức 
tiêu cực này có thể nào được loại trừ hay không.

Diệt Đế - Chân Lý về Sự Chấm Dứt Khổ
Căn nguyên của mọi tâm thức tiêu cực phiền 

não là từ việc chúng ta bám víu vào những sự vật 
mà cho là chúng thực sự tồn tại. Do đó, chúng ta cần 
phải khảo sát liệu tâm thức bám víu này là chính 
xác hay là nó bị bóp méo và thấy sự vật một cách 
không chính xác. Chúng ta có thể làm được điều 
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này bằng cách khảo sát là làm thế nào những sự vật 
mà nó nhận biết, thật sự tồn tại. Tuy nhiên, vì tâm 
thức này tự nó không có khả năng thấy được là liệu 
nó nhận biết các đối tượng có chính xác hay không, 
chúng ta cần phải nhờ đến một loại tâm thức khác. 
Nếu, khi khảo sát, chúng ta phát hiện ra nhiều cách 
giá trị khác nhìn vào những sự vật và tất cả những 
cái nhìn này, mâu thuẫn, hay phủ nhận với cái cách 
mà tâm thức bám víu vào sự tồn tại thật sự các đối 
tượng nhận thức của nó, chúng ta có thể nói rằng 
tâm thức này không nhìn đúng sự thật.

 Do đó, với tâm thức có thể phân tích đến cùng, 
chúng ta phải cố gắng xác định liệu tâm thức bám 
víu cho những sự vật là thực sự có thể tìm thấy được 
có chính xác hay không. Nếu chính xác, thì cái tâm 
thức phân tích đến cùng sẽ có thể tìm thấy những sự 
vật đã bám víu vào. Những kinh sách cổ điển nổi 
tiếng của Duy Thức Học [Cittamatra] và đặc biệt là 
các trường phái Trung Đạo đều có nhiều dòng luận 
chứng để thực hiện việc thẩm tra này7. Theo những 
dòng này, khi bạn khảo sát liệu cái tâm bám víu cho 
rằng những sự vật là vốn có thể tìm thấy là chính xác 
hay không, bạn thấy ra rằng nó không chính xác, nó 
bị bóp méo - bạn thực sự không thể tìm thấy các đối 
tượng mà nó bám víu vào. Bởi vì cái tâm thức này bị 
lừa dối bởi đối tượng của nó, thì nó phải được loại trừ.

Do đó, xuyên qua sự khảo sát, chúng ta thấy 
không có sự hỗ trợ giá trị nào cho cái tâm thức bám 
víu nhưng tìm thấy sự hỗ trợ hợp luận lý cho cái tâm 
thức xác nhận được cái tâm thức bám víu là vô giá 
trị. Trong trận chiến tâm linh, tâm thức được hỗ trợ 
bởi luận lý luôn chiến thắng cái tâm không được hỗ 
trợ. Sự hiểu biết rằng không có những thứ tồn tại 
thực sự có thể tìm thấy tạo thành bản chất thâm sâu 
trong sáng của tâm thức; còn tâm thức bám víu cho 
rằng sự vật thực sự có thể tìm thấy được là giả dối 
và phù phiếm.

Khi chúng ta loại trừ được những tâm thức tiêu 
cực phiền não, nguyên nhân của mọi nỗi khổ, là 
chúng ta cũng loại trừ được mọi nỗi khổ. Đây là sự 
giải thoát, hay sự chấm dứt khổ: là chân lý cao thượng 
thứ ba. Vì nó có thể đạt được, cho nên bây giờ chúng 
ta phải khảo sát phương pháp để loại trừ chúng. Điều 
này đưa chúng ta đến chân lý cao thượng thứ tư.

 Đạo Đế - Chân Lý về Con Đường Dẫn Đến Sự 
Chấm Dứt Khổ

Khi chúng ta nói về những con đường chung cho 
cả ba cổ xe của Phật Giáo (Tam Thừa Phật Giáo) – 
Tiểu Thừa, Đại Thừa và Kim Cang Thừa - là chúng 
ta đề cập đến ba mươi bảy phẩm trợ đạo mang lại sự 
giác ngộ. Khi chúng ta nói một cách chuyên biệt về 
các con đường của Bồ Tát [Bồ Tát Đạo - Đại Thừa], 
là chúng ta đề cập đến mười cấp độ (Thập Địa) và 
sáu hạnh toàn hảo siêu việt (Lục Độ Ba La Mật)8.

Chúng ta nhận thấy sự thực hành của con đường 
Tiểu Thừa phổ biến nhất ở Thái Lan, Miến Điện, 
Sri Lanka và vv. Ở đây, các hành giả được thúc 
đẩy bởi sự mong cầu đạt được sự giải thoát khổ của 
chính họ. Quan tâm đến bản thân mình, họ thực 
hành ba mươi bảy phẩm trợ đạo: Tứ Niệm Xứ, Tứ 
Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc (Tứ Thần Túc), Ngũ 
Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần (Thất Giác Chi), 
và Bát Chánh Đạo. Bằng cách này, họ có thể chấm 
dứt hoàn toàn những tâm thức tiêu cực phiền não và 
đạt được sự giải thoát cá nhân. Đây là con đường và 
kết quả của Tiểu Thừa.

Mối quan tâm hàng đầu của những người theo 
con đường Đại Thừa không chỉ đơn thuần là sự giải 
thoát của riêng họ mà là sự giác ngộ cho tất cả chúng 
sanh. Với động lực này của bồ đề tâm: là lòng mong 
muốn đạt đến giác ngộ làm phương tiện tốt nhất để 
cứu độ những chúng sanh khác – những hành giả 
này thực hành sáu hạnh toàn hảo siêu việt (Lục Độ 
Ba La Mật) và dần dần tiến qua mười cấp độ bồ tát 
(Thập Địa Bồ Tát) cho đến khi họ đạt được sự giác 
ngộ Phật Tánh vô thượng. Đây là con đường và kết 
quả của Đại Thừa.

 Bản chất của việc thực hành Lục Độ Ba La Mật là 
sự hợp nhất của phương pháp và trí tuệ để có thể đạt 
được hai thân giác ngộ, rupakaya và dharmakaya. 
Vì hai thân này chỉ có thể đồng thời đạt được, nhân 
của hai thân này phải được gieo trồng một cách 
đồng thời. Cho nên, chúng ta phải cùng nhau tô bồi 
tích lũy kho tàng công đức - là nhân của rupakaya, 
thân của hình sắc - và kho tàng trí tuệ là nhân của 
dharmakaya, thân của trí tuệ. Trong Paramitayana, 
chúng ta thực hành phương pháp nắm bắt bởi trí tuệ 
và trí tuệ nắm bắt bởi phương pháp, nhưng trong 
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Kim Cang Thừa, chúng ta thực hành phương pháp 
và trí tuệ như nhiên là một.9

CHÚ THÍCH:
1 Đức Dalai Lama đã thuyết giảng bài pháp này tại 

Dharamsala, Ấn Độ, vào ngày 7 tháng 10 năm 1981. 
Được chuyển dịch sang Anh ngữ bởi Alexander Berzin, 
nhuận sắc bởi Lama Zopa Rinpoche, biên tập bởi 
Nicholas Bibush và được xuất bản đầu tiên trong kỷ 
yếu của Tushita Mahayana Meditation Centre’s Second 
Dharma Celebration, 5-8 tháng 11 1982, New Delhi, 
Ấn Độ. Xuất bản chính thức vào năm 2005 trong kỳ 
xuất bản về “Teachings From Tibet” qua tập LYWA 
Publication.

2 Xin xem như, Tsering, Geshe Tashi. The Four Noble 
Truths. Boston: Wisdom Publications, 2005. Hay là, 
Gyatso, Lobsang. The Four Noble Truths. Ithaca: Snow 
Lion Publications, 1994.

3 Ngũ Uẩn [Skt: skandha]—một sắc uẩn và bốn danh 
(tâm) uẩn—là những nhân tố cấu tạo ra một chúng 
sanh của Dục và Sắc Giới. Chúng sanh của Vô Sắc 

Giới chỉ có bốn tâm uẩn mà thôi. Xin xem Gyatso, 
Tenzin. Opening the Eye of New Awareness. Boston: 
Wisdom Publications, p. 33.

4 Xin xem Yeshe, Thubten, and Zopa Rinpoche. Wisdom 
Energy. Boston: Wisdom Publications, 1995, Chapter 
1: “How Delusions Arise.”

5 Xin xem Rabten, Geshe. Echoes of Voidness. Boston: 
Wisdom Publications, 1983, Part 2.

6 Xin xem Openning the Eye of New Awareness, tr. 43 ff. 
về chi tiết về mười bất thiện nghiệp của thân, khẩu và 
ý.

7 Xin xem Gyatso, Tenzin. The Buddhism of Tibet (Phật 
Giáo Tây Tạng), Ithaca: Snow Lion Publications, 1987.

8 Xin xem Hopkins, Jeffrey; Meditation on Emptiness: 
Wisdom Publications, 1983.

9 Xin xem phần giới thiệu Tantra in Tibet của Đức Dalai 
Lama. Ithaca: Snow Lion Publications, 1987.

Thích Tâm Châu

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)
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SỰ CẤU TẠO CON NGƯỜI
TLHT-Thích Tâm Châu

“Ngã tướng từng cá nhân chẳng qua ở trong 
hợp tướng tạm thời và riêng biệt của những phần tử 
vật chất và tâm thần.” (Lời Phật dạy)

Không một kết quả nào mà không có nguyên 
nhân

Với sự cấu tạo con người là cả một vấn đề, một 
vấn đề đã làm tiêu hao bao nhiêu tâm lực của các 
nhà lập giáo, lập thuyết, nghiên cứu với mục đích 
tìm hiểu và giải quyết.

Phàm công việc gì, sự vật gì, đã có kết quả là 
đều phải có nguyên nhân của nó. Vì, có nhân mới 
có quả, suy quả mới biết nhân. Nơi đây con người 
cũng thế, có phương thức cấu tạo con người, mới có 
hình thể con người. Song, muốn nhận định được lẻ 
phải, tìm một lối đi chân chính, tất nhiên chúng ta 
phải đứng trên tư cách vô tư, để ý thức vào những 
tôn chỉ, mục đích của các đạo giáo, các học thuyết 
đã trình bày về vấn đề ấy bằng một cách khái quát:

1.- QUAN NIỆM VỀ NHẤT THẦN
“Hết thảy sự vật đều do quyền năng của một vị 

tối cao, duy nhất sáng tạo, duy trì và thưởng phạt”.

Tín ngưỡng tuyệt đối 
Từ trước tới nay phần nhiều các đạo giáo hay 

một vài học thuyết đều lấy “Nhất thần” làm mục 
đích tín ngưỡng tuyệt đối. Nghĩa là, đều tôn thờ một 
vị Chúa tể, là vị có đủ tài năng, quyền phép sáng tạo 
ra vũ trụ và có quyền thưởng hay phạt.

Chủ trương ấy chúng ta có thể nhận xét trong 
một vài đạo giáo và học thuyết mà có lẻ chúng ta 
thường thường nghe biết :

A.- Đạo giáo Bà La Môn.

Một đạo giáo cổ truyền của nước Ấn Độ, cách 
đây trên 4000 năm, do ông Krishna chủ trương.

Căn cứ trong Thánh Kinh Phệ Đà (Ve’das) thì 
sự tín ngưỡng duy nhất của đạo giáo ấy là thần Phạm 

Thiên (Brahma) Một vị thần có đủ năng lực, trí đức 
và phép tắc sáng tạo ra muôn vật. Phạm Thiên là 
căn bản của vũ trụ. Nhất thiết sự vật đều là hình thái 
của Phạm Thiên. Lúc trụ thì ở tại Phạm Thiên. Lúc 
diệt thì về ở Phạm Thiên.

Con người cũng là hình thái của Phạm Thiên. 
Sống đây là sống gởi. Chết sẽ về Phạm Thiên, đời 
đời sung sướng, nếu biết theo đúng chân lý.

B.- Đạo giáo Gia Tô 

Một đạo giáo do Chúa Giê Su (Je’sus) cải cách 
một tôn giáo cổ ở Do Thái, cách đây gần 20 thế kỷ. 
Đạo giáo ấy tiêu biểu đức Chúa Trời là một vị duy 
nhất sinh ra Trời, đất, muôn vật.

Chiếu theo bộ Tân ước, Cựu ước, thì vũ trụ này 
trước đây chỉ là một khoảng mông mênh, mờ mịt. 
Song, nhờ trí tuệ, tài năng và quyền phép sẵn có của 
đức Chúa Trời, trong 7 ngày Ngài tạo thành mặt 
trời, mặt trăng, tinh tú, đất nước, núi, sông, cây cối, 
người và vật.

Riêng về việc cấu tạo con người, cũng một ngày 
trong 7 ngày ấy, nhưng Ngài lấy chút đất hà hơi vào 
thành ra ông A Đam (Adam), đồng thời, lấy chút đất 
cùng mấy dẻ xương cụt của ông A Đam, hà hơi vào 
thành ra bà E Vơ (Eve). Và, kết quả là hai người lấy 
nhau, sinh xuống cõi người, làm thủy tổ loài người, 
sau khi hai ông bà đã phạm vào trái cấm của Chúa. 
Rồi từ đó, con cháu loài người đều bị bó buộc trong 
tội tổ tông truyền. Nhưng, nếu ai biết tôn trọng, kính 
thờ Chúa, tin cậy vào Chúa, vâng lời Chúa sẽ được 
lên Thiên đường, hưởng khoái lạc đời đời, trái lại, sẽ 
phải đọa xuống hỏa ngục.

C.- Học thuyết Pythagore

Một học thuyết do ông Pythagore chủ trương và 
đã được kiến lập trên nước Hy Lạp cách đây chừng 
25 thế kỷ.

Học thuyết này dùng SỐ HỌC làm cơ sở. Nghĩa 
là, dùng “SỐ MỘT” làm đầu tiên. Số ấy là nguồn 
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gốc, là cha sinh của muôn vật, là tiêu biểu cho 
Thượng đế, là bao hàm hết thảy và có quyền năng 
sáng tạo, duy trì sự trường tồn cho muôn vật. “SỐ 
HAI” tức là sức sinh hoạt của vũ trụ. Do sức sinh 
hoạt ấy nó đem lại cho muôn vật sự sinh tồn và tăng 
tiến. “SỐ BA” là vật chất tức là hình sắc. Còn “SỐ 
BỐN” là con số làm tiêu biểu cho cá nhân, nó bao 
gồm tất cả ba nguyên chất trên mà biệt lập thành 
cá thể, để tự do hành động... Và khi nào cá thể ấy 
thi hành được cách thức rèn luyện, gom góp được 
các sự kinh nghiệm, thâu hoạch được các sự kết quả 
hoàn toàn và thích hợp với lẽ duy nhất, thì lúc đó sẽ 
được hưởng sự vui vẻ.

Kim Thi nói: “ ... Xin thề trước đấng mầu nhiệm 
Thượng đế, đã hoạch định trong trí ta cái hình ‘Tứ 
tượng’ linh diệu (tức 4 số trên), là nguồn gốc, là 
tiêu biểu của muôn vật vô cùng...” “Ôi! Thượng đế 
là cha sinh ra của chúng ta...”, đủ chứng tỏ Thượng 
đế sáng tạo ra vũ trụ, con người là một bộ phận 
trong đó.

Trên đây là một vài nhận xét có thể làm nguyên 
tắc chung cho sự sáng tạo vũ trụ theo quan niệm của 
các đạo giáo và học thuyết “Nhất Thần”, mặc dầu 
các đạo giáo hay học thuyết ấy còn có nhiều biệt 
phái, nhiều hình thức và danh từ khác nhau.

2.- QUAN NIỆM VỀ TIẾN HÓA
“...Các hình thể khác nhau, đều do ở các hình 

thể có trước đã biến đổi và luôn luôn có sự liên lạc 
với nhau”.

Chủ trương và nguyên nhân của học thuyết
Đây là một học thuyết lấy sự tiến hóa làm căn 

bản cho sự cấu tạo. Học thuyết ấy là một học thuyết 
đang được thực hiện khắp nơi, được khoa học thừa 
nhận, là học thuyết của ông Đác-uynh (Darwin), 
biểu thị: “Con người là dòng dõi của loài vật, loài 
hầu nhân”.

Căn cứ vào những công cuộc tìm tòi về khoa 
học, ông đã phát biểu ý kiến: “Các chủng loại thảo 
mộc và động vật cũng đã phát triển từ từ theo luật 
tiến hóa. Các hình thể khác nhau, đều do ở các 
hình thể có trước, đã biến đổi theo thời gian và các 
chủng loại thảo mộc hay động vật, đều có những 
mối liên lạc về dòng dõi với nhau”.

Cấu tạo vũ trụ vạn vật
Thể theo luận pháp trên chứng tỏ con người 

cũng không ra ngoài luật tiến hóa chung của vũ trụ. 
Nghĩa là, 

“Vũ trụ này ở thời kỳ hỗn mang, trong vũ trụ 
chỉ có thuần tinh. Sau vì những nguyên nhân không 
rõ, thuần tinh ấy kết thành những phần tử nhỏ rải 
rác. Nhờ sức vận động và sức hấp dẫn dần dần của 
phần tử nhỏ ấy, lại kết tụ thành cồi và cồi nguyên 
tử. Nhanh lại càng nhanh. Với những năng lực chứa 
trong các nguyên tử nhiều quá phải phóng tản bớt 
đi thành những hơi nóng, ánh sáng và điện khí. Sau 
khi sự phóng tản không ngừng, nhiệt độ dần dần 
giảm bớt, nguyên tố của các nguyên tử kết thành 
những thế quân bình mới và sinh ra những đơn chất 
khác nhau. Đơn chất càng ngày càng tăng, vì nhiệt 
độ càng ngày càng thấp, khiến cho sự sống có thể 
phát triển được ở trên mặt. Những năng lực súc tích 
lại thành vật chất đã tới một trình độ quân bình 
vững chắc và trở nên những nơi có thể ở được trong 
một thời kỳ khá lâu. Nhưng trong thời gian khá lâu 
ấy, các nguyên tử vẫn không ngừng phóng tản ít, 
nhiều, nên các nguyên tố, các nguyên tử mất dần thế 
vững chắc. Thế là bắt đầu một thời kỳ ly tán. Thế 
vững chắc của các nguyên tố nội nguyên tử càng 
giảm đi thì sự ly tán càng nhanh. Rồi đến một thời 
kỳ quá suy, các nguyên tử lại trở lại thế thuần tinh 
như trước.”

Thân thể con người
Thân thể con người cũng thế. Cũng do những tế 

bào hợp thành. Những tế bào lại do những phần tử. 
Những phần tử lại do những nguyên tử hợp thành. 
Giữa nguyên tử có một nguyên điểm chất chứa 
dương điện và nguyên điểm ấy được bao vòng bởi 
những điện tử chứa âm điện. Và cùng chung một 
định luật cấu tạo, sinh trưởng, sinh hoạt, suy giảm 
và ly tán trong vòng chuyển biến, tiếp nối không 
ngừng.

Như thế, lần theo sự tiến hóa thì con người cùng 
nhịp nhàng trong sự tiến hóa của vũ trụ. Nhưng, 
đứng trong tương đối mà nhận xét thì bắt đầu từ hạ 
đẳng động vật tiến lên và chiều theo luật “tự nhiên 
đào thải” hay “sinh tồn cạnh tranh”.
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3.- QUAN NIỆM VỀ NHÂN DUYÊN SINH 
“Tất cả chúng sanh có sự sống, đều phải bỏ lại 

xác thân phức tạp là cái khối do vật chất, tinh thần 
phối hợp để tạo nên cá thể giả tạm này.” (Kinh Đại 
Niết Bàn)

Vũ trụ chỉ là một cuộc đại hoạt động tự thân 
nhưng liên tục...

Khi đức Giáo chủ Thích Ca Mưu Ni giác ngộ, 
Ngài đã nhận rõ hiện tượng vũ trụ chỉ là “nhân 
duyên sinh” mà thôi. Nghĩa là, không chủ trương có 
tạo vật chủ, không thừa nhận cái gì có trước tiên, cái 
gì có sau cùng, cái gì thường còn, cái gì đoạn tuyệt, 
cái gì đơn độc, mà tất cả sự vật chỉ là một cuộc tiếp 
nối, giả hợp, chuyển biến không ngừng của nhân 
quả và trợ duyên.

Vì, cái quả bây giờ là do cái nhân trước đây, 
cái nhân trước đây lại do cái quả trước nữa. Cứ thế, 
cứ thế mãi, lần theo ngược dòng của nó, chỉ thấy 
nhân này do quả nọ, quả nọ do nhân kia, không bao 
giờ cùng tận. Song nguyên nhân, kết quả ấy, không 
phải công cuộc, của ngẫu nhiên, mà phải nhờ mọi 
duyên, mọi mối quan hệ, những ảnh hưởng chung 
quanh giúp đỡ, sinh khởi và thành tựu, mặc dầu là 
nhân quả tương đối trong tuyệt đối.

Cho nên, với vấn đề cấu tạo vũ trụ theo quan 
niệm đạo Phật chỉ là một cuộc đại hoạt động tự thân 
liên tục trong sáu nguyên tố chính:

1/ Địa đại: đất, thuộc chất rắn.
2/ Thủy đại: nước, thuộc chất lỏng, ướt.
3/ Hỏa đại: lửa, thuộc chất nóng.
4/ Phong đại: gió, thuộc chất hơi, không khí.
5/ Không đại: tức không gian.
6/ Thức đại: tâm thức, năng lực hoạt động.
Tức là do năng lực hoạt động vô hình (không, 

thức) và hình tướng hữu hình (địa, thủy, hỏa, phong) 
luôn luôn nhịp nhàng, nương tựa nhau trong phạm 
vi hoạt động, phát hiện và chiều theo định luật: 
sinh, trụ, dị, diệt hay sinh, lão, bệnh, tử.

Con người cũng thế!
Kinh Trường A Hàm nói: “Đây là thân của 

ta, nó có một hình dáng do bốn chất: đất, nước, 
gió, lửa, tạo thành. Thân này do cha mẹ sinh ra. 
Nó được người nuôi dưỡng bằng sữa, bằng cơm và 
phải bị rã rời tiêu hoại. Còn đây là tâm của ta. Tâm 

này nương nơi xác thân tứ đại và phải chịu một số 
phận như nó “.

Phân tích rõ ràng
Cùng trong luận pháp ấy, nhưng muốn dễ dàng 

cho sự nhận thức, Phật học nêu ra 12 định lý- 12 
nhân duyên (Paticca Samuppada), để chỉ cho sự cấu 
tạo, nhất là sự cấu tạo con người :

1/ Vô minh: Mê lầm, tối tăm, không sáng suốt. 
Đối với hiện tượng giới và tâm thức giới không 
nhận chân được thực tướng của nó, vọng chấp là 
có, là thường. Và luôn luôn quay cuồng theo vọng 
niệm phân biệt.

2/ Hành: Hành nghiệp, tác động chỉ chung cho 
những nghiệp lực của phiền não. Vì nhân vô minh 
nên các phiền não vọng khởi những nghiệp sai lầm, 
tư tưởng, hành động xa chân lý và hiểu biết mê mờ.

So với nhân quả trong ba đời, vô minh và hành 
là nghiệp nhân quá khứ. Nghĩa là, do hai món này 
làm nhân, để kết sinh chịu quả trong hiện tại.

3/ Thức: Nghiệp thức phân biệt. Nghĩa là do sự 
mê mờ và hành động ở trên kết thành nghiệp thức 
phân biệt sai lầm. Vì sự phân biệt ấy, nên chấp có 
năng có sở. Năng là mình, sở là người và vật. Vì sự 
phân biệt, chấp trước ấy nên sinh lòng bảo thủ thân 
mạng. Những tâm niệm vui, buồn, thương, tiếc do 
đó phát sinh. Thức này là động lực luân hồi sinh 
tử. Trong ba nguyên liệu tạo tác và kết thành thân 
người tức là noãn (hơi nóng) và thụ (cảm thụ) và, 
nhờ thức này nên mới thụ thai. 

4/ Danh sắc: Danh sắc là tổng báo thân của loài 
hữu tình khi còn ở trong thai tạng. Nhờ có tâm thức 
(danh) và sắc (tứ đại) hòa hợp nương tựa với nhau, 
nên thai chất mới được dần dần sinh trưởng không 
bị tiêu diệt.

5/ Lục nhập: Nghĩa là 6 căn xúc nhập với 6 
trần nên gọi là “nhập”. Tuy còn ở trong thai tạng 
nhưng vẫn đầy đủ 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý) xúc nhập với 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp). Tuy chưa được mạnh mẽ rõ ràng nhưng, nhờ 
sinh khí của 6 trần do người mẹ truyền vào để nuôi 
dưỡng, do đó thai chất mới được sống còn, sinh 
trưởng. Ấy gọi là “lục nhập”!

6/ Xúc: Xúc chạm, đối đãi. Nghĩa là, từ khi sinh 
ra trở về sau, trong thời gian còn nhỏ dại, tuy có các 
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giác quan (căn) tiếp xúc với 6 trần (cảnh) nhưng 
chưa phân biệt, nhận lãnh, cảm thụ, một cách tự 
nhiên những cảnh vui, buồn, tốt, xấu v.v... chỉ có 
công năng xúc nhập nhưng, chưa phân tích rõ ràng 
nên gọi là “xúc”.

7/ Thụ: Nhận lãnh, cảm thụ. Đây bước qua một 
tầng bậc khác của sự sống. Khi xúc đối cảnh trần 
bên ngoài hiểu biết, phân biệt cảm thụ được vui, 
buồn, thương, ghét v.v... Như đứa bé con tuy cảnh 
đời còn mơ màng nhưng, nó đã biết khóc lóc trước 
cảnh đau, buồn, vui, cười trước cảnh may, sướng. 
Ấy là “thụ”.

Do nghiệp nhân quá khứ (vô minh, hành) chiêu 
cảm quả báo hiện tại (thức, danh sắc, lục nhập, xúc, 
thụ). Phối với nhân quả trong ba đời, năm món này 
là quả báo hiện tại.

8/ Ái: Tham ái. Đã biết vui, buồn, thương, ghét 
nên sinh lòng tham ái, đắm trược những gì tốt đẹp 
hợp với sở thích, ruồng bỏ những gì xấu xa, buồn 
chán. Vì tâm tham ái nên phải nhọc lòng rong ruỗi 
tìm cầu những điều sở thích. Tìm được thì vui, không 
tìm được thì buồn. Ấy gọi là “ái”. 

9/ Thủ: Chấp thủ, gìn giữ. Nghĩa là, vì tâm đắm 
trược nên sinh lòng bảo thủ. Vật đã ưa thì đêm ngày 
mưu toan gìn giữ. Nếu vật thuộc của người thì tìm 
kế cướp đoạt. Do ái niệm sai xử nên tạo những ác 
nghiệp, ấy là “thủ”.

10/ Hữu: Tức là hữu lậu. Nghĩa là, do hai món 
ái, thủ xử làm những nghiệp nhân hữu lậu, nên phải 
kết sinh tương tục trong ba cõi, để chịu lấy khổ đau. 
Ban ngày ta ái niệm vật gì, ban đêm ta mơ màng 
thấy như vật ấy đã thuộc về sở hữu của ta, cho đến 
lúc tỉnh dậy ảnh tượng ấy cũng còn luôn luôn chập 
chờn trước mắt. Ấy là công dụng của “ái”, tức là 
“hữu”.

Nhân ba món ái, thủ, hữu làm nguyên nhân, nên 
đời sau phải thọ quả báo sanh tử. Phối hợp với nhân 
quả trong ba đời, ba món này là nghiệp nhân hiện 
tại, để vời lấy quả báo sinh, lão, tử ở tương lai.

11/ Sinh: Sinh mạng. Chỉ chung cho tổng báo 
thân của loài hữu tình (tâm và sắc). Trong ấy gồm 
cả sinh lực, thể chất lẫn tinh thần, sống còn trong 
một thời gian do hành nghiệp quyết định.

12/ Lão tử: Lão là sự già yếu của thân thể và 
tinh thần. Thân thể yếu đuối, da nhăn má hóp và tất 

cả tế bào đều suy yếu. Suy nghĩ, cảm giác chậm trễ 
lười biếng không còn lanh lợi như lúc niên thiếu. 
Năng lực trong người mòn mỏi dần dần, đến một 
ngày kia, tinh thần vật chất đều kiệt quệ, sự sống ấy 
sẽ kết liễu (chết).

Hai món trên này là quả báo đời vị lai nếu đem 
so sánh với nhân quả trong ba đời.

Kinh Đại Trang Nghiêm nói: “Do nghiệp phiền 
não đời quá khứ nên có thân hiện tại. Trong đời 
hiện tại lại tạo nghiệp, nên được thân vị lai. Ví như 
hạt lúa do các duyên hòa hợp mới thành cây mạ. 
Nhưng, hạt lúa ấy thực sinh ra mạ, vì hạt giống tiêu 
diệt nên mạ mới lớn lên”, đủ làm toát yếu và chứng 
minh cho định lý này vậy.

Nói tóm lại
Với những tài liệu trên đã tả chân mọi luận pháp 

của sự cấu tạo qua các tư tưởng của đạo giáo và học 
thuyết, đem lại một nhận định tùy thuộc tư tưởng cá 
nhân phê phán và lựa chọn.

Nhưng, riêng về đạo Phật, chúng ta nhận thấy 
sự cấu tạo chỉ là một chuỗi dây nhân quả chạy dài 
từ vô thủy tới vô chung. Trong đó, nếu đứng về mặt 
tương đối, thì phát nguyên là “nhất niệm mê mờ” 
vọng khởi ra nghiệp lực. Nghiệp lực ấy luôn luôn 
chuyển biến, huân tập kết thành chủng tử. Chủng 
tử gặp cơ duyên lại phát khởi ra hiện hành. hiện 
hành lại tạo tác, tập thành chủng tử. Cứ thế, cứ thế 
mãi, nó tương quan, t ương duyên mật thiết với nhau 
trong vòng chuyển biến, sinh diệt, chứ không phải 
là tự nhiên hay ai sáng tạo ra nó.

Khi nào con người biết đi ngược lại với dòng 
lưu chuyển (luân hồi) tức là phải đoạn trừ vô minh. 
Vô minh hết thì trí tuệ sáng tỏ, thể nhận được chân 
tướng của vũ trụ là giả hợp, là vô thường, là biến 
ảnh của tâm thức. Đã hiểu biết như thế, thì trong 
không có tâm, ngoài không có cảnh, tâm năng tri đã 
không, cảnh sở tri cũng tịch, còn do đâu mà có ra 
sự gây nhân chịu quả trong luân hồi. Khi vô minh 
đã diệt, tất cả những chi nhánh cũng phải diệt và sẽ 
được vui sống trong cảnh giới giải thoát.

“Tất cả sự vật dù hữu hình hay vô hình, tâm 
hoặc ảnh đều do nhân duyên cấu hợp và chỉ là 
những ảnh tượng mê lầm của tâm thức biến hiện.”
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TLHT. Thích Chánh Lạc

PHẬT GIÁO VỚI DÂN TỘC

I. Phật Giáo:
1. Một vài ngộ nhận về Phật Giáo:

Phật Giáo tức Đạo Phật. Nhưng khi nói về Đạo 
Phật thì kể cả đại khối Phật tử cũng chả mấy ai 
chịu khó tìm hiểu thấu đáo và chính xác về đạo của 
mình, nghĩa là có người hiểu được vài ba phần, có 
người hiểu một cách sai trái lệch lạc, vì thiếu tinh 
thần học hỏi, nghiên cứu, hoặc hiểu sai ý nghĩa sâu 
xa, cốt yếu của Kinh Luận nên chỉ dựa vào mặt chữ 
để phỏng đoán, phê phán. Ngoài ra, lại có một số 
người hiểu sai Phật Giáo vì họ căn cứ vào những câu 
Kinh Phật do Bàng Môn Tả Đạo trích dẫn và giải 
thích theo chủ trương thiếu đạo đức, thiếu tu hành 
của những kẻ còn nặng danh lợi thế gian.

Hơn thế, có người chỉ căn cứ vào hình thức thờ 
cúng để phê bình Phật Giáo.

Về thờ, họ chỉ căn cứ vào một số chùa viện thờ 
tự luộm thuộm, lăng nhăng, thậm chí có những hình 
tượng không dính dấp gì đến Đạo Phật cũng được 
đặt xen vào giữa các tượng Chư Phật, Bồ Tát.

Về cúng, họ chỉ căn cứ vào việc làm của một 
số nhà sư thiếu huấn luyện hoặc “mạo hóa”, như: 
cúng đồ mặn, đốt giấy tiền, vàng mả, cúng sao hạn 
v.v… rồi cho rằng Đạo Phật là đạo mê tín, dị đoan, 
bi quan yếm thế… thì đây cũng là một lối hiểu Phật 
Giáo qua cặp kính màu hay nói khác đi là lối hiểu 
của kẻ mù rờ voi.

2. Vậy thế nào là Phật Giáo?

Phật Giáo là kho tàng giáo lý, là nền đạo lý bao 
gồm 84.000 phương pháp dẫn dắt chúng sanh từ 
mê mờ tới giác ngộ, từ đau khổ đến an vui, do Đức 
Thích Ca Mâu Ni dày công tu luyện khám phá ra và 
đem dạy lại cho chúng sanh từ 2599 năm trước đây, 
chứ không là những lời MẶC KHẢI vu vơ phát xuất 
từ thần linh. Ngài là bậc vương giả sống trên nhung 
lụa, bạc vàng, giàu sang quyền quý hơn người. 

Ngài cũng đã trải qua 6 năm khổ hạnh trong cảnh 
màn trời chiếu đất đến nỗi chỉ còn da bọc xương… 
nhưng rồi Ngài trực nhận ra rằng cả hai nếp sống, 
cả hai cực đoan: khổ hạnh ép xác và vùi đầu trong 
dục vọng đều không thể tìm ra phương pháp giác 
ngộ, giải thoát cho mình và tất cả muôn loài. Do đó, 
Ngài đã quyết định thực hiện lối tu trung đạo và nhờ 
đó, Ngài đã giác ngộ, thấy rõ tận cùng thật tướng 
thế gian và kiếp sống chúng sanh mà xưa nay người 
ta đã nhìn một cách lệch lạc để tạo thêm không biết 
bao nhiêu khổ não cho nhau.

Với đôi mắt trí huệ, Ngài đã nhìn thấy tính chất 
bình đẳng tuyệt vời qua cái xã hội loài người với sự 
phân chia phi lý ra bốn giai cấp của Ấn Độ thời bấy 
giờ.

Với Ngài, con người dù ở giai cấp nào, Bà La 
Môn, Sát Đế Lợi… về thể xác cũng đều cấu tạo bởi: 
Đất, Nước, Gió và Lửa.

Về tâm lý, người ở giai cấp nào cũng có những 
tâm lý, hành động tốt và xấu như nhau. Vì thế, 
không lý gì hễ là người ở giai cấp này thì đều tốt và 
giai cấp kia thì đều xấu hết. Cho nên Đức Phật dạy: 
“Không ai làm cho anh cao thượng, cũng chả ai làm 
cho anh thấp hèn mà cao thượng hay thấp hèn là do 
hành động của chính anh tạo nên”.

3. Các đức tính cốt tủy của Phật Giáo:

Sau khí thành đạo, suốt 45 năm, Ngài đã đi khắp 
xứ Ấn và các vùng lân cận để thuyết giảng cái đạo: 
Trí huệ, giải thoát, từ bi, bình đẳng, vô ngã, vị tha 
với nhiều phương pháp tu tập để khuyến hóa mọi 
người bỏ ác làm lành, xây dựng một xã hội an bình 
hạnh phúc.

Chúng ta không thể chấp nhận và khó hình 
dung được một thứ Phật Giáo mà chỉ như một thần 
thoại, truyền thuyết hay chỉ là một kho tư liệu về 
văn hóa, ai muốn thì cứ tự do tìm đọc rồi rút tỉa ra 
những phương pháp tu tâm, hành thiền. Thế là đủ, 
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chứ không cần ai giảng dạy, truyền thừa, không cần 
có Phật tượng, chùa tháp, không cần tụng kinh, bài 
sám, ăn chay, niệm Phật, không cần nghi thức cầu 
siêu, cầu an, cũng không cần xuất gia, tại gia, ca sa, 
bình bát… gì cả.

Đàng rằng chiếc áo không làm nên thầy tu, 
nhưng thầy tu không thể không có chiếc áo. Hình 
thức không làm nên Phật Giáo, song Phật Giáo 
không thể tách rời phương tiện hình thức. Hình thức 
dùng để phát huy Phật Giáo giữa một xã hội mà 
mọi người đều sống trong và bằng hình thức. Do 
đó, phải dựa vào hình thức để đưa người vào đạo, 
vào những khuôn phép phải theo. Hình thức là biểu 
hiện của tinh thần mà bất cứ thời nào, chỗ nào, với 
ai, cách sống nào cũng không thể thiếu. Như trong 
Phật Giáo, lễ sám hối là để cho những người phạm 
tội có cơ hội tỏ lòng ăn năn hối cải về những điều 
mình đã phạm trước đấng Từ Tôn và nguyện xin 
chừa bỏ.

Lễ cầu siêu cho những người quá cố là để tỏ 
mối tình cảm sâu xa mà mình đã có qua những kỷ 
niệm gắn bó trong những năm tháng sống chung với 
người đã khuất bóng.

Lễ cầu an là cầu mong sư an lành tới với người 
thân yêu.

Dĩ nhiên, những hình thức cúng lễ trên đây rất 
cần, cần như “ngón tay chỉ mặt trăng”, nhưng không 
có nghĩa và không nên vơ vào những nghi lễ tào tạp, 
linh đình, vẽ rắn thêm chân, dị đoan mê tín đã xen 
trộn vào Phật Giáo lâu ngày mà mãi tới nay vẫn còn 
một số người chưa chịu mạnh dạn vứt bỏ.

Nên biết các nghi lễ trong Phật Giáo luôn luôn 
phải: giản đơn, gọn gàng, trang nghiêm, nhất là phải 
chí thành, cung kính mới có kết quả tốt, mới lợi ích 
cho mình cho người.

II. Dân Tộc và sự liên hệ 
giữa Phật Giáo với Dân Tộc.

Mảnh đất chôn nhau cắt rún của Dân Tộc Việt 
Nam từ xa xưa là vùng Bắc Việt, dưới sự lãnh đạo 
của vua Hùng và các Lạc Hầu, Lạc Tướng. Nhưng 
sau đó bị sức mạnh Bắc Phương xâm lăng đánh bại 
Lạc Hầu, Lạc Tướng và thay vào đó Thái Thú, Tiết 
Độ Sứ. Từ đó nước Âu Lạc cũng biến thành Giao 
Chỉ Bộ Giao Châu, An Nam Đô Hộ Phủ.

Dân Tộc ta có một lãnh thổ riêng, lại có nguồn 
gốc Tiên Rồng, đồng thời một ngôn ngữ, có tập 
quán, văn hóa, tín ngưỡng riêng, như tục xâm mình, 
nhuộm răng… Thêm vào đó là có một niềm tin Phật 
Giáo và bao nhiêu truyện thần thoại truyền thuyết 
mà bên trong có nhiều truyện chịu ảnh hưởng Phật 
Giáo rất sâu đậm.

Hình ảnh những nhà sư vô danh sống giữa lòng 
Dân Tộc như là một phần hạt nhân để quy tụ lòng 
người. Chính những điều đó đủ làm cơ sở vật chất 
lẫn tinh thần cho Dân Tộc ta đoàn kết thành một 
khối mãi vươn lên để giành lấy chủ quyền độc lập. 
Từ Hai Bà Trưng, Lý Bôn, Lý Phật Tử, Ngô Quyền, 
Đinh Tiên Hoàng, đến Lê Đại Hành là một chuỗi 
dài đấu tranh để dựng nước và giữ nước cho Dân 
Tộc. Sự giữ gìn nên độc lập cho Dân Tộc có lúc 
bị đe dọa, nhưng chính đó là bài học xương máu 
và làm nền tảng cho những ngày độc lập lâu dài 
của các triều đại sau này. Trong đó có sự đóng góp 
tích cực của giới Phật Giáo như Thái Sư Khuông 
Việt (tên thật là Ngô Chân Lưu), Pháp Thuận, Vạn 
Hạnh… và các Phật tử, như: Trần Thái Tông, Tuệ 
Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân Tông… Những vị vừa 
kể là những người đã từng lấy việc cứu quốc an dân 
làm cách tu hành của Bồ Tát (Bồ Tát Hạnh). Do đó, 
dù ở cương vị nào các ngài cũng áp dụng Chánh 
Pháp… với các đức tính đầy tinh thần từ bi, bình 
đẳng, vô ngã vị tha vào sự nghiệp quốc gia. Nhờ 
thế mà có triều Lý kéo dài trên 200 năm với anh 
hùng Lý Thường Kiệt, Lý Thánh Tông thương dân 
như con. Triều Trần gần 200 năm với Trần Thái 
Tông theo lời dạy của Phù Vân quốc sư lấy lòng dân 
làm lòng mình, với Trần Nhân Tông xem lợi danh 
quyền vị như cỏ rác, nên khi cần làm chiến sĩ thì 
làm chiến sĩ, cần làm vua thì làm vua, cần làm thiền 
sư thì làm thiền sư, ung dung vô ngại giữa cõi trần.

Không những thế, trong phạm vi tinh thần, văn 
hóa Phật Giáo cũng đã đóng góp một vai trò tích 
cực bên cạnh nền văn hóa Dân Tộc mà các truyện 
cổ tích như: Tấm Cám, Cây Nêu... mỗi chuyện đã 
nói lên một khía cạnh bế tắc của cuộc sống và mỗi 
khi gặp phải bế tắc thì liền có Bụt xuất hiện để cứu 
giúp. Tôi nghĩ rằng, Dân Tộc ta một phần lớn đã 
sinh ra và trưởng thành theo đặc tính của những 
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chuyện cổ ấy. Như trong chuyện Cây Nêu bao gồm 
các tình tiết vô cùng lý thú:

“Từ xa xưa, Dân Tộc ta bị ma quỷ chiếm hết 
ruộng đất, dân phải làm ruộng thuê cho nó. Nó đặt 
điều kiện cho ta lấy gốc còn phần ngọn về nó. Cây 
lúa mà lấy gốc thì đó là tróc rạ ăn sao được, nên 
dân ta lâm cảnh khốn cùng, chưa biết tính sao thì 
lập tức có Bụt hiện ra bảo dân trồng khoai, đến lúc 
thu hoạch thì đưa ngọn cho ma quỷ còn mình lấy củ 
để dùng, nhờ vậy dân được no đủ. 

Ma quỷ bị thua nên chúng ra điều kiện khác: 
lần nầy chúng lấy gốc còn dân lấy ngọn. Bụt lại 
hiện ra và bảo trồng lúa... Lần thứ ba chúng lại ra 
điều kiện: Chúng thu hết cả gốc lẫn ngọn. Bụt lại 
hiện ra vả bảo dân trồng bắp... Vì liên tiếp thất bại 
nên chúng gây chiến. Bụt bảo dân đi dò xem ma 
quỷ sợ thứ gì thì được biết chúng sợ: vôi, roi dâu 
và máu chó. Còn phía ta thì phao truyền ra rằng 
dân ta sợ oản, chuối và sợ xôi. Trong trận chiến thứ 
nhất, chúng đem oản ra ném, Bụt dạy dân lượm hết 
mà dùng và đem vôi ra rải. Ma quỷ bỏ chạy. Lần 
thứ hai, chúng đem chuối ra ném... ta đem roi dâu 
ra đánh. Chúng thua... Lần thứ ba chúng ném xôi... 
ta đem máu chó ra tưới... thế là ma quỷ thua trận 
thứ ba.

Cuối cùng ma quỷ phải đem ruộng đất bán hết. 
Bụt bảo dân chúng tới hỏi mua và nếu chúng hỏi 
mua bao nhiêu thì trả lời mua bằng chiếc áo ca sa. 
Ma chịu bán. Đến khi đo đất Bụt dạy căng chiếc 
áo ca sa trên đọt tre, ánh mặt trời chiếu xuống tỏa 

bóng ra một vùng đất rất rộng, đất ấy dĩ nhiên 
thuộc người mua.

Chúng cứ vậy bán dần cho đến khi hết đất phải 
ra biển ở. Chúng xin Bụt mỗi năm cho chúng về đất 
liền để thăm lại mồ mả tổ tiên. Bụt bằng lòng, nhưng 
dặn chúng đến đâu thấy cây niêu thì phải dừng lại 
đó. Đồng thời Bụt dạy dân ngày Tết Nguyên Đán là 
ngày Ông Bà Tổ Tiên về thọ hưởng phẩm vật của 
con cháu dâng cúng, mỗi nhà hãy dựng một cây 
nêu trước nhà trong các ngày Tết của Dân Tộc có 
từ đó”.

Trên đây là một câu chuyện nêu lên đức tính 
Từ Bi và Trí Huệ của Bụt dùng để cứu dân mỗi 
khi họ lâm cơn cùng khốn. Và, có thể rằng dân ta 
đã tin tưởng vào sự cứu giúp đó cho nên dù gặp 
hoạn nạn đến đâu như bị Bắc Thuộc cả 1.000 năm, 
Pháp Thuộc gần 100 năm vẫn không ngừng vươn 
lên, vượt qua. Nhờ vậy nên dù bị vong quốc, nhưng 
quyết không bao giờ vong bản.

Đây là những gì rõ nét nhất của Phật Giáo gắn 
liền với Dân Tộc mà mãi từ xưa đến nay không hề 
thay đổi, mặc dù Dân Tộc ta đã phải trải qua không 
biết mấy độ thăng trầm.

Đừng nói đâu xa xôi, trong giờ phút này, khi 
chúng ta đang an ổn ở đây nghe pháp, cầu nguyện 
thì gần 90 triệu người Việt Nam, trong đó có Thầy 
Tổ, Bạn Bè, Bà Con, Thân Thuộc của chúng ta 
đang sống trong nghèo đói lạc hậu, lo âu dưới sự 
thống trị man mọi, sắt máu của một nhóm Cộng 
Sản mất gốc.

Thật vậy, từ ngày Việt Cộng chiếm đoạt miền 
Nam, chùa chiền, cơ cấu truyền đạo của Giáo Hội 
PGVN Thống Nhất tất cả đều bị chiếm cứ; các 
Thầy, số bị giết số bị giam cầm mút mùa; chúng 
không cho Giáo Hội truyền thống hoạt động, chúng 
khai sinh ra một giáo hội tay sai gọi là Giáo Hội nhà 
nước hay quốc doanh để phục vụ cho đảng Cộng 
Sản, theo lệnh của Ban Tôn Giáo và Mặt Trận Tổ 
Quốc, chứ không phải để phụng sự chúng sanh, 
phục vụ Dân Tộc.

Thưa quý vị, Phật Giáo với Dân Tộc như thịt với 
da, vậy quý vị nghĩ sao và làm gì để cứu nguy Đạo 
Pháp và Dân Tộc?

Thích Chánh Lạc

LỜI PHẬT DẠY

Đừng nuối tiếc quá khứ
Đừng mơ ước tương lai
Quá khứ đã mất rồi
Tương lai thì chưa đến
Người nối nuối tiếc quá khứ
Và mơ ước tương lai
Hạnh phúc đời khô héo
Như bông hoa lìa cành…
Đức Phật
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Bùi Giáng

Thi sĩ Bùi Giáng

Mái Hiên

Bay về ổ chín tầng cao
Con chim giã biệt quên chào mái hiên

Nước lang thang chảy xa miền
Vòng quanh ngõ nọ mà triền miên chi

Tôi người thủy thủ ra đi
Chân trời thấy nước đợi kỳ lên mây

Sao đêm đổ xuống triều đầy
Ai đưa kiếm vút ngang mày hư không

Gió theo cánh ngỗng ngang trời
Chở sương tuyết cũ lại đời phiêu linh

Từ đây ta hẹn với mình
Hồn trong cõi mộng biên đình chửa tan

Đầu hiên cung bậc điêu tàn
Lần kia đổ giậu giọng vàng xô mau

Lạnh lùng giấn bước bờ sau
Mấy đời ly biệt về đau trong mình

Nắm sầu sa mạc nín thinh
Đi vào giá buốt mông mênh cuối trời

Nguyễn Huệ 

Rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa...
Người đi vòng chuyến đó

Núi rừng cây lá vang
Ánh trời trưa rực đỏ

Ráng chiều thắm pha vàng
Mười vạn quân theo gót
Tha thiết một niềm tin
Mây trời cao chót vót

Giòng nước suối động mình
Bàn chân người đặt xuống
Bàn chân người bước lên

Miệng cười trong ý chuộng
Lời sông núi van xin

Người qua sông Giản Thủy
Người tới huyện Phú Xuyên

Hà Hồi chiêng trống giậy
Ngọc Hồi rợp bóng tinh

Người trở về từ đó
Với nàng công chúa kia
Đầu mùa trăng rạng tỏ
Hoa bướm vội tan lìa
Đời sau thương tiếc mãi

Tự hỏi vì cớ chi?
Gian thần nào ám hại

Hoặc có thể chỉ vì
Ngày băng rừng heo hút
Muỗi rừng cắn thịt da
Sốt rét rừng thiêu đốt

Nên người vội băng hà?
Người không thể nấn ná
Ở thêm một thời gian?
Sáu quân chưa thỏa dạ
Sông núi phụ muôn vàn

Thôi xin người đừng nức nở
Nếu sau này đường dang dở

Những ai về
Ôm mãi mộng người đi
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Chư Tổ Trồng Hoa
HT. Thích Viên Thành giảng luận

Đ ể thức tỉnh trần gian 
quay về bến giác chư Tổ 
thường dạy:

“Ngộ sắc ngộ thinh như 
thạch thượng tài hoa,

Kiến lợi kiến danh như nhãn 
trung trước tiết”.

Tạm dịch:
Gặp sắc gặp thinh như trồng 

hoa trên đá,
Thấy lợi thấy danh như bụi 

rơi trong mắt.
Tất cả chúng ta ai cũng thích 

an nhàn tự tại nhưng lại sợ cô 
đơn, thanh đạm. Quanh quẩn bên 
mình thích có một chút sắc thinh 
danh lợi thì đời dường như tươi 
vui hơn, khởi sắc đậm đà hơn. 
Cho nên con người đã không 
ngần ngại luôn dệt gấm thêu hoa 
nơi chốn trần gian lắm mộng 
nhiều mơ. Con mắt là một cơ 
quan, chức năng của nó là để nhìn 
thấy. Chúng sanh nhìn thấy sanh 
chuyện lạ lùng, Bồ-tát nhìn thấy 
sanh chuyện cứu khổ ban vui, 
khác nhau ở chỗ tâm phan duyên. 
Mắt anh xanh thẳm những trời 
xanh, tiếng em thỏ thẻ… quá! Thi 
nhân cho đó là hồn thu thủy, mặc 
sức mà bơi lội chìm nổi trên đầu 
sóng thức lô xô. Nhà Phật bảo 
điên đảo vọng tưởng, dẹp quách 
cho rồi. Sống bình thường dễ thấy 
tâm bình an lạc.

Tiếng Hoa nói là Tâm, dịch 
qua tiếng Việt là tim, lòng. Vì là 

tim, lòng nên nó quyết định mạng 
sống của mình. Chỉ cần đứng 
tim ngừng đập là chúng ta chết. 
Thiên hạ ai không từng đứng tim 
khi chạy theo Tài Sắc Danh Thực 
Thùy, vậy mà vẫn cứ mê chạy 
theo nó, cho nên chết điếng liên 
miên. Càng theo đuổi càng mệt 
mỏi, dù được hay không cuối 
cùng cũng mất trắng, bởi vì nó có 
thật đâu mà được. Nắm bắt ngũ 
dục trong tay chưa chắc là đã có 
hạnh phúc, nó còn lo lắng khốn 
khổ hơn chưa nắm. Thử tưởng 
tượng ta nắm một cục nước đá 
trong tay, khi nó còn mình lạnh 
buốt, khi nó tan mình trắng tay, 
hay cầm một cành hoa rồi cũng 
héo tàn, thế thôi. Hợp tan là luật 
của duyên sinh vô thường, không 
phải chuyện con người định đoạt 
mà thành.

Thiền sư thấu đạt lẽ này nên 
thích gieo trồng hoa trên đá, 
thưởng thức hoa trên đá, không 
trồng trên ngũ dục như chúng ta. 
Hoa nở thì biết hoa nở, hoa tàn 
biết hoa tàn, chứ không tàn nở 
theo hoa. Ngũ dục chỉ là những 
thứ ảo giác mong manh nhanh 
chóng đổi thay, nhưng nó lại 
có một sức hấp dẫn kinh người. 
Ngẫm mà xem, cái ảo mà làm 
cho ta đau ta khổ mới thật vô lý, 
nhưng con người vẫn cảm thấy có 
lý mới lạ. Thật ra các pháp tựu tán 

đến đi không làm cho chúng ta 
khổ, mà tâm tham ái ước mơ chấp 
trước làm mình khổ. Tất cả các 
pháp trên thế gian là vô thường 
mà ta muốn nó còn hoài là ta đi 
ngược với luật vô thường. Chống 
lại một quy luật không thể chống 
là tự đưa mình vào con đường 
cùng, vào nỗi khổ cùng đường 
cụt ngỏ.

Trong kinh Kim Cang, Phật 
dạy:

- “Nhược dĩ sắc kiến ngã, Dĩ 
âm thinh cầu ngã, Thị nhơn hành 
tà đạo, Bất năng kiến Như Lai”.

- “Phàm sở hữu tướng giai thị 
hư vọng, Nhược kiến chư tướng 
phi tướng tức kiến Như Lai”.

- “Bất ưng trụ sắc sanh tâm, 
bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, 
pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi 
sanh kỳ tâm”.

Nghĩa là không nên trụ sắc 
sanh tâm, không nên trụ thanh, 
hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, 
nên không có chỗ trụ mà sanh 
tâm kia. Chúng ta có thể tạm đổi 
thế này “không nên trụ nhà lầu, 
xe hơi, vợ đẹp, chồng sang, con 
ngoan, cháu quý, công danh, lợi 
lộc, sự nghiệp mà sanh tâm, nên 
không có chỗ trụ mà sanh tâm”, 
được không? Nếu sống được như 
vậy là chúng ta đang bắt chước 
thiền sư trồng hoa trên đá. Thực 
tập chỗ này không phải đổ mồ 
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hôi sôi nước mắt, nhưng đôi khi 
lại quá sức mình? Tại sao lạ vậy? 
Tại nghiệp lôi mạnh quá. Chúng 
sanh quen chạy theo những thứ 
nghiệp ấy rồi, bây giờ bảo đừng 
chạy theo không phải chuyện dễ. 
Cần rất nhiều công phu, nhiều 
thời gian chịu khó sửa lại thói 
quen, dĩ nhiên là dễ hơn chạy 
theo thói quen.

Không nên trụ tức là không 
nên kẹt, say đắm, dính mắc. 
Không nên trụ sắc sanh tâm, là 
không nên mê thích sắc rồi sanh 
tâm muốn nó thuộc về mình. 
Người thế gian khi thấy sắc đẹp 
liền thích, muốn sắc đó thuộc về 
mình. Muốn không được thì đau 
khổ, thất vọng. Muốn được lại 
càng khổ hơn vì phải gìn giữ. Nếu 
nó mất đi nỗi khổ cứ thế nhân 
thêm lên. Đang thanh thản an 
nhiên, bỗng dưng chuốc khổ vào 
thân vì một chút sắc bên ngoài, 
một chút danh hờ hửng, rồi đổ 
thừa ngũ dục lôi kéo niếu trì. Hỏi 
kỹ lại, ta lôi ngũ dục hay ngũ dục 
lôi ta đây? Quán chiếu thật kỹ thì 
biết rõ ràng. Phật dạy nếu muốn 
hết khổ thì không nên trụ sắc, trụ 
thanh, trụ hương… sanh tâm. Tổ 
bảo gặp sắc gặp thinh như trồng 
hoa trên đá, cả hai đều không 
ngoài một diệu chỉ nhất như.

Việc tu sửa thật ra không phải 
quá sức chúng ta, nhưng vì mình 
ít làm, ít lưu ý hoặc không quyết 
tâm làm, thành ra thấy khó khăn 
nên không có kết quả đẹp.

Chư Phật Bồ tát ra đời chỉ 
cho chúng sanh con đường thoát 
khổ, khả năng thoát khổ nằm 
trong tầm tay của chúng ta. Bởi 
ta tự buộc ta, nên ta phải tự cởi 
mở. Trong vận mệnh này chúng 
ta toàn quyền quyết định, tự hạ 

lệnh cho mình và tự thực hành 
lệnh một cách nghiêm chỉnh. 
Nếu không nghiêm chỉnh thì tự 
nhận trừng phạt bằng cách thọ 
khổ. Có thế thôi. Ngày nào chúng 
ta chưa hết khổ là ngày đó chưa 
thực hành chánh lệnh quyết liệt, 
không nên đổ thừa cho ai, cũng 
không nên kêu cứu ai, mà phải tự 
mình gọi mình cứu mình mới an 
lạc tốt đẹp.

Chúng sanh khổ là do gá 
nương tâm vào các duyên rồi 
chấp cứng kẹt ở nơi đó. Bây giờ 
đừng nương gá nữa, hoặc lỡ gá 
thì hãy gỡ từ từ, đằng này chúng 
ta không gỡ mà còn cố cột buộc 
thêm càng ngày càng tăng. Như 
vậy biết bao giờ mới hết khổ. 
Khi chưa học Phật, chưa là Phật 
tử, chưa hiểu biết, chúng ta khổ 
mười bây giờ giảm bớt còn tám, 
sáu, năm, ba, hai, một, chứ không 
thể khi trước khổ một bây giờ 
khổ hai ba. Như vậy không phải 
là Phật tử tý nào.

Tổ dạy “Trồng hoa trên đá” 
là làm tất cả việc mà không dính 
mắc buộc ràng, tức là làm trong 
tâm thức nỗ lực tỉnh giác. Muốn 
thế phải có đạo lực rất mạnh. 
Nếu tâm không thức tỉnh chúng 
ta sẽ tạo thêm nghiệp, trước tiên 
là tạo nghiệp trong ý tưởng. Một 
khi ý đã dấy lên rồi mà không có 
sự tỉnh giác, thì sẽ dẫn tới miệng 
mở ra, miệng nói chưa đủ sẽ dẫn 
tới cử động tay chân. Thế là tam 
giới mở ra, ba cõi sáu đường 
đồng hiện bày. Người tỉnh giác, 
an ổn trong cái thấy nghe thì đâu 
có việc gì. Nhìn mắt em chỉ thấy 
mắt em, chứ đừng thêm một trời 
xanh thăm thẳm ... Chỉ vậy thôi, 
không ai thêm bớt cho ta cả.

Căn cảnh không dính nhau, 
đó là trồng hoa trên đá, là đóa hoa 
Phù Dung mãn khai của thiền sư 
năm xưa hiến tặng cho cuộc đời 
trong vạn kỷ niên xuân.

Sống có ý chí, sống thật tỉnh 
giác làm chủ, thật sáng suốt, biết 
vừa phải, biết ngưng dừng lại, 
Tổ dạy thiểu dục tri túc là vậy, 
người hay say đắm chẳng chịu 
thôi ngưng.

Giám đốc một công ty muốn 
tuyển người làm việc, Ông đưa ra 
câu hỏi.

Ví dụ: Trong phòng này trước 
3 bước sau 3 bước có hố sâu 
muốn đi phải làm sao?

Anh thứ 1 nói đi ào tới vì 
trong phòng đâu có hố sâu, đây 
là giả thuyết phải đặt mình vào 
tình huống đó, trả lời thế trật sai.

Anh thứ 2 nói không bước tới 
và bước lui, đứng ngay tại chổ, 
quá tiêu cực, bi quan, yếm thế, 
trả lời sai không đúng.

Anh thứ 3 nói bước tới 2 bước 
lui lại 2 bước, biết tùy duyên linh 
động ứng xử, phương tiện giải 
quyết. Đúng, kỳ thi sát hạch đậu.

Nhật Bản có Thiền Sư Nhất 
Hưu tu hành rất nổi tiếng, một 
hôm có Phật tử đến thăm Ngài, 
thấy thân hình tiều tuỵ ủ rủ, buồn 
bả, ngài hỏi thăm sao bác lâu 
đến chùa thế, Ngài bảo cố gắng 
tu tập thêm lên nghe, họ trả lời 
gia đình con quá khốn đốn còn 
có đứa con gái 8 tuổi, Ngài chọn 
ngày để gã cho Ngài trong lúc 80 
tuổi, người Phật tử trung tín tin 
Ngài, nên về chuẩn bị nhà cửa nói 
ra ai cũng biết việc kỳ lạ. Quyết 
ngày lành đó họ đều nghĩ việc đi 
dự đám cưới, đến chùa thấy tranh 
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Ngài đang vẽ viết chất lượng rất 
tuyệt tác, ai cũng xin hỏi mua, vẽ 
không lập bán lấy tiền, bởi vì rất 
nhiều người thích mua. Đúng giờ 
Ngài mang bao tiền đến nhà họ 
đang mở cửa để chờ đám cưới cô 
con gái 8 tuổi, Ngài biếu tặng số 
tiền giúp ngặt nghèo cho họ và 
tuyên bố đã làm xong đám cưới.

Nhất tâm niệm Phật, cứ bị tán 
loạn thì làm sao? Chư Tổ Tịnh 
độ: Huệ Viễn Đại sư, Thiện Đạo 
Đại sư, Thừa Viễn Đại sư, Pháp 
Chiếu, Thiếu Khang, Diên Thọ, 
Tỉnh Thường, Châu Hoằng, Trí 
Húc Đại sư... Đều niệm Phật tam 
muội, Thiền Tịnh song tu để. 

Dứt trừ:
1 - Vọng tưởng phan duyên.
2 - Nghiệp chướng nặng nề.
3 - Phước đức chưa đủ.

Cần:
1- Tinh tấn chuyên cần, nỗ 

lực cố gắng
2- Dũng mãnh, nguyện lực 

mạnh mẽ
3- Phát tâm ổn định làm việc 

phước lợi.

Nông dân đến gặp Vua, nói 
con quá khổ nghèo, Ngài hay 
phát tâm bố thí giúp đỡ,

Xin bố thí cho con ngân 
khoản xây dựng nhà cửa để ở, 
nhà Vua hoan hỷ cho anh.

Xin bố thí cho con ngân 
khoản có nhà ở song chưa có vợ, 
nhà Vua hoan hỷ cho anh.

Xin bố thí cho con ngân 
khoản có nhà, có vợ, song có con 
thiếu bề nuôi dưỡng, Vua nghe 
thấy có lý hoan hỷ cho anh. 

Anh đi rồi quay lại thưa nhà 
Vua, thế gian xây cất nhà cửa, 

dựng vợ gã chồng, sanh con đẻ 
cháu. Nhưng nghĩ sống ngày nay 
biết ngày nay, chưa biết được 
ngày mai, cứ thế chìm đắm mãi 
trong sanh tử luân hồi, chạy theo 
ngũ dục triền miên khổ đau, não 
phiền bó buộc. Nên xin trả ngân 
khoản tiền này lại cho nhà Vua, 
nghe xong Vua liền chứng ngộ 
quả Tu Đà Hoàn, người nông 
chính là Đức Phật hóa hiện để 
khai thị nhà Vua thấy được giá trị 
giác ngộ giải thoát của đạo Phật, 
phải đi tu đúng hướng Phật, 
Pháp, Tăng, mới thấy lợi ích kết 
quả tu chứng an lạc hạnh phúc 
của trần đời.

TỔ ƯU BA CÚC ĐA sanh sau 
Phật (Upagupta), sanh cuối thế 
kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn.

Ngài thường thuyết pháp độ 
sanh, Ma Ba Tuần hay đến ca 
múa làm phá thính pháp xao lãng 
xem nghe, Tổ cho người đến tặng 
tràng hoa đẹp Ma Ba Tuần rất 
mừng đeo vào cổ, biến thành xác 
rắn độc mãn xà hôi thúi, Ma Ba 
Tuần hoãn sợ, lên cung trời nhờ 
Đế Thích mở giúp, Vua Đế Thích 
biết nói chỉ có Tổ Cúc Đa mới 
giải quyết được thôi, Ma liền về 
nhờ Tổ tháo gở, Tổ đồng ý nhưng 
trước khi gở bảo Ma 2 điều kiện: 
nên phát tâm quy y đừng phá đám 
người nghe thuyết pháp nữa, và 
Ma sống thời Phật thấy biết Phật 
trang nghiêm đẹp đẽ hiện hình 
cho Tổ xem, Ta cách Đức Phật 
chẳng xa mà rất tiếc không thấy 
được. Ma đồng ý hiện việc xưa 
không khó, chỉ xin Tổ đừng lễ lạy 
vì đây là giả Phật thôi. Khi hiện 
thân Phật theo sau 1250 vị đệ tử 
từ trong rừng đi đến rất đẹp đẽ 

trang nghiêm hào quang rực rỡ 
Tổ liền tâm thành đảnh lễ, Ma 
thưa với Tổ, con là ma chẳng 
phải Phật, Ma hoảng hồn biến 
mất.

Nhân loại, vì kiếm tiền mà 
hy sinh sức khỏe. Vì chữa bệnh 
mà hy sinh tiền tài. Sau đó, vì lo 
lắng tương lai nên không cách 
nào hưởng thụ hiện tại. Cứ như 
vậy mà không cách nào sống cho 
hiện tại. Khi còn sống, họ quên 
rằng cuộc đời là ngắn ngủi. Đến 
khi chết, mới phát hiện mình 
chưa từng một lần sống thật tốt.

Tiền tài không thể nào mua 
được sự thanh bình trong nội tâm, 
nó không thể chữa trị mối quan 
hệ bị xé rách, hoặc làm cho cuộc 
sống không ý nghĩa trở nên ý 
nghĩa.

Tiền tài có thể mua phòng 
ốc để ở, nhưng không thể mua 
được một mái nhà ôn hòa; nó 
có thể mua một chiếc giường, 
nhưng không mua được một giấc 
ngủ thoải mái dễ chịu; nó có thể 
mua một chiếc đồng hồ, nhưng 
không mua được thời gian; nó có 
thể mua được quyển sách, nhưng 
không mua được tri thức; nó có 
thể mua máu huyết, nhưng không 
mua được sức khỏe. Vì vậy, tiền 
tài không phải là vạn năng.

Đức trong đạo Phật không nói 
suông nhờ tu thiền, niệm Phật, có 
huệ, thấy và tin nhân quả, 

Đức là những hành động 
thiện, lời nói thiện, suy nghĩ thiện 
được lưu xuất từ tâm.

Đức của Phật là hài hòa, dễ 
thương, không ác ý, không ngã 
mạn, không độc tài…
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Chữ Đức được chia thành 3 
loại: Bi Đức, Trí Đức và Tịnh 
Đức.

Phật dạy rằng: Tuy tôi có thần 
thông rất lớn, nhưng có 4 điều 
vẫn không thể thực hiện được:

1- Nhân quả không thể thay 
đổi, tự gieo nhân, thì tự nhận quả.

2- Trí tuệ không thể cho được, 
bất kỳ ai muốn có được trí tuệ, thì 
tự tu học.

3- Cơ duyên không có thì 
không thể độ, vì không nghe lời 
nói gì ta chia sẻ.

4- Nhiệm mầu Diệu pháp 
không thể diễn tả được, bản thể 
chân thật của vũ trụ dùng ngôn 
ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu 
được, chỉ có thể dựa vào thực 
chứng thôi.

BÁC CA LY xin xuất gia với 
Đức Phật để ngồi trước ngắm 
nhìn thấy thân thể Phật, sau khi 
thuyết pháp xong Phật hỏi Ca Ly 
nghe hiểu gì? Ca Ly trả lời không 
nghe hiểu, Phật thấy vô ích, nên 
đi sang nơi khác không cho anh 
ta theo, anh buồn quá leo lên núi 
tính gieo mình tự tử, Phật biết 
liền hiện trước mặt hỏi tại sao? 
Ca Ly trả lời mục đích xuất gia 
là để ngắm nhìn Phật, Ngài nói 
thân ta bất tịnh rồi cũng tan rã 
như bao người có gì quý báu đâu. 
AI MUỐN THẤY PHẬT, phải tu 
pháp thấy pháp tu tập chứng ngộ 
là thấy Phật. Phải hiểu Xuất thế 
gian Phật Bảo, Trụ trì thế gian 
Phật Bảo, Đồng thể Phật Bảo, hay 
hiểu Xuất, Trụ, Đồng Tam Bảo...

Dầu ở thời mạt pháp mà hiểu 
Phật qua Pháp thân Phật, Ứng 
thân Phật, Hoá thân Phật. Học, 

biết, hiểu, tu tập đúng như pháp 
tức là thấy Phật, nên Phật ở khắp 
cùng tất cả nơi xứ.

Có người nói Phật tại tâm 
rồi mà, tìm làm gì nữa cho mệt! 
Nhưng cái khúc mắc nhất lại ở 
chỗ “Phật nào?” “tâm là gì?” 
Chắc chắn là Phật không ở trong 
cái tâm phàm đầy dẫy tham sân 
si của chúng sinh, mà dù có ở rồi 
cũng bị phiền não che lấp mất 
rồi! Chớ nên dùng câu đó để biện 
minh cho sự ngại ngùng tìm hiểu 
và tu tập của mình. 

Làm lành tránh dữ thuộc về 
tu phước. Phước là điều kiện cần, 
chưa phải là điều kiện đủ để thành 
đạo giác ngộ và giải thoát. Thật 
vậy, cần phải đủ cả phước đức và 

trí huệ mới gọi là tu đến nơi được. 
Nên thực hiện đúng câu:

Phước huệ song tu phương 
tác Phật

Tài Pháp nhị thí thỉ thành 
công

Cần nhớ rằng “đạo Phật là 
đạo thoát khổ”, Đức Phật là đạo 
sư chỉ cho chúng sinh con đường 
giác ngộ và giải thoát, ngài không 
phải là giáo sư vật lý hay vũ trụ 
học ... Hơn nữa, cần tránh sự “tự 
đề cao”, “thái độ kiêu ngạo” đồng 
thời gạt bỏ việc “tấn công” các 
tôn giáo khác − do vô tình hay cố 
ý − vì làm như thế là trái với tinh 
thần đạo Phật. chân thành tri ân 
quý vị, chúc phước trí nhị nghiêm 
thân tâm thường lạc.

Thanh Trí Cao

Nhớ Mẹ
Bàn tay êm ái, đôi bàn tay
Lòng thương của mẹ hiện tròn đầy
Hồng thắm đôi môi hiền ánh mắt
Nụ hôn sưởi ấm giấc ngủ say
 Thời gian mài miệt tóc hoa râm
 Thương con kỳ vọng mẹ âm thầm
 Gầy guộc đôi tay mờ ánh mắt
 Mẹ là thực thể của tháng năm
Nhắm mắt lại tìm sâu dĩ vãng
Tìm những gì đời mẹ đảm đang
Yêu thương con, mẹ quên tất cả
Khổ đong đầy, nhẹ tiếng thở than
 Chắp tay lên hãy chắp tay lên
 Và nhủ lòng đừng bao giờ quên
 Đóa hoa hồng cài trên tim áo
 Để hiểu rằng tình mẹ mông mênh
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Những Lợi Ích Của Thiền Ðịnh Trong Giáo Dục
HT Thích Viên Lý

Lời Mở Đầu: Thực hành thiền 
định cũng giống như tập thể dục 
cho bộ óc của con người. thiền 
định là phương cách duy nhất 
giúp cho tâm trí lắng dịu khi bị 
xáo trộn. Trẻ em dễ khai triển thói 
quen thực hành thiền định hàng 
ngày hơn người lớn, vì khi còn nhỏ 
tuổi  chúng dễ tập trung tâm trí 
hơn người lớn. Nói một cách đại 
cương thì, tiến trình  huấn luyện 
thiền định cho trẻ em không khác 
biệt nhiều khi so sánh với huấn 
luyện cho người lớn. Điều quan 
trọng là cần phải điều chỉnh cách 
dùng ngôn ngữ ở trình độ thấp hơn 
để khiến cho trẻ em dễ hiểu.

*

Những Lợi Ích Của Thiền Định 
Cho Học Sinh Và Sinh Viên 
1. Gia tăng thành quả học vấn:

Nghiên cứu cho thấy rằng, 
những học sinh và sinh viên thực 
hành thiền định đạt được những 
thành quả học vấn cao hơn những 
người không thực hành. Thí dụ 
như: làm bài tập chăm chỉ và giỏi 
hơn trong suốt niên học và, tới 
cuối niên học có tỷ lệ thi đậu cao 
hơn.

2. Tăng cường sự lành mạnh 
tâm thần:

Sự thực hành thiền định giúp 
gia tăng sức khỏe thể chất, đức 

tánh tự tin và tâm từ bi và, sự phối 
hợp của những yếu tố này đương 
nhiên giúp cho họ tăng cường 
sự lành mạnh tâm thần (mental 
health).

3. Kiên nhẫn và bình thản:
Hai đức tánh kiên nhẫn và 

bình thản rất quan trọng trong 
tiến trình phát triển nhân cách của 
con người và, sự thực hành thiền 
định giúp phát triển kiên nhẫn và 
bình thản. Vì vậy, chúng ta nên 
luyện tập sớm cho trẻ em hai đức 
tánh này song song với thực hành 
thiền định. Dạy cho chúng lắng 
nghe người khác nói: Hãy nói ít 
hơn, trong khi nghe nhiều hơn. 
Đừng phản ứng một cách vội 
vàng và hấp tấp đối với những 
hành vi của người khác.

4. Từ bỏ những tật ghiền thuốc 
lá, rượu, và ma túy:
Những cuộc nghiên cứu cho 

thấy rằng, sự thực hành thiền 
định giúp cho những người ghiền, 
thuốc lá, rượu và ma túy từ bỏ 
những tật ghiền đó dễ dàng hơn 
so với những người không thực 
hành thiền định.

5. Gia tăng đức tánh tự tin:
Khi những người thực hành 

thiền định gia tăng sự lành lạnh 
tâm thần thì họ sẽ đồng thời tăng 
thêm đức tánh tự tin.

6. Có giấc ngủ ngon hơn
Khi thiền định giúp cho hành 

giả gia tăng sự lành mạnh thể chất 
và tâm thần và  giảm căng thẳng 
thì, đương nhiên họ sẽ dễ ngủ hơn 
và có giấc ngủ ngon hơn.

7. Học hành và làm việc hiệu 
quả hơn:
Những sinh viên thực hành 

nếp sống của Phật tử Thiền-tông 
chân chánh -- với hai yếu tố quan 
trọng là tọa thiền hàng ngày và chỉ 
dùng thực phẩm lành mạnh – nói 
rằng nếp sống như vậy giúp họ 
học hành chăm chỉ, dễ hấp thụ bài 
học, và làm bài tập giỏi hơn.

8. Gia tăng sức khỏe thể chất:
Dùng thực phẩm lành mạnh 

và tập thể dục hàng ngày giúp 
cho chúng ta có sức khỏe tốt hơn; 
tuy nhiên, sự căng thẳng thần 
kinh và chứng trầm cảm sẽ gây 
ảnh hưởng xấu cho sức khỏe thể 
chất. Sự thực hành thiền định và 
chánh niệm tỉnh thức sẽ giúp cho 
sinh viên giảm thiểu những cảm 
xúc tiêu cực và ảnh hưởng xấu 
của những cảm xúc đó đối với 
sức khỏe.

9. Gia tăng sự chú tâm trong 
lớp học:
Những học sinh và sinh viên 

có sức khỏe thể chất tốt và tâm 
thần lành mạnh thì dễ chú tâm vào 
những bài giảng trong lớp học và, 
điều này dẫn tới những hậu quả 
tốt, như gia tăng đức tánh tự tin, 
đạt thành quả học vấn cao hơn, ít 
khi bị căng thẳng thần kinh.
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10. Phát triển óc sáng tạo:

Những lợi ích của thiền định 
không giới hạn ở những điểm nói 
trên mà nó còn đi xa hơn những 
điều cần thiết. Thiền định giúp 
hành giả phát triển những sáng 
kiến và óc sáng tạo, do đó sẽ giúp 
cho thế giới trở thành tốt đẹp 
hơn. Bộ óc của con người có tiềm 
năng vô giới hạn đối với những 
sáng kiến và óc sáng tạo. Thiền 
định giúp gia tăng khả năng hoạt 
động của bộ óc và dẫn dắt hành 
giả đi vào vô số những khả-thể 
trong đó có vô số sáng kiến vi-tế 
bất ngờ xuất hiện. Sự thực hành 
chánh niệm tỉnh thức giúp phát 
triển tiến trình suy-tư và gia tăng 
sự hiểu biết, khi chúng ta chú tâm 
vào nhóm ý tưởng nào đó. 

 Những Lợi Ích Của Thiền Định 
ĐốI Với Thầy Giáo

Nhiệm vụ của thầy giáo là 
“ban-phát” cho học sinh. Nhờ 
thiền định, thầy giáo có thể tự 
ban-phát cho chính bản thân 
những gì giúp họ buông xả sự 
căng thẳng, đồng thời có thêm 
năng lực để làm việc và dùng vào 
những sinh hạt hàng ngày. Những 

cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, 
thiền định giup cho thầy giáo duy 
trì sự quân bình tinh thần trong 
đời sống và do đó họ làm việc 
hữu hiệu hơn. 

Một cuộc nghiên cứu ở tiểu 
bang Indiana cho thấy rằng, sau 
năm tuần lễ thực hành thiền định, 
các thầy giáo bắt đầu cảm thấy 
tâm trí bình thản, an lạc hơn, 
trong khi giảm bớt cảm giác mỏi 
mệt. Sau chín tuần thực hành 
thiền định, các thầy giáo nói rằng 
họ cảm thấy thân thiện với học 
sinh hơn. Một bản tường trình sau 
cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, 
các thầy giáo đã đạt được những 
cải tiến như sau:

 • Có thái độ khoan dung hơn 
đối với những hành vi của 
học sinh và dễ đối phó hơn 
với chúng.

 • Bớt lo lắng hơn.
 • Có thái độ khách quan hơn.
 • Cảm thấy thoải mái và nhiều 
năng lực hơn.

 • Dễ kiềm chế cảm xúc và phản 
ứng của họ hơn.

 • Tự tin hơn.
 • Có thái độ lạc quan hơn trong 
đời sống.

 • Đối phó với những vấn đề một 
cách bình thản, an lạc  hơn.

Thêm vào đó, sự thực hành 
thiền định giúp cho thầy giáo 
giảm căng thẳng và đáp ứng hữu 
hiệu hơn với những hoàn cảnh rắc 
rối trong lớp học, hoặc khi tiếp 
xúc với ban quản trị của trường 
học. Nói một cách tổng quát: 
Tình trạng giảm căng thẳng và lo 
lắng của thầy giáo giúp cho công 
tác dạy học của họ có nhiều hiệu 
quả và, họ dễ thích ứng hơn đối 
với những đòi hỏi của công tác 
giáo dục đó.1

Những Lợi Ích Của Thiền Định 
Trong Lớp Học

 • Một cuộc nghiên cứu được 
tường trình trong Đặc San 
Tâm-Lý Học-Đường Ứng 
Dụng (Journal of Applied 
School Psychology) cho thấy 
rằng, sự luyện tập chánh niệm 
tỉnh thức (mindful awareness 
exercises) giúp cho học sinh  
bậc tiểu học giảm lo lắng và 

1 https://eocinstitute.org/meditation/
meditation-and-teachers-benefits-
for-educators-and-students/
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học giỏi hơn.
 • Các thầy giáo báo cáo rằng, 
sự luyện tập chánh niệm tỉnh 
thức giúp cho lớp học của họ 
có không khí yên tĩnh, đồng 
thời sự giao tiếp giữa các học 
sinh tốt đẹp hơn và, các em 
học sinh có thái độ thương 
mến nhau nhiều hơn.

 • Các thầy giáo nhận thấy sự 
luyện tập chánh niệm tỉnh 
thức giúp cho những học 
sinh có tật đãng-trí (attention 
deficit disorder) gia tăng khả 
năng chú ý để có thể học giỏi 
hơn.

 • Các chuyên gia giáo-dục 
thường áp dụng thiền định để 
tập luyện cho những trẻ em 
mắc chứng tự-kỷ (autism). 

 • Một cuộc nghiên cứu tại Đại 
Học British Columbia (ở 

Canada) cho thấy sự luyện 
tập chánh niệm tỉnh thức giúp 
cho sinh viên gia tăng tâm 
trạng lạc quan, khả năng chú 
ý và, giảm lo âu trước khi trải 
qua những kỳ thi. 

 • Một cuộc khảo cứu trong 
năm 2012 đã cho thấy, những 
học sinh trung học thực hành 
thiền định giảm 25 phần trăm 
sĩ số vắng mặ và, giảm 50% 
học sinh vi phạm kỷ luật.

Dạy Thiền Định Và 
Chánh Niệm Cho Trẻ Em Ở 
Trường Công Lập

Từ thập niên 1960, Tòa Án 
Tối Cao Hoa-Kỳ (United States 
Supreme Court) xét  rằng, những 
hành vi thực hành tôn giáo (thí 
dụ như tụng kinh cầu nguyện) ở 

những trường công lập là vi hiến. 
Tuy nhiên, ngày nay một số pháp 
môn thông dụng trong Phật-Giáo, 
như thiền định và chánh niệm 
tỉnh thức, đã được thực hành 
trong nhiều trường công lập trên 
toàn quốc Hoa-Kỳ, mà không bị 
coi là vi hiến. Bởi vì những người 
chủ trương đưa thiền định vào 
học đường để giúp ích cho học 
sinh nói rằng, pháp môn này đã 
được “văn hóa Tây phương thế 
tục hóa”, bất cứ tín đồ của tôn 
giáo nào cũng có thể thực hành, 
tương tự như pháp môn yoga phát 
xuất từ Ấn-Độ Giáo và, ngày nay 
đã trở thành một môn tập luyện 
thế tục, không thuộc vào tôn giáo 
mặc dù bản chất của thiền định 
là nhằm mang lại đại định và 
tuệ giác siêu việt và là một trong 
nhiều pháp môn tu tập của Phật 
giáo.
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Một Thí Dụ Về Kết Quả Tốt 
Khi Dạy Chánh Niệm Và 
Thiền Định Trong Lớp Học

Một cô giáo ở thị xã Asheville, 
tiểu bang North Carolina tường 
thuật rằng, sau vài tuần luyện tập 
chánh niệm và thiền định, hầu hết 
học sinh đều tỏ ra ưa thích thực 
hành. Các em thích được hưởng 
trạng thái an lạc và tĩnh lặng. Sau 
một thời gian thực hành tọa thiền, 
các em học sinh có thể hoàn toàn 
cải tiến về cung cách giao tiếp với 
các bạn trong trường về cảm xúc 
và, tiến bộ mau hơn trong học vấn. 
Có thể các em chưa biết cách mô 
tả bằng lời nói về những tiến bộ 
đó, nhưng cha mẹ và thầy giáo có 
thể nhận thấy dễ dàng. Cô giáo 
phát biểu: “Tôi chưa bao giờ thấy 
có điều gì đem lại kết quả tốt trong 
giáo dục như thực hành chánh 
niệm tỉnh thức và thiền định.”2 Cô 
tường thuật rằng, khi mới bắt đầu 
dạy chánh niệm và thiền cho học 
sinh lớp 2 (trung bình 6-7 tuổi), 
bằng cách ngồi im lặng và quan 
sát hơi thở, thì hầu như tất cả học 
sinh trong lớp học đểu tỏ vẻ bồn 
chồn, không thể ngồi im, hoặc bật 

2 h t t p s : / /www.hu f f po s t . c om /
entry/4-simple-ways-to-teach-
mi_b_12916594

hơn. Trước đây chúng thường hấp 
tấp trong lời nói, bây giờ các em 
chú ý lắng nghe nhiều hơn; như 
chú tâm lắng nghe lời giảng của 
cô giáo, lắng nghe các bạn trong 
lớp nói. Hiển nhiên là chánh niệm 
và thiền định đã giúp cho học sinh 
cải tiến tốt đẹp như vậy.

Cô giáo kể lại rằng, vào ngày 
bãi trường trong tháng 6, trước 
khi bước lên xe bus về nhà và bắt 
đầu nghỉ Hè, một nam sinh đã nói 
với cô: “Thưa cô, trong thời gian 
nghỉ hè nếu em tức giận về chuyện 
gì thì em sẽ chú tâm vào hơi thở.” 
Khi bất ngờ nghe học sinh bày tỏ 
kết quả tốt từ những giờ tập luyện 
chánh niệm và thiền định mỗi 
buổi sáng trong suốt một niên 
khóa như vậy thì cô giáo rất cảm 
động, cảm thấy hãnh diện và vui 
mừng cho kết quả giáo huấn của 
mình. Trước đó, có khi cô lo ngại 
rằng các em sẽ không tự ý tiếp 
tục thực hành niệm và thiền trong 
thời gian nghỉ hè.3

3 h t t p s : / /www.hu f f po s t . c om /
entry/4-simple-ways-to-teach-
mi_b_12916594

cười khúc khích; bởi vì từ trước tới 
nay các em chưa bao giờ ngồi tĩnh 
tọa như vậy trong khi đang tỉnh 
thức, chứ không phải đang ngủ. 
Ý niệm “làm lắng dịu tâm thức” 
là một điều hết sức xa lạ và  khác 
thường đối với trẻ em. Nhưng chỉ 
sau hai tuần lễ thực hành, các em 
xin cô giáo cho tập luyện thêm 
nữa. Và, cô giáo nhận thấy có 
những thay đổi trong cách cư xử  
của các em, đặc biệt là chúng giao 
tiếp với nhau tử tế và thân mật 
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Ký 
Quyển Thứ Tư - Phẩm Thọ Học Vô Học - Thứ 9

Hán Ngữ: Thích Trí Dụ Giảng Thuật

Việt Dịch: Sa môn Thích Viên Huy

Nghiên cứu chân lý, đoạn trừ các kiến hoặc, 
cầu học ở lý, gọi là “Hữu Học”; đoạn trừ tất 
cả các hoặc, tinh tấn tham cầu học hỏi, gọi là 
“Vô Học”. Pháp Hữu Học và Vô Học, có sự 
khác biệt giữa Hữu Học Vô Học của Tiểu thừa 
và Đại thừa, phẩm Hữu Học Vô Học trong bổn 
này, là dựa vào ý của Tiểu thừa giáo phái, hành 
Tiểu thừa Hữu Học, chứng thành quả vị đó là 
Tam quả và Tứ hướng, lúc này đã phát được huệ 
Vô Lậu, còn gọi là học nhân; Tam quả, đó là 
Sơ quả, Nhị quả và Tam quả; Tứ hướng, là Sơ 
Quả hướng, Nhị Quả hướng và Tam Quả hướng; 
người đắc được Tứ A La Hán quả, là người tự 
cho rằng mình đã thấu rõ cùng tột chân lý rồi, 
không còn gì để tham học, chỗ này cũng gọi là 
“Vô Học”.

Trong tất cả các bổn Kinh của Đại Thừa 
Phật Giáo luận về thuyết Nhân Quả đều rất đa 
dạng và sự khác biệt của nó; chữ Nhân là nói 
về từ Sơ địa cho đến Thập địa, sự phân biệt cho 
thấy phần chứng đắc trí tuệ, như đã đề cập ở 
phần trên, chỗ này cũng được xem là công dụng 
của quá trình tu tập, còn gọi là Hữu Học. Cảnh 
giới Bát địa trở lên không nói đến công năng 
và dụng ý của đạo, do đó gọi là Vô Học; chữ 
Quả, là nói về cảnh giới Sơ Địa trở lên, những vị 
giác ngộ chứng đắc gọi là “Hữu Học”, duy chỉ 
có đức Phật mới được xưng tán danh hiệu “Vô 
Học” mà thôi.

Chánh văn: Nhĩ thời A Nan, La Hầu La, 
nhi tác thị niệm, ngã đẳng mỗi tự tư duy, 
thiết đắc thọ ký bất diệc khoái hồ, tức 

tùng tọa khởi đáo ư Phật tiền đầu diện 
lễ túc, câu bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã 
đẳng ư thử diệc ưng hữu phân, duy hữu 
Như Lai ngã đẳng sở quy, hựu ngã đẳng 
vi nhất thiết thế gian Thiên Nhơn A Tu 
La sở kiến tri thức, A Nan thường vi thị 
giả hộ trì Pháp tạng, La Hầu La thị Phật 
chi tử, nhược Phật kiến thọ A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề ký giả, ngã nguyện 
ký mãn chúng vọng diệc túc, Nhĩ thời học 
vô học Thanh Văn đệ tử nhị thiên Nhơn, 
giai tùng tọa khởi biên đản hữu kiên đáo 
ư Phật tiền, nhất tâm hiệp chưởng dung 
nhan Thế Tôn, như A Nan, La Hầu La sở 
nguyện, trụ lập nhất diện.

Giản thuật: A Nan là đệ tử, người thị giả 
của đức Phật, nên được gần gũi và học đạo 
từ đức Phật rất nhiều, được xem là người hữu 
duyên học Phật pháp; La Hầu La, là chủng tử 
của đức Phật, đây là một thắng duyên dục trần 
của đức Phật, nếu như hai vị này không được 
Như Lai thọ ký, thì trong chúng cũng sanh tâm 
vọng động nghi hoặc, do đó khi hai vị này được 
đức Phật thọ ký, đại chúng sanh tâm hoan hỷ 
vui mừng, nên gọi là “Học Vô Học Nhị Thiên 
Nhơn”, ngoài ra hai vị này cũng có đồng sở 
nguyện phát tâm tu tập đạt thành chánh giác, đó 
là lý do càng khiến cho đại chúng hoan hỷ vui 
mừng cung đón hơn.

Chánh văn: Nhĩ thời Phật cáo A Nan, 
nhữ ư lai thế đương đắc tác Phật, hiệu Sơn 
Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai 
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Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh 
Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng 
Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhơn Sư 
Phật Thế Tôn, đương cúng dường lục thập 
nhị ức chư Phật hộ trì pháp tạng, nhiên 
hậu đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 
Đề, giáo hóa nhị thập thiên vạn ức hằng 
hà sa chư Bồ Tát đẳng, kim thành A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, quốc danh 
Thường Lập Thắng Phan, kỳ thổ thanh 
tịnh lưu ly vi địa, kiếp danh Diệu Âm 
Biến Mãn, kỳ Phật thọ mệnh, vô lượng 
thiên vạn ức a tăng kỳ kiếp, nhược Nhơn 
ư thiên vạn ức vô lượng a tăng kỳ kiếp 
trung, toán số giao kế bất năng đắc tri, 
chánh pháp trụ thế bội ư thọ mệnh, tượng 
pháp trụ thế phục bội chánh pháp, A Nan 
thị Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương 
Phật, vi thập phương vô lượng thiên vạn 
ức hằng hà sa đẳng chư Phật Như Lai, sở 
cộng tán thán xưng kỳ công đức.

Giản thuật: Đoạn văn trên diễn thuật lại phần 
đức Phật thọ ký cho A Nan tương lai sẽ thành 
Phật hiệu Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương 
Như Lai, nước đó thanh tịnh, đất làm bằng lưu 
ly, tên là Lập Thắng Phan, chánh pháp và tượng 
pháp đều trụ thế lâu dài.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn dục trọng 
tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, ngã 
kim Tăng trung thuyết, A Nan trì pháp giả, 
đương cúng dường chư Phật, nhiên hậu 
thành chánh giác, hiệu viết Sơn Hải Huệ 
Tự Tại Thông Vương Phật, kỳ quốc thổ 
thanh tịnh, danh Thường lập Thắng Phan, 
giáo hóa chư Bồ Tát, kỳ số như hằng sa, 
Phật hữu đại uy đức, danh văn mãn thập 
phương, thọ mệnh vô hữu lượng, dĩ mẫn 
chúng sanh cố, chánh Pháp bội thọ mệnh, 
tượng Pháp phục bội thị, như hằng hà sa 
đẳng, vô số chư chúng sanh, ư thử Phật 
pháp trung, chủng Phật đạo nhân duyên.

Giản thuật: bài tụng này ý như phần trên 
không có gì thêm bớt khác biệt.

Chánh văn: Nhĩ thời hội trung tân phát ý 
Bồ Tát bát thiên nhơn, hoặc tác thị niệm, 
ngã đẳng thượng bất văn chư đại Bồ Tát 
đắc như thị ký, hữu hà nhân duyên, nhi 
chư Thanh Văn đắc như thị quyết, nhĩ thời 
Thế Tôn, tri chư Bồ Tát tâm chi sở niệm, 
nhi cáo chi viết, chư Thiện Nam Tử, ngã 
dữ A Nan đẳng, ư Không Vương Phật sở, 
đồng thời phát A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề tâm, A Nan thường cần tinh 
tấn, thị cố ngã dĩ đắc thành A Nậu Đa 
La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhi A Nan hộ 
trì ngã pháp, diệc hổ tương lai chư Phật 
pháp tạng, giáo hóa thành tựu chư Bồ Tát 
chúng, kỳ bổn nguyện như thị, cố hoạch 
kỳ ký.

Giản thuật: Trong chúng bấy giờ có Bồ Tát 
hiệu Tân Phát Ý và tám ngàn người, khi nghe A 
Nan đắc được thọ ký thù thắng thành Phật liền 
sanh tâm nghi hoặc, đức Phật hiểu được tâm ý 
đại chúng hôm đó liền giải thích rằng, A Nan 
là người phát tâm đại từ từ lâu, lại hộ trì pháp 
tạng của Như Lai, do đó mới đắc được thọ ký 
thù thắng này.

Chánh văn: A Nan diện ư Phật tiền, tự 
văn thọ ký cập quốc độ trang nghiêm, 
sở nguyện cụ túc, tâm đại hoan hỷ đắc 
vị tằng hữu, tức thời ý niệm quá khứ vô 
lượng thiên vạn ức chư Phật pháp tạng, 
thông đạt vô ngại như kim sở văn, diệc 
thức bổn nguyện.

Giản thuật: Tôn giả A Nan quỳ trước Như 
Lai thọ nhận lời thọ ký, ngài nhớ lại thuở quá 
khứ đã từng hộ trì pháp tạng của đức Phật, đồng 
thời nhận thức được bổn nguyện của mình.

Chánh văn: Nhĩ thời A Nan, nhi thuyết 
kệ ngôn: Thế Tôn thậm hy hữu, linh ngã 
niệm quá khứ, vô lượng chư Phật pháp, 
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như kim nhật sở văn, ngã kim vô phục 
nghi, an trụ ư Phật đạo, phương tiện vi thị 
giả, hộ trì chư Phật pháp.

Giản thuật: Đoạn trên là Tôn giả A Nan đọc 
kệ tán Phật và khánh hạ cho chính ngài.

Chánh văn: Nhĩ thời Phật cáo A Nan 
La Hầu La, nhữ ư lai thế đương đắc tác 
Phật, hiệu Đàm Thất Bảo Hoa Như Lai 
Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh 
Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng 
Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhơn Sư 
Phật Thế Tôn, đương cúng dường thập 
thế giới vi trần đẳng số chư Phật Như 
Lai, đương vi chư Phật nhi tác trưởng tử, 
do như kim giả, thị Đạo Thất Bảo Hoa 
Phật, quốc độ trang nghiêm, thọ mệnh 
kiếp số, sở hóa đệ tử, chánh pháp tượng 
pháp, diệc như Sơn Hải Huệ Tự Tại 
Thông Vương Như Lai vô dị, diệc vi thử 
Phật nhi tác trưởng tử, quá thị dĩ hậu 
đương đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề, nhĩ thời Thế Tôn, dục trọng thử 
nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn: Ngã vi Thái 
Tử thời, La Hầu vi trưởng tử, ngã kim 
thành Phật đạo, thọ pháp vi pháp tử, ư 
vị lai thế trung, kiến vô lượng ức Phật, 
giai vi kỳ trưởng tử, nhất tâm cầu Phật 
đạo, La Hầu La mật hạnh, duy ngã năng 
tri chi, hiện vi ngã trưởng tử, dĩ thị chư 
chúng sanh, vô lượng ức thiên vạn, công 
đức bất khả số, an trụ ư Phật pháp, dĩ 
cầu vô thượng đạo.

Giản thuật: La Hầu La đã từng sanh làm 
đệ tử của rất nhiều chư Phật về trước, cũng là 
đệ tử của đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông 
Vương, do vậy mà hôm nay đắc được thọ ký thù 
thắng như vậy.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, kiến học 
vô học nhị thiên nhơn kỳ ý nhu nhuyễn 
tịch nhiên thanh tịnh nhất tâm quán 

Phật, Phật cáo A Nan, nhữ kiến thị học 
vô học nhị thiên nhơn bất, tuy nhiên dĩ 
kiến, A Nan, thị chư nhơn đẳng, đương 
cúng dường ngũ thập thế giới vi trần số 
chư Phật Như Lai, cung kính tôn trọng 
hộ trì pháp tạng, mạc hậu đồng thời, 
ư thập phương quốc danh đắc thành 
Phật, giai đồng nhất hiệu, danh viết Bảo 
Tướng Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến 
Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian 
Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng 
Phu Thiên Nhơn Sư Phật Thế Tôn, thọ 
mệnh nhất kiếp, quốc độ trang nghiêm, 
Thanh Văn Bồ Tát, chánh pháp tượng 
pháp, giai tất đồng đẳng, nhĩ thời Thế 
Tôn, dục trùng tuyên thử nghĩa, nhi 
thuyết kệ ngôn: thị nhị thiên Thanh Văn, 
kim ư ngã tiền vãng, gai tất dữ thọ ký, vị 
lai đương thành Phật, sở cúng dường chư 
Phật, như thượng thuyết trần số, hộ trì 
kỳ pháp tạng, hậu đương thành chánh 
giác, các ư thập phương quốc, giai đồng 
nhất danh hiệu, cụ thời tọa đạo trường, 
dĩ chứng vô thượng huệ, giai danh vi Bảo 
Tướng, quốc độ cập đệ tử, tất đẳng vô 
hữu dị, hoặc dĩ chư thần thông, độ thập 
phương chúng sanh, danh văn Phổ Châu 
Biến, tiệm nhập ư Niết Bàn, nhĩ thời học 
vô học nhị thiên nhơn, văn Phật thọ ký 
hoan hỷ dũng dược, nhi thuyết kệ ngôn: 
Thế Tôn huệ đăng minh, ngã văn thọ ký 
âm, tâm hoan hỷ thống mãn, như cam lộ 
kiến quán.

Giản thuật: Đoạn trên thuật lại cảnh đức 
phật thọ ký cho hai ngàn chúng đệ tử học vô 
học tỳ kheo cuối cùng thời bấy giờ, khiến cho 
đại chúng sanh tâm hoan hỷ vui mừng như đang 
khô hạn gặp được nước cam lồ tưới mát, toàn 
thể hội chúng nhất tâm tín thọ phụng hành. 
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Hội từ thiện “Hoa Sen 
Việt”, ban sơ hình 
thành và phát triển bằng 
tâm nguyện yêu thương 

đối với quê hương Việt Nam của 
người con xa xứ vọng hướng kinh 
kỳ. Trải qua bao mùa lá đổ, đến 
nay hội vẫn duy trì trên mạch 
sống từ tâm, vui vẻ, và chia xẻ lúc 
cần của bà con nghèo khó, vận 
động, phân phát và vận chuyển 
kịp thời đến tay người dân khi gió 
bão ập về chính là phương châm 
lành mạnh của từng thành viên 
trong hội. 

Trong đợt lũ lụt cuối năm 
2016 vừa qua tại các tỉnh miền 
trung Việt Nam, toàn thể mọi 
người đã hưởng ứng tham gia vận 
động ủng hộ tặng phẩm đến bà 
con nạn nhân lũ lụt, tuy có vất vả 
nhưng công tác từ thiện đã hoàn 
tất với tinh thần hoan hỷ nhẹ 
nhàng nêu cao tấm lòng nhân ái 
chia sẻ, biểu đạt tinh thần từ bi 
nhân rộng gieo trồng trên khắp 
nẻo tâm của người con Phật. 

Lòng nhân từ của mỗi cá nhân 
đã gieo mầm từ bi đúng lúc, tạo 
ra mối quan hệ hữu cơ tương tác 
của cuộc sống giữa người cho và 
người nhận. Bởi chúng ta hiểu 
cuộc sống này không ai chỉ đơn 
thuần cho mà không nhận và 
ngược lại, người nhận nhận được 
từ người cho của cải và tấm lòng, 
còn người cho nhận được từ người 

nhận một tài sản tinh thần vô giá 
đó là phước quả và thiện quả. 
Của cải và vật chất chỉ sử dụng 
được nhất thời, trong khi tài sản 
tinh thần lại tăng trưởng từ đời 
này sang đời khác. Chúng ta cảm 
thấy hạnh phúc khi bản thân biết 
trang trải đến người khác những 
gì mình có, bởi vì cho là một sự 
đầu tư phong phú chắc chắn nhất. 
Và thật đáng tiếc cho những ai 
chỉ biết ôm giữ một cách ích kỷ, 
và dĩ nhiên họ sẽ nghèo nàn vào 
một lúc nhất định nào đó vì hiện 
tại cuộc sống của họ nhạt nhẽo 
biết chừng nào. 

Thông qua báo đài, nhận thấy 
sự tàn phá của thiên nhiên, sự 
chịu đựng mất mát của người dân 
vùng lũ lụt chúng ta không khỏi 
chạnh lòng thương cảm suy nghĩ 
đôi điều. 

Vốn dĩ cuộc đời là khổ, bản 
chất cuộc sống vốn tiềm ẩn nhiều 
bất an, con người vừa là nạn nhân 
vừa là tác nhân của những đau 
khổ bất an đó. Hoạt động của 
thiên nhiên đi theo chu kỳ và quy 
luật tự nhiên nắng khô hạn, mưa 
lũ lụt, trong khi con người hành 
động theo bản năng bất chấp quy 
luật mà chỉ hành xử theo lòng 
tham nhỏ hẹp của mình. Tức 
nước thì vỡ bờ là hậu quả của sự 
tính toán phủ nhận quy luật tự 
nhiên. Lũ quét từ vùng cao ùa về 
nhanh, có sức tàn phá mãnh liệt 

là do sự khai thác cạn kiệt đầu 
nguồn rừng thiên nhiên làm cho 
chúng mất khả năng chóng đỡ xói 
mòn, làm chậm dòng chảy mỗi 
khi có mưa to bão lụt. Phải chi 
con người có ý thức hơn, biết giới 
hạn lòng tham hơn, biết góp phần 
cùng thiên nhiên tạo nên sự bao 
phủ che chắn đối với núi rừng thì 
sự tàn phá vào mùa lũ quanh năm 
không đến nỗi trầm trọng như thế. 
Chúng ta mạnh dạn nhận thấy 
rằng những những nhà quản lý 
tại Việt Nam thường đề xuất chủ 
trương táo bạo, chỉ thấy mặt có 
lợi trước mắt mà không tiên liệu 
được những hậu quả tai hại lâu 
dài về sau, trong khi những nhà 
xã hội và những nhà môi trường 
thì tỏ ra thụ động lúng túng khi 
đối diện vấn đề. 

Bề mặt cuộc sống đã đang và 
nhất định sẽ còn trải dài mãi mãi, 
nhưng nỗi an toàn hay bất an là 
do chính con người trực tiếp tác 
động lên, vì con người là kiến 
trúc sư thực thụ cho cuộc sống, 
bàn tay và trí óc của con người 
đặt đúng hướng có thể giảm thiểu 
sự tác hại của thiên nhiên, và 
cũng chính bàn tay ấy nếu không 
đặt đúng hướng thì có thể gây nên 
thảm họa thương tâm cho con 
người. Đây là một sự thật rất được 
quan tâm, rừng tài nguyên đang 
kêu cứu, và con người đang loanh 
quanh tìm giải pháp cứu chữa để 

Kết Nối Yêu Thương 
HT. Thích Viên Huy
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giảm thiểu sự tàn phá khóc liệt 
khi mưa lũ kéo về. 

Một mặt đặc biệt đáng trân 
trọng khác, là khi mỗi cơn lũ đi 
qua thì tấm lòng vàng của các 
mạnh thường quân từ mọi nơi 
hướng về càng nhiều và càng 
mạnh, bất kể thân sơ đời đạo, 
bất kể bà con thuộc khu vực nào 
trong nước chịu hậu quả đau 
thương lũ lụt, hoạn nạn, nghèo 
khó đều nhận được những chuyến 
hàng cứu trợ, giúp đỡ đầy ắp tình 
người của bà con kiều bào hướng 
về quê hương đất Việt. Nghĩa cử 
cao đẹp chia xẻ trong cơn khó 
khăn hoạn nạn chính là gieo 
trồng thiện quả cho chính mình. 
Nhờ thấm nhuần đạo lý này mà 
kiều bào đã luôn có mặt bên nhau 
trong mọi hoàn cảnh khó khăn 
đói rét của đồng bào Việt Nam, 
làm sao không chạnh lòng khi 
thấy bao cảnh thương tâm nhà 
cửa, tài sản mồ hôi nước mắt 
tích cóp bao năm chỉ trong phút 
chóc biến thành con số không 
trôi theo dòng nước lũ hung hãn 
vô tình. Bao giọt nước mắt đắng 
lòng bên những thi thể nạn nhân 
xấu số ngã xuống giữa dòng mưa 
lũ trong làn khói hương mờ ảo. 
Bao trẻ con ngơ ngác mất mẹ mất 
cha, bao cháu học sinh không còn 
trường lớp sách vở để học, bao 
gia đình còn thẩn thờ tiếc thương 
trước cảnh hoang tàn đổ nát của 
sự nghiệp nhỏ nhoi của mình. 

Hơn thế nữa, bà con Kiều bào 
đã chung tay quyên góp ủng hộ 
cho con đường Giáo Dục nhân 
bản ở những vùng đất xa xôi, 
khó khăn về mọi mặt, các em 
học sinh nhỏ không trường lớp để 

học. Vòng tay kết nối nhân ái của 
bà con Kiều bào góp phần xây 
dựng cho công cuộc nghệ thuật 
trồng người, nghệ thuật ươm 
mầm giống tốt cho con em thế hệ 
sau. Vì giáo dục chính là tiền đề, 
là chìa khóa của mọi thành công, 
không có sự thành công nào mà 
không đi qua con đường giáo dục. 
Một tòa nhà cao tầng chỉ có thể 
đứng vững khi bên dưới có nền 
móng vững chắc, xã hội muốn 
phát triển lên tầm cao không thể 
thiếu những con người được giáo 
dục đào tạo hoàn hảo về tài năng, 
nhân cách, đạo đức. 

Ngoài việc chia sẻ kịp thời 
cho đồng bào trong nước Việt 
Nam ra, thành viên và bà con 
Kiều bào cũng chung tay vươn 
mình ra thế giới giúp đỡ những 
đất nước bị thiên tai lũ lụt thất 
mùa, động đất biến thiên của đất 
trời. Điển hình trận động đất năm 
2015 tại Nepal, bà con Kiều Bào 
Phật Tử đã tích cực chung tay 
đóng góp, giúp bà con nằm trong 
vùng thiên tai có cơm no áo ấm 
kịp thời.

Từ những ngày đầu thành 
lập hội từ Thiện “Hoa Sen Việt”, 
song song với việc cấp bách cứu 
đói trợ giúp các trận lũ lụt của 
đồng bào trong nước, hội viên và 
bà con Kiều bào đã đóng góp, hỗ 
trợ rất nhiều cho việc xây dựng 
trường học cơ sở nghèo, giúp đỡ 
các em có hoàn cảnh khó khăn 
có cơm no áo ấm, có sách vở đến 
trường vào mỗi mùa tựu trường. 
Hành động của bà con Kiều bào 
nơi hải ngoại này đã nói lên tinh 
thần Bồ Tát trải lòng đến tha 
nhân, đã đánh thức được bao trái 

tim vẫn còn ngủ quên trong chăn 
ấm.

Hội từ thiện “Hoa Sen Việt” 
chân thành cảm ơn quý Phật Tử, 
quý nhà hảo tâm gần xa đã trợ 
duyên góp sức để những chuyến 
từ thiện đã qua và về sau trọn vẹn 
tương quan như ý nguyện. 

“Nhận đời manh áo bát cơm
Cho đời tất cả tâm hồn thanh 

cao”

Cuối cùng, cảm ơn Hội Hoa 
Sen Việt, xin tỏ lòng tri ân đến 
mười phương chư Phật, chư Bồ 
Tát đã gieo vào tâm trí hành 
giả chúng con hiểu được giá trị 
chân thiện mỹ giữa cuộc đời, quý 
Ngài đã cho chúng con có đủ 
tinh thần bi trí dũng mãnh vượt 
qua mọi khó khăn đời thường để 
hoàn thành sứ mệnh “Tác Như 
Lai Sứ, Hành Như Lại Sự.” Xin 
cầu nguyện các ngài luôn ở bên 
chúng con, hỗ trợ chúng con trên 
con đường còn lại của cuộc vận 
hành Hạnh Phật.

LỜI PHẬT DẠY

“Holding on to anger is like 
grasping a hot coal with 
the intent of throwing it at 
someone else; you are the 
one who gets burned.” 
- Gautama Buddha

“Nổi cơn nóng giận như cầm 
cục than nóng trong tay để 
ném vào người khác; bạn là 
người bị cháy phỏng trước.”
- Đức Phật
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GS. Nguyễn Long

Trống Không 
 
1.
Trong Vũ-Trụ mà Chất-Thường thấy được
Chỉ chiếm chừng Bốn chấm Sáu phần trăm,
Còn Chất Tối Hăm Bốn phần như thế
Thì Không-Gian bàng bạc khắp muôn tầm.1

Không-Gian đó trong Không-Thời Tương-Đối, 
Luôn tràn đầy hiện-thể của tồn-sinh,
Hoàn toàn khác với Hư-Không thường niệm
Vốn chẳng mang một tính chất hình-thành.

Từ Không-Trống sẽ chỉ là không-trống,
Từ “Nothing” sẽ xuất-hữu “nothing”,
“Ex Nihilo”, Ồ “Nihil Fit”,
Cũng chẳng qua một lý-giải thường-tình.2

Vậy Không-Trống là tình-hình không vậy,
Không tồn-sinh bất cứ hiện-sinh nào.
Chỉ có thể cho là không tuyệt-đối,
Tuyệt-đối không chẳng có thực nơi nào!3

1 Chất thường thấy được: visible normal matter 
(atoms): 4.6% (Wilkinson Microwave Anisotropy 
Probe WMAP).
Chất Tối: Dark Matter, 24% (WMAP).
Không-Gian: Space, khác với Hư-Không, Hư Vô,.. 
Nothingness.

2 Từ Không-trống sẽ chỉ là không trống: Out of Nothing, 
nothing comes.
“Nothing”: không-trống (nothingness), Hư-Vô, Hư-
Không, Không Ngơ, Không Trô 1ng.
“Ex Nihilo Nihil Fit” out of Nothing, nothing comes. 
Như nghĩa ở trên (Parmenides C.485BCE, Elea, Italy) 
nothing comes from nothing.

3 Tình-hình không vật: the state of being nothing. 
Không tuyệt-đối: An absolute nothing.

Một hiện-thể không thể nào xuất-hữu
Từ Trống-Không, vì cần có hạt nhân.
Hạt nhân đó chẳng từ Không tuyệt đối, 
Mà từ Không đầy Năng-Lượng gieo mầm.

2.
Quanh Nhân-Thế đầy Không, Thời, Năng, Chất,
Trọng, Trường, Ba dờn dợn khắp muôn trùng.
Sự hiện-hữu của Trống-Không, do đó,
Tự nhiên thành vô-lý, khó hình-dung.4

Đã có Chất, có lan tràn của chất,
Chất tràn-lan chiếm Vũ-Trụ hoàn toàn,
Nên không có chỗ nào cho Không-Trống,
Sự sinh-tồn của Không-Trống biến tan.

Từ sổ-đại, nhiều triết gia tuyên bố
Rằng: Thiên Nhiên ghét cay đắng Trống-Không.
Nên tất yếu, Có và Không đối lập,
Không là không, không trơ trống, trống-không.5

Nên Không-Trống, trong môi-trường Vũ-Trụ,
Được cho là không Năng, Chất, Không, Thời.
Không bất cứ Thông tin nào hiện-hữu,
Trong vô vàn cấu-trúc khắp nơi nơi.6

4 Không: Space. Thời: Time. Năng: Energy. Chất: matter.
Trọng: Gravity. Trường: Fields. Ba: Waves.
Sự hiện-hữu của Trống-Không: The existence of 
nothingness. 
Vô-lý: absurd.

5 Thiên-Nhiên ghét cay đắng Trống-Không: Nature abhors 
a vacuum (which is understood as nothingness).

6 Thông-tin: Information.
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3.
Đã qui nghĩa Trống-Không là không-trống,
Vô hiện-sinh của cái Có, đương-nhiên
Cái Không-Trống không liên quan vật-thể,
Không bao giờ mang tính-chất sinh-nguyên.7

Đây là điểm khác nhau giữa Không-Trống,
Và Chân-Không vốn hàm chứa Không-Năng.
Năng Vô-Lượng tiềm tàng trong vô-lượng,
Để tự-sinh thành Vũ-Trụ ngút ngàn.8

Đây là điểm khác them giữa Không-Trống
Và Không-Gian là hiện-thể Chân-Không
Trong Tương-Đối, trong Thời-Không Tương-
Đối
Chứa Hiện-Sinh trong Khối-Lượng mênh 
mông.9

Nên quan-điểm của Democritus
Là Không-Gian và Nguyên-Tử hiện-sinh,
Mọi thứ khác do nghĩ ra mà có,
Là tương-đương với Không-Sắc tương hành.10

7 Vô hiện-sinh của cái Có: Non-existence of something.
8 Không-Năng: Energy of the Emptiness. Chân-Không: 

The Emptiness.
9 Hiện-Không: The Space of the present UIniverse.

Trong Tương-Đối: In Relativity. Thời-Không Tương-
Đối: The Relativistic Space-time, the Universe.

   Không tức Sắc, Sắc (tức) Không: Emptiness is Form, 
Form is Emptiness.

10 Không-Gian và Nguyên-Tử: Empty Space and 
Atoms.
Mọi thứ khác do nghĩ ra mà có: Everything else is 
merely thought to exist. Democritus: Nothing exists 
except stoms and empty space. Everything else is 
just opinion”.

4.
Nhiều luận-giả luôn cố tình đồng hóa
Cái Hư-Không với Bản-Thể Chân-Không,
Với Hiện-Thể Không-Gian trong Vũ-Trụ,
Cho Chân-Không là trơ-trống, trống-không.

Đã trơ-trống không thể nào sinh-xuất
Mọi hiện-sinh trong Vũ-Trụ chập chờn.
Nên phải có thần-linh là Nguyên-Hữu
Hóa Càn-Khôn từ trơ-trống, trống-trơn!?

Chữ Không-Trống từ lâu thành cạm bẫy
Đánh lừa người bằng ngôn-ngữ đảo-điên.
Có tạo có. Không sinh không. Chẳng hỏi:
Do từ đâu có cái có “Đầu tiên”?

Rằng Nguyên-Hữu không-nguyên-nhân-sinh-
hữu,
Cũng chẳng qua lối chơi chữ cũ mèm.
Của Chuyển-thể Uyên-Nguyên không-bị-chuyển,
Trong Không-Thời luôn động-chuyển triền 
miên.11

Nếu Không-Trống là Chân-Không lượng-tử
Thì Càn-Khôn tự-phát tự Chân-Không.
Do Năng-Lượng Chân-Không mà tự-phát
Đâu cần gì phép hóa-hiện thần-thông!?12

11 Nguyên-Hữu không-nguyên-nhân-
sinh-hữu: the Uncaused Cause.
Chuyển-Thể Uyên-Nguyên Không-bị-chuyển: The 
Unmoved Mover do từ lý-luận của Aristote về: “The 
Unmoved Mover” moves other things, but is not itself 
moved by any prior action (một chuyển-thể-không-bị-
chuyển di-chuyển các vật khác (all the motion in the 
Universe) nhưng tự thân không bị di-chuyển bởi một 
tác-động nào trước đó.
   Ngôn-ngữ đảo-điên: Problems of Semantics.

12 Chân-Không lượng-tử: Quantum emptiness.
Năng-Lượng Chân-Không: The Energy of the 
Emptiness.
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Chữ Hiếu Của Người Xuất Gia
TT. Sakya Minh Quang

Chữ Hiếu Của Thiền Sư Lương Giới
Người xưa nói: Không có trung thần nào mà 

chẳng phải là hiếu tử. Cũng vậy, không có một vị 
cao tăng thạc đức nào là không chí hiếu với mẹ cha. 
Chẳng qua, chữ hiếu thế gian và xuất thế gian khác 
nhau. Người xuất gia cắt ái từ thân, chuyển thế tình 
thành Đạo tình, lấy sự nghiệp giác ngộ, công đức 
hoằng Pháp để cúng dường cha mẹ hiền tiền, cũng 
như chúng sinh, là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp.

Để rõ hơn sự khác nhau giữa chữ hiếu thế gian 
và xuất thế gian như thế nào, bút giả phiên dịch và 
giới thiệu đại chúng lá thư từ giã mẹ xuất gia của 
Thiền sư Lương Giới. Bút giả cũng phiên dịch lá 
thư của mẹ ngài Lương Giới trả lời con, để chúng ta 
thấy được phong phạm của một vị nữ Bồ-tát, cúng 
dường con cho Phật Pháp, cho chúng sinh, với tâm 
nguyện: “Mẹ không dám mong con như Vương 
Tường nằm băng giá, Đinh Lan khắc cây thờ. Mẹ 
chỉ mong con như Tôn giả Mục Liên độ mẹ, thoát 
khỏi trầm luân, chứng thành Phật quả.”

Thiền Sư Lương Giới (807-869) là một vị thiền 
sư lỗi lạc đời Đường. Ngài xây dựng chùa Động 
Sơn ở núi Tân Phong vào năm 859 để tiếp tăng độ 
chúng, nên người đời còn gọi ngài là Động Sơn 
Lương Giới. Ngài cùng với đệ tử là Tào Sơn Bản 
Tịch (840-901) khai sáng dòng thiền Tào Động ở 
Trung Quốc. Sau đây là nội dung thư từ phiên dịch.

Thư Từ Giã Mẹ Xuất Gia
Kính nghe: Chư Phật ra đời đều từ cha mẹ thọ 

thân, muôn vật sinh thành, thảy nhờ đất trời che 
chở. Cho nên, nếu không cha mẹ thì không có thân, 
như chẳng trời đất thì sao lớn được? Ai ai cũng đều 
mang ân dưỡng dục, nhờ đức chở che.

Nhưng than ôi! Tất cả hàm thức, muôn tượng 
hình nghi, đều thuộc vô thường, chưa lìa sinh diệt. 
Tình sâu bú mớm, ân nặng dưỡng nuôi, dù bao vật 
chất cúng dường, cũng không làm sao đền đáp; tuy 

dùng cá thịt phụng dưỡng, cũng chẳng thể được lâu 
dài! Cho nên, Hiếu Kinh nói: “Tuy mỗi ngày dùng 
lễ Tam Sinh cúng dường cha mẹ, cũng không phải 
là hiếu.”

[Cha mẹ con cái] vẫn dắt nhau nơi trầm luân, 
xuống lên trong sáu nẻo.

Nếu muốn đáp đền ân sâu vô tận, không gì bằng 
công đức xuất gia! Xuất gia vượt qua sông ái sinh 
tử, ra khỏi biển khổ phiền não, đền ơn cha mẹ ngàn 
đời, báo đáp song thân vạn kiếp; ba cõi bốn ơn, đáp 
đền chẳng sót. Nên kinh nói: “Một người xuất gia, 
chín họ sinh thiên!”

Lương Giới con, cho dù đến chết, đời nay thệ 
chẳng về nhà! Quyết đốn ngộ Bát-nhã nơi căn trần 
nhiều kiếp. Cung kính thiết tha, mong cha mẹ mở 
lòng hỷ xả, đừng quyến luyến chẳng buông! Xin 
học đức vua Tịnh Phạn, Thánh Hậu Ma-da, ngày 
sau mẹ con cùng gặp nhau nơi hội Phật!

Hôm nay ly biệt, không phải con bất hiếu chẳng 
lo phụng dưỡng.

Chẳng qua, [vô thường mau chóng], thời giờ 
chẳng đợi! Cho nên nói:

“Thân này nếu chẳng đời nay độ, đợi đến lúc 
nào mới độ thân?”

Cung kính ngưỡng mong, từ mẫu hiểu lòng, 
đừng mong đừng nhớ!

Bài Tụng (1)

Chưa rõ nguồn tâm đã mấy xuân
Tự thương cuộc thế mãi trầm luân
Bao người đắc đạo trong nhà Phật
Riêng con chìm đắm giữa bụi trần!
Viết thư ái cắt, từ cha mẹ
Phát nguyện Đạo thành, báo thâm ân
Không nên rơi lệ vì thương nhớ
Xem tợ buổi đầu con không thân!
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Bài Tụng (2)

Mây trắng đầu non: bạn chí thân
Núi xanh vách đá: chốn dừng chân
Thế gian chẳng vướng danh với lợi
Nhân tình dứt hẵn oán và ân!
Ý Tổ, nơi lời liền thâm ngộ
Huyền vi, trong ý nhận lý chân
Thân thích nếu như muốn gặp lại
Xin đợi chứng thành quả chánh chân!

Lá Thư Sau Gởi Mẹ

Lương Giới từ khi xa việc phụng dưỡng, chống 
tích về nam, tinh sương mới đó đã mười năm, đường 
rẽ chợt trải qua vạn dặm! Tha thiết mong mẹ chuyên 
tâm học đạo, nhiếp ý về Không. Đừng mang tình ly 
biệt, thôi tựa cửa ngóng trông. Việc nhà xin hãy tùy 
duyên, nhiều chuyện nhiều duyên, lại càng thêm 
bận, chỉ tăng phiền não.

Còn anh nên siêng hiếu thuận, như người xưa 
tìm cá sông băng; Em trai dốc sức phụng thờ, theo 
gương cũ lệ rơi măng mọc. Phàm người sống ở đời 
cần tu thân, hành hiếu, mới hợp lòng trời. Là tăng 
có cửa Không, mộ đạo tham thiền, để đền ơn cha 
mẹ.

Nay thì ngàn sông muôn núi, xa thẳm hai đường, 
xin mượn trang giấy tám hàng, tạm để tỏ bày tấc ý.

Thư Trả Lời Của Mẹ Thiền Sư Lương Giới

Ta và con đời trước có duyên mới kết nên tình 
mẹ con ân ái. Từ khi mang thai, mẹ đã luôn khấn 
thần cầu Phật, mong được một đứa con trai. Mang 
thai chín tháng, đến lúc sinh nở, tánh mạng lâm 
nguy. Sinh được con rồi, quý như vàng ngọc. Phân 
nhơ mẹ chẳng ngại hôi, bú mớm mẹ chẳng nề cực. 
Con vừa hiểu biết, liền cho đi học theo thầy. Con về 
hơi trễ, mẹ đã tựa cửa ngóng trông!

Nay con viết thư về, quyết chí xuất gia. Cha 
mất, mẹ già, anh yếu, em nghèo, mẹ biết nương cậy 
vào ai? Con có ý bỏ mẹ, mà mẹ nào có tâm xa con! 
Từ khi con ở phương xa, ngày đêm mẹ thường rơi 
lệ!

Khổ thay! Khổ thay! Nay con lại thệ chẳng về 
quê! Mẹ chỉ đành thuận theo chí nguyện của con. 
Mẹ không dám mong con như Vương Tường nằm 

băng giá, Đinh Lan khắc cây thờ. Mẹ chỉ mong con 
như Tôn giả Mục Liên độ mẹ, dưới thoát trầm luân, 
trên thành Phật quả.

Nếu con không làm được như vậy, tội lỗi này, 
thực khó tránh thay. Mong con xét suy hiểu kỹ!

Sakya Minh-Quang 
phiên dịch và giới thiệu

ngày 24/05/2019 tại Tu Viện Thiện Tường

Tuệ Nga

Vầng Trăng Quán Thế Âm
 
Mẹ hiền lòng Mẹ Đại Bi
Mẹ mang ánh sáng huyền vi vào đời
Cứu chúng sinh, cứu muôn loài
Áo Mẹ sắc trắng mây trời tịnh thanh
Mẹ ban Cam Lộ ý lành
Nước Nhành Dương xóa điêu linh kiếp nàn
Mẹ vầng trăng sáng thanh quang
Đại Nguyện tình Mẹ mênh mang biển đời
Thần thông Mẹ dạo khắp nơi
Sa Bà, ngục tối cứu đời độ sanh
Quán tưởng Mẹ, niệm niệm thành
Nghe hồn lắng tịnh sương cành lộc non
Lạy Mẹ thương xót chúng con
Trầm luân bể khổ dốc mòn u mê
Mẹ thương khai trí Bồ Đề
Cho đàn con dại hướng về Chân Như
Nguyện cầu lượng Mẹ Đại Từ
Nhiệm mầu độ chúng đường tu viên thành
Mây trời trắng đóa tịnh thanh
Tôn Nghiêm hình Mẹ, hương lành Vu Lan.
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D òng đời cứ lặng lẽ trôi, khiến nhân sinh đôi 
khi lại mơ màn trong nhận thức, để rồi đến 
một ngày chợt nhận ra, thời gian là một thứ 

xa xỉ, cứ chảy tràn như một dòng thác tưởng chừng 
như vô định. Không biết từ bao giờ, cảnh vật và 
con người đã đồng điệu thành một. Mưa chiều khói 
nước đượm buồn, ngoài kia dòng người đang chạy 
đua theo công danh bào ảnh. Bên khung cửa sổ nhỏ 
được khép một cách vuông vắn, màn đêm buông 
xuống, chính những giây phút này, khi sống trong 
sự định tĩnh và chánh niệm, mới nhận ra tất cả chỉ 
còn là hoài niệm, khắc khoải chợt đến chợt đi... 

Lại một Pháp hữu nữa đã ra đi, đã từ bỏ cõi đời, 
một cõi tạm mà ai cũng ý thức rõ là dù có muốn 
cũng không thể dừng chân miên viễn!. Sau 69 năm 
có mặt trên cuộc đời, bằng tất cả khả năng có thể, 
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã tích cực dấn 
thân, từ lĩnh vực hội hoạ, triển lãm đến nghệ thuật 
cắm hoa, nhiếp ảnh, chế tác hòn non bộ, làm thơ, 
ngâm thơ, viết nhạc, viết văn, kiến trúc, tranh đấu 
cho tự do, dân chủ và nhân quyền; đặc biệt là lãnh 
đạo, hoằng pháp phụng sự con người và xã hội trên 
căn bản của đại bi tâm. Có thể nói, Hòa Thượng 
Thích Quảng Thanh là con người tài hoa khả kính, 
khả ái, luôn trung thành và tận tuỵ với sứ mệnh giáo 
hoá độ sanh của một bậc Trưởng tử Như lai.

Nhớ xưa, mới ngày nào còn nói nói cười cười, 
cùng với đệ huynh chung sức phát huy nền văn 
minh từ bi nơi đất khách, vậy mà bây giờ chỉ còn 
lại nắm tro tàn với vài viên xá lợi dù những viên 
xá lợi của Thầy đã minh chứng một cách hùng hồn 
những sở hành mà Thầy đã dụng công trong nhiều 
thập kỷ.

Ý thức rõ vạn sự vô thường, sinh trụ dị diệt là 
qui luật tự nhiên đúng như lời Phạt dạy; thế nhưng, 

trên quan niệm nhân sinh thường tục, rõ ràng sự viên 
tịch của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã không 
chỉ là một mất mát lớn đối với Môn đồ Pháp quyến 
mà còn là một tổn thất chung cho Phật Giáo Việt 
Nam, trong đó có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Trên Thế Giới.

Dẫu cho, huyễn thân tứ đại của Thầy không còn, 
nhưng những tinh hoa của Thầy vẫn còn in đậm trên 
từng dòng thơ, nét chữ... Một Viện bảo tàng giá trị 
với nhiều cổ vật Đông-Tây vẫn còn đó, nụ cười chất 
phác và đôn hậu của thầy vẫn lan tỏa khắp nơi như 
một bản nhạc không lời mà những ai đã có duyên 
gặp Thầy chắc không sao có thể quên được. Với 
bản chất cương trực, thích nói thẳng những gì mình 
nghĩ, rất có thể Hòa thượng Quảng Thanh đã làm 
cho một ít người không thật sự hài lòng, nhưng cách 
nói thẳng, nói thật với tinh thần xây dựng của ngài 
quả thật rất hữu ích và vô cùng cần thiết giữa một 
bối cảnh xã hội mà phần lớn con người đã dối gạt 
con người và tạo ra vô số xung đột, chiến tranh sầu 
khổ.

Dù vào đầu thập niên 1980, chúng tôi đã có 
duyên gặp nhau đôi lần tại chùa Long Huê ở Gò 
Vấp, nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh mà nhiều 
lắm cũng chỉ là chào hỏi và trao đổi với nhau vài 
câu sách tấn để rồi mỗi người lại tiếp tục vội vàng 
tìm cách vượt biên nhằm trốn thoát cái mà người 
Cộng Sản gọi là thiên đường trên hạ giới. Những 
tưởng mỗi người một ngã, thế nhưng trái đất vẫn 
tròn, gần cuối thập niên 1980, chúng tôi đã gặp lại 
nhau và sống chung với nhau để cùng nhau phụng 
sự chánh pháp. Tại chùa Diệu Pháp cũ ở thành phố 
Alhambra, dưới ánh trăng khuya bên một tách trà 
đơn điệu và những hồi còi xe lửa như hút đi sự yên 
ắng của đêm rằm, bên một gốc Chanh, chúng tôi đã 

Viết Cho Một Pháp Hữu Đã Quẩy Dép Về Tây
HT. Thích Viên Lý
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đọc và ngâm cho nhau nghe những vần thơ Thiền 
của những bậc cao Tăng thạc đức như là cách để 
nhắc nhở nhau hãy vững bước trên lộ trình hướng 
đến giải thoát giác ngộ giữa một nền văn hoá tuy 
không hẵn hoàn toàn xa lạ nhưng đòi hỏi cần phải 
có thời gian hội nhập. 

Trong khung cảnh nhỏ hẹp của một ngôi nhà ba 
phòng thuê tạm để làm chùa, Thầy Quảng Thanh 
đã mở lớp dạy cắm hoa theo trường phái Nhật Bản 
với những nét chấm phá đầy sáng tạo được dựa 
trên bản sắc văn hoá đặc thù của dân tộc Việt Nam. 
Có những lúc Thầy hỏi tôi xem thế nào, trông có 
đẹp không? Tôi đã thành thật hỏi lại rằng, thế nào 
là đẹp? Thầy lập tức say mê lý giải tại sao đoá hoa 
này phải cắm bên trái của đoá hoa kia. Khi hiểu 
được ý Thầy, tôi gật đầu khen đẹp, Thầy đã cười 
an nhiên và chuẩn bị để cắm một bình hoa nghệ 
thuật khác.

Sau khi sáng lập và là Viện chủ chùa Bảo Quang, 
thỉnh thoảng Thầy điện thoại mời tôi đến để uống 
trà và xem những bình hoa do Thầy cắm nhất là 
Viện Bảo Tàng có nhiều cổ vật giá trị. Ngoài vai trò 
là một nghệ nhân đầy đam mê, Hòa Thượng Quảng 
Thanh còn có sở thích xây dựng nhờ vậy mà ngôi 
già lam Bảo Quang đã trở thành một trong những 
ngôi chùa trang nghiêm tú lệ. 

Điều làm cho tôi nhớ mãi là những chủ đề lớn 
mà Hòa Thượng Thích Quảng Thanh thường đưa 
ra trong những chương trình Sống Đời Sống Phật 
trên đài truyền hình IBC. Ít nhất là hơn 5 năm, mỗi 
tuần Hòa thượng Thích Quảng Thanh đều có mặt tại 
chùa Điều Ngự hai lần, ngoại trừ một ít ngày bị bệnh 
duyên hay Phật sự ở xa. Dù có những lúc gặp nhau 
trước giờ trực tuyến nhưng không bao giờ chúng tôi 
thảo luận trước những chủ đề lớn sẽ phải chia sẻ 
cùng quí khán thính giả xa gần. Có một hôm tôi 
đã hỏi Thầy rằng, trình bày những chủ đề lớn quan 
trọng và trực tiếp trên truyền hình tại sao chúng ta 
không hội ý trước? Thầy cười và bảo, chúng ta là 
những nhà lãnh đạo, bản lãnh của nhà lãnh đạo là ở 
đó. Phong cách của Thầy là vậy, cương trực, thẳng 
thắn và, có lẽ Thầy cũng muốn tạo sự bất ngờ cho 
thính giả.

Có thể nói, tinh thần trách nhiệm cao của Hòa 
Thượng Thích Quảng Thanh trong mọi Phật sự là điều 
không ai có thể phủ nhận. Từ những Phật sự của Giáo 
Hội cho đến Phật sự của chùa và những công việc 
khác. Trong suốt hai mùa Tâm Ca Đạo Hiếu, Thầy đã 
làm Giám Khảo để tuyển chọn những giọng ca xuất 
sắc, Thầy rất vui vì giải thưởng này đã thực hiện và 
đạt được thành quả viên mãn; thấy Thầy vui, tôi cũng 
vui lây và đã mời Thầy tiếp tục chấm cho giải Tâm Ca 
Hiếu Đạo của mùa ba năm nay. Nào ngờ… Viết đến 
đây tôi chợt nhớ lại hai câu trong bài kệ “Đăng Bảo 
Đài Sơn” của Tổ Điều Ngự Giác Hoàng, tức vua Trần 
Nhân Tông và hai câu thơ trong hai bài thơ “Đối Tửu” 
và “Mạn Hứng” của thi hào Nguyễn Du:

“Vạn sự thủy lưu thủy
 Bách niên tâm ngữ tâm.”
Tạm dịch: 

Muôn sự nước trôi nước 
Trăm năm lòng dặn lòng. 
(Sơ Tổ Trúc Lâm) 

“Thế sự phù vân chân khả ai”:
Thế sự như mây trôi, thật đáng buồn 
(Uống Rượu)

“Bách tuế vi nhân bi thuấn tức”: 
Cuộc sống trăm năm, chỉ trong chốc lát, não nề 
thay. 
(Cảm Hứng Miên Man)

Những ngày cuối đời, dù tình trạng sức khỏe của 
Thầy suy yếu đến mức thấy rõ, nhưng Thầy vẫn cố 
gắng làm tròn sứ mệnh tác Như Lai sứ, hành Như 
Lai sự; nếu suy tư kỹ, không ai trong chúng ta có 
thể đòi hỏi ngài phải hy sinh thêm bất cứ điều gì, lý 
do là vì, Hòa thượng Thích Quảng Thanh đã hy sinh 
quá nhiều. Có những lúc Thầy hỏi tôi tại sao Phật 
Giáo Việt Nam không đặc biệt nhấn mạnh về vấn 
đề tái sanh dù đã có những bậc cao Tăng tái sanh 
để tiếp tục chu toàn sứ mệnh thiêng liêng cao cả? 
Tôi đã hỏi lại Thầy rằng là, Ngài có muốn tái sanh 
không? Với một nụ cười đầy tự tin Thầy nói lớn: 
“muốn chứ”, vì nhiều bản nguyện lớn vẫn còn đang 
dang dở. Tôi hiểu được ý Thầy và mong là Thầy sẽ 
thực hiện những gì Thầy hoài bảo.
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Trước ngày viên tịch không bao lâu, có một 
lần Hòa Thượng Quảng Thanh đã nói với tôi 
rằng, Quảng Thanh chỉ mong được sống thêm 
ba tháng nữa để có thì giờ hướng dẫn Thầy 
Phước Hậu, người mà Quảng Thanh hết lòng 
tin tưởng và đã thỉnh thầy ấy làm Trụ Trì chùa 
Bảo Quang nhằm tiếp tục chăm sóc các Phật 
sự.

Những tưởng thuận duyên trên bước đường 
hoằng hoá, nào ngờ đâu cơn gió vô thường ập 
đến khiến Thầy phải rủ áo ra đi. Ôi! Một mảnh 
hình hài phù hư nay đã vắng, nhưng công đức 
hoằng pháp trác việt của Thầy sẽ vẫn mãi còn 
đây, còn trong từng trái tim của các Pháp hữu 
và Tăng tín Phật giáo khắp nơi và, còn đó ngôi 
Bảo Quang với bao công trình văn hoá nghệ 
thuật mà hơn suốt ba thập kỷ, tâm huyết, mồ 
hôi và nước mắt của Hòa thượng Thích Quảng 
Thanh đã âm thầm đổ xuống để ngôi Bảo 
Quang tự mỗi ngày một vươn cao. 

Sáng sớm Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 
2019, trong thời công phu sáng với đại Tăng 
trong khoá An cư ngắn hạn của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại, tôi đã nhất tâm cầu 
nguyện Giác Linh Thầy cao đăng Phật Quốc 
nhưng không trái bản nguyện, tái sanh nơi cõi 
sa bà này để tiếp tục sự nghiệp hoằng p háp 
lợi sanh. Cũng vào sáng sớm hôm đó, tôi đã 
âm thầm đến chùa Bảo Quang, đứng bên nhục 
thân Thầy, nhất tâm niệm Phật và sau đó đã nói 
với Thầy rằng, khứ lai tự tại như Thầy đã từng 
nói với tôi vào những ngày cuối đời. Để tiễn 
biệt Thầy, một Pháp hữu thân thương khả kính 
ngày nào, tôi xin tạm mượn đôi lời quê mùa thô 
kệch không vần điệu: 

Thầy ra đi Bảo Quang buồn rơi lệ 
Viện bảo tàng nức nở tiễn ân Sư.
Bao nhiêu năm quên mình vì sinh chúng
Đời tài hoa rực sáng cả tông phong.
Thanh Trí Cao một đời hy hiến
Cho nhân quần, đạo pháp mãi thăng hoa.

TK Thích Viên Lý 

TỲ KHEO VÀ BỘ ĐỒ RÁCH
Thật khó tìm ở đời...
Khi ngụ tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã dạy câu trên vì Trưởng lão 

Pilotika. Ngày nọ, Trưởng lão A-nan gặp một chàng trai lang 
thang, áo quần rách bươm, tay cầm miểng sành. Ngài kêu lại hỏi 
sao không đi tu có phải khá hơn sống như thế. Chàng trai hỏi tới:

- Tôn giả, ai cho con đi tu?
Ngài đáp:
- Ta sẽ độ ngươi.
Rồi Ngài cho anh ta theo, tự tay tắm rửa cho anh, giao anh một 
đề mục thiền quán và xuất gia cho anh. Tấm vải trước đây anh 
quấn làm nội y được phơi trên cành cây. Ðược nhận vào Tăng 
đoàn, anh làm tròn bổn phận và hưởng đầy đủ phẩm vật dành 
cho chư Phật, và đi khắp nơi với những y đáng giá.

Sau một thời gian, anh phát phì và bất mãn, nghĩ rằng chẳng 
lợi ích gì mà đi lang thang với bộ đồ của đàn na tín thí, tốt hơn 
là mặc bộ đồ cũ khi xưa. Rồi anh đến cành cây tìm lại tấm vải, 
tự mắng nhiếc mình là đồ vô liêm sỉ, ngu ngốc, trơ trẽn, bỏ đi ân 
huệ được mặc y phục tốt lành để đi đắp lên người tấm giẻ rách 
này với miểng sành, xin ăn đầu đường xó chợ. Giữ ý này làm đề 
mục thiền quán, anh tự khiển trách mình, và tâm trở nên an tịnh. 
Anh cất tấm vải, trở về tinh xá. Vài ngày sau anh lại bất mãn, 
và tự trách như lần trước. Ðến lần thứ ba cũng vậy. Các Tỳ-kheo 
thấy anh tới lui như thế, hỏi thăm, anh đáp là đến thầy anh. Và 
cứ thiền quán trên tấm vải cũ rách, anh tự điều phục. Chẳng bao 
lâu anh chứng A-la-hán. Các Tỳ-kheo lại hỏi anh sao không lui 
tới thầy nữa, anh cho biết:

- Chư huynh, khi còn dính mắc vào thế gian, tôi đến một vị 
thầy. Nhưng bây giờ tôi đã cắt đứt hết trói buộc với thế gian, tôi 
không cần đến ông ta nữa.

Các Tỳ-kheo báo với Phật, cho là Trưởng lão Pilotika nói dối. 
Phật liền dạy:

- Các Tỳ-kheo, con Ta nói thật đấy, ông ấy đã tự điều phục và 
chứng A-la-hán.

Và Ngài đọc Pháp Cú:
(143) Thật khó tìm ở đời,

Người biết thẹn, tự chế,
Biết né tránh, chỉ trích,
Như ngựa hiền tránh roi.

(144) Như ngựa hiền chạm roi,
Hãy nhiệt tâm hăng hái,
Với tín, giới, tinh tấn,
Thiền định cùng trạch pháp,
Minh hạnh đủ, chánh niệm,
Ðoạn dứt vô lượng khổ.
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Vu Lan Nhớ Mẹ
TT. Thích Quảng Long

Mẹ tôi 
là một 
người 
phụ nữ 

bình thường như bao 
nhiêu người phụ nữ 
trên cuộc đời này. 
Thế nhưng ở Mẹ một 
cái gì đó rất tinh anh 
trong sáng. Bà dành 
tình thương yêu của 
mình cho đứa con 
vừa lên 9 tuổi đã vào 
chùa làm chú tiểu. 
Mẹ không muốn tôi 
sống cuộc đời mà 
sau này lớn lên phải 
đối diện với biết bao 
hệ lụy của thế gian. 
Do đó, bà rất muốn tôi sống một 
cuộc đời đạm bạc với nếp sống 
thiền môn nên bà rất ủng hộ con 
đường xuất gia của tôi. Năm đó 
tôi còn nhớ quyển lịch treo trên 
tường mà tôi bắt đầu biết đánh 
vần là năm Kỷ Dậu 1969.

Vào chùa tôi cũng được đi 
học ở trường tỉnh khoảng cách 
án chừng hơn cây số. Học một 
buổi ở trường và khi về chùa thì 
công quả lau quét bộ tràng kỷ 
hoặc phụ làm hương đăng v.v.. 
Ngày xưa các vị Tổ bên Trung 
Hoa chế tác có 3 loại Sa Di đó là 
Khu Ô Sa Di, Hình Đồng Sa Di, 
Ứng Pháp Sa Di và Danh Tự Sa 

Di. Nhưng ngôi chùa tôi tu học ở 
phố nên cũng chẳng có chim quạ 
gì để làm công việc ấy. Lúc nhỏ 
tôi cũng chẳng hiểu Khu Ô Sa Di 
là gì cả, mãi đến sau này khi học 
Sa Di Luật Giải thì mới biết rằng 
việc chế tác công việc thích hợp 
cho những người xuất gia tuổi 
còn nhỏ vào chùa sớm.

Trong Tăng Kỳ Luật sách 
Thích Thị Yếu Lãm có dẫn một 
câu chuyện là Ngài A Nan phải lo 
cho hai người cháu mồ côi không 
ai chăm sóc ở thành Ca Tỳ La 
Vệ. Đức Phật bảo ngài A Nan sao 
không cho hai người cháu xuất 
gia. Ngài A Nan bạch Phật vì Đức 
Thế Tôn chế phải đủ mười lăm 

tuổi mới cho xuất gia 
làm Sa Di. Đức Phật 
hỏi hai người cháu 
đó có thể đuổi quạ 
được không? Ngài 
A Nan trả lời “Bạch 
Thế Tôn dạ được”. 
Đức Phật liền cho 
xuất gia làm Sa Di 
nên gọi là Sa Di đuổi 
quạ.

Xét về mặt lịch sử 
có lẽ sau này các Tổ 
bên Trung Hoa đưa 
vào thì sẽ thích hợp 
với nếp sống thiền 
môn lúc bấy giờ. Bởi 
lẽ thời Đức Phật thì 

Chư Tăng hầu hết 
sống bằng hạnh trì bình khất thực 
chứ Đức Phật không chủ trương 
chùa chiền có ruộng nương để tự 
canh tác. Mà cách sinh hoạt này 
khi Phật giáo truyền vào Trung 
Quốc thì hình thức đi khất thực trì 
bình không thích ứng với xã hội 
lúc bấy giờ. Do đó, chùa chiền 
bắt đầu có ruộng nương do các 
Phật tử ký tự, ký linh v.v.. Vì vậy 
Tổ Bách Trượng đã chủ trương 
một câu bất hủ rằng: “Nhứt nhựt 
bất tác nhứt nhựt bất thực,” rất 
phù hợp với sinh hoạt trong thiền 
môn và ý nghĩa của Sa Di có ba 
nghĩa. Khu Ô Sa Di là tuổi từ 7 
cho đến 13. Vì ở tuổi này một chú 
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tiểu vào chùa mà không công quả 
công phu gì hết thì sợ rằng sẽ tổn 
phước thọ nhận hạt cơm của đàn 
na tín thí. Với tôi khi vào chùa 
9 tuổi thì tôi cũng thuộc hạng Sa 
Di đuổi quạ thôi. Thế nhưng nếu 
chùa không phải ở nơi có đồng 
ruộng thì Sa Di nhỏ tuổi phải làm 
gì? 

Khi lớn lên một chút tôi nghe 
kể một câu chuyện thế này. Vào 
thời kỳ Đức Phật còn tại thế, Ngài 
A Nan là thị giả đem y của Phật đi 
giặt. Khi phơi bốn góc y gió tốc 
lên mà không có gì dằn xuống. 
Ngài A Nan đã lấy đá dằn y ca sa 
của Phật nhưng vẫn không được. 
Đức Phật bảo A Nan hãy lấy bốn 
hạt cơm dằn lên thì y không bị 
gió tốc nữa. Qua câu chuyện ấy 
hồi nhỏ tôi nghe kể rất ngưỡng 
mộ về sự thần thông huyền diệu 
mà không hiểu hết được ý nghĩa 
của nó. Sau này tôi tư duy mới 
ngộ ra rằng đó là một triết lý 
sống được tiềm ẩn trong một câu 
chuyện hết sức ý vị và đạo lý ấy. 
Có nghĩa là bốn hạt cơm tuy nhẹ 
nhưng nó còn nặng hơn nhiều so 
với bốn hòn đá lớn kia mà Ngài A 
Nan đã đặt lên y của Phật. 

 Chính vì vậy dù tuổi nhỏ ở 
chùa nhưng tôi vẫn thỉnh chuông, 
sáng thức dậy sớm tụng Kinh 
Lăng Nghiêm và làm những công 
việc trong chùa phù hợp với tuổi 
của mình. Thức khuya dậy sớm 
là một điều thật hết sức khó khăn 
đối với tuổi còn nhỏ như tôi. Vì 
tuổi nhỏ vấn đề ăn uống ngủ nghỉ 
là nhu cầu cần thiết và rất tham 
ăn tham ngủ nếu không nhờ các 
bậc lớn tuổi nhắc nhở sách tấn 
thì cũng không thể nào tinh tấn 

siêng năng được. Đó cũng là lý 
do tại sao ngày nay tại Mỹ bậc 
phụ huynh không mạnh dạn cho 
con em của mình vô chùa sớm 
làm chú tiểu hành điệu giống 
ngày xưa nữa. Vì cha mẹ đôi khi 
vì chưa hiểu đạo sợ con mình 
vào chùa sống đời sống khổ hạnh 
thức khuya dậy sớm các bậc phụ 
huynh không nở thấy con mình 
sống kham khổ với nếp sống 
thiền môn. Vả lại, do sinh ra ở 
môi trường vật chất quá đầy đủ 
nên cũng khiến số người phát tâm 
đi vào chùa tu lúc tuổi còn nhỏ lại 
càng ít xảy ra tại xứ sở này. 

Ngày tôi sống trong chùa 
thuở xưa, thỉnh thoảng Mẹ tôi 
vô thăm cho một ít quà chẳng 
hạn vài món bánh trái rất đơn sơ 
nhưng trong đó nó chứa đựng một 
tình mẫu tử thiêng liêng mà mình 
chỉ có thể cảm nhận trong tâm 
khảm sâu thẳm nhất của mình 
mà thôi. Những lời khuyên động 
viên trong suốt thời gian tu hành 
lúc nhỏ của Mẹ là bài học giá trị 
mà mình có thể mang theo suốt 
cuộc đời tu hành của mình. Và 
một người Thầy thế phát vĩ đại 
đã sách tấn trên con đường xuất 
gia học Phật đó là bài học un đúc 
và trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm bất 
thối để suốt quảng đời sống trong 
hạnh xuất gia vẫn luôn nhớ mãi 
và làm hành trang trên con đường 
phụng sự và dấn thân chính mình. 

Nay mùa Vu Lan hiếu hạnh 
lại trở về trong lòng người con 
Phật nói chung và cho riêng bản 
thân tôi nói riêng lúc nào cũng 
nặng trong lòng tri ân và báo ân. 
Trước hết ngưỡng nguyện báo ân 
Đức Thế Tôn đã vì chúng sanh để 

lại một kho tàng và chân lý soi 
đường chúng sanh từ con đường 
mê lầm tiến lên đạo vàng giải 
thoát. Và ân đức giáo dưỡng các 
bậc ân sư giáo dưỡng trên suốt 
chậng đường tu học của tôi. Và 
một trọng ân nữa là người Mẹ đã 
sinh thành dưỡng dục tác thành 
có thân tứ đại này. Ơn quốc gia 
tổ quốc và những người lãnh đạo 
đất nước giữ gìn trị an cho mình 
tu học và cuối cùng ơn đàn na tín 
thí suốt nhiều năm tháng đã trợ 
duyên cho việc tu học của mình 
được thành tựu. Đặc biệt nhất là 
người Mẹ tôi đã để lại trong tâm 
khảm nhiều hình ảnh đẹp mặc 
dầu Mẹ không còn và mẹ đã mất 
vào năm 1993. Tuy nhiên hình 
ảnh ấy vẫn hiện hữu trong tôi và 
tôi chắc rằng Mẹ vẫn còn hiện 
hữu trong dòng máu trong hơi thở 
của tôi nếu mình biết cách nhìn 
theo đạo lý duyên sanh.

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu 
năm nay xin nhất tâm hướng về 
cầu nguyện hương hồn Mẹ tiêu 
diêu nơi thế giới an lành của 
Đức Phật A Di Đà hoặc sinh vào 
quốc độ nào cũng có giáo pháp 
của Đức Thế Tôn nương vào tu 
hành ngỏ hầu tiến bước trên con 
đường giải thoát an vui. Xin nhất 
tâm cầu nguyện cho cửu huyền 
thất tổ, cha mẹ quá khứ trong 
nhiều đời đều nhờ công đức tu 
tập mà sinh về thế giới an lành. 
Ở nơi đó không còn những hệ lụy 
đau thương và cuộc đời đầy dẫy 
khổ đau như kiếp sống nhân sinh 
trong cõi ta bà tạm bợ này.

Tỳ kheo: 
Thích Quảng Long
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Ý Thức Rõ Về Cuộc Sống
TT. Thích Nhật Tồn

Ngày xưa khi Phật còn 
tại thế, có một vị Bà-
la-môn muốn lên núi 
Linh Thứu yết kiến 

Phật, giữa đường ông ta gặp hai 
cha con Bác nông dân đang làm 
ruộng. Con thì cuốc đất bên này. 
Cha thì làm ở ruộng phía bên kia. 
Vào thời này phần lớn người dân 
Ấn Độ đều sống bằng nghề nông 
nghiệp. Thình lình ông ta thấy 
người con trai bị rắn độc cắn lăn 
đùng ra chết ngay tại chỗ, ông 
hoảng hốt la lớn:

“Ông kia ơi cậu thanh niên 
này phải con của ông không?”

Bác nông dân chậm rãi trả lời:
“Đúng, nó là con trai của tôi.”
“Cậu ta vừa mới bị rắn độc 

cắn chết rồi.” vị Bà-la-môn nói 
dồn.

“Ồ vậy, nó chết rồi à!” Trả lời 
rồi Bác nông dân cứ tiếp tục làm.

Thấy ông già quá vô tình với 
con cái vị Bà-la-môn thét lên:

“Cậu ta là con của ông bị 
rắn cắn chết mà ông dững dưng, 
giống như không có chuyện gì 
xãy ra à?”

Bác nông dân ôn tồn bảo:
“Nó chết thì đã chết rồi, tôi có 

thể làm được gì nào? Nó đến hay 
đi thì tùy duyên thôi.”

Vị Bà-la-môn lắc đầu thầm 
nghĩ:

“Quái lạ, tại sao trên đời lại 

có những con người vô cảm đến 
thế, không có chút nhân tình, 
khác nào loài cây cỏ. Đây gần 
chỗ Phật ở tại sao ông ta không 
học được chút gì ở Đức Đại từ Đại 
bi? Thật quá đáng mà.” Nghĩ thế 
rồi vị Bà-la-môn vẻ mặt không 
vui bỏ đi không một lời từ biệt.

Thấy vị Bà-la-môn bỏ đi Bác  
nông dân hỏi:

“Ông định đi đâu vậy?”
Vị Bà-la-môn trả lời cọc lóc:
“Đi lên núi Linh Thứu tìm 

Phật chứ đi đâu mà hỏi.”
Bác nông dân nói trong giọng 

rất tự nhiên:
“Ông anh lên đó là đi ngang 

qua nhà tôi, nhà tôi ở trong xóm 
đó đó. Ông đi vào sẽ thấy liền.”

Vị Bà-la-môn hỏi ngoảnh:
“Gặp rồi thì sao?”
Bác nông dân nói:
“Qua ngang nhà đó, ông nói 

cho vợ tôi hay dùm là: ‘Trưa nay 
vợ tôi chỉ cần đem một phần cơm 
cho tôi thôi, con trai vừa bị rắn 
cắn chết rồi’.”

Vị Bà-la-môn nghe ứa gan, 
liền hứ một tiếng rồi bỏ đi.

Đúng như lời Bác nông dân 
nói vừa vào làng là thấy ngay một 
ngôi nhà tranh, thấy có một người 
phụ nữ xồn xồn đang rãi lúa cho 
gà ăn. Ông biết chắc đó là vợ bác 
nông dân kia. Ông liền kêu và 
nói:

“Chị kia ơi! Có phải chị là vợ 
của ông anh nông dân ngoài kia 
không?”

“Dạ phải thưa ông anh”, người 
phụ nữ trả lời với giọng dịu dàng.

Ông ta bước đến gần nói tiếp:
“Cậu thanh niên đang làm với 

ông anh ngoài đó có phải con trai 
của chị không?”

“Dạ phải, nó là con của chúng 
tôi.” Vợ bác nông dân trả lời.

Vị Đạo sĩ bà-la-môn nói tiếp:
“Chị có hay gì không, cậu đó 

vừa bị rắn độc cắn chết rồi?”
“Nó bị rắn cắn chết rồi à!” Vợ 

bác nông dân trả lời một cách vô 
tư. Rồi bà ta vẫn tiếp tục cho gà 
ăn. Như không có chuyện gì cả.

Đạo sĩ thấy quá lạ, thắc mắc 
hỏi:

“Nghe tin con bị rắn cắn chết 
mà chị…”

Biết ý vị Đạo sĩ muốn nói 
gì, không đợi nói hết câu,vợ bác 
nông dân ngắt lời, giải thích 
ngay: “Ồ! Ông anh à! Nó chết thì 
đã chết rồi, nó muốn đi, tôi đâu 
thể giữ nó được, đến hay đi đều 
do nhân duyên mà.”

“Trời, sao nhân gian lại có 
người mẹ nào như thế! Nghe tin 
con trai bị rắn độc cắn chết mà 
dững dưng!!!. Đúng là hết chỗ 
nói.” Vị đạo sĩ thầm than thở 
trong lòng.

Thế là ông ta bỏ đi ra. Vừa 
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mới quay lưng đi được vài bước 
ông thấy một thiếu nữ, tay ôm bó 
cỏ từ xa đi lại ông liền vọt miệng 
hỏi:

“Cô là con gái hay là dâu của 
nhà này vậy?”

“Dạ thưa Bác, cháu là dâu ạ.” 
Cô thiếu nữ trả lời lẹ làng. 

“Vậy cậu thanh niên đang 
làm ruộng ngoài kia có phải là 
chồng của cô không?” Vị đạo sĩ 
hỏi dồn.

“Dạ phải, người trẻ tuổi là 
chồng của cháu. Còn người kia là 
cha chồng của cháu.” Cô thiếu nữ 
giải thích.

“Cháu ơi! tội cho cháu quá!” 
vị Đạo sĩ cảm thán.

“Sao hả bác?” Cô con gái hỏi.
“Cậu ấy vừa bị rắn cắn chết 

rồi.”
“Ồ vậy à! Vậy cũng tốt, ảnh 

đi vậy cũng tốt.” Cô gái trả lời 
tỉnh bơ.

“Cũng tốt, ảnh đi vậy cũng 
tốt?” Nghe trả lời tỉnh bơ của 
người thiếu nữ, vị Bà-la-môn quá 
đổi ngạc nhiên, thầm nghĩ trong 
bụng: “Sao lại có người vợ nào 
mà bất lương đến thế. Nghe tin 
chồng chết mà nói: Vậy cũng tốt, 
chết vậy cũng tốt. Đúng là… tôi 
chưa từng gặp gia đình nào mà vô 
lương tới như vây. Vừa nói vị Bà-
la-môn vừa bỏ đi, trong lòng rất 
ấm ức.

Lên đến núi Linh Thứu, xa 
trông thấy Phật đang ngồi dưới 
bóng cây như đang đợi chờ mình. 
Bước đến gần vái chào, đảnh lễ 
Phật xong, ngồi xuống một bên, 
ông liền đem chuyện gặp trên 
đường thuật lại cho Phật nghe, 
với giọng phiền trách. Phật biết 

ông này tâm tánh còn rất nông 
cạn và cố chấp, chưa giác ngộ. 
Phật ôn tồn bảo:

“Ồ, vậy à!”
“Bạch Phật, đúng là như vậy, 

thiệt là quá tệ.”
Phật có tha tâm thông nên 

biết rõ duyên nghiệp của vị Bà-
la-môn này, liền vì ông mà nói:

“Vì sao mà họ lại không có 
chút tình người như vậy?”

Nghe Phật nói, vị Đạo sĩ 
thầm nghĩ: “Đúng rồi, đạo Phật 
dạy sống rất có tình người kia 
mà” nên liền hỏi Phật:

“Bạch Phật, tại sao họ lại 
sống kiểu như vậy?”

Phật trả lời:
“Vì họ hiểu rất rõ về lý duyên 

sanh và duyên diệt. Duyên tụ hội 
thì sanh, duyên tan rã thì diệt. 
Khi đủ duyên thì nó sanh dù ông 
có muốn hay không muốn cũng 
không được. Khi hết duyên thì 
nó phải diệt dù ông có cố tình 
ngăn cản không cho nó diệt cũng 
không được. Đến hay đi, sanh 
hay diệt đều do nhân duyên.”

Nhân đây Phật giảng lý nhân 
duyên sanh và nhân duyên diệt 
cho vị đạo sĩ nghe.

Lý nhân duyên: nói cho đủ là 
Thập nhị nhân duyên (12 nhân 
duyên: Vô minh duyên Hành, 
Hành duyên Thức… đến Sanh 
lão bệnh tử sầu bi khổ ưu não. Và 
ngược lại: do Vô minh diệt nên 
Hành diệt, Hành diệt nên Thức 
diệt… Sanh, lão tử ưu bi khổ 
não diệt). Nội dung pháp này là 
dạy quán xét vạn pháp trong vũ 
trụ đều do nhân duyên mà sanh, 
cũng do nhân duyên mà diệt. Con 
người cũng vậy, cũng nằm trong 

quy luật này không thể thoát ra 
khỏi.

Nghe Phật thuyết về Thập nhị 
nhân duyên đạo sĩ Bà-la-môn hốt 
nhiên đại ngộ, thấu rõ vạn pháp 
đều vô thường. Do nhân duyên 
nên mới có sanh già bệnh chết, 
sầu bi khổ ưu não. Ông thấy rõ 
sự sanh ra và chết đi của kiếp 
người giống như chim cùng ngủ 
chung rừng, sáng ra mỗi con bay 
mỗi ngã. Đời người cũng vậy, khi 
sanh ra, sống chung, thoáng một 
cái là mỗi người mỗi ngã theo 
nghiệp của mình. Sanh ra hay 
chết đi cũng là lẽ thường tình sanh 
diệt của vạn hữu. Phải hiểu rằng: 
Thọ mạng, một khi đã hết rồi, 
bất kỳ ai muốn giữ cũng không 
giữ được. Còn khi thọ mạng chưa 
hết thì dù ai muốn cho chết, nó 
cũng chẳng thể chết. Mỗi người 
đều có nghiệp duyên riêng của 
mình: giàu sang sung sướng hay 
quằn quại khổ đau, nghèo hèn 
túng thiếu… đều do mình tạo 
nghiệp cả. Nếu sớm thức tỉnh biết 
tu hành, trau tâm, sửa tánh, ăn 
chay niệm Phật, tránh xa việc gây 
tổn thương hay làm đau khổ cho 
người khác. Dù đến mất mạng, 
nhất định cũng phải tránh thật xa, 
không bao giờ dám phạm. Chắc 
chắn người này sanh ra bất kỳ 
ở đâu cũng được phước báo vô 
lượng, hưởng phước vô lượng, an 
vui hạnh phúc vô lượng. Ngược 
lại, tranh chấp đố kị, cố chấp gây 
đau khổ người khác. Nhất định 
người này phải gánh chịu hậu quả 
khổ đau. Dù cho có năn nỉ, Phật 
Bồ tát cũng không thể giúp mình 
được. Nên nhớ: Muốn cuộc sống 
được an vui hạnh phúc hay đọa 
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đày đau khổ nhất định phải ý thức rõ 
về cuộc sống, phải hiểu rất rõ về điều 
này. Cứ đúng như thế mà sống, không 
thể nào làm khác được.

Khi thấu đạt được giáo lý trùng 
trùng duyên khởi của vạn pháp vị đạo 
sĩ cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn lấy làm 
biết ơn sự giáo hóa của Đức Phật vô 
hạn và vô cùng cảm phục sự tín tâm 
và giác ngộ của gia đình Bác nông dân 
kia mà ông đã lầm trách.

Chúng ta thấy đó, đồng một sự 
việc cùng giảng cho một người mà lúc 
đầu Phật dùng nhân tình để dạy. Sau 
đó Phật mới dùng lý nhân duyên để 
hóa độ, giúp vị Đạo sĩ giác ngộ. Đúng 
là Pháp của Phật thậm thâm vi diệu, 
đức Từ bi và trí tuệ của Phật vô lượng 
vô biên.

Qua câu chuyện trên, tôi hy vọng 
giúp được chút gì cho việc giúp người 
đời giác ngộ, đời bớt khổ đau. Người 
viết, thầm mong sao cho quý vị thấu rõ 
lý nhân duyên sanh vạn pháp của Phật. 
Hiểu rõ mọi sự sống chết vô thường của 
kiếp người đều do nhân duyên sanh ra 
cả, không do bất kỳ đấng tạo hóa nào 
có thể làm nên. Nhờ vào lời dạy của 
Phật, chúng ta mới nhận ra rằng: Đời 
khổ đau quằn quại hay hạnh phúc an 
vui đều bắt nguồn từ duyên nghiệp. Do 
vây kính khuyên tất cả mọi người, sớm 
nên thức tỉnh giác ngộ rằng: Sống khổ 
đau hay hạnh phúc đều do từ ý nghĩ, 
lời nói hay hành động của mình mà 
quyết định tất cả. Nếu muốn được an 
vui hạnh phúc hãy cố gắng tu hành, 
ăn chay niệm Phật, làm lành kiêng ác, 
đừng bao giờ sanh tâm đố kỵ, tranh 
chấp hay xem thường người khác.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát 
Ma ha tát.

Thích Nhật Tồn

Sakya Minh Quang

Ơn Mẹ
Cà-sa sương gió dãi dầu
Trong tim vẫn giữ một màu nghĩa ân
Lợi danh... biết rõ bụi trần
Báo ân xin nguyện dấn thân vào đời!
*
Gót chân hoằng Pháp khắp nơi
Góc quê con vẫn nhớ người Mẹ xưa
Ơn sinh dưỡng, nói sao vừa
Nát thân đền đáp cũng chưa kể gì!
*
Từ ngày con bước ra đi
Dâng cơm, sắc thuốc... chuyện gì cũng không!
Mẹ già tựa cửa ngóng trông
Mắt mờ vì lệ, lưng còng vì lo!
*
Đường tu con vẫn đang dò
Mà Mẹ đã vội lên đò tử sanh!
Không dâng được Mẹ cơm canh
Cũng không có Pháp vô sanh cúng dường!
*
Bao nhiêu ân nghĩa, tình thương
Thành nguồn năng lượng trên đường tiến tu
Nguyện lòng gìn giữ công phu
Tham thiền, học đạo đường tu sớm thành.
*
Xưa mơ thiên nhãn đắc thành
Khắp nơi tìm Mẹ, thực hành hiếu tâm.
Nay ngộ Phật Pháp thậm thâm:
Mẹ vô lượng kiếp... trong tầm tay ôm!
*
Dặn lòng phụng sự sớm hôm
Trà thiền, sữa Pháp, bát cơm Bồ-đề.
Dù bao gian khổ chẳng nề
Trải tăng-kỳ kiếp không hề thoái tâm!
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Mẹ, hình như chưa khi nào mẹ nhớ 
Lễ hội vui chơi, dẫu chỉ lấy một lần
Nhưng cả đời chưa bao giờ mẹ nỡ
Quên lo cho chúng con dù biết bao khốn 
nhọc tảo tần.

Mẹ, có khi nào Mẹ biết
Cuộc sống kia chẳng có những nhiệm mầu
Cho tới lúc nào Mẹ thôi mải miết
Vì chúng con Mẹ sẽ hết lo âu..?

Đã bao lần tự dằn lòng con hỏi
Chữ “Mẹ” kia ý nghĩa đến dường nào?
Mẹ, Mẹ ơi làm sao con hiểu nổi
Khi chữ “Con” chưa rõ được là bao

Con chỉ biết ngày nào cũng có Mẹ
Đâu riêng gì ngày lễ tết để dành
Và từng ngày, con dạy mình lặng lẽ
Gắng hiểu tròn một chữ “Mẹ” bao la.

Mẹ, chín tháng cưu mang nặng từng đoạn 
ruột, mẹ sinh ra con, dạy con biết rõ lẽ 
sống làm người, biết được nguồn cội 
tông tổ. Trái tim của Mẹ dành cho con 

tựa biển xanh bao la không ngằn mé, Mẹ bươn chải 
tảo tần, lặng lẽ chờ con bên hiên cửa không quản 
sớm nắng chiều mưa. Tiếng khóc về đêm của con 
là bao nét hằn đen trên mắt mẹ, đôi tay bụ bẫm của 
con đổi lấy bàn tay chai sạm của mẹ lúc hè về.

Mẹ, chỗ dựa vững chắc cho con khi dông bão 
cuộc đời đưa đẩy, người cho con biết giá trị sâu sắc 
nghĩa mẹ tình cha trong đời sống con người. Với 
mẹ, dường như tình thương cho con chưa bao giờ 
là đủ, trái tim của mẹ dễ dàng ngã quỵ khi thấy 

Trái Tim Của MẹTrái Tim Của Mẹ
HT. Thích Viên Huy

con đau, con vấp ngã, cho dù giữa trường đời mẹ 
đã từng lăn lóc biết bao, mẹ có thể thức hàng đêm 
chăm sóc khi con ốm sốt, nhưng chưa một lần mẹ 
than vãn nhọc nhằn, dẫu mắt mẹ đã đờ đi và sẵn 
sàng sụp xuống bất cứ lúc nào có thể.

Con của mẹ ăn no ngủ ấm, biết vâng lời là mẹ có 
giấc nồng sâu vô hạn, bằng ngược lại mẹ sẽ trăn trở 
nhọc nhằn than vãn với canh thâu. Rồi năm tháng, 
tuổi già của mẹ cũng ập tới, mẹ càng quan tâm càng 
lo lắng hơn mỗi dịp con xa nhà.

“Bây giờ tóc mẹ màu mây
Tóc con sợi khói điểm đầy truân chuyên.”

Lớn lên, con của mẹ phải đi xa tìm đường cho 
sự nghiệp, mẹ thấp thỏm ở nhà trông đến ngày giờ 
mang chăn ấm, bát cơm, canh nóng cho con. Rồi sự 
vụng về trong giao tiếp của con đã đôi lần làm mẹ 
nát lòng thắt dạ, nước mắt của mẹ chực rơi nhưng 
lại cố nén vào trong, tránh cho con thấy vì sợ con 
buồn lòng nên không nỡ.

Mùa lễ hội con hỏi mẹ muốn đi đâu hay thích 
quà gì con tặng, mẹ dẫu dỗi hờn nhưng vẫn vui vẻ 
trả lời hôm nay bân mẹ không muốn đi đâu. Là thế 
đấy tình yêu mẹ dành cho con không bao giờ biết 
đủ, có đủ chăng đem so sánh với bầu trời, khi bầu 
khí quyển căng tròn chứa đầy dung dưỡng, hoặc là 
khi mẹ đến nơi chung cuộc của đời người.

Người xưa bảo: “Mẹ già trăm tuổi vẫn thương 
con tám mươi”, thế gian có con nào hiểu trọn cái 
nghĩa sâu xa cái ý vuông tròn, hình như mẹ chỉ biết 
cho con mà chưa bao giờ đòi nhận, chưa một lần 
trong đời mẹ than thở hay trách mắng con dầu bất 
cứ chuyện gì. Với mẹ, dù con có khôn lớn thành đạt 
bao nhiêu, con vẫn khờ dại, nhỏ bé trong vòng tay 
yêu thương che chở của mẹ. Và trong tất cả ngã rẻ 
cuộc đời mẹ vẫn là người nhẫn nại tựa cửa ngóng 
tin con.

Mỗi độ Vu Lan về, con đều cầu nguyện con 
đường luân hồi không sớm đưa con và mẹ đến ngã 
rẻ sinh tử bất hạnh đáng sợ kia, con ước mong mình 
vẫn mãi vinh dự và hạnh phúc cài lên áo đóa hoa 
hồng tinh khôi cho mẹ, và giản dị, giản dị như tình 
mẹ dành cho con mà trên cuộc đời này không ai có 
thể thay thế được vị trí ấy được trong trái tim con 
của mẹ.
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Thiên kinh vạn quyển 
trong văn học nhân gian 
đều ca ngợi tình mẹ, ca 
ngợi bản chất cuộc sống 

và văn hóa Đông Phương trong 
gia đình phụ hệ, Cha là trụ cột, 
còn mẹ là hậu phương. Chính vì 
vậy mà hình ảnh người mẹ luôn 
gần gũi với gia đình, với con cái. 
Hình ảnh mẹ già tóc bạc phơ 
sớm lên non, chiều về bán thóc 
thổi gạo, tần tảo, chăm lo bữa 
tối cho gia đình, đã trở nên một 
biểu tượng quen thuộc gần gũi 
hầu như trong từng sợi tơ kẽ tóc 
của con người và văn học Phương 
Đông. Nhất là mỗi độ Vu Lan 
trăng tròn rằm tháng Bảy trở về, 
khắp các Chùa đâu đâu cũng thấy 
poster ca ngợi Mẹ, những bài hát 
ca ngợi về Mẹ cũng được trình 
chiếu khắp nơi trong khuôn viên 
cho phép của Chùa.

Lượn quanh một vòng chúng 
ta vẫn thấy hình ảnh người Cha 
cũng được ca ngợi, cũng được 
nhắc đến nhưng khá ít ỏi. Hầu 
như không những ít ỏi ngay đời 
sống hiện tại, ngay cả trong 
những tác phẩm văn thơ, trong 
nhạc phẩm, trong văn hóa dân 
gian cũng đồng điệu không khác.

Vì sao lại như thế?, phải 
chăng tình thương của cha dành 
cho con so với mẹ kém cỏi khác 
biệt?, hay bởi vì trong tận cùng 
suy nghĩ nào đó các nhà văn, nhà 
thơ lỗi lạc đã dành cho cha một 
chỗ đứng nhất định, như tinh thần 
cứng rắn, bền bỉ, trung kiên mà 
tạo hoá đã vô tình uốn nắn nên 
Cha?

Trên thực tế Cha không như 
mẹ, không mềm dẻo bảo ban, 

không thỏ thẻ mỗi khi con giận 
hờn than khóc, nhưng mỗi lời 
dạy của cha là cả một góc trời tỏa 
sáng tương lai con. Vì cuộc sống 
mưu sinh cho cả gia đình nên 
cha mãi tảo tần đi sớm về muộn, 
vì vậy mà cha không thể nắm 
tay dắt con đến trường như mẹ, 
nhưng cha lại chỉ cho con những 
nét đường ngang xổ thẳng để con 
vững bước vào đời.

Cha lặng lẽ bước đi bên đời 
của các con không một lời than 
trách, dù cho nắng gió của cuộc 
đời làm cho cha ngày càng chai 
sạm, nét phong độ đĩnh đạc, bắp 
thịt cuồn cuộn ngày nào được 
thay bằng bàn tay gân guốc, dáng 
người gầy guộc phong sương.

Những ngày cảm lạnh trên 
giường bệnh, đôi mắt cha hóc sâu 
giấu dưới hàng lông mi đen rậm, 
những cơn đau nhức hành hạ cha 

co thắt từng cơn đau đớn cũng 
không đủ sức quật ngã dễ dàng 
cái nghị lực kia, đó là nghị lực và 
tính cách giàu tự tin của cha, vì 
hơn ai hết cha là trụ cột, là biểu 
tượng của sự bảo bọc che chở đàn 
con và yêu thương gia đình.

Cha chẳng bao giờ chịu đầu 
hàng số phận dẫu tuổi đời đã dần 
đi vào ngã bóng, dẫu mái tóc cha 
đã dần bạc đi trong phong sương, 
trong giá rét, trong cái nắng khắc 
nghiệt trưa hè 38-48 độ C, hay 
những ngày mưa ngâu rả rích cả 
tháng 7, tháng 8, rồi cả những tối 
mùa đông giá rét, cha vẫn tất bật 
mưu sinh mong lo cho đàn con 
có cuộc sống đầy đủ ấm no hạnh 
phúc như bao đứa trẻ cùng trang 
lứa khác.

Cha lao vào dòng đời và chưa 
từng dừng lại để lo cho bản thân, 
vào mỗi dịp cuối tuần bạn bè 

Tình Cha
HT. Thích Viên Huy
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hàng xóm í ới gọi cha cùng chè chén, nhẹ nhàng 
từ chối vì cha còn trách nhiệm với cả đàn con chưa 
đủ tuổi trưởng thành. Cả đời cha lặng lẽ, hy sinh, 
chịu thương chịu khó với mọi gian truân nhường 
chỗ êm ấm cho đàn con nheo nhóc. Vì thời gian hữu 
hạn nên trong mỗi bữa cơm tối cha thường tranh thủ 
nhắc nhở các con cách sống, cách làm sao cho phải 
đạo làm người. Mỗi lời mỗi chữ của cha là một bản 
chữ tròn trịa khắc lên bản gỗ cho các con thương 
yêu của cha đủ độ dày kiên nhẫn bước đi trên đường 
đời chông gai nhiều cạm bẫy phía trước.

Cha có thể ngồi hàng giờ bên con trước mỗi kỳ 
thi chuyển cấp, trao cho con trái tim nồng ấm giữa 
đêm khuya bên chồng sách vở mệt nhoài, mắt cha 
thâm quầng vì bao đêm thao thức vì con sau một 
ngày làm việc mệt nhọc, nhưng tất cả những điều 
đó không đánh gục được ý chí kiên cường và tình 
thương bao la cha dành cho đàn con trẻ. Có lẽ vì vậy 
mà những vần thơ ít ỏi ca ngợi cha:

“Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra....”

Hay trong âm nhạc - nhạc phẩm Tình Cha 
(Ngọc Sơn) viết:

“Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan
Ân tình đậm sâu bao nhiêu...”

Tình cha là vậy, cả bầu trời cao vời vợi che chở, 
cả khoảng không sâu rộng cho con tự hào và hãnh 
diện với đời. Nhờ lời dạy của cha mà chúng con biết 
thương yêu, biết cảm thông chia sẻ, biết trọng nghĩa 
trọng nhân, biết xem thường danh lợi bất chánh, 
biết học hỏi cái tốt xa lánh cái xấu, biết hy sinh cái 
nhỏ bé để sống cao thượng vị tha.

Vì vậy, trong những lời cầu nguyện, lời cầu 
nguyện tha thiết nhất con xin lắng lòng hướng về 
Cha và Mẹ.

Và trong tất cả ngã rẽ cuộc đời chúng con mong 
sao không sớm gặp ngã rẽ xa vắng cha, bởi đây 
chính điều bất hạnh đáng sợ nhất đối với chúng con, 
mong sao mình mãi còn được cơ hội lắng nghe lời 
dạy dỗ nhẹ nhàng từ cha dù niềm mong mõi có khi 
đã quá chậm.

LỜI PHẬT DẠY

“Greater in battle
than the man who would conquer
a thousand-thousand men,
is he who would conquer
just one — himself.”
Gautama Buddha
 “Chiến thắng vĩ đại nhất
không phải thắng 
hàng ngàn hàng vạn quân,
mà thắng lấy chính mình,
là chiến thắng vĩ đại nhất.”
Đức Phật
“Pain is certain, suffering is optional.” 
Gautama Buddha
“Đau đớn là nhất định, đau khổ là tùy tiện.”
Đức Phật
We are what we think. 
All that we are arises with our thoughts. 
With our thoughts, we make the world.
Buddha
Chúng ta là những gì chúng ta nghĩ.
Mọi sự khởi phát từ tư tưởng chúng ta.
Với tư tưởng ấy, chúng ta tạo ra mọi sự thế 
gian.
Đức Phật
“The secret of health for both mind and body 
is not to mourn for the past, nor to worry 
about the future, but to live the present 
moment wisely and earnestly.”
Gautama Buddha
“Bí quyết của sức khỏe cho cả thân và tâm là 
không tiếc nuối về quá khứ, mà cũng không lo 
lắng về tương lai, mà hãy sống một cách chính 
đáng và trân trọng ở giây phút hiện tại.”
Đức Phật
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Dâng Hoa Lương Hoàng Bảo Sám 
TRONG MÙA VU LAN

NS. Thích Nữ Giới Hương

Lá bắt đầu rơi. Trời heo 
hút gió mây. Thời gian 
đang vận hành theo 
vòng quanh của vũ trụ 

để chuyển mang một mùa Vu lan 
nữa lại đến. 

Vâng! Mùa Vu Lan Báo Hiếu 
năm 2019, Phật lịch 2563 đang 
đến. Hàng năm, chúng ta vâng 
lời Phật dạy, làm người con thảo, 
nên thường dâng tứ sự, cúng 
dường trai tăng lên Thập Phương 
Thường Trú Tăng để hồi hướng 
phước báo đến Cha Mẹ quá vãng 
như Tôn giả Mục Kiền Liên đã 
thực thi trong kinh Phụ Mẫu Báo 
Trọng Ân. Năm nay, chúng ta có 
thể tô điểm thêm trong vườn Tâm 
Hiếu của người con Phật bằng 
cách “Dâng Hoa Lương Hoàng 
Bảo Sám” trong mùa Vu Lan báo 
hiếu này. 

Lương Hoàng Bảo Sám còn 
gọi là Từ Bi Đạo Tràng Lương 
Hoàng Sám Pháp, là một phương 
pháp sám hối rất hữu hiệu và nhẹ 
nhàng để chuyển hóa những tâm 
niệm sai lầm thành trong sáng, 
thanh cao và đề cao tâm nguyện 
mình và người cùng làm bồ đề 
quyến thuộc với nhau, chứ không 
mệt mõi nhàm chán hay bi quan. 
Đây là một phong cách nhìn rất 
hướng thiện. Bên cạnh đó, Lương 

Hoàng Bảo Sám cũng là một 
phương cách giúp chúng ta đền 
trả tứ ân, đặc biệt ân Cha mẹ - 
Bậc sanh thành và dưỡng dục nên 
thân thể tứ đại của chúng ta.  

Cũng như Kinh Phụ Mẫu Báo 
Trọng Ân đã trình bày cho chúng 
ta biết công ơn to lớn của cha mẹ, 
đặt biệt mẹ đã chín tháng cưu 
mang, ba năm bú bẩm; Lương 
Hoàng Bảo Sám cũng dạy cho 
chúng ta biết niệm tâm ân cha mẹ 
như sau:

“Phải tưởng niệm ân đức 
dưỡng dục của cha mẹ trong 
việc sinh dưỡng thật sâu và 
nặng. 
Chỉ có cha mẹ mới tự lãnh 

nguy hiểm, để phần yên ổn 
cho con.
Lớn lên thì huấn luyện tâm 

tánh nhân từ và tư cách lễ độ. 
Tha thiết cầu thầy dạy bảo để 
mong con thông suốt nghĩa lý 
sách vở của thánh hiền cũng là 
cha mẹ.
Chỉ có Cha mẹ mới kỳ vọng 

từng giờ từng phút, mong con 
bằng người. Sự cung cấp thì 
gia bảo cũng không tiếc đối 
với con. 
Thậm chí lo cho con và nghĩ 

về con quá độ mà cha mẹ đã 
thành bịnh. Và dầu nằm không 

xuống, vẫn miên man nghĩ đến 
con. 
Ân cha mẹ, thế gian này thật 

không có cái thứ hai. Nên Đức 
Phật đã nói, thiên hạ không có 
cái ơn nào hơn cha mẹ. Người 
xuất gia chưa đắc đạo thì phải 
nỗ lực vào sự tu học, làm lành 
không nghỉ, tích đức không 
ngừng, quyết chí báo bổ cho 
được cái ơn cù lao dưỡng dục 
này” (Lương Hoàng Bảo Sám, 
Hòa Thượng Thích Trí Quang 
dịch, Phật Lịch 2553, Ấn 
Tống, trang 419- 421). 

Thật vậy, không có ngôn từ 
nào diễn tả hết những tinh thần và 
vật chất mà cha mẹ đã cho chúng 
ta. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta 
nuôi cha mẹ hay cho cha mẹ vài 
đồng thì tính tháng tính ngày, kể 
công nhiều ít. Trong khi tấm lòng 
của cha mẹ đối với chúng ta thật 
như trời biển bao la, nói sao cho 
cùng. Nếu cha mẹ còn tại tiền thì 
chúng ta còn có cơ hội để đáp trả. 
Nếu không may cha mẹ đã qua 
đời thì thật là tiếc nuối. Trong 
kinh, Đức Phật đã dạy rất nhiều 
cách để đền ơn cha mẹ như chúng 
ta thân cận phụng dưỡng, hồi 
hướng phước tuệ mà chúng ta đã 
gieo đến cha mẹ hay hướng dẫn 
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cha mẹ quy y Tam bảo quy về nẽo 
thiện. Trong Lương Hoàng Bảo 
Sám hướng dẫn chúng ta thay vì 
cha mẹ, bà con quyến thuộc trong 
hiện đời hay quá vãng mà đãnh 
lễ Chư Phật và bồ tát trong mười 
phương, nguyện nương sức tha 
lực nhiệm mầu này mà cha mẹ 
và thân quyến có thể chuyển hóa 
đau khổ thành giải thoát an lạc 
như sau:

“Đại chúng hãy cùng nhau 
đồng một nỗi thống thiết, gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận 
của thân thể, phụng vì tất cả 
cha mẹ bà con và thân thuộc 
của cha mẹ, bà con từ vô thủy 
đến giờ, quy y và đảnh lễ các 
đấng Đại Từ Bi Phụ của thế 
gian “Nam Mô Di Lặc Phật… 
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ 
Tát”.

“Đệ tử chúng con chí thành 
quy y và đảnh lễ hết thảy Tam 
Bảo khắp cả mười phương, 
cùng tận hư không giới, 
nguyện xin Tam bảo đem năng 
lực từ bi mà đồng gia nhiếp 
thọ, làm cho cha mẹ bà con và 
thân thuộc của cha mẹ, bà con 
của chúng con, từ nay sắp đi 
cho đến ngày giác ngộ, được 
diệt sạch tội chướng, hết sạch 
thống khổ, lọc sạch phiền não, 
trường từ ác đạo mà tự tại vãng 
sanh, đích thân phụng sự chư 
Phật mà đối diện nhận lãnh 
sự quyết đoán của các ngài 
về sự thành Phật của mình, 
tứ đẳng và lục độ không rời 
hành vi, tứ biện và lục thông 
hết cả chướng ngại, thực hiện 
mười trí lực của Phật nên trang 
nghiêm thân thể bằng hết thảy 
tướng tốt và tướng phụ, cùng 

ngồi đạo tràng, cùng thành 
chánh giác” (trang 421-423).
Chẳng những đối với cha mẹ 

hiện đời quá vãng, mà cả cha mẹ 
nhiều đời nhiều kiếp trong vòng 
lai sanh vô thủy vô chung mà 
chúng ta đã từng thọ ân thì hôm 
nay chúng ta cũng vì các đấng 
sanh thành ấy mà năm vóc tha 
thiết đảnh lễ các bậc Đại Từ Bi 
Phụ trên thế gian mà sám hối và 
phát nguyện rằng:

“Hôm nay, tất cả đại chúng 
cùng sám hối trong đạo tràng 
này, nếu ai bị cha mẹ mất 
sớm, côi cút từ nhỏ, thì chỉ 
tưởng niệm không mà thôi, 
không thể gặp lại được. Vì lẽ 
thần thông không có, thiên 
nhãn cũng không, không làm 
sao biết được cha mẹ hết quả 
báo nhân gian này rồi đã phải 
thác sanh vào đường nẻo nào. 
Vậy chỉ còn một cách là nỗ lực 
làm phước mà truy báo. Làm 
phước không ngừng thì hiệu 
quả quyết chắc đạt được. Nên 
trong kinh có nói, làm phước 
cho người quá cố cũng như 
tiếp tế cho người đi xa: Nếu 
được làm người, làm trời thì 
tăng thêm phước báo; nếu bị 
sanh ba vào ác đạo hay tám 
tai nạn thì tức khắc vĩnh viễn 
thoát khỏi những thống khổ 
này, sanh gặp Phật thì nghe 
chánh pháp là đốn ngộ liền, 
khiến cha mẹ nhiều kiếp và 
bà con nhiều đời giải trừ lo sợ 
và đồng đều giải thoát, nên đó 
là cách trả ơn tối thượng chí 
từ chí hiếu của những người 
có trí. Đại chúng hãy hoài 
niệm một cách chân thành 
thống thiết, gieo xuống đất tất 
cả năm bộ phận của cơ thể, 

phụng vì cha mẹ quá khứ và bà 
con xa xưa mà quy y và đảnh 
lễ các đấng Đại Từ Bi Phụ của 
các thế gian: “Nam Mô Di Lặc 
Phật… Nam Mô Quan Thế 
Âm Bồ Tát”.

“Đệ tử chúng con chí thành 
quy y và đảnh lễ hết thảy Tam 
bảo khắp cả mười phương, 
cùng tận hư không giới, 
nguyện xin Tam bảo đem 
năng lực từ bi mà nhiếp thọ và 
cứu vớt, làm cho cha mẹ quá 
khứ và bà con nhiều đời của 
chúng con, từ nay sắp đi cho 
đến ngày giác ngộ, diệt hết tội 
lỗi, thoát hết tội báo và sạch 
hết phiền não, triệt hạ ba thứ 
chướng ngại và loại trừ năm 
thứ sợ hãi, làm hạnh bồ tát để 
cảm hóa tất cả, dùng tám giải 
thoát mà tẩy sạch tâm trí và 
đem bốn đại nguyện mà tiếp 
độ muôn loài, trực tiếp nhìn 
thấy dung nhan từ bi của Phật 
và trực tiếp lãnh nhận, chánh 
pháp vi diệu của ngài, không 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà 
sạch hết tất cả phiền não, tùy 
ý du hành hết thảy quốc độ, 
hạnh nguyện sớm viên mãn 
để sớm bước lên tuệ giác vô 
thượng” (trang 423-427).
Cuối lời, nguyện xin Tam bảo 

chứng minh cầu cho cha mẹ, bà 
con quyến thuộc nhiều đời nhiều 
kiếp của chúng ta chuyển hóa mối 
dây ái luyến ràng buộc chằng chịt 
của mười hai loài trong sáu nẻo 
luân hồi, thành mối quan hệ chân 
thiện mỹ “Bồ tát làm bạn lữ”, đời 
đời làm thiện hữu tri thức nhắc 
nhở nhau đến ngày cùng thành 
chánh giác, lợi lạc hữu tình.

“Nguyện từ đây sắp đi cho 
đến ngày giác ngộ, từ biệt tam 
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đồ, đoạn tuyệt tứ sanh, hòa 
đồng với nhau như nước với 
sữa, vô ngại với nhau in như 
không gian, vĩnh viễn làm thân 
thuộc chánh pháp cho nhau, 
làm bà con từ bi với nhau, 
cùng nhau tu tập vô lượng giác 
tuệ, thành tựu đầy đủ kho tàng 
công đức, dũng mãnh tinh tiến 
không ngừng không nghỉ, làm 
bồ tát hạnh không chán không 
mệt, đồng đẳng tâm chư Phật, 
đồng đẳng nguyện chư Phật, 
được ba thứ bí mật của Phật 
Đà, chứng pháp thân đầy đủ 
năm phần, thực hiện tuệ giác 
vô thượng thành bậc Chánh 
Biến Tri” (trang 275).

“Nguyện xin Tam bảo đem 

nước đại bi mà rửa sạch tội lỗi 
nhơ bẩn cho hết thảy chúng 
sanh hiện chịu khổ trong A-tì 
địa ngục và tất cả các địa ngục 
khác, làm cho họ thân tâm 
thanh tịnh; rửa sạch tội lỗi nhơ 
bẩn cho chúng con cùng sám 
hối trong đạo tràng hôm nay, 
cùng cha mẹ, sư trưởng và thân 
quyến của chúng con, làm cho 
thân tâm thanh tịnh tất cả” 
(trang 242).
Tóm lại, niệm thâm ân cha 

mẹ, thay thế cha mẹ mà trì tụng 
Lương Hoàng Bảo Sám, thay cha 
mẹ mà sám hối, quy y, đãnh lễ, 
và phát nguyện hướng về Bồ đề 
tâm, để cha mẹ vĩnh viễn thoát 
khổ trong sáu cõi mà sanh về cõi 

thiện. Đó là hiệu quả của sức cảm 
ứng khó nghĩ bàn vận hành từ tâm 
lực hiếu hạnh “Nhất thiết duy tâm 
tạo” của chúng ta. 

Đó là những đóa hoa mang 
đậm nét hiếu thảo mà Lương 
Hoàng Bảo Sám đã hiến tặng cho 
chúng ta. Đó là cách trả ơn tối 
thượng chí từ, chí hiếu của những 
người con hiếu thảo trong những 
mùa Vu Lan sắp về. 

Nhân gian sẽ đẹp biết bao từ 
những hạt giống tưới tẩm hiếu 
thảo này. 

Xin hãy cùng nhau gieo trồng!
Mùa Thu tại Chùa Hương Sen, 
ngày 15 tháng 07 năm 2019

Thích Nữ Giới Hương

Ven. Thích Nữ Giới Hương

Offering The Flower of  
“Jeweled Repentance of Emperor Liang” 
In The Ullumbana SeasonIn The Ullumbana Season

L eaves begin to fall. The 
weather is changing. Time 
fl ies accordingly with 

the universe, bringing another 
Ullumbana season.

Yes! The Ullumbana Season 
of 2019, Buddhist Calendar 2563 
is coming. Every year following 
the teachings of the Buddha to be 
fi lial persons, we often off er the 
four necessary basic things to the 
Venerable sangha in ten directions 
and transfer merits to our deceased 

parents as Venerable Mongallana 
did in the “Returning the Parents’ 
Deep Gratitude Sutra”. This year, 
we could decorate the garden of 
fi lial piety of all Buddhists by 
off ering the fl ower of “Jeweled 
Repentance of Emperor Liang” 
in this Ullumbana Season.

The Jeweled Repentance of 
Emperor Liang is also called 
the Compassionate Repentance 
Method of Emperor Liang in the 
Ritual Site. This is an eff ective 

and easy repentance method 
from which one can transform 
misconceptions to the pure and 
noble ones. This is uplifted to the 
idea of being relatable to others 
and staying away from being 
irritated, pessimistic and weary. 
This way of seeing inclines 
to one’s goodness. Besides, 
the Jeweled Repentance of 
Emperor Liang is also a way to 
help us to repay the four kinds 
of gratefulness, especially the 
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gratefulness of our parents – the 
ones who gave birth and brought 
us up.

The Returning the Parent’s 
Deep Gratitude Sutra presents 
to us the great kindness of our 
parents, especially our moms 
who have been pregnant nine 
months, breastfed and nurtured 
us in the fi rst three years. The 
Jeweled Repentance of Emperor 
Liang also teaches us how to 
appreciate our parents’ favors as 
follows:

“We should commemorate 
the parents’ favor of giving us 
life and bringing us up sound 
and deep. Only parents accept 
dangers unto themselves for the 
safety of their children. 

When we are growing up, 
they are train us to be kind and 
polite. Earnestly fi nding good 
teachers so that their children 
would master the meanings and 
principles of sagely books has 
also been done by parents.

Only parents would hope 
every minute and every hour 
that their children are as good as 
others. They would support their 
children with all they have.

They even take care of their 
children when they are getting 
sick. Till the moment on their 
death beds, they are still thinking 
of their children.

Kindness of parents in this 
world is second to none. So the 
Buddha said, there is no favor 
greater than that of parents. The 
ordained monastics who have not 
achieved awakening yet should 
make eff orts on their training and 
practicing the Dharma, do the 
wholesome deeds ceaselessly, 

cultivate the virtue constantly, 
and make a determination to 
returning this great gratitude.”1  

Thus, there is no word that 
expresses the spirit and material 
that parents gave us. When we 
are growing up, we take care 
of parents or give them some 
money, we start to count the 
days, count our eff orts while their 
hearts are like the open sky or the 
ocean to us which are impossible 
to count. If parents are still alive, 
we have a chance to return their 
favor. If, unfortunately, parents 
have passed away, there is only 
regret left. In Sutras (scriptures), 
the Buddha teaches many ways 
to return parents’ favor such as 
to be close to them, take care 
of them, dedicate our merits 
to them or guide them to take 
refuge in the Triple Gems, to 
go back to the good path. In the 
Jeweled Repentance of Emperor 
Liang teaches us to pay homage 
to Buddhas and Bodhisattvas in 
the ten directions on the behalf of 
our present or deceased parents 
and relatives. Relying on the 
sacred power of Buddhas and 
Bodhisattvas we wish our parents 
and relatives would transform 
suff ering into liberation and 
happiness as follows:

“The whole assembly 
together should be sincerely 
prostrate with fi ve parts of the 

1 Kinh Lương Hoàng Sám (The 
Jeweled Repentance of Emperor 
Liang), Vietnamese translated 
by Venerable Thích Trí Quang, 
English translated by Bhikkhuni 
Giới Hương. Buddhist Calendar 
2553, pages 419-421.

body touching the earth, for the 
sake of parents and relatives, 
relatives of parents from the 
beginning of time till now, take 
refuge and pay homages to the 
Greatly Kind and Compassionate 
Ones who are like fathers to 
those of us in this world “Namo 
Maitreya Buddha… Namo 
Avalokitesvara Boddhisattva.”

“With wholehearted mind, 
we take refuge and bow to the 
Triple Gems of the ten directions 
to the end of empty space. May 
you gather us in with your power 
of kindness and compassion. We 
hope that all our parents including 
relatives will, henceforth until 
they achieve awakening, have all 
their off enses eradicated.

May they be free from all sorts 
of suff ering and pain. May they 
purify defi lements and fetters 
of affl  ictions. May they forever 
transcend the four evil paths, be 
reborn wherever they wish, live 
near and serve Buddhas, and 
receive the Buddha’s predictions. 
May they never apart from the 
four limitless minds and the six 
paramitas. May they gain as-
you-wish mastery of the four 
unobstructed wisdoms and six 
spiritual powers. May they attain 
the Buddhas’ ten powers, be 
adorned with all fi ne hallmarks 
and features, and together attain 
Buddhahood, the Proper and 
Equal Enlightenment.” 2

Not only towards our 
deceased parents in this life but 

2 The Jeweled Repentance of 
Emperor Liang, English translated 
by Heng Chih, Buddhist Text 
Translation Society, p. 254.
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also the parents from kalpas past 
in the beginningless and endless 
circle of time who we have 
received their kindness; today 
for their sakes we now make full 
prostrations, take refuge in the 
Greatly Kind and Compassionate 
Ones who are like fathers to those 
of us in this world, to repent and 
make a vow as follows:

“Today, we are here in this 
Bodhimanda due to our shared 
karma. Some of us who were 
orphaned when young, miss our 
parents greatly and have been 
thinking in vain of them because 
we have no possibility of ever 
encountering them again. As we 
have not attained the spiritual 
penetration of the hevenly eye 
to see which paths they are 
in, we should spare no eff ort 
and hasten to create blessings 
on their behalf to repay their 
kindness. By unceasingly doing 
good like this, we will defi nitely 
succeed in doing so. The sutras 
state, “Creating blessings for the 
deceased is like providing for 
travelers on a long journey.” If 
the deceased have already been 
reborn in the human realm or in 
the heavens, what we have done 
will increase their merit and 
virtue. If the deceased are in the 
three evil paths, suff ering the eight 
diffi  culties, the blessings created 
will help them forever transcend 
the multitudes of suff ering. If the 
deceased are born in the time of 
a Buddha, they will receive the 
teachings of the Proper Dharma 
and immediately attain sudden 
awakening. Also, our parents of 
seven previous lives, as well as all 
relatives from kalpas past, will be 

able to eradicate all of their fears 
and worries and attain liberation. 
This is how a wise person 
practices compassion and fi lial 
respect to repay the kindness of 
one’s deceased parents – it is the 
foremost method. We should all 
now feel sorrow, remorse, weep, 
and bow in full prostration, as we 
fondly recollect the memories 
of our parents. On behalf of our 
past parents, as well as relatives 
from kalpas past, we now take 
refuge in the Greatly Kind and 
Compassionate Ones who are 
like fathers to those of us in 
this world. “Namo Maitreya 
Buddha… Namo Avalokitesvara 
Boddhisattva.”

“Again, we take refuge 
with the Triple Gems of the ten 
directions to the end of empty 
space. May you with your power 
of kindness and compassion, 
rescue, protect, and gather in all 
beings. May you help eradicate 
all the karmic conditions for 
off enses of our parents, and 
relatives of kalpas past, from now 
until they attain Buddhahood. 
May you also help them forever 
wipe out all their retributions of 
suff ering and ultimately purify 
their letters of affl  ictions. May 
they cut off  the three kinds of 
obstructing karmic conditions 
and dispel the fi ve fears. May 
they practice the Bodhisattva 
Path by expansively teaching 
and transforming all beings. May 
they apply the skills of the eight 
liberations in purifying their 
minds, and make the four great 
all-encompassing vows. May 
they also be able to wait upon the 
Buddhas in person reverently to 

receive the wonderful teachings, 
instantaneously end all their 
outfl ows, and freely traverse all 
Buddhalands within a thought. 
May they quickly accomplish 
their vows and practice and attain 
Proper Enlightenment.”3

Lastly, may the Triple Gems 
attest to and bless our parents and 
kin from various lifetimes and 
help us to transform the desired 
and attached entangled bondage 
of twelve kinds of sentient beings 
in the six samsara realms into 
the true, the good and beautiful 
relationship of “Bodhisattva 
friendship”. May all of us 
become good friends in Dharma 
eternally until the date we attain 
Buddhahood together and begin 
to save living beings.

From now until we attain 
Buddhahood, may all of us 
forever be free from the three 
evil paths and the suff ering of 
the four births. May we always 
be in harmony, like a blend of 
milk and water. May we be as 
free of any obstruction as empty 
space. May we forever become 
kin in Dharma and members 
of the compassionate family. 
May every one of us cultivate, 
accomplish limitless wisdom 
and be replete with all merit and 
virtue. May we be courageous 
and vigorous, without ceasing 
or resting; may we practice the 
Bodhisattva Path, without ever 
becoming weary. May our minds 
be equal to that of the Buddhas. 
May we attain the Buddha’s 
threefold esoteric modes, be 
replete with the fi vefold bodies 

3  Ibid. Pages 423-427.
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and ultimately realize unsurpassed 
bodhi, accomplishing Proper and 
Equal Enlightenment.”4

“May the Triple Gems use 
the water of great kindness and 
compassion to eradicate the suff ering 
of beings in the Avici and other hells, 
so that their off enses be cleansed and 
their purity restored. May this water 
also cleanse the off enses of all living 
beings repenting together in this 
Bodhimanda, as well as the off enses 
of their parents, teachers, and all 
relatives. May all regain purity.”5

In short, remembering the deep 
gratitude to parents, reciting the 
Jeweled Repentance of Emperor Liang 
in order to repent, take refuge and 
pay homage, make vows and return 
ourselves towards the Bodhi mind on 
behalf of our parents as a way to help 
parents get rid of all sorts of suff ering 
in the six realms and be reborn in the 
wholesome realms. That is the eff ect 
of unpredictable consonance which 
generates from the power of fi lial 
piety, a product of our minds. 

Those fl owers represent fi lial 
piety which the Jeweled Repentance 
of Emperor Liang has off ered to us. 
This is the unexcelled compassionate, 
unsurpassed fi lial expression of good 
persons in the upcoming season of 
Ullumbana.

The world would be beautiful for 
such fi lial fl owers.

Please plant the seed of [fi lialness]!

Fall in Huong Sen Buddhist Temple, 
July 15, 2019

Venerable 
Thích Nữ Gi ới Hương

4 Ibid. Page 159.
5 Ibid. Page 135.

Trăng Ngủ Trong Mây
Thương dĩ vãng bụi trần hội tụ
Uống sương mù rong ruổi nghìn thu
Vàn sao rụng bởi nhiều mơ mộng
Tìm được gì sau bước chu du

Nếu không đến đường về vô nghĩa
Mấy lần đi sao hãy còn đi
Bao lâu nữa nhận mình lữ khách
Để không còn đối diện tử thi

Rồi những lúc hoa tàn trên áo
Hoàng hôn buồn quá khứ vùi sâu
Một lần tỉnh suối nguồn giao cảm
Hiện hữu nào cũng rất nhiệm mầu

Từ tác ý nghìn muôn sắc thái
Thịt da nào cũng rướm thương đau
Sao không nghĩ mình là tất cả
Cùng cỏ cây làm kiếp thi hào

Những ước mơ vùn vụt dâng cao
Dòng sông nào chuyên chở biết bao
Trong hư vô âm thanh còn đó
Hãy tìm về chớ hẹn kiếp sau

Ai đã thấy đời cần quên lãng
Vì uống nhiều chất liệu đắng cay
Tìm trốn chạy hẳn đời thêm khổ
Hãy tin rằng: Trăng ngủ trong mây.
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VAI TRÒ NI BỘ VÀ NỮ GIỚI 

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG THỜI HIỆN ÐẠI TẠI HOA KỲ

Đ ệ tử của Đức Phật luôn gồm đủ bốn chúng 
xuất gia và tại gia: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Nam cư sĩ và Nữ cư sĩ. Mỗi chúng đều có 

vai trò quan trọng nhất định trong việc duy trì và 
phát triển ngôi nhà Phật pháp tại nhân gian. 

Việc xuất dương truyền đạo nơi xứ người xưa nay 
phần lớn là các Tỳ-kheo. Bên cạnh đó có nhiều Tỳ-
kheo-ni và Nữ cư sĩ cũng đã đóng góp rất lớn. Như 
Tỳ-kheo-ni Sanghamitta, vào thế kỷ thứ III trước 
Công nguyên đã đem Phật giáo từ Ấn Độ truyền 
sang Tích Lan1; Hai nữ cư sĩ là Xích Tôn Công chúa 
(Bhrikuti Devi) và Văn Thành công chúa (

), vào thế kỷ thứ VII đã đem Phật giáo từ Nepal 
và Trung Quốc truyền sang Tây Tạng.2

Thời nay cũng có những Tôn giả Ni tiếp nối 
hạnh nguyện của Tỳ-kheo-ni Sanghamitta, đã xuất 
dương truyền đạo, như: cố NT. Thích Nữ Đàm Lựu, 
NT. Thích Nữ Nguyên Thanh, NT. Thích Nữ Giác 
Hương… Và nhiều Tôn giả Ni khác cũng đang nối 
tiếp hạnh nguyện này, đem Phật giáo từ Việt Nam 
truyền sang Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Ni giới Phật giáo tại Hoa Kỳ trong 
thời đại hiện nay được nhiều cơ hội nhưng cũng đối 
diện rất nhiều thách thức. 

I. NHỮNG CƠ HỘI 
I.1. Học hỏi được nhiều điều hay và mới

Hoa Kỳ là đất nước đa văn hóa. Người dân 
đang sống trong đất nước này nói chung Ni giới 
nói riêng, có cơ hội học hỏi được nhiều điều hay 
và mới. Một nhà nghiên cứu về nước Mỹ đã phát 
biểu: “Văn hóa Mỹ được biết đến như là một bức 

1 https://dhammawiki.com/index.php?title=Sanghamitta 
2 https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_

ch%C3%BAa_V%C4%83n_Th%C3%A0nh#cite_ref-3

tranh nhiều màu sắc”.3 

I.2. Không bị áp đặt 
Chủ trương “Bình đẳng giới tính” tại đất nước 

văn minh như Hoa Kỳ đã bắt kịp tư tưởng “Bình đẳng 
Phật tính” của đạo Phật. Nữ giới ở đây không bị áp 
đặt hoặc bị coi thường như các nước Á Đông, mà còn 
được ưu tiên lên hàng đầu, gọi là “Lady first”. Do đó 
Ni giới cũng như Nữ giới có cơ hội phát huy và phát 
triển khả năng của mình, góp phần làm lợi ích chung 
cho Phật pháp, cho xã hội, nhân loại.

I.3. Đã có những viên gạch lát đường
Phật giáo Việt Nam truyền đến Mỹ vào giữa và 

cuối thế kỷ 20, nhờ những Tôn Đức Tăng Ni đến từ 
Việt Nam bằng nhiều phương diện như du học, tị 
nạn… Như HT. Thích Thiên Ân, HT. Thích Tâm 
Châu, HT. Thích Hộ Giác, Pháp Sư Thích Giác 
Đức, HT. Thích Chánh Lạc, HT. Thích Chơn Trí, 
HT. Thích Viên Lý, HT. Thích Chơn Thành,… NT. 
Thích Nữ Đàm Lựu, NT. Thích Nữ Nguyên Thanh, 
NT. Thích Nữ Giác Hương, NT. Thích Nữ Diệu Từ, 
v.v…4 Quý Ngài đã đem Phật giáo đến Hoa Kỳ, và 
là những bậc Sơ Tổ của Phật giáo Việt Nam tại Mỹ. 
Ngoài những khó khăn của buổi đầu truyền đạo, 
quý Ngài cũng đã trải qua bao gian khó để tạo lập 
những cơ sở chùa chiền để cho Phật tử và Tăng Ni 
thế hệ sau có nơi quy hướng, tu học.

Nhờ ân đức của các bậc Tiền Bối đã đi trước khai 
hoang, lát đường mà thế hệ Tăng Ni trẻ nói chung và 
Ni giới nói riêng hiện nay đã có sẵn nền móng, nơi 
ăn chốn ở nên thuận lợi hơn trong việc tu học và phát 
triển Phật pháp tại đất nước Hoa Kỳ này.

3 https://dautuquocte.org/van-hoa-my.html
4 https://thuvienhoasen.org/a24612/nam-muoi-nam-

phat-giao-viet-nam-tai-my
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II. NHỮNG THÁCH THỨC
II.1. Bất đồng văn hóa và ngôn ngữ

Hoa Kỳ là Đất nước đa chủng tộc. Sự bất đồng 
văn hóa, ngôn ngữ là những trở ngại lớn cho Phật 
giáo nói chung Ni giới nói riêng trong việc truyền 
bá Phật pháp nơi đây.

II.2. Thiếu nơi cư trú 
Chư Ni mỗi ngày một đông nhưng chỗ ở thì giới 

hạn. Hiện nay trên toàn nước Mỹ chỉ được những 
ngôi chùa Ni chính thức như: chùa Phổ Hiền, chùa 
Huê Lâm ở Massachusetts; chùa Viên Thông ở 
Texas; chùa Vạn Hạnh ở Seattle, WA; chùa Linh 
Thứu ở Idaho; chùa Đức Viên, chùa An Lạc ở Bắc 
California; chùa Dược Sư, chùa Diệu Quang ở Nam 
California; và thêm một ít ngôi chùa Ni khác5. Do đó 
chư Ni bị thiếu chỗ ở. Nhiều vị Ni phải tự tạo lập đạo 
tràng, thuê phòng… Cuộc sống của họ luôn tất bật 
trong việc làm các nghề nghiệp để trả hóa đơn, trả 
nợ… Như vậy họ loay hoay hết một đời mà không 
có thời gian tu tập, trau dồi kiến thức, ngôn ngữ; nên 
việc hoằng Pháp thì càng khó thực hiện hơn. 

II.3. Thiếu tình Tăng thân
Ni giới trên đất Mỹ hiện rất đông nhưng rất rời 

rạc vì mỗi người một tịnh thất nhỏ, một ‘ốc đảo’ 
riêng… nên thiếu sự tương trợ, thiếu tình Tăng thân 
và cảm thấy bơ vơ, rồi dần bị bào mòn nội lực và 
chí nguyện.

II.4. Thiếu Ni trẻ kế thừa: 
Hiện nay chư Ni tuy rất đông nhưng đa số từ 

Việt Nam sang, hoặc du học từ các nước khác đến, 
nên dù cố gắng đến đâu cũng khó thể hoà nhập tự 
nhiên vào cuộc sống của người Bản xứ để cảm hóa 
và truyền đạo cho họ. Trong khi đó thế hệ trẻ sinh 
ra ở Mỹ rất hời hợt trong việc đi chùa. Việc xuất gia 
để kế thừa Phật pháp trong tương lai càng rất hiếm.

III. NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN
III.1. Cần trang bị nội lực và kiến thức

Ni giới hiện đang sống trên đất Hoa Kỳ cần trau 
dồi nội lực, cập nhựt văn hóa và ngôn ngữ của người 

5  https://quangduc.com/a26462/chua-viet-hai-ngoai

Bản xứ thì mới có thể duy trì và phát triển Phật pháp 
trên đất nước này. 

III.2. Cần có thêm Ni viện 
Phật giáo tại Mỹ cần có thêm những Ni viện 

hoặc Ni tự để giúp chư Ni còn đang thiếu chỗ ở. 
Những Ni viện cũng nên dung nạp chư Ni từ các 
nước như Tích Lan, Tây Tạng, Mỹ… mà không 
phân biệt. Như vậy Ni đoàn mới có được sức mạnh 
lớn, có được tình Tăng thân, có được môi trường tu 
học, trau dồi nội lực và kiến thức, hầu có khả năng 
phụ gánh vác Phật sự chung trong việc hoằng Pháp 
lợi sanh.

III.3. Nữ cư sĩ cần hướng dẫn con cháu của 
mình về chùa

Nữ cư sĩ nên khuyến hóa con cháu của mình về 
chùa, quy y Tam Bảo, học hỏi Phật pháp để duy trì 
tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của Ông Bà. Hơn 
nữa, khi lớn lên chúng không dễ dàng rẽ theo Ngoại 
đạo. Và tương lai, có thể có những con cháu của cư 
sĩ là những người xuất gia, tiếp nối mạng mạch Phật 
pháp tại đất nước này.

Như lời đức Phật dạy: “Đời là bể khổ”. Trong 
cuộc sống có muôn ngàn nỗi khổ. Người chịu nhiều 
thiệt thòi, đau khổ nhất vẫn là người nữ, là phái yếu. 
Ni Bộ hay Ni giới là những con thuyền thanh lương, 
dễ gần gũi để cứu giúp họ. Để thực hiện được điều 
này, mỗi hành giả Ni cần phải lập hạnh, trau dồi 
nội lực, kiến thức. Ni giới đang sống trên đất nước 
Hoa Kỳ thì cần cập nhựt thêm văn hóa, ngôn ngữ; 
cần có tinh thần tập thể, kết nối tình Tăng thân; nên 
dấn thân vào đời, đem ánh sáng Phật pháp soi toả 
đến những người Đồng hương và Bản xứ. Điều quan 
trọng nhất là hướng vào ‘Mầm non của tương lai’ 
mà truyền nối ngọn đuốc Chánh pháp đến những 
thế hệ kế tiếp; góp phần làm lợi lạc cho xã hội, nhân 
sinh, muôn loài. Đó là chí nguyện của người Xuất 
gia; cũng là vai trò, sứ mệnh của những hành giả 
Phật giáo nói chung, Ni giới nói riêng, đã có hạnh 
nguyện xuất dương truyền đạo, cụ thể là tại đất 
nước Hoa Kỳ này.

Chùa Điều Ngự, Mùa An Cư 2019 

Thích Nữ Minh Huệ
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Vu Lan Về
Thư Cho Pháp Muội

NS. Thích Nữ Diệu Như

Diệu Pháp Ngày  2-7-2019
Pháp Muội thương quý!
Có lẽ giờ này, Mùa Vu Lan lại 

về khắp trên đất Việt. Vu Lan là 
ngày Tự Tứ của Chư Tăng những 
Bậc Tỳ Kheo thêm tuổi đạo, là 
mùa Hiếu Hạnh, ngày Phật hoan 
hỷ, ngày mà bao nhiêu oan hồn, 
sinh linh đang chờ cứu thoát. 
Ngày của những ai, biết hoài 
niệm đến những bậc Tôn Túc 
vì Đạo Pháp và Dân Tộc, đã hy 
sinh vì lý tưởng tự do bình đẳng 
của nhân loại; những bậc Tiền 
Bối hữu công; Anh Linh Thánh 
Tử Đạo; những vị Anh Hùng bất 
khuất vì Nước xả thân đã nằm 
sâu dưới lòng đất lạnh. Những 
Bậc quá vĩ đại như thế, để lại 
một Đất Nước, đã đượm nhuần 
trong từng trái tim của người hậu 
thế, lịch sử đã chứng minh dấu 
ấn xưa vẫn còn đó. Lại là ngày 
của những người con Phật muốn 
thể hiện lòng thành kính đối với 
hai Đấng Sanh Thành dưỡng dục, 
“Cha và Mẹ”. 

Nơi đất khách muôn trùng, 
Pháp Tỷ không có gì gởi tặng 
Pháp Muội. Đây là món quà bằng 
tấm lòng thành của Pháp Tỷ, xin 
gởi đến chia sẻ với Pháp Muội đã 
mất Mẹ. 

Pháp Tỷ rất hiểu và đồng cảm, 
Pháp Muội đã mất Mẹ, là những 
nỗi đau thương mất mát lớn lao vô 
cùng tận, không gì có thể thay thế 
được, có thể nói như thịt róc từng 
mãnh nhức tận xương tuỷ đau lắm. 
Vì người con mất mẹ, nước trong 
nguồn cũng như ngừng tuôn, như 
mây mù che lấp cả bầu trời, như 
sao mai rơi rụng, như sữa đề hồ đã 
đóng băng.

Vì Mẹ là đấng sinh thành 
tạo nên chúng ta, Mẹ đã vá từng 
mãnh áo, Mẹ đã đội sương mù 
trong đêm cho kịp chuyến hàng 
khuya, Mẹ đã dầm mưa dãi nắng, 
để kiếm từng đồng tiền, cho con 
ăn học để kịp chúng bạn, Mẹ 
quán xuyến dạy dỗ lúc Ba vắng 
mặt, Mẹ đợi chúng ta trong mâm 
cơm hằng bữa lúc trời chiều tan 
học. Mẹ tuyệt vời như vậy đó.

Ngôn ngữ trần gian như túi 
rách

Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ 
Yêu!    

Giờ đây, nơi xứ người, Pháp 
Muội cảm thấy bơ vơ, lạc lỏng, 
phải tự phấn đấu. Vì còn non nớt 
làm sao tránh khỏi sự vụng về 
thất bại, chính vì thế Mẹ mất là 
một điều bất hạnh vô vàn thương 
tiếc. Làm sao Em không buồn, 
không khóc, không nhớ, không 
thất vọng, Vì:

Mẹ là trăng sao dẫn đường 
con lạc lối 

Mẹ là ánh hồng sưởi ấm giữa 
đêm đông.

Pháp Muội thương! Em hãy 
khóc và khóc thật nhiều và thật 
nhiều, khóc đến lúc nào trong tâm 
hồn cảm thấy giọt lệ tuôn ra là 
một thứ gì nó lạ lắm. Nó ướt nơi 
đôi mắt nhưng lại làm mềm ở trái 
tim. Đôi mắt thì nhòa rồi sáng lên, 
nhưng trái tim thì nhũn đi và mù 
lòa. Mê muội. Cho nên đừng khóc. 
Là như vậy đó, bi thương trên đời 
mà các Em đã gặp phải. Đừng 
khóc. Đúng vậy! Phải. Khóc chỉ 
làm thêm tê bại ý chí mà thôi. Hà 
huống Pháp Muội là Thích Nữ, thì 
phải cứng rắn, mạnh dạng, không 
thể khóc sướt mướt, ủy mị như 
những người con gái ngoài đời 
được. Pháp Muội! Em phải dũng 
mãnh đứng dậy, “đứng trên tất cả 
để sống vì tất cả” . Đứng trên tất 
cả là đặt mình vào cương vị thoát 
tục, từ bỏ những rộn ràng của thế 
nhân, từ tham lam, thù hận, si mê, 
ức kỷ, cho đến cả những thứ tình 
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cảm mủn mẳn riêng tư. Khóc, 
người ta quan niệm rằng, đó là sự 
xúc cảm của khổ đau, dâng lên đến 
một cao độ khiến người ta bật lên 
tiếng nấc, và nước mắt cứ theo đó 
tuôn trào. Đó là tiếng nói đặc biệt 
và chính xác nhất của nỗi thống 
khổ, khi mà ngôn ngữ không có 
khả năng, để diễn tả nó một cách 
trọn vẹn được. Theo nghĩa ấy, có 
thể loại trừ ra, những lần trong đời 
mà chúng ta chỉ ứa lệ, hay nghẹn 
ngào qua một phút xúc động nào 
đó. Và cũng theo nghĩa ấy, Pháp 
Muội, em đã khóc vì em cảm thấy 
mình đã mất Mẹ. Nhưng Pháp 
Muội, em đừng quên rằng:

 “Mẹ của ai rồi cũng phải ra 
đi thôi”, ngay cả bản thân mình 
rồi cũng phải đi trên chuyến đò 
ấy. Điều quan trọng khi Mẹ còn 
sống, mình đã làm được những 
điều không trái ý đau lòng Mẹ, đã 
biết cách hướng dẫn Mẹ đi trên 
con đường an lạc giải thoát của 
Chư Phật, Chư Tổ đã khai sáng. 

Pháp Muội, Em đã làm được như 
vậy rồi đó Hôm nay, lại được làm 
người xuất gia, lại có phước ở 
cùng chúng Tăng, được sinh hoạt 
tu tập dưới mái Chùa mà em đã 
cắt bỏ mái tóc phủi sạch bụi trần, 
vẻ đẹp mà bao nhiêu người con 
gái quan niệm, mái tóc là tầm vóc 
của con người. Giờ phút này Pháp 
Muội, vì Mẹ mình, vì người con 
có hiếu, vì Tổ Tiên, vì lý tưởng 
chiếc áo mình đang mặc, thì phải 
mặc làm sao cho đúng nghĩa. 
Pháp Tỷ biết chiếc áo không làm 
nên Thầy Tu, nhưng Pháp Muội 
em nên nhớ, Thầy Tu không rời 
chiếc áo. Hãy nỗ lực bằng những 
kiến thức mà em đã có, đang có, 
đã học ở nơi những Bậc Tôn Túc, 
ở chùa, trường đạo, trường đời, 
hay ở ngoài xã hội v.v.. Hãy làm 
những gì đó theo khả năng của 
chính mình. 

Pháp Tỷ tin rằng, Mẹ của 
Pháp Muội, hay Mẹ của những 
ai, dù ở cảnh giới nào cũng an 

vui, cũng mỉm cười, khi nhìn thấy 
người con gái của mình đã làm 
được những điều hữu ích. 

Nơi đây, Pháp Tỷ xin đốt 
nén hương lòng dâng lên Mười 
Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ 
Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, xin 
nguyện cầu Cha Mẹ hiện tại 
Phước Thọ Thăng Long, thâm 
tín Tam Bảo, Cha Mẹ quá vãng 
siêu sanh Lạc Quốc, Cửu Huyền 
Thất Tổ pháp giới chúng sanh 
đều đồng thành Phật đạo. Trong 
đó cũng có Cha Mẹ và người thân 
của Pháp Muội rồi đó.

Pháp Muội! Em hãy sống 
ngẩng cao đầu đi bằng đôi chân 
của chính mình, vì Lý tưởng cao 
quý của người xuất gia, để đền 
đáp Tứ Ân trong muôn một. Sống 
không hư danh, mình là Thích Nữ 
con gái của dòng họ Thích, Pháp 
Muội nhé!        

Nay gởi  
Pháp Tỷ, Tỳ Kheo Ni  
Thích Nữ Diệu Như

Thanh Trí Cao

Thêm Chi?
 
Lung linh bờ mộng bóng trăng gầy
Bồng bềnh mây bạc lối hạc bay
Cõi ấy xuân về mai vàng rực
Chân dung ai vẽ tuổi thơ ngây
Quê hương khao khát thoát lưu đầy
Nhưng rồi ong bướm lại bủa vây
Chủ nghĩa mị dân bán hồn nước
Bầy tôi chia lợi chúng cuồng quay

Còn gì hương sắc của mênh mông
Bán đi bán lại chết tuổi hồng
Có kẻ khóc thầm cái thân phận
Đầu thai lầm lỡ kiếp long đong
Nỗi buồn khơi lại kiếp xa xưa
Non cao một thuở ý không vừa
Rời cõi mông mênh về với mẹ
Để cười, để khóc kiếp đong đưa
Ly tao thành quách bởi chiến chinh
Còn đây phong cách lộ chân hình
Đại sự chôn vùi trong giấc ngủ
Niềm đau quặn thắt bước điêu linh
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Chữ Hiếu Của Người Phật Tử
NS. Thích Nữ Như Quang

Cứ mỗi độ thu về hoa sen 
đua nở,là báo hiệu mùa 
VU LAN BÁO HIẾU 
lại trở về với người con 

Phật trên mọi miền đất nước. 
Thật vậy, nói đến VU LAN là 

ta nói đến việc báo đáp công sanh 
thành dưỡng dục của cha-mẹ, mà 
rất nhiều kinh điển của chư Phật 
đã đề cập đến, và cho đến nay các 
nhà văn nhà thơ cũng đã viết lên 
những dòng thơ văn tuyệt tác để 
ca ngợi tình cha nghĩa mẹ,nhưng 
không có ngôn từ nào có thể diễn 
đạt được cho cạn ý.

“Ngôn ngữ trần gian khờ dại 
quá, 
đựng sao đầy hai chữ MẸ ƠI’’

Vâng, con người được sinh ra 
từ tinh cha huyết mẹ, được dưỡng 
nuôi, chăm chút vất vả từng 
ngày, hy sinh lo lắng cho các con 
từng miếng ăn giấc ngủ, rồi chạy 
ngược, chạy xuôi quên ăn bỏ ngủ 
những khi con biếng ăn, nhác 
học, trăm bề suy tư thầm lặng.

“Cha một đời oằn vai gánh 
nặng,

Mẹ một đời đôi dép lạc bàn 
chân.”

Ở đây ta muốn đi sâu thêm 
một bước nữa để nói về chữ hiếu 
của người xuất gia, hay nói cách 
khác là cách báo ơn của hàng 
Thích Tử: “Thượng báo tứ trọng 
ân, hạ tế tam đồ khổ”. Thế thì tứ 
trọng ân là gì? Xin thưa đó là ân 
thiên địa, ân quốc gia chính trị, 
ân sư trưởng, phụ mẫu và ơn tín 
thí đàn việt. Con người sinh ra 
và tồn tại được không thể ngoài 
bốn ơn này được. Nhờ sự che 
chở của đất trời, mà con người và 

mọi sinh linh trên thế giới được 
sống, nhưng để sống được an ổn 
trong một quốc gia thái bình hay 
không, còn phải phụ thuộc sự 
khéo léo lèo lái của bộ phận lãnh 
đạo chính trị để an dân lập quốc. 
Bên cạnh đó là được sự dạy dỗ 
của Cha Mẹ -Thầy Tổ mà chúng 
ta mới hiểu được lẽ thật của cuộc 
đời, thông qua sự dưỡng nuôi 
bằng những dòng sữa pháp của 
Chư Phật và Thầy Tổ trong từng 
ngày tu tập và tỉnh thức, từ đó 
mới luôn ý thức rằng ta còn nặng 
nợ thì phải sống và hành trì như 
thế nào để có thể đền trả được 
phần nào “bốn ân” sao cho không 
hỗ thẹn với Chư Phật -Thầy Tổ 
và Cha Mẹ.

Là tu sĩ, chúng tôi luôn ý thức 
rằng cuộc đời này luôn là sự đổi 
thay vay trả, vì sao? Đức Phật 
dạy hàng Tỳ Kheo không được 
làm nghề nghiệp thế tục để tự 
nuôi sống. Ngài khích lệ người 
xuất gia phải nghiêm trì giới luật, 
siêng học kinh luật luận, trau dồi 
trí tuệ, ban đêm phải ngồi thiền… 
lấy định lực để tu tập phải biết 
trách nhiệm và vị trí của mình, 
đem Phật pháp chia sẻ với mọi 
người, và cứu độ ba cõi. Đức Phật 
cũng dạy hàng Phật tử tại gia luôn 
đồng hành và hỗ trợ tài vật, cần 
cù lao động góp phần cống hiến 

tài lực cho đất nước phồn vinh, 
cung dưỡng báo ơn Cha Mẹ, xây 
dựng ngôi Tam Bảo cho vững 
mạnh bằng cách luôn phản quang 
tự kỷ, không nhìn lỗi người, luôn 
dùng lời ái ngữ và nở nụ cười trên 
môi đối với mọi người, có thế thì 
mới thể hiện được tinh thần của 
các bậc tiền bối, xứng danh là 
Phật tử.

 “Phật pháp hằng truyền 
nhờ Tăng già hoằng hóa. Thiền 
môn nghiêm tịnh do tín thí cúng 
dường”.

Đây chính là cách báo ân 
đúng nghĩa nhất của người Phật 
tử thâm tín. Trước khi dứt lời, xin 
được trích hai câu thơ của một vô 
danh tác giả để nói lên tâm tư của 
chính mình

“Ta mang ơn nặng cuộc đời,
Nguyện xin một kiếp trọn đời 
hiến dâng.”
“Become a monk we all have 
debts,
Our whole life dedicated to 
help people.”

Tỳ Kheo Ni 
Thích Nữ Như Quang
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TÌM HIỂU GIÁO NGHĨA CỦA

TỊNH ĐỘ CHÂN TÔNG NHẬT BẢN
ĐỊNH HUỆ dịch

Tranh họa ngài Thân Loan

H ệ thống giáo nghĩa Chân Tông được kiến lập 
qua tác phẩm chủ yếu của ngài Thân Loan 
(1173-1262) là Giáo Hành Tín Chứng (Đại 

Chánh Tạng tập 83). Các trứ tác sau này của Ngài 
chỉ là bổ sung và phát triển quan điểm này từ các 
phương diện khác. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu 
kết cấu toàn thể hệ thống giáo nghĩa Chân Tông và 
các đặc điểm của nó. 

A. Kết cấu toàn thể của giáo nghĩa Chân Tông 
- Giáo, Hành, Tín, Chứng:

Tịnh Độ Chân Tông vốn là Tịnh Độ giáo đối 
ứng với “Các giáo thuộc Thánh đạo”, thật ra là chỉ 
cho Tịnh Độ Tông của ngài Nguyên Không (1133-
1212). Về sau nó được dùng chỉ riêng cho tông phái 
Tịnh Độ do ngài Thân Loan sáng lập. Tịnh Độ Chân 
Tông Nhật Bản thường được gọi tắt là Chân Tông, 
nhân vì đề xướng “Chỉ nhất hướng chuyên niệm 
Phật Vô Lượng Thọ”, trên lịch sử cũng đã từng được 
gọi là Nhất Hướng Tông. Do vì ngài Thân Loan gọi 
tín đồ là “Ngự môn đồ chúng” nên cũng gọi là Môn 
Đồ Tông. Đến thời cận đại (1872) mới chính thức 
gọi là Tịnh Độ Chân Tông. 

Trong tác phẩm “Giáo Hành Tín Chứng”, ngài 
Thân Loan từ bốn phương diện Giáo, Hành, Tín, 
Chứng đã kiến lập hệ thống giáo nghĩa của Tịnh Độ 
Chân Tông. 

- Giáo tức là giáo pháp, thực ra là chỉ kinh điển 
chủ yếu dùng để y cứ, cho rằng chỉ có Kinh Vô 
Lượng Thọ (gọi tắt là Đại Kinh) mới là giáo chân 
thật của Phật, nghĩa là: “Đức Phật Thích-ca xuất 
hiện ở thế gian tuyên dương giáo pháp cứu vớt quần 
sanh, là tông thú của kinh, tức là lấy danh hiệu Phật 
làm tông chỉ của kinh” (quyển 1). “Bản nguyện 
Như Lai” nói ở đây tức là nguyện thứ 18 trong 48 
lời nguyện của Phật A-di-đà trước khi thành Phật. 
Nguyện thứ 18: 

“Nếu tôi thành Phật, chúng sanh ở khắp mười 
phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi, thậm 
chí mười niệm, nếu chẳng được sanh thì tôi không 
thành Chánh giác”. 

Nguyện này được gọi tắt là “Nguyện niệm Phật 
vãng sanh”. Trong tác phẩm Tuyển Trạch Bản 
Nguyện Niệm Phật Tập, ngài Nguyên Không luận 
chứng nguyện này là “Vãng sanh bản nguyện”. Nói 
“Niệm Phật” tức là niệm danh hiệu “Nam mô A-di-
đà Phật”. Ngài Thân Loan cho đây là tông chỉ của 
kinh này. 
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Ngài Không Nguyên lấy “ba kinh, một luận”1 
làm kinh điển y cứ chính. Ngài Thân Loan tuy kế 
thừa quan điểm “Niệm Phật vãng sanh bản nguyện” 
của ngài Nguyên Không đối với Di-đà, nhưng chỉ 
lấy Kinh Vô Lượng Thọ làm kinh điển y cứ chính, ở 
dưới tên kinh này đặc biệt ghi chú “Giáo pháp chân 
thật, Tịnh Độ Chân Tông”. 

- Hành tức là tu hành, thực ra là chỉ cho nội 
dung tu hành, tức xưng niệm danh hiệu “Nam mô 
A-di-đà Phật”. Ngài Thân Loan nói: “Xưng danh 
hiệu Vô Ngại Quang Như Lai (tức A-di-đà Phật). 
Hạnh này nhiếp hết thảy các thiện pháp, đủ các 
cội gốc công đức, rất mau viên mãn công đức nhất 
thật chân như quý báu mênh mông như biển cả, nên 
gọi là đại hạnh” (quyển 2). Xưng danh niệm Phật 
là căn cứ vào điều nguyện thứ 17 trong Kinh Vô 
Lượng Thọ: 

“Lúc tôi thành Phật, vô lượng chư Phật ở thế 
giới khắp mười phương nếu chẳng ngợi khen danh 
hiệu của tôi thì tôi không ở ngôi Chánh giác”.

Ngài Thân Loan gọi nguyện này là “nguyện chư 
Phật xưng dương”, “nguyện chư Phật ngợi khen”, 
“nguyện tuyển trạch xưng danh”. 

Chúng sanh niệm danh hiệu Phật có thể đoạn 
trừ tất cả vô minh và sanh tử phiền não, thỏa mãn 
tất cả nguyện vọng. “Xưng danh là chánh nghiệp 
tối thắng tối diệu. Chánh nghiệp đó là niệm Phật”, 
“Một niệm tức là một tiếng, một tiếng tức là một 
niệm, một niệm tức là một hạnh, một hạnh tức 
là chánh hạnh, chánh hạnh tức là chánh nghiệp, 
chánh nghiệp tức là chánh niệm, chánh niệm tức 
là niệm Phật, là Nam mô A-di-đà Phật” (quyển 2). 
Đây là lấy miệng xưng cùng tâm niệm đồng thời 
khởi, dù chỉ trong tâm tưởng đến danh hiệu Di-đà 
cũng kể là niệm Phật. 

Trong Tịnh Độ Văn Tụ Sao giảng càng rõ hơn: 
“Một tiếng tức là xưng niệm, xưng niệm tức là ức 
niệm, ức niệm tức là chánh niệm, chánh niệm tức 
là chánh nghiệp”. Do Phật A-di-đà có bản nguyện 
nhiếp thủ tất cả chúng sanh niệm Phật vãng sanh 
Tịnh độ Cực Lạc, cho nên “Thánh nhân lớn nhỏ, 
người ác nặng nhẹ” đều có thể nhờ “sức bản 
nguyện” của Phật mà thông qua niệm Phật vãng 
sanh Tịnh độ, “niệm Phật thành Phật”. Ngài nói: 

“Tha lực là nguyện lực của Như Lai” (quyển 2). 
Tự giải tự ngộ, tự tu công đức đều là “tự lực”, 

Ngài cho rằng thời đại mạt pháp phải nhờ vào tha 
lực của Phật Di-đà mới có thể vãng sanh giải thoát. 
Điều này tuy là chủ trương nhất quán của Tịnh Độ 
giáo, nhưng ngài Thân Loan càng nhấn mạnh đến 
tín tâm tuyệt đối vào tha lực của bản nguyện A-di-
đà. Trên cơ sở đầy đủ tín tâm này lại tu chánh niệm, 
chánh hạnh niệm Phật thì nhất định được vãng sanh, 
thành Phật, đó là “chóng đến cõi nước quang minh 
vô lượng, chứng đại bát niết-bàn” (quyển 2). 

- Tín là chỉ cho tín tâm tuyệt đối với điều nguyện 
thứ 18 (Vãng sanh bản nguyện) của Phật A-di-đà 
trong Kinh Vô Lượng Thọ. Điều nguyện này của 
Phật A-di-đà là “Tuyển trạch bản nguyện”, cũng 
gọi là “nguyện chí tâm tín nhạo”, “nguyện vãng 
tướng tín tâm”, đây là một điều nguyện quan trọng 
nhất trong 48 lời nguyện của Phật A-di-đà. Tin Phật 
một cách chí thành vô hạn, vui mừng phát nguyện 
sanh về Tịnh độ Cực Lạc ở Tây Phương, tín tâm này 
tương thông với bản nguyện của Phật A-di-đà, nhờ 
đó có thể nhờ vào tha lực của Phật mà vãng sanh 
Tịnh độ, chứng đại niết-bàn. Vì thế, gọi tín tâm này 
là “đại tín tâm”, là “phương thuốc trường sinh bất 
lão”, là “nghệ thuật xảo diệu hân tịnh yếm uế”, là 
“trực tâm tuyển trạch hồi hướng”, là “tín nhạo lợi 
tha sâu rộng”, là “chân tâm kim cương bất hoại”, 
là “tịnh tín dễ vãng sanh mà không có người tu”…, 
là “con đường tắt thế gian khó tin”, là “nhân chân 
chánh chứng đại bát niết-bàn” (quyển 3). 

Về quan hệ Tín và Hành, Ngài nói: “Tín tâm 
chân thật ắt có đủ danh hiệu, danh hiệu chưa chắc 
có đủ tín tâm vào nguyện lực” (quyển 3), ý nói có tín 
tâm đối với Tịnh độ và nguyện lực của Phật A-di-đà 
thì cũng là có đủ hạnh xưng niệm danh hiệu A-di-
đà. Nhưng chỉ niệm danh hiệu, không nhất định 
là có tín tâm này. Vả lại, tu hạnh xưng danh niệm 
Phật chỉ là một cách sinh ra tín tâm, thông qua xưng 
niệm danh hiệu có thể sanh ra tín tâm tuyệt đối đối 
với nguyện lực của Phật A-di-đà. 

Ngài Thân Loan dẫn Kinh Vô Lượng Thọ: 
“Các chúng sanh nghe danh hiệu Phật A-di-đà tín 
tâm hoan hỷ”. Giải thích: “Chúng sanh nghe bản 
nguyện của Phật sanh khởi lòng tin trước sau không 
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nghi, ấy gọi là nghe. Tín tâm nghĩa là tín tâm hồi 
hướng bản nguyện lực” (quyển 3). Đây là do nghe 
nói đến nguyên nhân Phật A-di-đà phát nguyện thì 
sẽ tin sâu chẳng nghi đối với “bản nguyện lực” của 
Phật A-di-đà, nhờ đó mà có đủ tín tâm đối với tha 
lực Di-đà. Ngài cho rằng cái nhân vãng sanh Tịnh 
độ không phải là hạnh xưng niệm danh hiệu Phật 
mà chính là tín tâm, là tín cho nên nói: “Tín tâm là 
không hai tâm, nên nói là nhất niệm, cũng gọi là 
nhất tâm, nhất tâm là nhân chân thật của báo độ 
thanh tịnh”. 

“Một niệm vãng sanh tức là chuyên tâm. 
Chuyên tâm tức là thâm tâm. Thâm tâm tức là thâm 
tín. Thâm tín tức là kiên cố thâm tín. Kiên cố thâm 
tín tức là quyết định tâm. Quyết định tâm tức là vô 
thượng tâm. Vô thượng tâm tức là chân tâm. Chân 
tâm tức là tương tục tâm. Tương tục tâm tức là thuần 
tâm. Thuần tâm tức là ức niệm. Ức niệm tức là chân 
thật nhất tâm. Chân thật nhất tâm tức là đại khánh 
hỷ tâm. Đại khánh hỷ tâm tức là chân thật tín tâm. 
Chân thật tín tâm tức là kim cương tâm. Kim cương 
tâm tức là tâm nguyện làm Phật. Tâm nguyện làm 
Phật tức là tâm độ chúng sanh. Tâm độ chúng sanh 
tức là tâm nhiếp thủ chúng sanh sanh về Tịnh độ An 
Lạc. Tâm này tức tâm đại Bồ-đề. Tâm này là tâm 
đại từ bi. Tâm này do trí huệ quang minh vô lượng 
sanh, cho nên nguyện hải bình đẳng. Nguyện hải 
bình đẳng nên phát tâm bình đẳng. Phát tâm bình 
đẳng nên đạo bình đẳng. Đạo bình đẳng nên đại 
từ bi bình đẳng. Đại từ bi bình đẳng là chánh nhân 
thành Phật.” (quyển 3). 

Một niệm muốn vãng sanh Tịnh độ Di-đà chính 
là “chân thật tín tâm” của sự vãng sanh, chính là 
“tâm nguyện làm Phật”…, là “chánh nhân thành 
Phật”. Một niệm có tính quyết định tức là “nhất 
niệm tịnh tín”, là nguyên nhân căn bản của sự vãng 
sanh và thành Phật. Về sau, trong nội bộ Chân Tông 
gọi đó là “tín tâm là gốc”. 

Ngài Thân Loan còn chủ trương, sau khi một 
người đã xây dựng được tín tâm đối với nguyện 
lực Di-đà vẫn phải xưng niệm danh hiệu Di-đà. Sự 
xưng niệm này tuy chẳng phải là chánh nhân đưa 
đến vãng sanh Tịnh Độ, nhưng là biểu thị sự báo 
đáp ân Phật, nên Ngài nói: “Cần phải thường xuyên 

xưng niệm danh hiệu Như Lai để báo đáp ân từ bi 
hoằng thệ của Phật A-di-đà” (quyển 2).

- Chứng tức là kết quả tu hành, là cảnh giới đạt 
đến. Ngài nói, bất cứ người nào “không phân biệt 
sang hèn, tăng tục, nam nữ, già trẻ, không luận tạo 
tội nhiều ít, tu hành bao lâu” (quyển 3), chỉ cần 
có đủ tín tâm tuyệt đối với Tịnh độ và nguyện lực 
của Phật A-di-đà, sau khi chết liền được “nhập vào 
hàng ngũ Đại thừa chánh định tụ (tức là đạt đến địa 
vị Bất thoái chuyển của Bồ-tát). Vì trụ chánh định 
tụ ắt đến diệt độ. Ắt đến diệt độ tức là thường lạc. 
Thường lạc tức là tất cánh tịch diệt. Tịch diệt tức 
vô thượng niết-bàn. Vô thượng niết-bàn tức pháp 
thân vô vi (quyển 4). Tịnh độ An Lạc là “Vô lượng 
quang minh độ”, “chân báo Phật độ” (quyển 5). 
Vãng sanh Tịnh Độ tức là đạt đến triệt để giải thoát 
thành Phật. Ngài Thân Loan minh xác chủ trương 
vãng sanh tức là thành Phật. 

Ngài Thân Loan cho rằng Kinh Quán Vô Lượng 
Thọ (Quán Kinh, Ngài gọi là “Yếu môn”) và Kinh 
A-di-đà (Tiểu Kinh, Ngài gọi là “Chân môn”) đều 
là Tịnh Độ giáo thuộc “phương tiện”, “tự lực giả 
môn”. Chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ mới là giáo chân 
thật tuyên thuyết bản nguyện tha lực Di-đà. Nhưng 
Ngài lại nói: “Ba kinh đều do Đức Phật Thích-ca 
tự thuyết”, “đều lấy kim cương tâm, chân tâm làm 
trọng yếu. Chân tâm tức là đại tín tâm”, “đại cương 
của ba kinh này tuy có nghĩa hiển bày và nghĩa ẩn 
mật, nhưng cũng đều nói tín tâm là động cơ thể 
nhập” (quyển 6). Ba kinh đều nhất trí khuyên chúng 
sanh niệm Phật và đều dạy dùng tín tâm để vãng 
sanh Tịnh độ. Vì thế dù đối với Quán Kinh hay Tiểu 
Kinh cũng cần phải thấu qua văn tự mà nhận thức 
chân ý ẩn tàng trong đó để kiến lập tín tâm tuyệt đối 
với nguyện lực Di-đà. 

Năm 1255, ngài Thân Loan, sau khi trở về kinh 
đô, trứ tác Ngu Ngốc Sao 2 quyển, Trong tác phẩm 
này, Ngài đề xuất lý luận phán giáo của mình, tức 
là phân loại bình luận toàn bộ Phật pháp. Ngài đem 
Phật pháp chia thành hai giáo: Đại thừa và Tiểu 
thừa. Lại chia Đại thừa làm Nan hành đạo (tức là tự 
lực Thánh đạo môn) và Dị hành đạo (tức là tha lực 
Tịnh độ môn). Tự lực Thánh đạo môn được chia làm 
Tiệm giáo và Đốn giáo, Ngài lại dùng các từ vựng 
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“Thụ”, “Hoành”, “Thụ xuất”, “Thụ siêu”, “Hoành 
xuất”, “Hoành siêu” để tiến hành bình luận về toàn 
bộ Phật pháp. 

- Thụ là chỉ cho trình tự tu hành trước sau cạn 
sâu. 

- Hoành là không có trình tự thứ lớp. 
- Xuất là xuất ly tam giới đạt đến giải thoát. 
- Siêu là đạt ngay đến cảnh giới giác ngộ tối 

cao. 
Ngài Thân Loan dùng “Thụ” đại biểu cho Thánh 

đạo môn, dùng “Hoành” đại biểu cho Tịnh Độ môn. 
“Thụ xuất” là chỉ cho tiệm giáo trong Thánh đạo 

môn như Pháp Tướng tông … chủ trương “quyền 
giáo” phải trải qua nhiều kiếp tu hành. 

“Thụ siêu” là chỉ cho đốn giáo trong Thánh đạo 
môn như Hoa Nghiêm tông, Thiên Thai tông, Thiền 
tông … chủ trương “thật giáo” ngay nơi thân này là 
Phật, ngay thân này thành Phật. 

“Hoành xuất” là “tự lực phương tiện giả môn” 
trong tha lực Tịnh Độ môn, chỉ cho giáo pháp nói 
phải tu thiện công đức và chín phẩm vãng sanh 
trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. 

“Hoành siêu” là giáo pháp chân thật của “tuyển 
trạch bản nguyện” trong tha lực Tịnh Độ môn, tức 
là giáo pháp nói về vãng sanh báo độ trong Kinh Vô 
Lượng Thọ. 

“Hoành xuất” là tiệm giáo trong Tịnh Độ môn. 
“Hoành siêu” là đốn giáo trong Tịnh Độ môn. Sự 
phán giáo này đề cao địa vị Kinh Vô Lượng Thọ 
và luận thuyết của Ngài Thân Loan về tín tâm tuyệt 
đối đối với tha lực Di-đà là giáo thuyết căn bản của 
việc vãng sanh thành Phật.

B. Tín tâm là gốc và vãng sanh thành Phật 
siêu việt thiện ác:

Lý luận thiện ác báo ứng rất phổ biến trong 
truyền thống Phật giáo, cũng như giáo nghĩa có 
ảnh hưởng rất lớn trong dân gian. Theo lý luận 
này, người hành thiện tích đức đời sau sẽ được báo 
ứng tốt đẹp (sanh lên trời hoặc sanh vào nhà giàu 
sang ở nhân gian), kẻ làm ác tạo tội bị báo ứng xấu 
(sanh làm súc sanh hoặc đọa địa ngục…). Trong 
điều kiện lịch sử đương thời, lý luận này kết hợp với 
luân lý của xã hội đưa đến tác dụng thưởng thiện 
phạt ác. Tại nội bộ Phật giáo, lý luận thiện ác báo 

ứng là giáo nghĩa thuộc tầng bậc thấp hướng đến 
số đông tín đồ bình dân. Ngoài ra, mỗi tông phái 
Tiểu thừa hoặc Đại thừa còn có một hệ thống giáo 
nghĩa tu hành giải thoát mang tính triết học tư biện 
ở tầng bậc sâu hơn. Tịnh Độ tông đem các giáo phái 
và giáo nghĩa của Phật giáo trước đó gọi chung là 
Thánh đạo môn “tự lực”, “nan hành”, đề cao vai 
trò của “chuyên tu niệm Phật” vãng sanh Tịnh độ 
(giải thoát). Điều này tuy phủ định đối với các luận 
điểm sự tu hành giải thoát của Phật giáo trước kia và 
thiện ác báo ứng, nhưng vẫn chủ trương niệm Phật 
tiêu tội như đã nói: “Xưng niệm một tiếng Phật liền 
trừ năm trăm vạn kiếp tội”. Tịnh Độ Chân Tông lại 
tiến thêm một bước cho rằng vãng sanh (tức thành 
Phật) không có quan hệ gì đến hành vi thiện ác, mà 
do tín tâm đối với nguyện lực Di-đà quyết định, nên 
cho rằng niệm Phật tiêu tội thuộc về “tự lực” và phủ 
định nó. 

Tư tưởng của Thân Loan cho rằng tín tâm tuyệt 
đối đối với bản nguyện Di-đà là “nội nhân”, là “chân 
nhân”, là “chánh nhân” vãng sanh thành Phật. Vãng 
sanh thành Phật đã do tín tâm quyết định vậy thì 
không quan hệ gì đến thiện ác của cá nhân. 

Ngài Thân Loan nói: “Bản nguyện Di-đà không 
phân biệt người già, trẻ, kẻ thiện, ác. Phải biết tín 
tâm là cội gốc. Mục đích của bản nguyện Di-đà là 
cứu vớt chúng sanh tội ác sâu nặng, phiền não lẫy 
lừng. Nếu như tin bản nguyện Phật thì không cần 
thiện hạnh khác. Không có thiện hạnh nào hơn niệm 
Phật. Chẳng cần sợ ác hạnh, vì nó không ngăn ngại 
được bản nguyện Di-đà, làm trở ngại chúng sanh ác 
hạnh vãng sanh” (THÁN DỊ SAO). “Người phát 
được nhất niệm hỷ ái tâm (tức là tâm niệm nguyện 
vãng sanh Tịnh độ) chẳng đoạn phiền não mà đắc 
niết-bàn”. (GIÁO HÀNH TÍN CHỨNG, quyển 
2). “Bất luận người chết dù thiện hay ác, hễ có tín 
tâm quyết định thì người ấy ắt trụ chánh định tụ” 
(nghĩa là trụ Bất thoái chuyển, ngài Thân Loan giải 
là “tương đương với Phật vị”) (MẠT ĐĂNG SAO). 

Ngài Thân Loan chủ trương tín tâm vãng sanh, 
nói cho cùng cũng là do Di-đà ban cho, vì tương 
thông với bản nguyện Di-đà nên có sức bất tư nghì. 
Người có đủ tín tâm này, sau khi chết thần thức có 
thể “hoành siêu ngũ thú, bát nạn”, “tức thì nhập 
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vào hàng ngũ Đại thừa chánh định tụ”, tức là vãng 
sanh thành Phật. Tín tâm này cũng một loại với bản 
nguyện Di-đà đã siêu việt thiện ác, chính tà của xã 
hội thế gian. Niệm Phật được xây dựng trên cơ sở tín 
tâm này là “phi thiện, phi ác, phi đốn, phi tiệm, phi 
định, phi tán, phi chánh quán, phi tà quán, phi hữu 
niệm, phi vô niệm, phi bình thường, phi lâm chung, 
phi đa niệm, phi nhất niệm, chỉ là niềm tin chẳng thể 
nghĩ bàn, chẳng thể lường, chẳng thể nói”. (GIÁO 
HÀNH TÍN CHỨNG, quyển 3). “Niệm Phật lấy vô 
nghĩa làm nghĩa, chẳng thể lường, chẳng thể nói, 
chẳng thể nghĩ bàn” (THÁN DỊ SAO). 

Ngài Thân Loan có lúc gọi pháp Niệm Phật 
vãng sanh tin tuyệt đối vào tha lực này là “tự nhiên 
pháp nhĩ” (MẠT ĐĂNG SAO). Mục đích của giáo 
thuyết này là để củng cố vững vàng lòng tin của 
chúng ta đối với Phật A-di-đà cùng bản nguyện 
Tịnh độ của Ngài, mà không cần phải lo nghĩ đến 
dĩ vãng của mình và các hành vi thiện ác từ nay về 
sau. Ngài Thân Loan thậm chí còn nói: “Hành giả 
có đủ tín tâm thì thiên thần địa kỳ kính phục, ma 
giới ngoại đạo chẳng thể chướng ngại, tuy có tội 
ác cũng chẳng thể thọ nghiệp báo”, “dẫu giết vạn 
người cũng có thể vãng sanh” (THÁN DỊ SAO). 
Cho rằng hành vi thiện ác là do nghiệp đời trước 
quyết định, làm thiện không trợ giúp cho việc vãng 
sanh, làm ác cũng không chướng ngại vãng sanh. 
Theo các tài liệu để lại2 có một số tín đồ căn cứ vào 
lời nói này rồi “chuyên ỷ lại bản nguyện”, tuyên 
truyền “tạo ác vô ngại”. Ngài Thân Loan phản đối 
bọn người này, và Ngài nói, làm ác sẽ làm chướng 
ngại người khác niệm Phật, sẽ bị luật pháp của Nhà 
Nước trừng trị và người đời phản đối, còn đối với 
Chân Tông thì “như trùng trên thân sư tử trở lại ăn 
thịt sư tử”. 

Ngài Thân Loan chú trọng vào tín ngưỡng tuyệt 
đối với tha lực bản nguyện Di-đà, nên xếp pháp tu 
“niệm Phật tiêu tội” vào loại tu hành “tự lực”, cũng 
là biểu thị sự phản đối của Thân Loan đối với quan 
điểm “niệm một tiếng Phật tiêu tán mười ức kiếp 
tội nặng”. Ngài cho rằng quan điểm này không làm 
cho chúng ta kiến lập được tín tâm vãng sanh, nên 
vẫn thuộc về tin “tâm của tự lực”, chứ “chẳng phải 
tín tâm của tha lực”. Ngài nói nếu như tin ở bản 
nguyện “nhiếp thủ chẳng bỏ” của Di-đà, thì dù cho 

“phạm nhiều tội nghiệp lúc lâm chung không niệm 
Phật cũng có thể cấp tốc vãng sanh”. Ngài còn nói, 
người đã có tín tâm đối với bản nguyện Di-đà “một 
đời niệm Phật chỉ vì báo ân Như Lai, cảm tạ ân đức 
Như Lai”. Từ quan điểm này, chúng ta có thể thấy 
sự khác biệt của Chân Tông và Tịnh Độ Tông của 
ngài Nguyên Không chủ trương “niệm Phật càng 
nhiều càng tốt”. 

C. Kẻ ác là đối tượng chánh của pháp môn này:
Không luận là Tịnh Độ tông Trung Quốc hay 

Nhật Bản đều nhấn mạnh “kẻ ác” có thể thông qua 
niệm Phật mà sau khi chết vãng sanh Tịnh độ. Trong 
giáo thuyết của Phật giáo có thập thiện tương đương 
với các nguyên tắc luân lý thế gian, đó là “chẳng sát 
sanh, chẳng tà dâm, chẳng trộm cắp, chẳng nói dối, 
chẳng nói lời chia rẽ, chẳng nói lời thô ác chửi rủa, 
chẳng nói lời ngọt ngào dụ dỗ người khác, chẳng 
tham dục, chẳng giận hờn, chẳng tà kiến” (không 
tin nhân quả và các lời Phật dạy khác), trái ngược 
với mười điều vừa kể trên là thập ác. Người nào 
làm thập thiện được gọi là “người thiện”, kẻ nào vi 
phạm bị gọi là “kẻ ác”. Mức độ vi phạm thập thiện 
bất đồng nên mức độ làm ác của kẻ ác cũng khác, tội 
ác nặng nhất là kẻ ác phạm tội “ngũ nghịch”, tức là 
giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, hại Phật, phá hoại 
Tăng đoàn. Kẻ mà Tịnh Độ tông gọi là “phàm phu 
tội ác sinh tử”, “nhất thiết phàm phu tạo tội” là chỉ 
chung cho kẻ phạm tội thập ác, ngũ nghịch, cũng 
gọi là “kẻ ác”. Cũng có lúc gọi riêng kẻ phạm tội 
ngũ nghịch là “người mang tội nặng ngũ nghịch”, 
“kẻ cực ác thấp hèn nhất”. 

Tịnh Độ tông chủ trương tất cả kẻ ác phạm 
tội nặng nhẹ đều có thể thông qua niệm Phật mà 
diệt tội vãng sanh Tịnh độ (Xem TUYỂN TRẠCH 
BẢN NGUYỆN NIỆM PHẬT TẬP). Tịnh Độ tông 
nói “kẻ ác”, “phàm phu tội ác” thực tế là chỉ cho 
những hạng người trong các tầng lớp xã hội như 
nông dân, ngư dân, thợ săn, võ sĩ cho đến cả giai 
cấp thống trị. Những hạng người này là đối tượng 
của Tịnh Độ tông. 

So với Tịnh Độ tông, Tịnh Độ Chân Tông càng 
xem trọng truyền giáo trong quảng đại quần chúng 
ở hạ tầng, lấy tất cả “phàm phu”, “kẻ ác” làm đối 
tượng tranh thủ. Về phương diện này, thuyết “ác 
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nhân chánh cơ” của Thân Loan rất đặc sắc. Trong 
THÁN DỊ SAO, ngài Thân Loan nói: “Người thiện 
còn có thể vãng sanh hà huống kẻ ác!” Nhưng 
người đời thường nói: Kẻ ác còn có thể vãng sanh 
hà huống người thiện. Lời nói này tuy thấy dường 
như hữu lý, nhưng ý thì trái với tha lực bản nguyện. 
Bởi vì người tự lực làm thiện, không có tâm nương 
nhờ vào tha lực, chẳng phải được nguyện lực Di-đà 
nhiếp thủ, nhưng nếu như đột nhiên người ấy hiểu 
ra và bỏ tâm tự lực mà nương nhờ vào tha lực bản 
nguyện Di-đà thì chắc chắn vãng sanh về báo độ 
chân thật. Chúng ta có đủ thứ phiền não, tu hành cỡ 
nào cũng đều chẳng thể thoát ly sanh tử. Di-đà xót 
thương, bản ý phát nguyện rộng lớn của Ngài chính 
vì khiến kẻ ác thành Phật. Như vậy, kẻ ác tin tưởng 
dựa vào tha lực vốn là chánh nhân vãng sanh, cho 
nên nói “người thiện còn có thể vãng sanh hà huống 
kẻ ác”. 

Trong KHẨU TRUYỀN SAO quyển hạ của 
Giáo Như (1270-1351) có dẫn lời của Như Tín 
(1239-1300) giải thích câu: “người thiện còn có thể 
vãng sanh hà huống kẻ ác” như sau:

“Phàm phu ác là chánh, phàm phu thiện là phụ. 
Phàm phu thiện thuộc đối tượng phụ còn có thể 
vãng sanh thì phàm phu ác thuộc đối tượng chánh 
há chẳng thể vãng sanh ư? Cho nên nói: Người 
thiện còn có thể vãng sanh hà huống kẻ ác”. 

Những điều trích dẫn trên có mấy tầng ý nghĩa 
như sau:

1. 1. Chân Tông chủ trương “tín tâm là gốc”, hễ 
có tín tâm đối với tha lực bản nguyện Di-đà tất 
nhiên có thể vãng sanh thành Phật, bất luận là 
người có tín tâm ấy là người thiện hay kẻ ác. 

2. 2. Người thiện do vì tự ỷ lại hành thiện, chứa 
nhóm công đức, cho rằng có thể dựa vào chính 
mình tu hành đạt đến giải thoát mà chẳng tin 
vào bản nguyện tha lực Di-đà (không có tâm 
nương nhờ tha lực), nên chẳng phải là đối 
tượng của Phật Di-đà phát nguyện cứu độ. 
Nếu như người ấy thay đổi, trở lại tin tha lực 
bản nguyện Di-đà thì cũng có thể vãng sanh 
thành Phật. 

3. 3. Kẻ ác không thể dựa vào tự lực tu hành đạt 
đến giải thoát, duy có lòng tin chân thật và 

nương nhờ vào tha lực bản nguyện Di-đà, kẻ 
ấy mới có thể giải thoát, vì thế nên kẻ ác mới 
là đối tượng mà Phật Di-đà phát nguyện cần 
phải cứu độ. 

4. 4. Do vì kẻ ác là đối tượng chính của việc 
vãng sanh, còn người thiện là đối tượng phụ, 
vì là người phụ thuộc, nên người thiện nếu có 
thể vãng sanh thì kẻ ác càng có thể vãng sanh. 

Ý nghĩa của quan điểm lấy kẻ ác làm đối tượng 
chính vãng sanh là: Tịnh Độ Chân Tông lấy quần 
chúng bình dân trong xã hội bao quát nông dân, ngư 
dân, thợ săn, cho đến lái buôn, võ sĩ làm đối tượng, 
những người này trong hoạt động sản xuất nuôi, 
trồng, săn bắn, không thể không làm tổn thương 
hoặc giết hại sinh linh, vả lại đại đa số những người 
nghèo khổ, không có văn hóa, không có điều kiện 
bố thí tiền của, cất chùa, dựng tháp …, hoặc không 
có năng lực, không có thời gian hành thiện tu hành, 
theo quan điểm của truyền thống Phật giáo thì phần 
đông họ là “kẻ ác”. Ngài Thân Loan đặt mình vào 
hàng ngũ “kẻ ác”, Ngài thường tự xưng “ngu ngốc”, 
“cấu chướng phàm ngu”, “người mang đủ thứ phiền 
não”, “tội nhân”… Đây là cách Ngài tiếp cận dân 
chúng, cũng làm cho giáo thuyết của Ngài dễ dàng 
được dân chúng tiếp nhận. Ngài cũng đã từng nói 
với các đệ tử: Các nghề nghiệp người đời làm “ở 
sông biển thì giăng lưới thả câu, ở núi rừng thì săn 
bắn chim thú để tự nuôi sống hoặc buôn bán, làm 
ruộng để sinh nhai” đều là do nghiệp nhân đời trước 
quyết định. Các hành vi thiện ác của chúng ta đều 
do túc nghiệp (nghiệp nhân đời trước) quyết định, 
nhưng vãng sanh Tịnh độ thành Phật là do tín tâm 
đối với nguyện lực Di-đà quyết định. Có tín tâm này 
thì có thể “Chẳng đoạn phiền não mà thành Phật”. 

Ngài phê bình người truyền pháp chủ trương chỉ 
có người thiện mới có thể niệm Phật vãng sanh, ở 
tại đạo tràng dán thông cáo không cho một số người 
làm nghề nghiệp nào đó được vào, Ngài cho đây là 
“ngoài hiện tướng tinh tấn hiền thiện mà bên trong 
giả dối” (THÁN DỊ SAO). Giáo thuyết của ngài 
Thân Loan đem lại hy vọng vãng sanh và thành 
Phật cho số đông dân chúng ở tầng lớp thấp kém 
trong xã hội. Phương pháp tu hành lại giản đơn dễ 
thực hành, cho nên mau chóng có được rất đông tín 
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đồ trong dân chúng tầng lớp dưới như nông dân, 
ngư dân … quy y. Tịnh Độ tông Trung Quốc và 
Nhật Bản trước kia, tuy cũng có nói đến kẻ ác có thể 
vãng sanh giải thoát, nhưng do chịu sự chế ước của 
nguyên văn kinh điển Tịnh Độ tông và quan niệm 
luân lý truyền thống của xã hội, ảnh hưởng của giáo 
nghĩa Phật giáo vốn sẵn có, nên vẫn cho rằng người 
thiện vãng sanh là đối tượng chánh. Trong QUÁN 
NIỆM PHÁP MÔN, ngài Thiện Đạo (613-681) nói: 
“Tất cả phàm phu tội ác còn nhờ tội diệt mà được 
vãng sanh, hà huống Thánh nhân (chỉ cho người tu 
hành đắc đạo hoặc người thiện) nguyện sanh mà 
không được vãng sanh ư?”

Ngài Nguyên Không (1133-1212) cũng nói 
tương tự như thế, HẮC CỐC THƯỢNG NHÂN 
NGŨ ĐĂNG LỤC quyển 14 ghi: “Kẻ phạm tội 
thập ác ngũ nghịch có tín tâm còn được vãng sanh, 
thì người phạm tội nhẹ do đây suy ra mà biết. Kẻ 
tội ác còn có thể vãng sanh hà huống người thiện!”

Các Ngài lấy “Thánh nhân”, “người thiện” là 
đối tượng chánh, làm chủ thể việc vãng sanh, kẻ ác 
là đối tượng phụ, là phụ thuộc. Do vì trọng điểm 
truyền giáo của ngài Thân Loan là quảng đại quần 
chúng ở hạ tầng xã hội, nên Ngài cải biến quan 
điểm của các ngài Thiện Đạo, Nguyên Không, đề 
xuất thuyết “Kẻ ác là đối tượng chính của việc vãng 
sanh”. Ngoài ra, dùng giáo nghĩa này để truyền giáo 
cũng tự nhiên có tác dụng hấp dẫn giai cấp võ sĩ lấy 
chinh chiến sát phạt làm sự nghiệp. 

Tịnh Độ Chân Tông sau khi sáng lập liền phát 
triển nhanh chóng, từ thế kỷ 15 về sau trở thành 
một tông phái lớn mạnh có nhiều tín đồ nông dân. 
Do đó, trong các sách viết về lịch sử Phật giáo đều 
xem Tịnh Độ Chân Tông là một tông phái Phật giáo 
độc lập. 

 (Trích dịch từ NHẬT BẢN PHẬT GIÁO SỬ 
của Dương Tăng Văn)

CHÚ THÍCH
1 Ba kinh: Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, 

A-di-đà Kinh. Một luận: Vãng Sanh Luận của ngài Thế 
Thân. 

2 Xem thư đáp Từ Tín Phòng (trong THÂN LOAN THÁNH 
NHÂN NGỰ TIÊU TỨC TẬP).

Tuệ Nga

Chuông Mùa Báo Hiếu
 

Trời thanh thanh nắng tơ vàng
Chuông Mùa Báo Hiếu dội vang A Tỳ
Nhớ người Đại Hiếu Đại Bi
Mục Liên Bồ Tát huyền vi phép mầu
Vu Lan ngát tiếng kinh cầu
Phá tan ngục tối nhiệm mầu độ sinh
Tơ vàng sợi nắng lung linh
Mười phương khẩn nguyện tươi nhành 

Liên Hoa
Ngài Mục Kiền Liên thuở xa
Tấm gương Đại Hiếu thiên hà sáng soi
Cỏ cây như cũng bồi hồi
Sa Bà đại chúng muôn đời còn ghi
Hôm nay mùa Báo Hiếu về
Con dâng hiến lễ thơ đề thiển sơ
Kính lạy Bồ Tát Đại Từ
Khai thông trí huệ tâm mờ triển khai
Độ con và độ muôn loài
Trầm luân bể khổ sông dài vượt qua
Vu Lan nắng đẹp ngàn hoa
Tâm hương đảnh lễ thiết tha dâng Ngài
Mục Liên gương sáng đời đời
Phạm Thiên ba cõi tỏ ngời uy danh
Chuông đại hiếu mở tâm lành
Hoa mùa hiến lễ đan thanh cánh vàng
Qua không gian, qua thời gian
Chuông mùa báo hiếu dội vang A Tỳ
Nhẹ nhàng từng cánh mây đi
Lâng lâng ý đạo huyền vi vào đời
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Suy Nghĩ về Thân Giáo 
Đối Với Người Huynh Trưởng của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử

Quảng Tuệ Tống Phước Hiến

A. Khái niệm:
1/ Thân giáo là bài học mà 

người Huynh Trưởng bằng hành 
độ ng của chính mình làm gư ơ ng 
cho ngư ờ i khác noi theo. Nghĩa 
là thay vì chỉ ra lệnh, thì chính 
mình tự làm trước để người khác 
thấy mà làm theo. Thân giáo là 
phương pháp giáo dục tốt nhất, 
có hiệu quả cao nhất mà người 
Huynh Trưởng cần lưu ý áp dụng. 

2/ Mụ c tiêu của Thân Giáo 
nhắ m đế n là Huynh Trư ở ng. Là 
ngư ờ i lãnh đạ o, Huynh Trư ở ng 
cần phải nhậ n thứ c và thự c hiệ n 
vai trò xung phong nêu gương tốt 
cho đàn em noi theo.

3/ Thân giáo còn là phương 
cách giúp ngư ờ i Huynh Trư ở ng 
biểu tỏ khả năng củ a mình, tạo 
điều kiện nền tảng ý chí làm 
cho ngư ờ i Huynh Trư ở ng gắ n 
bó, trung kiên và hy sinh cho lý 
tư ở ng, và kết đơn vị thành một 
khối vững chắc.

4/  Kinh Pháp Cú, Đức Bổn 
Sư đã dạy:

“Trước hết tự đặt mình
Vào những gì thích đáng
Sau mới giáo hóa người 
Người trí khỏi bị nhiễm” 
(PC-158).

B. Luận chứng:
1- Lỗi lầm của nhà giáo dục: 

Sẽ di lụy nguy hiểm về cả đạo 

đức lẫn kiến thức nhiều thế hệ. 
Huynh Trưởng vừa là nhà lãnh 
đạo vừa là nhà giáo dục, nên cái 
Tâm của ngư ờ i Huynh Trư ở ng 
phải là Tâm Từ Bi, đồng thời phải 
có kỷ năng sống và quan trọng 
nhất là phải cống hiến. 

II- Ý Nghĩa Thân giáo trong 
Phật Giáo: 

Thân giáo trong Phật Giáo 
là dùng THÂN -KHẨU -Ý làm 
phương tiện cho thiện nghiệp 
vận hành và phát trển. Phật giáo 
là nền giáo dục nhằm hoàn thiện 
con người và cuộc sống trên tinh 
thần Tự Giác - Giác Tha.

C. Hành trì:
I- Nhận trách nhiệm: 

Ngay sau khi nhậ n ra lầ m lỗ i, 
ngư ờ i Huynh Trư ở ng phải nhận 
trách nhiệm về hậu quả những 
gì do mình quyết định. Sử a đổ i 
như ng không bỏ dở nhữ ng công 
việc, công trình mà mình đang 
theo đuổ i. Đó là sự tự trọng và 
kính trọ ng ngư ờ i khác. Đồng 
thời, người Huynh Trưởng phả i tự 
kiểm điểm để rút ra bài họ c. 

II- Nền tảng: 

Các việc làm nên đặt trên nền 
tảng từ bi, trí tuệ, dũng cảm và 
kiên trì với mục đích lợi người 
và lợi mình. Cần phải ươm những 
hạt giống tốt cho nhau.

III- Chọn lựa mục tiêu phục vụ: 

Trong một người bình thường, 
hai cuộc sống cùng song song 
hiện hữu. Đó là cá nhân và cộng 
đồng. Đôi khi, vì quyền lợi, hay 
danh vọng hai cái gọi là hiện hữu 
ấy cũng đối nghịch nhau. Với 
thiên chức, người Huynh Trưởng 
cần phát nguyện thực hành những 
đức tính thiết yếu như đã minh 
thị tại châm ngôn Bi -Trí - Dũng, 
Năm Điều Luật, Lục Hòa và Ngũ 
Giới. Tất cả đều là những Pháp 
giới không được rời xa. 

IV- Các nguyên tắc dẫn đạo: 

Muốn thành công, người 
Huynh Trưởng cần phải lưu ý đến 
năm nguyên tắc căn bàn sau đây:
1.  Thành thật, không tư lợi
2.  Lời nói song hành với việc 

làm tức miệng nói, tay làm 
(ngôn hành hợp nhất).

3. Tha thiết thực hiện công việc 
do mình đề nghị.

4. Kính trọng người trên, thương 
yêu đùm bọc cấp dưới.

5. Xây dựng tiềm năng đồng đội 
trên nền tảng đồng thuận và 
minh bạch.

V- Nhữ ng Huynh Trư ởng 
bấ t toàn: 

Tiếc thay, trong thành phần 
Huynh Trưởng, vẫn còn có nhữ ng 
Huynh Trưởng lãnh đạ o chư a 
hoàn hả o. Vì thiếu ý chí dấn thân, 
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hay vì Bồ Đề Tâm chưa tròn đầy, 
nên đánh mất cơ hội tu trì và tận 
hiến. Không đủ  kiên trì trên con 
đư ờ ng phụ c vụ  lý tư ở ng đã phát 
nguyện trước lương tâm và Như 
Lai. Những Huynh trưởng ấy bỏ 
đi, quay lưng; khiến đàn em mất 
đi sức mạnh nương tựa dìu dắt, 
xã hội thêm những trở ngại nhằm 
tiến đến bình an và hoàn thiện. 
Nhưng nếu những Huynh Trưởng 
ấy nhận thức được rằng Huynh 
Trưởng là những cây Sa La, thì 
sớm muộn gì, những Huynh 
Trưởng ấy cũng sẽ trở về bên đàn 
em thơ dại, luôn cần sự nâng đỡ 
và giáo huấn. 

D. So sánh phương pháp Thân 
Giáo và các phư ơ ng pháp giáo 
dụ c khác:
I- Nền Giáo Dục Thân giáo: 

1/ Nền tảng của giáo dục: 

Thân Giáo là phương pháp 
giáo dục của những tổ chức xã 
hội, thiên về thiện nguyện và 
nhân ái, như tổ chức Gia Đinh 
Phật Tử là thí dụ điển hình. Nền 
Giáo Dục của Thân Giáo không 
xây dựng trên nền tảng lợi nhuận 
hay địa vị, uy quyền xã hội, mà 
nhắm đến sự an bình cho xã hội. 

2/ Thân giáo và những trở ngại: 

Tuy Thân giáo là phương 
pháp giáo dục rất hữu hiệu vì 
nhanh chóng tác động lên đối 
tượng. Nhưng muốn thực hiện, 
người Huynh Trưởng phải đối 
diện những thách đố và phải vượt 
qua những thách đố ấy từ ngoại 
cảnh đến nội tâm, đơn cử:

a/ Phải chiến thắng Bản Ngã: 

Cái Tôi là cửa ải đầu tiên mà 
Huynh Trưởng cần chiến thắng: 

Kinh Pháp Cú câu 103, đức 
Bổn Sư dạy:

“Dầu tại bãi chiến trường
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng.”
-Trong Tương Ưng Bộ Kinh, 

đức Phật chỉ 4 hạng người. Khi 
nhận diện rồi, thì Huynh Trưởng 
tự khắc biết phải làm gì cho việc 
hành trì Thân Giáo của mình. 

 • Hạng người thứ nhất: Thích 
nói về cái tốt của mình dù 
không ai hỏi.

 • Hạng người thứ hai: không 
thích nói cái cái tốt của người 
khác dù có ai hỏi. 

 • Hạng người thứ ba: Thích nói 
về cái xấu của người khác dù 
không ai hỏi.

 • Hạng người thứ tư: Che giấu 
cái xấu của mình dù có ai hỏi 
đến.

b/ Tu Tập Trí tuệ: 

để hiểu biết, phân biệt, tốt xấu 
giúp cho quyết định chính xác. 
Người Huynh Trưởng phải “Biết 
mang ơn và biết đền ơn”. Theo 
Tăng Chi Bộ Kinh, người Huynh 
Trưởng cần huân tập những đức 
tính như sau, nhằm vượt thoát 

LỜI PHẬT DẠY

“All that we are is the result of what we have 
thought: it is founded on our thoughts and made up 
of our thoughts. If a man speaks or acts with an evil 
thought, suffering follows him as the wheel follows 
the hoof of the beast that draws the wagon... If a 
man speaks or acts with a good thought, happiness 
follows him like a shadow that never leaves him.” 
- Gautama Buddha

“Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô 
nhiễm, nói năng hay hành động, khổ não tiếp theo 
sau, như xe theo vật kéo. Nếu với ý thanh tịnh, nói 
năng hay hành động, an lạc tiếp theo sau, như bóng 
theo sau hình.”
- Đức Phật
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những cám dỗ: 
-Dám cho những cái khó cho 

nhất..
-Dám làm những việc khó 

làm nhất.
-Kham nhẫn những việc khó 

nhẫn nhất. 

c-Kiên trì theo con đường đã 
phát nguyện: 

Cuộc mưu sinh cho gia đình 
và cá nhân không phải là thách 
đố, mà là lẽ đương nhiên. Cuộc 
mưu sinh nầy làm cản trở, chiếm 
đoạt thời gian và cơ hội của người 
Huynh Trưởng cống hiến tài trí 
cho tổ chức; để san bằng trở ngại 
nầy, truyển thống Huynh Trưởng 
có câu: “Một ngày Huynh Trưởng, 
suốt đời Huynh Trưởng”, hay 
trong bài hát “Giây Thân Ái”, cố 
Huynh Trưởng Lê Lững đã nhắn 
gởi rằng:”Tay sắp xa nhưng tim 
không xa” - và “Đường tuy xa 
nhưng tình bao la” - để rồi “Dù 
cách xa ngàn dặm nhưng gần”. 
Như vậy, chúng ta hãy lạc quan 
và bước tiếp những đoạn đường 
đã phát nguyện.

3/ Hệ quả của giáo dục Thân 
giáo: 

Những hy hiến của cá nhân 
Huynh Trưởng, trước hết là mang 
lại niềm an lạc cho bản thân. Theo 
đó, người Huynh Trưởng cảm thấy 
cuộc sống có ý nghĩa, vì ít nhiều 
cũng đã báo đền được những món 
nợ ân tình đã thọ ơn ngay khi 
chào đời. Chiếc nón Tứ Ân trên 
đầu, luôn nhắc nhở người Huynh 
Trưởng không được xao lãng. Phải 
chăng đó là chiếc bè mà người 
Huynh Trưởng dùng làm phương 
tiện qua bến, đến Bờ Giác!

II- Lãnh đạ o và chỉ  huy, là 
hư ớ ng nhắ m đế n củ a thân 
giáo: 

1/ Xã hội hoàn thiện là nhờ 
vào những tế bào tốt kết nên. Gia 
Đình Phật Tử là tế bào đáng cho 
xã hội kỳ vọng. Nhưng để đặt 
chân chân dến bờ của sự kỳ vọng, 
thì Gia Đình Phật Tử cần phải 
có những Huynh Trưởng có đủ 
năng lực về thế chất và kỷ năng, 
và những nhà lãnh đạo với tinh 
thẩn dấn thân, biết hy sinh cho lý 
tưởng, phải kiên trì mẫu mực và 
lấy hành động làm phương tiện 
giáo huấn. 

2/ Do vậy, Huynh Trưởng 
phải là người lãnh đạo, có tầm 
nhìn xa và rộng để đề xướng 
những chương trình, tiên liệu 
những khó khăn hay thuận lợi, 
biết lượng giá công việc để chia 
thời gian cho mỗi giai đoạn mà 
điểm đến là thành công. Huynh 
Trưởng còn phải là người chỉ huy, 
thực hiện kế hoạch, hay đề án, 
cùng chia những vui buồn, gian 
khổ hay hoan hỷ rạng rỡ bên đàn 
em, những người vừa là cộng sự 
viên đắc lực, vừa là mục tiêu cho 
sự hành hoạt phục vụ của mình.

3/ Thân giáo đặ t nặ ng vấ n đề  
nêu gư ơ ng tố t. Chất liệu tạo nên 
gương tốt của Huynh Trưởng là 
tin yêu lý tưởng, Nếu không vì 
những trở ngại không thể vượt 
qua, thì người Huynh Trưởng 
không bao giờ rời xa lý tưởng đã 
phát nguyện dù phải đương đầu 
với chông gai. Kỷ thuật lãnh đạ o, 
và thiện chí của Huynh Trưởng 
là tấm gư ơ ng, thuyế t phụ c ngư ờ i 
khác bằ ng hành độ ng. 

4/ Thành công của Huynh 
trưởng được đo bằng sự hợp tác 

tự nguyện tuân phục của người 
khác mà không cầ n đến quyền 
uy, mệnh lệnh. 

III- Những nền giáo dục khác: 
Những nền giáo dụ c như học 

đưởng hay dạy nghề là nhằm cung 
cấp kiến thức hay đảo tạo chuyên 
viên. Trọng tâm của những nền 
giáo dục nầy là nhắ m đến địa vị, 
chức quyền, lương bổng hay lợi 
nhuận. Nên kỷ luật cùa nền giáo 
dục đó là cưỡng bách, không cần 
hoặc cần rất ít đế n sự dấn thân, 
và tự giác. 

Ví dụ đối với một giáo sư dạy 
Toán. Học sinh chỉ cần hiểu và 
thu nhận kiến thức Toán học của 
thầy mà không cần để ý tới tư 
cách, đạo đức, lối sống, đời tư…
của thầy. Thầy cũng không cần 
phải đưa ra ý thức dấn thân hay 
tự nguyện, tự giác.

Học sinh, nếu không làm 
bài, hay yếu kém là bị đánh rớt, 
ảnh hưởng rất lớn cho cuộc sống 
về sau, nền giáo dục nầy không 
cần tới thân giáo mà vẫn hoàn 
thành nhiệm vụ. Học sinh chỉ 
học những gì thầy dạy, còn nhân 
cách, đạo đức, của thầy không 
liên quan đến kết quả giáo dục.

E. Những hiện trạng gây thiệt 
hại cho Gia Đình Phật Tử: 

I- Chư ơ ng trình huấ n 
luyệ n: Cần xem xét chương trình 
huấn luyện, để Huynh Trư ở ng có 
đủ về niềm tin, về lý tưởng, hãnh 
diện về tổ chức.

II- Ủy thác trọng trách vì 
những lý do bất minh: Không 
nên ủy thác trọng trách Huynh 
Trư ở ng cho những người không 
xứng hợp, cho những người chưa 
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đủ kỷ năng lẫn phẩm cách giáo 
hạnh.

III- Cấp Bậc trong Gia Đình 
Phật Tử: 
1/  Ý nghĩa của Cấp trong Gia 
Đình Phật Tử: 

a/ Theo cố Huynh Trưởng 
Tâm Đạo Phan Xuân Sanh (trích 
từ: thuviengdpt.info), thì Gia 
Đình Phật Tử là tổ chức đủ mọi 
lứa tuổi, mọi thành phần xã hội. 
Những khác biệt thế gian bị xóa 
bỏ. Gia Đình Phật Tử nhằm vào 
tiêu chuẩn đạo hạnh và khả năng 
điều khiển. Cho nên cấp bậc 
Huynh Trưởng là duy trì trật tự, 
và phát triển của một đoàn thể.

b/ Nếu luận xét từ những ý 
nghĩa căn bản về Người Huynh 
Trưởng GĐPT đối với Dân Tộc, 
đối với Đạo Pháp ghi trong Bản 
Nội Quy GĐPT Việt Nam tại 
Hoa Kỳ và Bản Quy Chế Huynh 
Trưởng GĐPT Việt Nam tại 
Hoa Kỳ thì chân dung của người 
Huynh Trưởng hiển hiện rõ ràng. 
Hai văn bản nầy là tấm bản đồ, 
là cái la bàn mà Người Huynh 
Trưởng làm hành trang để dấn 
thân phục vụ tha nhân:

-Trong phần Lời Mở Đầu của 
Bản Nội Quy GĐPT VN tại Hoa 
Kỳ hiện hành có đoạn viết: 

- “Phát sinh từ phong trào 
chấn hưng Phật Giáo, Gia Đình 
Phật Tử Việt Nam đã trải qua 
những giai đoạn thăng trầm, 
thịnh suy để xây dựng và hình 
thành một tổ chức giáo dục 
Thanh, Thiếu Nhi, theo chân tinh 
thần Phật Giáo.”

- “Sự thành tựu đó kết tinh 
bằng những nguyên lý giáo dục 
sâu sắc, những phương pháp 

giáo dục vững vàng, từng đào tạo 
những thế hệ đoàn sinh ưu tú.”

- “Sinh ra từ trong lòng của 
Dân Tộc và Phật Giáo Việt 
Nam, tổ chức Gia Đình Phật Tử 
Việt Nam đã từng đóng góp vào 
công cuộc vận động để bảo vệ 
Tổ Quốc và mưu cầu tự do, an 
lạc cho dân tộc trong khi cùng 
chung lòng xây dựng nền Phật 
Giáo Việt Nam”.

Hay trong Chương Mở Đầu 
“Sứ Mệnh Huynh Trưởng” của 
Quy Chế Huynh Trưởng, GĐPT 
VN tại Hoa Kỳ ghi rất rõ: “Nghĩ 
rằng trong sứ mệnh giáo dục 
thanh thiếu nhi, Huynh Trưởng 
Gia Đình Phật Tử tự khoác vào 
mình tính chất đặc thù mà khả 
năng và đạo đức không thể tách 
rời, tri thức và kinh nghiệm phải 
được thực hiện nương nhau”.

Như thế, rõ ràng cấp càng 
cao trách nhiệm càng nặng, hạnh 
nguyện càng lớn đòi hỏi hy sinh, 
là tấm gương đạo hạnh. Cấp bậc 
là sự dấn thân nhận lãnh trách 
nhiệm, điều cần yếu là đạo hạnh 
và kỷ năng. Không nên có dã tâm, 
chỉ vì chút hư danh hão mà đi 
ngược lại mục đích của tổ chức. 
Cấp bậc là chứng tích của sự rèn 
luyện kiên trì và tinh tấn. Chỉ là 
kẻ xu nịnh bất tài, thiếu phẩm 
hạnh mới lạm dụng cấp bậc.

2/ Di lụy về cấp bậc bất minh:

a/ Cấp bậc bất minh làm 
hạ thấp giá trị cá nhân Huynh 
Trưởng và tổ chức. Trách nhiệm 
nầy, nằm ở những Huynh Trưởng 
cao cấp, nắm giềng mối Gia Đình 
Phật Tử. 

b/ Dù người có ý tưởng hay, 
lời nói đẹp mà việc làm không 

chánh trực, Thân giáo không trang 
nghiêm, lời nói không đi đôi với 
việc làm thì không thuyết phục và 
cũng không chuyển hóa được ai. 
Do vậy, thân giáo là chuẩn mực, là 
quy phạm để người Huynh trưởng 
nhìn lại chính mình. 

3/ Ích lợ i củ a Thân giáo: 

Là làm ngư ờ i Huynh Trư ở ng 
biế t lắ ng nghe, biế t nhìn ngư ờ i 
bằ ng tấ m lòng từ  bi, luôn là mẫ u 
mự c cho mọ i ngư ờ i noi theo. 
Thân giáo rất cần thiết cho thành 
phầ n lãnh đạ o. Trách nhiệ m và 
bổ n phậ n.Huynh Trư ở ng là kiên 
trì vớ i hạ nh nguyệ n nhậ p thế .

G. Đề Nghị:
Những bài Luận Khóa, Kết 

khóa của các cấp in thành tập và 
phổ biến công khai, quan trọng 
nhất là cấp Tấn và cấp Dũng, 
vi đó là những Huynh Trưởng 
cao cấp, lãnh đạo, những ý kiến, 
những nhận định trong bài luận 
văn, luận khóa là bề dày kinh 
nghiệm đã từng trải qua, đàn em 
xem đó như là tài liệu vừa giáo 
khoa, vừa thực nghiệm.

H. Kết Luận: 
1/ Điều cốt lõi của người 

Huynh Trưởng là không thể thiếu 
vắng ba cái BI - TRÍ -DŨNG. 

2/ Hỡi người Huynh Trưởng, 
hành trang đã đủ  chư a, để lên 
đường.

Quảng Tuệ 
Tống phước Hiến
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Thái Tú Hạp

Trên Chốn An Bình

thiên thu động chân tâm thường an trụ?
đất trích nào huyễn hoặc cõi đông phương
một sớm ta về dòng sông tỉnh thức
gậy trúc đầu non lặng ngắm quê hương

trường sơn mở vầng trăng tao ngộ
chốn thảo lư tình tự thủy chung
em trìu mến từ trăm năm nhật nguyệt
dạt về đâu hoang phế thuở mây nguồn

ta hoài vọng mùa xuân đời vĩnh cửu
ngựa ăn năn đồng cỏ nội quy hàng
rừng si mê u trầm hương mạch chuyển
nắng sưởi thơm nụ cười thắm mai vàng

viện trúc xanh nghìn trang cổ sử
xuân triệu năm mộng ước hiền hòa
chỉ có nhân gian muộn phiền biến dịch
người đi – về hữu hạn dấu chân qua

tim cưu mang chim hồng xa lạc quốc
nên thèm về thương hót giữa đồi mây
hồn trinh nguyên ươm cành sen trắng
càn khôn ơi! tình đậm cố hương này

những oan nghiệt muôn trùng lửa tắt?
mặt trời lên soi ý niệm bao dung
em có nghe mùa xuân vừa hiện hữu
trong lòng nhau mầu nhiệm đóa yêu thương

Tiếng Chim Trong Tiềm Thức
 
chim chợt hót trong rừng cây trí tưởng
trong vực sâu tiềm thức rong rêu
trăng vẫn đến giữa đôi bờ tri kiến
ta lặng thầm trong tiếng thở quạnh hiu
 
em còn đó trong vườn xưa tịnh mặc
tình yêu rồi cũng vút cánh chim bay
sầu đan lưới trong căn nhà hạnh phúc
đừng dối gian nhau một đời lỡ chua cay
 
em hãy giữ lòng trinh như núi
có tiếng chim về hót trong tim
có nụ hoa không bao giờ tàn rữa
có niềm tin tha thiết mãi Việt Nam
 
ta ngậm ngùi giữa rừng cây ảo giác
nghe tiếng chim ray rứt nhớ quê hương
bạn bè ta sầu xưa xanh như lá
mấy năm rồi oan nghiệt vẫn chưa buông
 
mùa vẫn đến đi mỗi ngày quen thuộc
hồn tháng giêng mà cứ ngỡ vào đông
ngựa hồng ơi núi ngàn thôi rong ruỗi
trên tay người, cung kiếm gãy tang thương
 
còn lại gì trong hồn sầu cố quốc
trong tiếng chim tiềm thức hoang sơ
ta đã nhận ra thân đời phiêu bạt
trong tiếng cười như có giọt máu khô
 
mây giã biệt từ phương trời vô thỉ
cũng quay về thương nhớ núi rừng xưa
chim đã hót và âm vang vọng mãi
lời tình quê nồng thắm giữa lòng ta
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TRẦN HUYỀN TRANG1

Trần Huyền Trang (chữ Hán: 
 khoảng 602–664), cũng 

thường được gọi là Đường Tam 
Tạng hay Đường Tăng, là một 
Cao tăng Trung Quốc, một trong 
bốn dịch giả lớn nhất, chuyên 
dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiếng 
Hán. Nhà sư cũng là người sáng 
lập Pháp Tướng Tông ( ), 
một dạng của Duy Thứ Tông (

, sa. yogācāra, vijñānavāda) 
tại Trung Quốc. Danh hiệu Tam 
Tạng được giới tăng sĩ tôn xưng 
để tôn vinh ngài là người tinh 
thông cả Tam Tạng Kinh điển 
Phật Giáo.

Huyền Trang tên tục Trần 
Huy (Trần Vĩ hoặc Trần Y ) 
sinh năm 602, có thuyết nói là 
năm 600 (niên hiệu Khai Hoàng 
thứ 20, đời Tùy), tại Lạc Châu (

), huyện Câu Thị ( ), 
tỉnh Hà Nam, trong một gia đình 
có truyền thống quan lại. Đến cha 
của Huyền Trang là Trần Huệ thì 
dốc tâm vào Nho học, khước từ 
làm quan. Theo các truyện ký thì 
từ nhỏ Sư nổi danh thông minh 
đĩnh ngộ, sớm được thân phụ chỉ 
dạy những nghi thức Nho Giáo.

Năm lên 13 tuổi Sư đã xuất 
gia và thọ giới cụ túc năm 21 tuổi. 
Sư tu học kinh sách Đại Thừa 
dưới nhiều giảng sư khác nhau và 
thấy có nhiều chỗ giảng giải mâu 
thuẫn. Đây là lý do chính thúc 

1 https://vi.wikipedia.org/wiki/
Huy%E1%BB%81n_Trang

đẩy Sư lên đường đi Ấn Độ để tự 
mình tìm hiểu.

Mặc dù bị hoàng đế ra lệnh 
cấm đi du hành qua Ấn Độ, năm 
629 Sư liều mình ra đi để hành 
hương chiêm bái quê hương Đức 
Phật, hi vọng sẽ tìm kiếm và 
nghiên cứu kinh điển mà hồi đó 
Trung Quốc chưa biết tới. Tập ký 
sự du hành của Sư (viết theo yêu 
cầu của nhà vua, người đã khâm 
phục và hỗ trợ Huyền Trang sau 
khi Sư vinh quang trở về năm 
645), có tên là Đại Đường Tây 
Vực Ký, để lại cho hậu thế một 

nguồn tài liệu vô song về địa lý, 
xã hội và tập quán của miền Trung 
Á và Ấn Độ trong thế kỷ thứ bảy. 
Nhiều miêu tả của Sư về các vùng 
đất đó đã đạt tới độ chính xác mà 
trong thế kỷ 19, 20, nhiều nhà du 
khảo phương Tây như Ariel Stein 
đã tham khảo tập ký sự đó như 
một tập sách hướng dẫn nhằm 
tìm lại và xác định những vị trí 
đã được tìm ra và rồi bị lãng quên 
trong nhiều thế kỷ.

 Sau khi trở về cố quốc, một 
phần nhờ trình độ uyên bác xuất 
chúng, một phần nhờ tiếng tăm 
vang dội mà Sư đã gặt hái được tại 
Ấn Độ và các nước Trung Á, một 
phần nhờ hoàng đế Trung Quốc đặc 
biệt hỗ trợ, như xây cất chùa chiền 
cho Sư trú ngụ cũng như thành lập 
một ban dịch thuật do chính nhà 
vua chọn lọc để giúp cho Sư hoàn 
thành công tác phiên dịch của hơn 
600 bộ kinh sách mang về Trung 
Quốc, Huyền Trang đã trở thành 
tu sĩ tiếng tăm nhất tại vùng Đông 
Á trong thế hệ đó. Học viên đến 
với Sư từ khắp Trung Quốc, kể cả 
từ Triều Tiên và Nhật Bản, song 
song có nhiều tăng sĩ từ Ấn Độ và 
các vương quốc Trung Á đến để 
bày tỏ lòng hâm mộ. Ngoài việc 
truyền bá kinh sách Phật Giáo và 
tư tưởng Ấn Độ mới mẻ vào Trung 
Quốc, Sư cũng gây ảnh hưởng lên 
nền nghệ thuật và kiến trúc Trung 
Quốc bằng những vật dụng và 
thiết kế do Sư mang về. Có một 
ngôi chùa được xây theo thiết kế 

Đường Tam Tạng Và Tây Du KýĐường Tam Tạng Và Tây Du Ký
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của Sư tại Trường An (ngày nay là 
Tây An) để chứa dựng kinh sách 
và các tác phẩm nghệ thuật của 
Sư mang về. Ngôi chùa đó ngày 
nay vẫn còn và là một dấu ấn quan 
trọng của đô thị này.

Sư là một trong những dịch 
giả người Hán dịch các văn bản 
của Phật Giáo Ấn Độ vĩ đại nhất 
và mang lại thành quả lớn lao 
nhất (và cũng chính xác nhất). 
Nhiều dịch phẩm của Sư, như 
Tâm Kinh và Kim Cương Kinh, 
ngày nay vẫn còn đóng một vai 
trò quan trọng trong việc hành 
lễ Phật Giáo hàng ngày. Quy 
mô của các dịch phẩm của Sư là 
vô song, không chỉ những kinh 
sách của Duy Thứ Tông mà Sư 
quy phục, mà còn bao gồm đầy 
đủ những kinh tạng Đạo Phật, từ 
phép Chỉ Quán và Đà-la-ni, đến 
phép Quán Tưởng, đến A-tì-đạt-
ma cũng như toàn bộ kinh Bát-
nhã ba-la-mật (bộ kinh này chiếm 
ba bộ của Địa Tạng Trung Quốc), 
kinh A-hàm, kinh Đại Thừa, các 
chú giải về kinh và luận, Nhân 
Minh Học (Sư là người duy nhất 
dịch kinh luận Nhân Minh ra chữ 
Hán) và kể cả một văn bản Thắng 
Luận của Ấn Độ Giáo.

Trong thời Huyền Trang còn 
tại thế, Phật Giáo Trung Quốc 
có nhiều trường phái và học 
thuyết được thành hình, họ tranh 
cãi nhau về các vấn đề cơ bản. 
Trong số đó, nhiều trường phái 
dựa trên các kinh sách không rõ 
xuất xứ nhưng được xem là phiên 
dịch từ nguồn gốc Ấn Độ. Một 
số khác dựa trên kinh sách đích 
thật nhưng các bản dịch thiếu 
chính xác đã gây ra nhiều nhầm 

lẫn, ngày một phổ biến tại Trung 
Quốc và Triều Tiên. Sau 16 năm 
tại Trung Á và Ấn Độ, trở về 
Trung Quốc, Huyền Trang cống 
hiến đời mình bằng cách đưa 
Phật Giáo Trung Quốc thời đó trở 
lại phù hợp với những gì Sư học 
hỏi được tại Ấn Độ. Sư thực hiện 
điều đó bằng cách phiên dịch lại 
các kinh sách quan trọng, trình 
bày lại một cách chính xác hơn 
cũng như giới thiệu những kinh 
sách mới và nhiều tài liệu chưa 
hề có tại Trung Quốc. Song song 
với công trình dịch thuật khổng 
lồ – 74 bộ kinh luận trong 19 
năm – trong đó có một số kinh 
với quy mô to lớn, như bộ Ma-
ha-bát-nhã-ba-la-mật-đa đã nhắc 
đến dài hàng ngàn trang – Sư còn 
đào tạo tăng sĩ học tập hệ thống 
Duy Thức và Nhân Minh Ấn Độ, 
đồng thời Sư là tăng sĩ biện giải 
số một của triều đình cho đến 
ngày nhập diệt. Công trình dịch 
thuật của Sư ghi dấu ấn sâu sắc 
sự thâm nhập của tư tưởng Phật 
Giáo Ấn Độ vào miền Đông Á.

Nguyên Nhân Đi Ấn Độ
Khoảng đầu thế kỷ thứ bảy, 

kinh sách Phật Giáo của Trung 
Quốc gồm có vô số những bản 
dịch và văn bản chữ Hán, đại diện 
và làm nền tảng cho nhiều quan 
điểm đối chọi nhau, tất cả đều tự 
nhận mình là “Phật Giáo”. Trên 
một chừng mức nhất định, Phật 
Giáo Trung Quốc của thế kỷ thứ 
sáu có thể được xem là một trường 
tranh cãi giữa các trường phái của 
Duy Thứ Tông, tức là giáo pháp 
được ghi lại trong các tác phẩm 
của Vô Trước và Thế Thân. Thế 

nhưng, các điểm chi tiết của hệ 
thống này, cả về mặt cơ bản lẫn 
luận giải, là đối tượng của những 
cuộc tranh cãi triền miên.

Trong không khí đó thì chú 
tiểu tăng Huyền Trang học tập và 
trưởng thành với kinh sách Phật 
Giáo nói trên. Sư được tham cứu 
kinh sách cùng với tăng già với 
số tuổi mười ba. Nhà Tuỳ (589-
618) suy tàn, chiến tranh và nội 
loạn gây ra chết chóc và bất ổn 
trong nhiều vùng Trung Quốc, vì 
thế nhiều tăng sĩ và học trò kéo 
nhau về Trường An, kinh đô của 
nhà Đường, nơi mà các vị đó được 
ủng hộ trong việc tu hành và giáo 
hóa một cách tương đối an toàn. 
Huyền Trang cũng về Trường An 
và sau khi theo học với nhiều vị 
sư tiếng tăm, Sư đã được biết là 
một người học rộng và có tư chất. 
Thế nhưng Sư sớm kết luận là mọi 
tranh cãi và diễn dịch khác nhau 
trong Phật Giáo Trung Quốc là 
hậu quả của sự thiếu thốn kinh 
sách chủ chốt viết bằng tiếng 
Hán. Đặc biệt, Sư cho rằng một 
bản dịch đầy đủ của bộ Du-già Sư 
Địa Luận, một bộ luận bách khoa 
của phái Duy Thức Tông miêu tả 
con đường dẫn tới Phật quả của 
Vô Trước, sẽ có khả năng giải 
quyết mọi tranh chấp. Trong thế 
kỷ thứ sáu đã có một vị tăng Ấn 
Độ là Chân Đế (một Đại dịch giả 
khác) đã dịch một phần tác phẩm 
đó. Huyền Trang thấy mình phải 
dịch trọn bộ luận Ấn Độ này và 
giới thiệu cho Trung Quốc.

Hoạt động tại Ấn Độ
Mặc dù nhà vua cấm Huyền 

Trang ra đi, Sư vẫn lên đường, 
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trải qua nhiều gian khổ trên đường 
băng qua núi non và sa mạc, đối 
diện với đói khát và giặc cướp, và 
cuối cùng sau một năm, Sư tới Ấn 
Độ. Khi tới nơi, Sư nhận ra rằng 
sự khác biệt giữa Phật Giáo Ấn 
Độ và Trung Quốc không phải 
chỉ ở vài chương thiếu sót của một 
bộ luận. Từ trên một thế kỷ nay, 
Phật Giáo Ấn Độ nằm trong vòng 
cương tỏa của lý luận duy lý của 
Trần Na và dù một số bài luận về 
Nhân Minh Học của Trần Na đã 
được phiên dịch thì lý luận Phật 
Giáo – nay đã trở thành một phần 
không tách rời khỏi triết học Phật 
Giáo Ấn Độ – vẫn hoàn toàn chưa 
ai biết tới tại Trung Quốc. Huyền 
Trang cũng khám phá được rằng, 
tư tưởng Phật Giáo mà người Phật 
tử hay tranh luận và diễn dịch 
mênh mông hơn, lớn rộng hơn 
nhiều so với những tài liệu lưu 
hành tại Trung Quốc: nhiều quan 
điểm Phật Giáo được tôi luyện 
trong các cuộc tranh luận nghiêm 
túc giữa các Phật tử và người 
ngoài, các quan điểm đó không 
hề được biết tới tại Trung Quốc và 
những từ ngữ, khái niệm trong các 
cuộc tranh luận giàu nội dung đó 
có ý nghĩa rất rõ rệt. Trong khi tại 
Trung Quốc thì tư tưởng Duy Thức 
và tư tưởng Như Lai Tạng không 
thể phân chia được, thì trong quan 
điểm kinh viện của Duy Thức Ấn 
Độ, tư tưởng Như Lai Tạng không 
được nhắc tới, thậm chí bị từ chối. 
Nhiều nội dung chủ yếu của Phật 
Giáo Trung Quốc (thí dụ Phật 
Tánh) và các kinh sách quan trọng 
(thí dụ Đại Thừa Khởi Tín Luận) 
thì hoàn toàn không được Ấn Độ 
biết tới.

Huyền Trang ở lại Ấn Độ 
nhiều năm để học tập với những 
vị thầy danh tiếng nhất, chiêm bái 
các thánh tích và tham gia vào 
các cuộc tranh luận với những 
Phật tử và ngoại đạo, đánh bại 
tất cả những đối thủ và trở nên 
nổi tiếng là một nhà tranh luận 
cứng rắn. Sau một loạt tranh luận 
với hai đại diện của Trung Quán 
Tông (môn đệ kế thừa quan điểm 
Long Thụ), Sư viết một bài luận 
giải bằng tiếng Phạn với ba ngàn 
câu kệ nói về «Điểm không khác 
biệt giữa Trung Quán và Duy 
Thức” mà ngày nay không còn. 
Sau khi hứa với Giới Hiền, thầy 
dạy của Sư tại đại học Na-lan-đà 
(trung tâm tu học Phật pháp thời 
bấy giờ) là sẽ trình bày lý luận 
của Trần Na tại Trung Quốc, Sư 
trở về quê hương với hơn 600 bộ 
kinh luận viết bằng tiếng Phạn.

Công trình biên dịch
Với hy vọng sẽ thu lượm 

được các thông tin quan trọng 
cho chiến lược quân sự của mình, 
nhà vua đưa Huyền Trang vào ở 
một tu viện đặc biệt gần kinh đô 
và chỉ định nhiều học giả thông 
thái thời bấy giờ hỗ trợ cho Sư 
trong công trình biên dịch. Mặc 
dù từ chối cung cấp cho vua các 
thông tin có thể dùng trong chiến 
trận, Sư viết một tập du ký miêu 
tả những nơi đã từng đi qua, đặc 
biệt là những thánh tích Phật Giáo 
Sư đã đến chiêm bái. Tác phẩm 
này, Tây Vực Ký, cung cấp cho 
chúng ta một cái nhìn bao quát 
về xã hội, phong tục, tập quán, 
địa dư và điều kiện phát triển của 
Đạo Phật trong thế kỷ thứ bảy tại 
Trung và Nam châu Á.

Quy mô những gì Sư biên dịch 
bao trùm tất cả mọi giáo pháp của 
Đức Phật: Duy Thứ Tông với các 
luận giải; Trung Quán Tông với 
luận giải của phía Duy Thức; kinh 
cầu siêu (Huyền Trang là người 
đầu tiên đưa khái niệm «Tịnh độ» 
– cõi của một vị Phật mà người ta 
có thể tái sinh – với Tây Phương 
Cực Lạc, cõi Phật A Di Đà; về 
sau cõi này trở thành phổ thông 
nhất đối với người dân Đông Á); 
Mật Tông và mật chú Đà-la-ni; 
Nhân Minh Luận; Tạng Kinh (do 
Phật thuyết giảng); A-tì-đạt-ma 
(đặc biệt là Đại-tì-bà-sa luận) 
cũng như luận giải về A-tì-đạt-
ma Câu-xá của Thế Thân; và một 
bộ luận thuộc Thắng luận gia của 
Ấn Độ Giáo. Dù đề tài rộng khắp, 
nhưng sự lựa chọn của Sư không 
tùy tiện. Thay vì chọn những đề 
tài tranh biện thắng lợi của một 
giáo phái chống lại một giáo phái 
khác, Sư đưa ra những bản dịch 
chính xác để cho mọi người cùng 
nhau ghi nhận. Dường như Sư 
thấy luận giải của Chân Đế, một 
dịch giả Duy Thức của thế kỷ 
thứ sáu là không ổn; môn đệ của 
Chân Đế xem bộ Nhiếp Đại Thừa 
Luận của Vô Trước là tác phẩm 
trung tâm. Không những dịch lại 
bộ Nhiếp Đại Thừa Luận, Huyền 
Trang còn dịch toàn bộ luận giải 
về bộ luận này, kể cả luận giải 
của Thế Thân, với hy vọng chỉ 
cho độc giả Trung Quốc những gì 
bản gốc đã nói và đã không nói, 
cũng như những gì được hiểu và 
trình bày tại Ấn Độ. Mặc dù bản 
Phạn ngữ ngày nay không còn, sự 
so sánh giữa bản dịch của Huyền 
Trang và bản Tạng ngữ cho thấy 
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bản dịch sau của Sư sát với bản 
gốc hơn bản của Chân Đế (bản 
dịch của Huyền Trang đồng nhất 
với bản Tạng ngữ trong phần lớn, 
trong lúc bản của Chân Đế đầy 
những chú thích và nhiều phân 
tán).

Về Huyền Trang người ta sớm 
truyền tụng trong vùng Đông Á: 
rằng Sư đến tận Ấn Độ để học tập 
từ gốc ngọn; rằng Sư là người duy 
nhất được nhà vua đỡ đầu; rằng 
Sư là người đưa những bản dịch 
mới, chính gốc giáo pháp mà từ 
trước đến nay chưa ai biết. Học 
trò người Nhật của Sư đem giáo 
pháp về lại Nhật, thiết lập trường 
phái Pháp Tướng tại đây (gọi 
theo tiếng Nhật là Hossō), đó là 
trường phái danh tiếng nhất cho 
đến khi phái Thiên Thai du nhập 
vài thế kỷ sau đó.

Giáo pháp của Sư cũng được 
chú ý tại Triều Tiên, nơi đó nó 
tổng hợp với phái Hoa Nghiêm 
và Thiền và gây ảnh hưởng quyết 
định lên nền Phật Giáo Triều 
Tiên từ cả ngàn năm nay.

TÂY DU KÝ2

Tây Du Ký ( ), là một 
trong những tác phẩm kinh điển 
trong văn học Trung Hoa, và 
được xem là tác phẩm kinh điển 
nổi tiếng nhất cho thế hệ trẻ[cần 
dẫn nguồn]. Được xuất bản với 
tác giả giấu tên trong những năm 
1590 và không có bằng chứng 
trực tiếp còn tồn tại để biết tác 
giả của nó, nhưng tác phẩm này 
thường được cho là của học giả 
Ngô Thừa Ân. Tiểu thuyết thuật 

2 https://vi.wikipedia.org/wiki/
T%C3%A2y_du_k%C3%BD

lại chuyến đi đến Ấn Độ của nhà 
sư Huyền Trang (Đường Tam 
Tạng) đi thỉnh kinh.

Trong tiểu thuyết, Trần 
Huyền Trang ( ) được 
Quan Âm Bồ Tát bảo đến Tây 
Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật 
Giáo mang về Trung Quốc. Theo 
sư là 3 đệ tử - một khỉ đá tên Tôn 
Ngộ Không ( ), một yêu 
quái nửa người nửa lợn tên Trư 
Ngộ Năng ( ) và một thủy 
quái tên Sa Ngộ Tĩnh ( ) 
- họ đều đồng ý giúp ông thỉnh 
kinh để chuộc tội. Con ngựa Sư 
Huyền Trang cưỡi cũng là một 
hoàng tử của Long Vương (Bạch 
Long Mã).

Những chương đầu thuật lại 
những kỳ công của Tôn Ngộ 
Không, từ khi ra đời từ một hòn 
đá ở biển Hoa Đông, xưng vương 
ở Hoa Quả Sơn, tầm sư học đạo, 
đại náo thiên cung, sau đó bị Phật 
Tổ Như Lai bắt nhốt trong núi 
Ngũ Hành 500 năm. Truyện kể 
lại Huyền Trang trở thành một 
nhà sư ra sao và được hoàng đế 
nhà Đường gửi đi thỉnh kinh sau 
khi hoàng đế thoát chết.

Phần tiếp của câu chuyện kể 
về các hiểm nguy mà thầy trò 
Đường Tam Tạng phải đối đầu, 
trong đó nhiều yêu quái là đồ đệ 
của các vị Tiên, Phật. Một số yêu 
tinh muốn ăn thịt Huyền Trang, 
một số khác muốn cám dỗ họ 
bằng cách biến thành đàn bà đẹp. 
Tôn Ngộ Không phải sử dụng 
phép thuật và quan hệ của mình 
với thế giới yêu quái và Tiên, 
Phật để đánh bại các kẻ thù nhiều 
mánh khóe, như Ngưu Ma Vương 
hay Thiết Phiến Công chúa...

Cuối cùng khi đã đến cửa 

Phật, thầy trò họ lại phải đổi Bát 
vàng của Hoàng đế Đường Thái 
Tông tặng để nhận được kinh 
thật. Đây cũng được tính là một 
khổ nạn cho bốn thầy trò. Khi 
qua sông Thông Thiên, Tam 
Tạng gặp lại Lão Rùa năm xưa 
chở ông qua sông. Khi đang chở 
Tam Tạng qua giữa sông, Lão 
Rùa hỏi Tam Tạng rằng sư có hỏi 
Phật Tổ giúp lão rằng bao giờ lão 
tu đắc chính quả không, vì Tam 
Tạng quên hỏi nên bị Lão Rùa 
hất cả bốn thầy trò lẫn kinh văn 
xuống sông. Kinh văn bị ướt, sau 
khi phơi khô một số bị rách. Vì 
vậy, kinh đến Trung thổ không 
được toàn vẹn.

Một số học giả cho rằng tiểu 
thuyết châm biếm sự suy yếu của 
chính quyền Trung Hoa thời đó. 
Nó là tác phẩm văn học với chất 
lượng đạt tới đỉnh cao, đứng trong 
4 tác phẩm vĩ đại nhất trong văn 
học cổ điển Trung Hoa (cùng với 
Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết 
Cần, Thủy Hử của Thi Nại Am 
và Tam Quốc Diễn Nghĩa của La 
Quán Trung).

Tuy nhiên, nhiều nhà bình 
luận khác cho rằng hình ảnh kết 
hợp của thầy trò Tam Tạng lại ẩn 
giấu một khái niệm quan trọng 
về tâm. Mỗi nhân vật từ Đường 
Tam Tạng đến con ngựa đều biểu 
trưng cho một đặc tính thường 
thấy của tâm.

Bạch Long Mã: Ngựa tượng 
trưng cho xác thân. Ngựa thần là 
xác thân cương kiện. Con người 
đi tìm Chân lý, tìm Đạo, cần có 
xác thân vững vàng, khoẻ mạnh. 
Không có ngựa tốt thì Đường 
Tăng không tới được Lôi Âm. 



76 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2019  

Người mà thể xác bệnh hoạn, 
tinh thần ươn hèn thì làm sao có 
thể quyết tâm chiến đấu để đạt 
tới Chân lý, đạt Đạo. Bạch Long 
Mã là một người quân tử, khôi 
ngô tuấn tú song vì quá mê tửu 
sắc nên khi bị người tình phản bội 
đã nông nỗi đập nát báu vật mà 
Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho. 
Khi phù giá Đường Tăng ông là 
một con ngựa. Nên pháp danh 
của ông là Ngộ Ký

Sa Tăng: là tính cần cù, nhẫn 
nại. Sa Tăng phải nhọc nhằn 
gánh hành lý là lẽ ấy. Tề Thiên 
mấy bận giận Thầy, mấy phen 
đào nhiệm quay về Thủy liêm 
động quê xưa; Bát giới đã trăm 
lần ngàn lượt đòi chia của, rồi 
mạnh ai đường nấy. Chỉ riêng 
có Sa Tăng suốt cuộc hành trình 
vào yêu ra quỷ, một lòng một dạ 
quảy hành trang tiến tới. Không 
một lời thoái lui, không một lòng 
biến đổi. Sa Tăng là hình ảnh của 
tinh tiến, trì thủ, tâm bất thoái 
chuyển. Dù khó khăn đến đâu, đã 
quyết rồi, thì cứ đi tới. Khí giới 
của Sa Tăng vì thế là bảo trượng 
có đầu dẹp và bén nhọn, để mà 

dễ dàng găm chặt vào, ghim chặt 
vào. Chí đã định rồi thì không 
biến đổi, lòng đã quyết rồi thì 
chẳng chuyển lay. Pháp danh 
của Sa Tăng vì thế là Ngộ Tịnh: 
tịnh để mà khắc chế cái động, cái 
chưa thanh tịnh; tịnh để mà kham 
nhẫn, chịu đựng.

Trư Bát Giới: là tính tham 
và dục, những tâm tính bản năng. 
Tham ăn, tham ngủ, tham của, 
tham sắc và tham nịnh nọt cho 
được lợi về mình. Khí giới của họ 
Trư vì thế phải bắt buộc là đinh 
ba, là cào cỏ, để mà vơ vào cho 
nhiều, cho vừa lòng tham dục. 
Bát giới là sự tập hợp những bản 
năng rất vật dục và tầm thường 
nơi con người. Vì thế, mà pháp 
danh của Bát Giới là Ngộ Năng.

Tôn Ngộ Không: tượng 
trưng cho trí, lý trí. Lý trí phải 
dẫn dắt, phải soi đường cho hành 
động. Thế nên, trong phim, luôn 
luôn vai Tề Thiên đều đi trước, 
để dẫn đầu mấy thầy trò. Lý trí 
ưa nổi loạn, ngang tàng phách 
lối, chẳng chịu thua kém ai. Cho 
nên Tề Thiên coi mình to ngang 
với Trời (Tề Thiên: bằng Trời), 

và muốn lên trời xuống biển, 
quậy phá đều làm được tất, không 
chút đắn đo, chẳng hề ngần ngại. 
Đối với Trời vẫn tự xưng “Lão 
Tôn” là tính kiêu căng. Trước 
mặt, Trời vẫn nghênh ngang 
không chịu quỳ, ăn nói bất kể tôn 
ti trật tự. Đó là tượng trưng cho 
đầu óc duy lý của những người 
muốn phủ nhận Thượng đế. Lý 
trí vì những “thuộc tính” như thế 
nên cần thiết phải được uốn nắn 
luôn luôn cho hợp với kỷ cương, 
khuôn phép. Tề Thiên bởi vậy mà 
phải đội kim cô. Khi về tới chùa 
Lôi Âm, thành phật rồi, không 
cần cởi, vòng kim cô tự lúc nào 
đã biến mất. Cái trí con người 
khi đã thuần dưỡng thì không cần 
kỷ luật nó vẫn vận động đúng. 
Giống như trẻ con mới đi học, tập 
viết phải có giấy kẻ hàng đôi, đến 
chừng lớn lên viết giỏi rồi, giấy 
chẳng vạch hàng kẻ ô vẫn dễ 
dàng viết ngay ngắn.

Đường Tăng: tượng trưng 
cho tình cảm con người: lòng từ 
bi, nhân hậu, bao dung, có quyết 
tâm tu hành vượt qua muôn vàn 
cám dỗ. Ngoài ra còn có tính 
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phàm, u mê, nhu nhược, ba phải. 
Một trăm lần Tề Thiên cản: “Yêu 
ma đấy, chớ có cứu”. Và đủ một 
trăm lần Đường Tăng cứ cứu, để 
rồi mắc nạn vương tai. Đó là vì sự 
nhận thức của cảm tính không biết 
nghe theo tiếng gọi sáng suốt của 
lý trí. Đường Tăng cứ lặp đi lặp lại 
những sai lầm của mình và không 
có sai lầm nào giống sai lầm nào. 
Con người cũng thế, cứ đi từ sai 
lầm này đến sai lầm khác mà thôi, 
nếu không nghe theo lý trí, lương 
tâm mà chỉ biết chiều theo vọng 
tâm, tình cảm nhất thời.

Ngoài ra có những chi tiết 
mang ẩn ý sâu xa, nếu không am 
hiểu kỹ thì dễ gây hiểu nhầm. 
Ví dụ, chi tiết Tôn Giả A Nan 
và Tôn Giả Ca Diếp đòi Đường 
Tăng phải dâng bát vàng mới 
truyền kinh thư. Đọc lơ mơ, lắm 
người bảo rằng Ngài A Nan và 
Ngài Ca Diếp đòi ăn hối lộ. Thực 
ra, làm gì có chuyện vòi vĩnh của 
đút lót ở cửa Phật. Trong mười 
đại đệ tử của Phật, Ngài Ca Diếp 
đứng hạng ba, Ngài A Nan đứng 
thứ mười, đều đắc quả A-la-hán, 
dứt bỏ hết các lậu hoặc (nhất thiết 
lậu tận), không thể vướng lụy vì 
chút của cải vụn vặt của thế gian. 
Chiếc bình bát bằng vàng nguyên 
là của vua Đường tặng cho Đường 
Tăng. Vì thế, trong tình huống 
này, nó còn tượng trưng cho của 
cải và danh vọng ở thế gian. Để 
lãnh kinh báu của Phật, dâng nạp 
bình bát là ngụ ý: muốn thọ lãnh 
đạo giải thoát của Phật, con người 
phải xuất gia, lìa bỏ danh vọng 
và của cải thế tục. Hành động của 
Đường Tăng ở đây là ẩn dụ, có 
tính cách biểu tượng.

Lê Giang Trần

 Vu Lan Rung Lòng

Nhỏ nhẹ hỏi tình yêu
Thân này đang trời chiều
Tâm hồn vẫn trăng chiếu
Con đường thơ tịch liêu
Tình yêu hoài huyền diệu
Từ bi và trong veo
Đừng rời ta nhé yêu
Hãy cứ đẹp mỹ miều.

Vợ hiền như vầng trăng
Chung thủy một quỹ đạo
Hỡi trái tim đàn ông
Xôn xao đừng chênh chao
Cảm tạ những có gần
Thương cảm nỗi mất xa
Vẫn nở thơm hồng hoa
Tặng tấm tình quý giá.

Con thời nay như đạo
Con yêu - hít hơi vào
Con buồn - giấu thở ra
Con xa - nhớ lệ nhòa
Con là nỗi mộng mơ
Niềm hạnh phúc tuổi già
Dù có ra thiên cổ
Vẫn về phù hộ con.

Ngoài ruột thịt còn bạn
Không ngần ngại xả thân
Đó là một tấm lòng
Cao cả như lính trận
Không màng đến chết sống
Hiên ngang thay cường nam
Hào hùng thay liễu nữ
Đời ghi tạc danh thơm.

Từ tốn hỏi tâm đạo
Vô thường như chiêm bao
Vũ trụ luôn huyền ảo
Bình thản sáng rực sao
Hề chi bọc xương máu
Một kiếp người nghêu ngao
Ngày nao vĩnh biệt chào
Đừng hỏi về phương đâu.
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HỘI NGHỊ TỰ DO TÔN GIÁO TẠI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
Vào ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2019

Hòa Thượng Thích Viên Lý 
tại Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo

Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo tại 
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Thủ đô 
Washington DC đã được tổ chức 
vào các ngày 16 và 17 tháng 7 
năm 2019 với sự tham dự đông 
đảo của các vị lãnh đạo tôn giáo 
lớn khắp nơi trên thế giới. 

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đã 
phát biểu khai mạc Hội Nghị. Cựu 
Thống Đốc Sam Grownback, 
Đại Sứ Lưu Động Tự Do Tôn 
Giáo Thế Giới Hoa Kỳ đã điều 
hợp Hội Nghị. Dân Biểu Nancy 
Pelosi, Chủ Tịch Hạ Viện Quốc 
Hội Hoa Kỳ, Dân Biểu Frank 
Wolf, cựu Thủ Tướng Anh Quốc 
Tony Blair, Thành Viên Hội 
Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa 
Kỳ, các Bộ Trưởng của các nước
Polish, Hungari, Đặc Sứ của 
Quốc Hội Âu Châu, Báo Cáo 
Viên của Liên Hiệp Quốc, Đặc 
Sứ của chính phủ Na Uy, Thống 
Đốc của một số quốc gia, các 
Học Giả nổi tiếng và nhiều nhân 
vật quan trọng đã có mặt.

Tất cả những diễn giả đều 
mạnh mẽ lên án các chính phủ 

vi phạm quyền 
tự do tôn giáo và 
kêu gọi phải tôn 
trọng quyền tự do 
tôn giáo của con 
người. Đồng thời 
kêu gọi sự tương 
kính giữa các 
tôn giáo để gìn 
giữ nền hòa bình 
của thế giới nhân 
loại.

Hòa Thượng 
Thích Viên Lý, 
Chủ Tịch Hội 
Đồng Điều Hành 
Tăng Đoàn Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại cũng đã tham dự 
Hội Nghị và tại Free House ngài 
đã phát biểu lên án sự vi phạm 
quyền Tự Do Tôn Giáo của nhà 
cầm quyền Cộng Sản Việt Nam 
đặc biệt là chủ trương san bằng 
chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm do 
Hòa Thượng Thích Không Tánh 
làm Viện Chủ, chùa An Cư ở Đà 
Nẵng, đồng thời phá hoại khủng 

bố, sách nhiễu những ngôi chùa 
khác như chùa Phước Bửu, chùa 
Liên Trì 2, chùa Linh Sơn v.v…

Hòa Thượng Thích Viên Lý 
kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản 
chấm dứt chánh sách đàn áp tôn 
giáo và yêu cầu chính phủ Hoa 
Kỳ lên tiếng can thiệp để dân tộc 
Việt Nam sớm có được tự do, dân 
chủ và nhân quyền.
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BẢN TIN CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM

Ông Scott Busby chụp hình lưu niệm cùng HĐLTVN

Trưa ngày 13 tháng 5 năm 
2019, lúc 13h, phái đoàn Bộ 
Ngoại Giao Hoa Kỳ do ông 
Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp 
Cục Dân Chủ-Nhân Quyền-
Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa 
Kỳ đồng thời là Trợ Lý Ngoại 
Trưởng Hoa Kỳ đến thăm và 
làm việc với Hội Đồng Liên Tôn 
Việt Nam (HĐLTVN) tại chùa 
Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn. 
Tham dự gồm có:

Phái Đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa 
Kỳ gồm:

– Ông Scott Busby, Cố Vấn 
Cao Cấp, Trợ Lý Ngoại Trưởng 
Hoa Kỳ. 

– Bà Denise M. Taylor, 
chuyên viên chánh sách nước 
ngoài, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. 

– Cô Pamela Pontius, viên 
chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh Sự 
Hoa Kỳ tại Sài Gòn. 

– Ông Justin Bronn, viên 

chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh 
sự Hoa Kỳ, người sẽ kế nhiệm cô 
Pontius. 

– Ông Hòa, viên chức kiêm 
Thông Dịch Viên. 

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam:
– Hòa Thượng Thích Không 

Tánh, Phật Giáo, Đồng Chủ Tịch. 
– Mục Sư Nguyễn Hoàng 

Hoa, Tin Lành, Đồng Chủ Tịch. 
– Đạo Huynh Lê Văn Sóc, 

v/v Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp Cục Dân Chủ - Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ, Trợ Lý Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ thăm và làm việc với Hội Đồng Liên 
Tôn Việt Nam tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn ngày 13/5/2019.
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Phật Giáo Hòa Hảo, Đồng Chủ 
Tịch. 

– Linh Mục Lê Xuân Lộc, 
Công Giáo, Thành Viên. 

– Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch 
Phụng, Cao Đài, Thủ Quỹ. 

– Đạo Huynh Lê Quang 
Hiển, Phật Giáo Hòa Hảo, Tổng 
Thư Ký. 

– Chánh Trị Sự Nguyễn Kim 
Lân, Cao Đài, Thành Viên. 

– Thượng Tọa Thích Vĩnh 
Phước, Phật Giáo, Thành Viên. 

Ngoài ra có những vị tham dự 
với tư cách khách mời gồm:

– Linh Mục Nguyễn Duy 
Tân, Chánh Giáo Xứ Thọ Hòa, 
Xuân Lộc, Đồng Nai. 

– Cô Ngọc Linh, Liên Đoàn 
Lao Động Việt Tự Do. 

– Ông Nguyễn Thiện Nhân, 
Hội Nhà Báo Độc Lập. 

– Ông Trương Văn Kim, tù 
nhân lương tâm.

Mở đầu, ông Bysby nói rằng 
sắp có cuộc đối thoại nhân quyền 
với Việt Nam, nên mong rằng các 
Chức Sắc Hội Đồng Liên Tôn 
Việt Nam trình bày thực trạng về 
tôn giáo của mình để Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ nắm được vấn đề. 

Mở đầu Hòa Thượng Thích 
Không Tánh đại diện HĐLTVN 
tường trình chung của HĐLTVN 
và kiến nghị gởi đến phái đoàn, 
tiếp theo Linh Mục Nguyễn Duy 
Tân nói rằng những ai nói VN 

NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VIỆT NAM 2019
VOA - Các nhà lập pháp 

trong Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ trực 
tiếp lắng nghe nguyện vọng của 
các nhà hoạt động người Việt đến 
từ khắp nơi trên nước Mỹ và cả từ 
Việt Nam trong một nỗ lực phối 
hợp nhằm đánh động sự chú ý về 
tình hình tự do và nhân quyền ở 
Việt Nam cũng như những trường 
hợp đang bị Hà Nội giam cầm vì 
bất đồng chính kiến.

Sự kiện thường niên “Ngày 
Vận Động Cho Việt Nam 
2019,” diễn ra trong hai ngày 10 
và 11 tháng 7 tại trụ sở Quốc Hội 
Mỹ ở thủ đô Washington, sẽ bao 
gồm các cuộc tiếp xúc của cử tri 
gốc Việt với các nghị sĩ ở cả Hạ 
Viện và Thượng Viện, cùng các 
phần trình bày của giới lập pháp 
Mỹ, các nhà lãnh đạo tôn giáo, 

các nhà lãnh đạo cộng đồng, cùng 
những nhà hoạt động khác đến từ 
Việt Nam.

Ủy Ban Cứu Người Vượt 
Biển (BPSOS), tổ chức vận động 
cho nhân quyền Việt Nam có trụ 
sở ở bang Virginia, cho biết mục 
tiêu của sự kiện này là “ủng hộ 
những người bảo vệ nhân quyền 
dũng cảm ở Việt Nam và cũng 
ủng hộ những lời kêu gọi thay đổi 
dân chủ của các giáo hội bị áp 
bức,” theo website của tổ chức.

Một đại diện của BPSOS nói 
với VOA Việt ngữ cuộc vận động 
năm nay có một “điểm nhấn” là 
một số nhân chứng đã bay từ Việt 
Nam sang để trình bày với các 
nhà lập pháp Mỹ về thực trạng 
nhân quyền trong nước và hiện đã 
có gần 40 cuộc họp được lên kế 

có tự do tôn giáo là không đúng 
sự thật, Linh Mục Lê Xuân Lộc 
nói có vài Linh Mục vì lên tiếng 
về quyền con người và tự do tôn 
giáo thì không được nhà cầm 
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 Các nhà hoạt động từ Việt Nam tham dự một buổi họi với Ủy hội Hoa 
Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, ở Washington, ngày 9 tháng 7, 2019.

hoạch với các nghị sĩ Hoa Kỳ cho 
ngày vận động 10 tháng 7.

“Số lượng năm nay nhiều hơn 
số lượng năm ngoái,” bà Mã Tiểu 
Linh nói về những nghị sĩ nhận 
lời mời gặp gỡ các nhà hoạt động 
gốc Việt. “Những dân biểu này 
là những người rất coi trọng về 
nhân quyền và tự do tôn giáo. Họ 
là những người viết thỉnh nguyện 
thư yêu cầu Tổng Thống Donald 
Trump quan tâm hơn đến vấn đề 
tự do tôn giáo ở Việt Nam.”

Bà Linh cho biết một vấn 
đề chính mà các nhà hoạt động 
sẽ tập trung nêu bật là việc trả 
tự do cho các tù nhân lương tâm 
mà hiện tại bà nói là đã lên đến 
276 người, trong số này có những 
người được xem là tranh đấu cho 
tự do tôn giáo.

Trong một báo cáo công bố 
vào ngày 21 tháng 6, Bộ Ngoại 
Giao Mỹ nhận xét tự do tôn 
giáo ở Việt Nam vẫn bị hạn chế 
nghiêm ngặt, bao gồm việc các 
lãnh đạo tôn giáo thuộc các nhóm 
không được nhà nước công nhận 
báo cáo về nhiều hình thức sách 

nhiễu từ chính quyền.
Việt Nam tuần trước bác bỏ 

báo cáo này, nói rằng “không 
khách quan dựa trên những 
thông tin sai lệch” và bày tỏ 
mong muốn đối thoại với Mỹ để 
“thu hẹp khác biệt,” một quan 
điểm mà Hà Nội lâu nay đã lặp 
lại nhiều lần.

Thượng Tọa Thích Vĩnh 
Phước, một trong những người 
từ Việt Nam tham gia trình bày 
trong sự kiện vận động tại Quốc 
hội Mỹ năm nay, chia sẻ với VOA 
Việt ngữ rằng mặc dù ở Việt Nam 
có nhiều nhà thờ và chùa chiền 
nhưng hoạt động của những cơ sở 
tôn giáo này chịu sự “kiểm soát 
chặt chẽ” của nhà chức trách.

“Tăng Ni và Phật tử Việt 
Nam chưa có quyền chọn người 
lãnh đạo của mình mà là do nhà 
nước kiểm soát chặt chẽ,” nhà sư 
này nói. “Những vị đó chỉ thừa 
hành mệnh lệnh của nhà nước 
cộng sản Việt Nam.”

Vị Thượng Tọa, thành viên 
của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất 

không được Việt Nam công nhận, 
dẫn ra ví dụ rằng chùa Phước Bửu 
của ông đã xây dựng hơn 30 năm 
qua nhưng đến nay vẫn chưa được 
cấp giấy chứng nhận chủ quyền.

“Điều mà chúng tôi muốn 
nói là phải có tự do tôn giáo như 
một quyền căn bản mà một người 
công dân ở Hoa Kỳ, một đất nước 
tự do dân chủ, có được,” ông cho 
biết về nội dung mà ông sẽ trình 
bày trong cuộc vận động tại Quốc 
Hội Mỹ.

Một số nhà lập pháp Mỹ 
trong thời gian gần đây đã giới 
thiệu các luật nhắm mục tiêu vào 
tình hình tự do tôn giáo ở Việt 
Nam. Dự luật chế tài của Thượng 
Nghị Sĩ John Cornyn vào tháng 5 
có nội dung kêu gọi tái định danh 
Việt Nam là “nước cần quan tâm 
đặc biệt về tôn giáo,” trong khi 
Dân Biểu Chris Smith hồi tháng 
4 năm 2018 giới thiệu luật buộc 
các quan chức Việt Nam chịu 
trách nhiệm về sự đối đãi của họ 
đối với các nhóm tôn giáo và sắc 
dân thiểu số.

Trong một diễn biến có liên 
quan, phái đoàn Việt Nam vận 
động tại Quốc Hội cũng sẽ tham 
dự trong tư cách nhân chứng tại 
Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng để 
Thăng Tiến Tự Do Tôn Giáo 
tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do 
Ngoại Trưởng Mike Pompeo chủ 
trì, “để bàn về những thách thức 
đối với tự do tôn giáo,” theo một 
thông cáo của Bộ Ngoại Giao.

Theo nguồn VOA Tiếng Việt:

h t t p s : / / w w w. v o a t i e n g v i e t .
com/a/ngay-van-dong-cho-viet-
nam-2019/4993482.html
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ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

TỔ CHỨC TẠI CHÙA ÐIỀU NGỰ
NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM 2019 - PHẬT LỊCH 2563

IBC TV- Vào lúc 10 giờ sáng 
ngày Chủ Nhật, 2 Tháng 6 năm 
2019, chư tôn đức giáo phẩm từ 
nhiều quốc gia đã quang lâm tại 
chùa Điều Ngự để tham dự Đại 
Lễ Phật Đản chung do Tăng Đoàn 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại (Tăng 
Đoàn GHPGVNTNHN) tổ chức 
nhằm tri ân và báo ân lên Đức 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã 
thị hiện đản sanh từ hơn 26 thế kỷ 

trước. Ngay từ sớm, đã có hàng 
ngàn đồng hương Phật tử khắp 
nơi tề tựu về chùa, chuẩn trị trang 
trọng cung đón chư tôn đức giáo 
phẩm tăng ni trong nghi thức trì 
bát khất thực. Hàng trăm chư Tôn 
Đức giáo phẩm Tăng Ni xuất phát 
từ trong trai đường tiến ra sân, 
rồi ra khỏi chùa bằng cổng phụ 
bên trái, rồi đi dọc theo Đường 
Hazard, sang đến Chestnut, ngang 
qua cổng tam quan, vào lại khuôn 

viên chùa, sau đó trở về lại Chánh 
Điện. Trên đường khất thực, đông 
đảo Phật tử trang trọng xếp hàng 
nghinh đón và cúng dường trong 
bình bát bát của chư Tăng Ni, 
hình ảnh trang nghiêm của Tăng 
Đoàn và sự tín tâm của Phật tử 
làm cho khung cảnh trở nên 
vô cùng long trọng, tái hiện lại 
hình ảnh ngày xưa Đức Phật và 
Tăng Đoàn của ngài đi khất thực. 
Đúng 10 giờ 45 sáng, bên trong 
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hội trường, trên lễ đài, chư tôn 
đức bắt đầu thuyết pháp về ý 
nghĩa Đại Lễ Phật Đản và giáo 
lý vi diệu của Ngài. Sau đó, đúng 
11 giờ sáng, 3 hồi chuông trống 
bát nhã vang lên, Ban Thỉnh Sư 
thực hiện nghi thức rước Phật và 
cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni 
từ Chánh Điện sang Hội Trường 
cho phần lễ chính.

Lễ đài được trang hoàng công 
phu, trang trọng với tôn tượng 
Đức Phật và tràn ngập những 
bông hoa tươi thắm, trầm hương 
nghi ngút. Chương trình bắt đầu 
với phần nghi lễ chào quốc kỳ 
Việt Nam, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ 
và phút nhập từ bi quán do Nhà 
Thơ Thái Tú Hạp điều hợp. Sau 
phần giới thiệu các quan khách 
tham dự, Thượng Tọa Sakya 

Minh Quang nói về ý nghĩa của 
ngày Lễ Phật Đản, ý nghĩa lòng 
từ bi của Đức Phật. Các MC Ái 
Cầm, Minh Phượng, Tuyết Nha 
lần lược giới thiệu quý quan 
khách, dân cử, hội đoàn, đoàn 
thể, các cơ quan truyền thông báo 
chí v.v tham dự đại lễ. 

Hòa Thượng Thích Viên Huy, 
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều 
Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại, Trưởng Ban Tổ Chức 
đã tuyên đọc diễn văn khai mạc. 
Ngay sau đó, là nhạc phẩm Kính 
Mừng Phật Đản. Tiếp đến, Hòa 
Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch 
HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại, tuyên đọc Thông Điệp 
Phật Đản Phật Lịch 2563 của 
Tăng Đoàn GHPGVNTN. Hòa 
Thượng Thích Chơn Trí, Tổng 

Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm 
của Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại, tuyên đọc Thông 
Điệp Phật Đản của Tổng Thư Ký 
Liên Hiệp Quốc. Cũng nhân đại 
lễ Phật Đản chung, Trưởng Lão 
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, 
Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm 
của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại, ban đạo từ, Hòa Thượng 
Thích Chơn Thành, Phó Thượng 
Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Trên Thế Giới, ban pháp từ. 

Ngay sau phần tuyên đọc các 
thông điệp, đạo từ, pháp từ chính 
là nghi thức Khánh Đản. Chư 
Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni đã 
quang lâm lễ đài niệm hương và 
cử hành nghi thức Khánh Đản 
với nhiều truyền thống Đại Hàn, 
Tây Tạng, Thái Lan, Lào, Căm 
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Bốt, Tích Lan, Miến Điện, Hoa 
Kỳ, Việt Nam cùng toàn thể Chư 
Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử. 
Tiếp theo đó, quý vị dân cử đã 
có đôi lời phát biểu cảm tưởng, 
Thị Trưởng Tạ Đức Trí; Phó Thị 
Trưởng Kimberly Hồ; Nghị Viên 
Nguyễn Mạnh Chí thành phố 
Westminster; Luật sư Lê Công 
Tâm đại diện Giám Sát Viên 
Andrew Đỗ lần lược tán thán 
công đức của chư tôn đức giáo 
phẩm, ban tổ chức và quý Phật tử 
đã tổ chức đại lễ Phật Đản trang 
nghiêm long trọng, cũng như bày 
tỏ xúc động và hoan hỷ khi được 
tham dự Đại Lễ Phật Đản chung 
của Tăng Đoàn.

Kế đến là phần phát phần 
thưởng cho gần 100 em học sinh 
xuất sắc nhất. Phần thưởng được 

chia ra hai đợt, từ lớp 1-lớp 5 
nhận bằng khen và $50, còn các 
học sinh từ lớp 6- lớp 12 thì nhận 
bằng khen và $100.

Vừa xong phần phát thưởng, 
chư tôn đức giáo phẩm thực hiện 
nghi thức Lễ Mộc Dục, Phóng 
Sanh và trở lại trai đường với 
Lễ Trai Tăng. Tại Hội trường, 
chương trình văn nghệ cúng 
dường Phật Đản bắt đầu với sự 
tham gia của các ca nghệ sĩ trong 
Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Gia 
Đình Phật Tử Điều Ngự, các ca 
sĩ Tâm Ca Đạo Hiếu trong lúc 
các em GĐPT và quý vị thiện 
nguyện giúp gửi đến Phật tử tận 
tay các món ăn chay được ban 
trai soạn và nhà hàng Đông Hưng 
Viên chuẩn bị để vừa thưởng 
thức vừa xem ca nhạc. Chương 

trình sổ xố tiếp theo đó với 5 giải 
thưởng đặc biệt. 

Chương trình văn nghệ kết 
thúc lúc 3 giờ chiều, chư tôn đức 
giáo phẩm và Phật tử tiếp tục 
chuẩn bị đi thăm viếng ủy lạo 
cho các cụ cao niên trong nhà 
dưỡng lão Etna Nursing Home 
tại Santa Ana. Chương trình Đại 
Lễ Phật Đản kết thúc nhưng âm 
hưởng còn vang mãi trong mỗi 
một người Phật tử đến tham dự, 
đặt biệt là sự khởi đầu của khóa 
an cư kiết hạ ngắn hạn của Tăng 
Đoàn, là cơ hội để mỗi người Phật 
tử cùng tham dự, học hỏi, rèn 
luyện thân tâm, với sự chỉ dạy của 
chư tôn đức giáo phẩm trở thành 
những Phật tử chân chính, theo 
gương của Đức Từ Phụ Thích Ca 
Mâu Ni Phật.
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KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ NGẮN HẠN
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

PHẬT LỊCH 2563 - DƯƠNG LỊCH 2019

Chiều ngày 03/06/2019, 
Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng 
Ni khắp nơi đã vân tập về chùa 
Điều Ngự (14472 Chestnut St, 
Westminster, CA 92683) để Kiết 
Giới An Cư Ngắn Hạn Phật Lịch 
2563.

Đúng 4 giờ chiều, buổi họp 
chúng An Cư được diễn ra tại 
giảng đường Chùa Điều Ngự dưới 
sự chứng minh của:

- Đại Lão Hòa Thượng thượng 
Chánh hạ Lạc - Chủ Tịch Hội 
Đồng Gia1o Phẩm Tăng Đoàn 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Thống Nhất Hải Ngoại (Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại).

- HT Thích Viên Lý - Chủ 
Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

- HT Thích Viên Huy - Phó 
Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại.

- Cùng chư Tôn Đức trong 
Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng 
Điều Hành, Hội Đồng Giám 
Luật Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại và gần 200 Tăng Ni ở 
khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ đồng 
tham dự.

Buổi họp đã thông qua 
chương trình thời khóa An Cư 
Kiết Hạ, cung an chức sự, kiểm 
chúng và công bố danh sách Chư 
Tăng Ni Kiết Hạ An Cư. Sau 
đó, Hòa Thượng Hóa Chủ Thích 
Viên Huy tuyên đọc Thanh Quy 
Trường Hạ và lần lượt được đại 
chúng góp ý thông qua.

Tiếp đến, chư Tôn Thiền đức 
Tăng Ni đã vân tập tại Chánh Điện 
làm lễ Tác Pháp An Cư. Thay mặt 
ban chứng minh, Hòa Thượng 
Thích Chánh Lạc niêm hương 
bạch Phật. Đại chúng nhất tâm quy 
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kính Tam Bảo, đảnh lễ Phật và cử 
hành lễ tác pháp kiết giới an cư, 
công bố cương giới giới trường.
Sau cùng, HT Thích Chánh Lạc 
ban đạo từ, Ngài dạy: “Thời gian 
an cư là thời gian để các hành giả tu 
tập, rèn luyện tự thân, học hỏi lẫn 
nhau về Phật pháp, chia sẻ những 
vướng mắc trong đời sống tu 
hành… Hòa Thượng còn sách tấn 
Tăng Ni, ngoài việc giữ gìn giới 
luật Phật chế, các hành giả An Cư 
còn phải tuân thủ các quy định của 
Hạ Trường để khóa An Cư Kiết Hạ 
Ngắn Hạn 2019 được trang nghiêm 
và thanh tịnh như pháp.” 

Buổi tác pháp kiết giới An 
Cư thành tựu viên mãn trong sự 
trang nghiêm, thanh tịnh và niềm 
hỷ lạc của chư Tăng sau khi pháp 
lệnh chung bảng An Cư vang lên.

Ngày 04/06/2019 là ngày sinh 
hoạt tu học đầu tiên của Trường 
Hạ do Tăng Đoàn PGVNTN Hải 
Ngoại tổ chức tại chùa Điều Ngự, 
Westminster, CA. Vào lúc 5 giờ 
sáng, đại chúng đều vân tập đầy 
đủ, yên lặng tĩnh tọa nơi chánh 
điện. Trong không khí trang 
nghiêm tĩnh lặng này, giọng 
hô chuông trầm hùng của Hòa 
Thượng Thích Tâm Thành đã 
vang lên, như khởi đầu một ngày 
mới tu tập đầy năng lượng. 

Sau thời tọa thiền là thời công 
phu, tụng chú Thủ Lăng Nghiêm. 
Để sách tấn đại chúng, Hòa 
Thượng Thích Viên Lý - Tuyên 
Luật Sư đã nhắc lại lời dạy của 
Đức Phật trong Kinh Phạm Võng: 

“Mạng người vô thường, 
Mau hơn nước dốc,

Ngày nay dầu còn,
Khó bảo đảm được ngày 

mai”. 
Ngài đã thỉnh cầu đại chúng, 

cần phải ý thức được bản chất 
của cuộc đời là vô thường, là 
huyễn hoá. Chính vì vậy mà các 
hành giả cần phải hạ thủ công 
phu nhằm thắp sáng trí giác và 
góp phần nâng cao khả tính giác 
ngộ, trước để tự cứu mình, sau là 
cứu giúp muôn loài chúng sanh. 
Thực kỳ diệu thay, có lẽ nhờ 
năng lực của Đại Tăng chuyển 
hóa nên đông đảo Phật tử đã về 
Tùng Hạ, cùng với đại chúng 
Tăng Ni tu học. Đây quả thực là 
niềm hạnh phúc lớn lao của “Tứ 
Chúng Đồng Tu”.

Thời học Kinh Luật Luận 
đầu tiên của trường hạ, do Hòa 
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Thượng Thiền Chủ Thích Chánh 
Lạc chủ giảng. Dù tuổi cao sức 
yếu, chưa hồi phục hoàn toàn sau 
tai nạn không lâu, Ngài vẫn đầy 
đủ hùng lực giảng cho đại chúng 
về bài tựa chú Thủ Lăng Nghiêm, 
nhắc lại đại thệ nguyện của Tôn 
giả A-nan thuở xưa để khích lệ 
Tăng Ni đời nay:

Đem thâm tâm hoằng Pháp 
vô biên

Chính gọi là đền ơn đức Phật.
(Tương thử thâm tâm phụng 

trần sát
Thị tắc danh vi báo Phật ân)
Đại chúng vô cùng xúc động!
Trưa nay vào buổi Quá 

Đường, tứ chúng Tu Viện Bảo 
Quang thay mặt Hòa Thượng 
Viện Chủ đảnh lễ Đại Tăng, dâng 
tịnh tài cúng dường trường hạ. 

Đại chúng đã hồi hướng công 
đức, cầu nguyện Hòa Thượng 
Viện Chủ chùa Bảo Quang đương 
lâm trọng bệnh sớm hồi phục để 
tiếp tục phụng sự Phật Pháp và 
chúng sinh.

Buổi chiều là thời thuyết 
giảng của Thượng Tọa Trưởng 
Ban Giáo Thọ Sakya Minh-
Quang. Đại chúng được nghe 
giảng đề tài Phật Tổ Cảnh Sách, 
cũng là tựa đề của quyển sách 
mà Thượng Tọa vừa soạn dịch và 
xuất bản. Với sự chân thành trong 
cách giảng và sâu rộng của kiến 
thức và kinh nghiệm, Thượng 
Tọa đã mang lại niềm Pháp lạc 
cho đại chúng.

Tối ngày, Phật tử về tùng Hạ 
được nghe Hòa Thượng Trưởng 
Ban Nghi Lễ Thích Phước Minh 

giảng ở chánh điện. Trong khi 
đó, tại giảng đường, khai giảng 
lớp “Trưởng Dưỡng Đạo Tâm”, 
nhằm ôn lại giới luật cho giới tử 
của Giới Đàn Thiện Hòa và hàng 
tân học Tỳ-Kheo, Tỳ-Kheo Ni 
An Cư Kiết Hạ. Dưới sự chứng 
minh của nhị vị Hoà Thượng: 
HT Thích Viên Lý - Tuyên Luật 
Sư và HT Thích Giác Pháp. Ban 
giảng huấn gồm: TT Sakya Minh 
Quang; TT Thích Quảng Long; 
TT Thích Thiện Hiền; TT Thích 
Nhật Tồn. 

Ngày An Cư đầu tiên tứ 
chúng tràn đầy Pháp lạc! Khởi 
đầu thành tựu là đã thành tựu hơn 
phân nữa! Chúng tôi có niềm tin 
kiên cố như vậy.

Ngày 05/06/2019 của khóa 
an cư kiết hạ ngắn hạn Tăng Đoàn 
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GHPGVNTN Hải Ngoại, được tổ 
chức tại Chùa Điều Ngự (14472 
Chestnut St, Westminster, CA 
92683) trôi qua trong niềm an 
vui, tràn đầy tịnh lạc của toàn thể 
đại chúng. 

Khởi đầu một ngày mới, Đại 
Chúng vân tập tại chánh điện 
ngồi thiền và công phu sáng 
dưới sự hướng dẫn của HT  Thích 
Nguyên Hiền, bằng chất giọng 
Nam Bộ đặc trưng, Ngài đã mang 
lại cho đại chúng một thời kinh 
vô cùng trang nghiêm đầy hỉ lạc. 
Kết thúc thời công phu sáng, HT 
Giám Luật Thích Tâm Vân đã 
khích lệ đại chúng hãy luôn nỗ 
lực tinh tấn thực hành thiện pháp 
và chúc đại chúng luôn giữ thân 

tâm thường lạc. 
Theo thời khóa tu tập của Hạ 

Trường, sau thời Lương Hoàng 
Sám Pháp là thời Pháp Đàm của 
HT Thích Tâm Vân với chủ đề 
“Pháp Nạn 1963”. Ngài đã giúp 
đại chúng hiểu rõ hơn về những 
sự kiện lịch sử quan trọng trong 
quá trình phục hưng và phát triển 
của Phật Giáo Việt Nam.

Vào lúc 2:30 chiều, HT Thích 
Tâm Thành - Phó Hóa Chủ của 
hạ trường, diễn nghĩa tóm lược 
triết lý thâm sâu của 2 bài kệ 24-
25 trong bộ Đạo An Cảnh Sách.

“Âm: Thế tự phù hư
Chúng duyên khởi bức
Nghiên cùng pháp lý
Dĩ ngộ vi tắc.

Nghĩa: Đời tự giả dối,
Cảnh nào bức được,
Xét cùng pháp tánh,
Chứng ngộ mới thôi.”
Cùng chia sẻ Phật Pháp vào 

thời điểm này TT Thích Thiện 
Thái giảng về chủ đề “Niềm Tin 
trong Phật Giáo”, Ngài khẳng 
định người học Phật phải lấy 
Chánh Kiến làm đầu, để thấy rõ 
lộ trình giải thoát mà chư hành 
giả phải đi qua trong tiến trình 
giác ngộ. Quý Ngài đã chia sẻ tri 
thức cần thiết cho hội chúng thấy 
rõ các pháp chuyển hoá nội tâm. 

Khi hoàng hôn vừa buông, lớp 
“Trưởng Dưỡng Đạo Tâm” dành 
cho các học chúng sơ cơ xuất gia 
do TT Sakya Minh Quang đảm 
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trách. Với nhiệt huyết của mình, 
ngài đã chia sẻ điểm thiết yếu 
giới luật cơ bản cho học chúng.

 Một ngày tu học đã trôi 
qua trong niềm an vui của toàn 
thể hành giả An Cư, khi tiếng 
hô canh toạ thiền vang lên báo 
hiện kết thúc 24 giờ tu học trang 
nghiêm và thanh tịnh.

Ngày 06/06/2019, Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 
bước vào ngày an cư thứ 3. Thời 
khóa an cư mỗi ngày đều rất dày 
đặc và liên tục từ 4 giờ 30 sáng 
cho đến 9 giờ tối. Mặc dù vậy, 
Tăng Ni đại chúng ai nấy đều rất 
tinh tấn trong tinh thần hoan hỷ. 
Mỗi thời khóa có một ý nghĩa và 
lợi lạc riêng. Trường hạ an cư có 

thanh quy. Tuy nhiên dường như 
mọi người đều tự ý thức trong 
việc tu hành của mình mà không 
cần có sự ràng buộc, vì mọi người 
đều biết rõ lợi ích từng giờ từng 
phút khi có mặt cùng với Tăng 
Đoàn trong những ngày an cư 
kiết hạ.

"Tăng ly chúng Tăng tàn, hổ 
ly sơn hổ bại", đây là câu nói xưa 
được HT Thích Viên Lý - Tuyên 
Luật Sư lấy đó khuyến tấn đại 
chúng sáng nay.

Hôm nay với sự có mặt của 
Pháp Sư Giác Đức, một vị pháp 
sư rất danh tiếng, ban tổ chức 
trường hạ đặc biệt dành trọn thời 
gian cả hai thời giảng cho Pháp 
Sư thuyết trình. 

Pháp Sư Giác Đức dù niên 
trưởng tuổi cao, ngài vẫn luôn là 
nguồn cảm hứng cho các thế hệ 
Tăng Ni trẻ về tinh thần tu học và 
cống hiến cuộc đời cho đạo pháp 
và dân tộc.

Đặc biệt hôm nay có thời 
tụng Kinh Di Giáo do Thượng 
Tọa Sakya Minh-Quang phiên 
dịch. 

Gần hai trăm vị Tăng Ni cùng 
hòa âm ôn lại lời dạy cuối cùng 
của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích-
ca Mâu-ni. Không gian lắng đọng 
qua từng lời Di Giáo. Cảnh đức 
Phật niết-bàn tái hiện. Đại chúng 
xúc động, cảm thấy mình như 
đang ngồi quay quầy quanh Đức 
Thế Tôn, lắng nghe lời dặn bảo 
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cuối cùng của vị Cha lành trong 
rừng Sa-la song thọ 2563 năm 
trước.

Ngày 09/06/2019, Khóa 
ACKH Ngắn hạn của TĂNG 
ĐOÀN PGVNTNHN đã trôi qua 
hơn nửa chặng đường. Cũng như 
những ngày đầu, khi bình minh 
còn chưa ló dạng, tiếng linh thức 
chúng vang lên báo hiệu một 
ngày mới đã về. Thời khóa vẫn 
như mọi ngày, nhưng HT Hoá 
Chủ vì thương tưởng đại chúng 
mà ban thêm lời huấn từ.

“Ngày nay đã qua
Mạng sống giảm bớt
Như cá thiếu nước
Nào có vui gì?
Đại chúng,
Nên cần tinh tấn

Cứu lửa cháy đầu
Luôn nhớ vô thường
Cẩn thận!
Đừng có buông lung.”
HT nhấm mạnh: Nhất là 

những hành giả đang An Cư phải 
tinh tấn hơn để có được pháp lạc, 
tịnh nghiệp đạo tràng.

Không chỉ HT Hoá Chủ mà 
HT Giám Luật cũng sách tấn chư 
Tăng Ni luôn ghi nhớ bổn phận 
và trách nhiệm của người xuất 
gia, nhất là Tăng Ni trẻ phải luôn 
nghiêm trì giới luật để hầu báo 
đáp Phật ân. 

Nhằm giúp cho hành giả An 
Cư có cơ hội tiếp cận và cảnh 
nhận, đạo phong đạo hạnh từ chư 
tôn đức trưởng lão, học hỏi và chia 
sẻ kinh nghiệm tu học. Ban chức 

sự trường hạ mời Pháp Sư cao 
niên lạp trưởng Giác Đức, chia 
sẻ kinh nghiệm qua đề tài “Phật 
Giáo truyền qua Tây phương”. 
Là chứng nhân lịch sử dân tộc và 
đạo pháp, cùng kinh nghiệm của 
một học giả có uy tín, Pháp Sư 
đã nhắc nhở Tăng Ni lưu tâm đến 
sự khác biệt về: Văn hoá, Tôn 
giáo, Tập quán. Đặc biệt, sự hiểu 
lầm tôn giáo đã gây ra nhiều khó 
khăn cho tu sĩ Phật Đà trong việc 
truyền trao chánh pháp, lẫn sinh 
hoạt. Mỗi tu sĩ phải ý thức những 
dị biệt, để từng bước hoá giải, 
giúp cho mọi người có cái nhìn 
đúng hơn về Đạo Phật và Tăng sĩ 
Phật Giáo.

Đầu giờ chiều cùng ngày, 
buổi chia sẻ “Kinh nghiệm hoằng 
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pháp trong thời hiện đại” từ HT 
Thích Viên Huy, TT Thích Quảng 
Long, TT Thích Nhật Tồn. Chư 
vị giảng sư đã nhấn mạnh vai trò 
và kỹ năng hoằng pháp cũng như 
thái độ dấn thân phụng sự đạo 
pháp từ Tăng Ni.

HT Thích Viên Huy đã 
khuyên thính chúng nên tập nhẫn 
nại và tinh tấn trong vấn đề đem 
đạo vào đời. Ngài giới thiệu tác 
phẩm “Cuộc đối thoại của người 
chăn cừu và Đức Phật” đến đại 
chúng. Ngài niêu lên phương 
pháp chuyển tải ý đạo đến thính 
chúng cần:

1.- Tuần tự thuyết pháp
2.- Theo pháp môn kinh điển
3.- Vì lòng từ bi đem lợi ích 

cho người khác

4.- Không vì và không muốn 
lợi ích cá nhân

5.- Thuyết pháp không công 
kích hay động chạm người khác.

Với kinh nghiệm thuyết 
giảng, chư vị giảng sư đã thu phục 
thính chúng lắng nghe, quên luôn 
mỏi mệt trong cái nắng ngày hè 
hiếm hoi ở Cali.

 Cũng trong thời điểm hành 
hải an cư đang thảnh thơi ngồi 
học thì ở nhà Trù, quý Phật tử 
nhiệt tình nấu nướng để kịp thời 
có vật thực đầy đủ dưỡng chất và 
đúng giờ gởi đến hành giả an cư. 

Quả thật, có tham gia vào 
khóa ACKHNH mới thấy được 
tinh thần cọng trú và hình ảnh 
đẹp từ việc hộ pháp của cư sĩ Phật 
tử.

Ngày như ngắn lại và thời 
gian dường như không đủ cho 
lịch tu học khóa ACKH nhưng, 
mỗi mỗi hành giả cố gắng theo 
kịp thời khóa và chấp hành đúng 
thanh quy trường hạ.

Vẫn tiếng hô canh tọa thiền 
trầm hùng từ chư tôn đức vang 
lên, vẫn là hành giả ngồi tọa 
thiền dưới chân Phật, đêm vẫn u 
tịch, nhưng dưới chân Đức Phật 
là cả trăm người con của Ngài 
đang thanh thản tọa thiền. Đó là 
điểm son sáng chói cho tinh thần 
nghiêm trì giới luật và thực hành 
theo chánh pháp của người tu sĩ 
dưới trời Tây.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ 
HÌNH ẢNH AN CƯ KIẾT HẠ
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DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

Của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Trưởng lão Hòa thượng Thích 

Chánh Lạc, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm,

Kính bạch Pháp sư Niên trưởng Thích Giác 
Đức, Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý Đại biểu,

Trước xu thế toàn cầu hóa và nhu cầu hiện 
đại hóa của thế giới nhân loại hiện nay, nhất là 

trước những bất công, khủng hoảng, băng hoại 
trên mọi lĩnh vực của xã hội từ đạo đức, văn hóa, 
giáo dục, kinh tế đến môi trường v.v…, hơn bao 
giờ hết, tính khế cơ, khế thời và khế lý mà gần 
3000 năm trước Đức Phật đã ứng dụng như một 
chìa khóa màu nhiệm có khả năng hóa giải mọi 
vấn nạn cần phải được khai dụng một cách đúng 
mức để vừa đáp ứng thỏa đáng nhu cầu chung 
của thời đại nhưng đồng lúc cũng bảo lưu mạng 
mạch trường tồn của chánh pháp.
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Kể từ ngày Phật Giáo Việt Nam có mặt tại 
hải ngoại, những thành tựu đạt được cũng khá 
nhiều, nhưng những tổn thất gặp phải cũng 
không ít.

Tôn Chỉ của Tăng Đoàn là phát huy bản thể 
thanh tịnh và nội lực hòa hợp để phục vụ quần 
sanh, báo Phật ân đức.

Mục đích của Hội Nghị Thường Niên năm 
nay là để kiểm điểm những công tác Phật sự 
trong năm qua, đồng thời đề ra những Phật sự 
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho năm tới.

Mặc dù thời gian giữa Hội Nghị này và 
Hội Nghị năm 2018 chưa đầy một năm, nhưng 
Tăng Đoàn đã nỗ lực làm tất cả những gì mà 
khả năng có thể, để một mặt bảo lưu giá trị 
truyền thống đặc thù của Tăng Đoàn, mặt khác 
đáp ứng nhu cầu chung của con người và xã 
hội.

Chủ đề của Hội Nghị Thường Niên năm 
nay là Thanh Tịnh - Hòa Hợp - Phục Vụ; 
chương trình của Hội Nghị ngoài phần Báo 
Cáo Phật Sự, chúng ta sẽ hướng đến những vấn 
đề lớn như Sứ Mệnh Hoằng Pháp và Giáo Dục 
Trong Thời Đại Mới; Vai Trò Ni Bộ và Nữ 
Giới - Những Cơ Hội và Thách Thức Trong 
Thời Đại Hiện Nay; Ứng Dụng Giáo Pháp 
Vào Mục Tiêu Văn Hóa - Xã Hội và Truyền 
Thông; Cách Hình Thành Và Vận Hành Một 
Đạo Tràng Tu Học Tại Hoa Kỳ; Vai Trò Cư Sĩ 
Trong Tinh Thần Hộ Pháp, Hộ Quốc, Hộ Dân 
và, cuối cùng là Đúc Kết để đưa vào Quyết 
Nghị của Hội Nghị. Vì thời gian giới hạn, nên 
Hội Nghị chỉ xoáy vào trọng tâm của 5 chủ 
đề lớn, nhưng trên thực tế thì, những Phật sự 
quan trọng khác như đào tạo nhân tài, nâng 
đỡ, giáo dưỡng những thế hệ trẻ, hiện đại hóa 
các phương tiện hành hoạt, kiện toàn cơ chế 
tổ chức và nhân sự, hiện thực hóa những khát 
vọng, bản hoài lớn của bậc trưởng tử Như Lai 
là những công tác quan yếu mà Tăng Đoàn cần 
xúc tiến.

Kính bạch quý ngài, kính thưa quý đạo hữu,
Làm sao để khai thác được những điểm 

mạnh, hầu bổ sung cho những điểm yếu, cũng 
như hoàn thiện những điểm không phù hợp với 
Phật Pháp trên căn bản của đại bi tâm và nền 
tảng của tuệ giác siêu việt? Để thích ứng với 
mọi hoàn cảnh hành đạo và nhu cầu tu học 
ngày càng đa dạng của quần chúng Phật tử, 
chúng ta không chỉ đòi hỏi phải có khả năng 
chuyên môn, đạo đức khả kính, mà còn phải có 
nguyện lực sâu dày và đạo tâm kiên cố.

Dù thời gian Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại có mặt chưa lâu, nhưng Tăng Đoàn là 
cộng đồng tu sĩ xuất gia, truyền trì mạng mạch 
Phật Pháp từ Đức Thế Tôn với hơn 2600 năm 
lịch sử. Trải qua nhiều thế hệ, mỗi người chúng 
ta là một nhân tố chủ yếu hình thành nên Tăng 
Đoàn và, mỗi người chúng ta cũng chính là khả 
lực tổng thể và động lực chủ động thành tựu 
những sứ mệnh thiêng liêng cao cả của Tăng 
Đoàn. Để chu toàn trọng nhiệm trước mắt, xin 
mỗi một chúng ta hãy tri nhận lý tương duyên, 
tương sinh, tương tức, tương tại, để cùng nhau 
tương tác trong tinh thần tương kính, nhằm 
bảo lưu sự tương tồn và tăng trưởng sự tương 
tiến nhằm hoàn thành mọi trọng trách mà mọi 
người đã tín thác. 

Bằng tất cả sự tin tưởng và hy vọng, xin 
cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm, kính mời 
chư liệt vị đồng tuyên bố Khai mạc Đại Hội 
Thường Niên 2019. 

Kính chúc chư liệt vị phước trí nhị nghiêm 
để mang lại sự thành công viên mãn cho Hội 
Nghị.
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HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI PL 2563 - DL 2019 

Ngày 07/06/2019, Tăng Đoàn 
đã tổ chức hội nghị thường niên 
để kiểm điểm những công tác 
Phật sự trong năm qua, đồng thời 
đề ra những Phật sự cho năm tới. 
Theo HT Thích Viên Lý, Chủ 
Tịch HĐĐH Tăng Đoàn đồng 
thời cũng là HT Tuyên Luật Sư 
của Trường Hạ, mục đích của 
việc tổ chức hội nghị thường niên 
trong khóa An Cư ngắn hạn là để 
cho chư Tôn đức Tăng Ni, nhất là 
Tăng Ni trẻ, có thể kiện toàn Pháp 
Hành cũng như học hỏi thêm về 
việc điều hành một tổ chức.

Hội nghị đã diễn ra theo đúng 
tôn chỉ của Tăng Đoàn như HT 
Chủ Tịch HĐĐH đã nhấn mạnh 
trong bài Diễn Văn Khai Mạc: 
“Tôn Chỉ của Tăng Đoàn là phát 
huy bản thể thanh tịnh và nội lực 
hoà hợp để phục vụ quần sanh, 
báo Phật ân đức.”

Đúng 8:30 AM, Tiền Hội 
Nghị đã diễn ra theo đúng Tôn 
Chỉ của Tăng Đoàn. Sau Tiền Hội 
Nghị, vào lúc 9:30 AM, Lễ Khai 
Mạc đã diễn ra trong khung cảnh 
trang nghiêm và thanh tịnh. Tuy 
Lễ Khai Mạc ngắn gọn nhưng 

khởi đầu cho một suối nguồn an 
lạc bất tận. Chỉ với Phút Nhập Từ 
Bi Quán ngắn ngủi thôi nhưng 
năng lượng Từ Bi và Trí Tuệ 
đã tràn ngập Hội Trường. Đây 
chính là kết tinh của công phu tu 
tập “nhiệt tâm tinh cần” của mỗi 
hành giả trong những ngày qua. 
Một dòng năng lượng nhuận khắp 
châu thân. Ai cũng cảm nhận 
được sứ mệnh thiêng liêng của 
mình trên con đường hoằng pháp 
lợi sinh. Đó là mang ánh sáng Từ 
Bi và Trí Tuệ của Đức Phật chiếu 
khắp nơi nơi để làm tan đi những 
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khổ đau và hệ luỵ của cuộc đời.
Sau Lễ Khai Mạc là những 

Khoáng Đại quan trọng. Đó là 
Khoáng Đại I nhằm mục đích tổng 
kết lại ưu khuyết của các Phật sự 
trong năm vừa qua và định hướng 
đi cho năm tới. Khoáng Đại II—
Sứ Mệnh Hoằng Pháp và Giáo 
Dục Trong Thời Đại Mới − là vấn 
đề quan tâm hàng đầu của Tăng 
Đoàn. Khoáng Đại này đã diễn ra 
rất sôi nổi và đầy nhiệt tâm của 
chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni 
cũng như các vị nam nữ cư sĩ Phật 
tử. Khoáng Đại III diễn ra vào lúc 
4:00 PM với chủ đề “Vai Trò Ni 
Bộ và Nữ Giới − Những Cơ Hội 
và Thách Thức Trong Thời Đại 
Hiện Nay” đã mở ra nhiều tầm 
nhìn, vai trò, vị trí, và đóng góp 
của Chư Ni cũng như Nữ Giới 
trong sự nghiệp Hoằng Pháp lợi 
sanh trong thời đại mới.

Mới chỉ ngày Hội Nghị đầu 
tiên, mặc dù những khó khăn và 
thách thức cho tiền đồ Phật Giáo 
nhất là tại Hải Ngoại là không ít; 
nhưng nhiều quang lộ, nhiều kỳ 

vọng tích cực, và nhiều an lạc 
hạnh phúc đang chờ đón chúng 
ta. Suối nguồn an lạc này sẽ được 
tiếp tục tưới tẩm trong Hội Nghị 
thường niên của Tăng Đoàn vào 
ngày hôm sau − ngày 08 tháng 06 
năm 2019 − cũng như vào những 
ngày an cư sau đó!

Ngày 08/06/2019, qua hai 
ngày hội nghị thường niên của 
Tăng Đoàn, chư Tăng Ni an cư 
đều tham dự thời khóa tu tập bình 
thường, như tụng kinh, tọa thiền, 
quá đường v.v…. Tăng ni tham 
dự hội nghị, lắng nghe tham luận, 
tham gia thảo luận như dự một 
khóa huấn luyện phương pháp tổ 
chức, hành chánh sinh hoạt Tăng 
Đoàn. Ngoài ra, trí tuệ sâu rộng 
và tầm nhìn xa rộng của những 
bài tham luận cũng giúp cho 
Tăng Ni có cái nhìn sâu xa và 
thực tế hơn trong việc hành Đạo 
và hoằng Pháp ở xã hội hiện nay.

Buổi quá đường trưa có sự 
viếng thăm vô cùng quý báu 
của Đức Phó Thượng Thủ Thích 
Chơn Thành và Hòa Thượng 

Thích Minh Mẫn. 
Đây là ngày cuối trong hai 

ngày hội nghị thường niên của 
Tăng Đoàn. Những bài tham 
luận có chủ đề liên quan đến 
Phật Giáo và xã hội được đọc và 
thảo luận sôi nổi. Ví dụ, vai trò 
truyền thông trong hoằng Pháp, 
trách nhiệm và bổn phận hộ Pháp 
của Cư sĩ, làm cách nào xây dựng 
Đạo tràng để hành Đạo hiệu 
quả ở Hoa Kỳ v.v…. Quý vị cư 
sĩ Phật tử trong đài truyền hình 
IBC, Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng 
Đồng Chùa Điều Ngự, Tổng Vụ 
Cư Sĩ, Hộ Pháp v.v… của Tăng 
Đoàn đã tích cực thuyết trình và 
thảo luận. Cả hội nghị ai cũng 
hoan hỷ và tán thán trước sự phát 
tâm, thành tựu, và đại nguyện của 
quý vị Phật tử.

Buổi chiều là phần đúc kết 
của Hội Nghị. Hòa Thượng Thích 
Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng 
Điều Hành của Tăng Đoàn đã đúc 
kết và lấy biểu quyết về những 
quyết nghị quan trọng của Tăng 
Đoàn. Toàn thể Đại Hội đều nhất 
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trí thông qua những quyết nghị 
này. Trong đó, có lẽ đáng chú ý 
nhất là quyết nghị về định hướng 
giáo dục và hoằng Pháp của Tăng 
Đoàn. Tăng Đoàn quyết nghị 
đường hướng giáo dục hoằng Pháp 
nhất quán và nhất trí của mình: 

Tôn trọng những truyền thống 
Phật Giáo khác, nhưng khẳng định 
mình thuộc truyền thống Phật 
Giáo Việt Nam, với những giá trị 
tư tưởng, hành trì đặc hữu thuộc 
Phật Giáo Đại Thừa Đông Á. Cuối 
cùng, hội nghị được bế mạc đơn 

giản nhưng trang nghiêm với lời 
Đạo từ của Hòa Thượng Chủ Tịch 
Hội Đồng Giáo Phẩm và lời cảm 
tạ của Ban Tổ Chức. SAU ĐÂY 
LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA 
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 
2019. 
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QUYẾT NGHỊ
HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI 2019

Hòa Thượng Thích Viên Lý 
đọc Quyết Nghị

Hội Nghị Thường Niên 2019 Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại được triệu tập từ ngày 07 đến 08 tháng 6 năm 
2019 tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang 
California, Hoa Kỳ.

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc trong tinh thần thanh tịnh 
– hòa hợp, 278 Đại biểu tham dự Hội Nghị đã đồng thanh Quyết 
Nghị:

1. Nỗ lực chu toàn sứ mệnh hoằng Pháp và giáo dục trong 
thời đại mới;

2. Tôn trọng các truyền thống Phật giáo; bảo lưu và phát huy 
giá trị đặc thù của Phật giáo Việt Nam và bản sắc đặc hữu 
Đại thừa Đông Á;

3. Tổ chức khóa huấn luyện Như Lai Sứ Giả; tập hợp và 
trọng dụng Tăng Ni có đạo hạnh, trình độ và khả năng 
hoằng pháp, tổ chức các chuyến đi hoằng Pháp đến những 
nơi xa xôi ít có Tăng Ni hành hoạt;

4. Thành lập nhà xuất bản để in ấn các dịch phẩm, tác phẩm Phật giáo;
5. Hỗ trợ chư Ni và nữ giới vượt qua mọi thách đố để dấn thân phục vụ tha nhân một cách hữu 

hiệu;
6. Đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội; khai dụng đúng mức kỹ thuật truyền thông trong sứ 

mệnh xiển dương chánh pháp, cứu độ quần sanh;
7. Tạo điều kiện để các đạo tràng hiểu rõ thủ tục pháp lý, phương pháp tổ chức và vận hành tốt 
đẹp cơ sở tu học nhằm đáp ứng thỏa đáng nhu cầu chung của quảng đại quần chúng;

8. Tiếp tục kiện toàn nhân sự, đào tạo nhân tài, giáo dưỡng các thế hệ trẻ và hiện đại hóa các 
phương tiện hành hoạt của Tăng Đoàn;

9. Sát cánh với hàng ngũ cư sĩ Phật tử mọi giới trong sứ mệnh hộ pháp, hộ quốc và hộ dân;
10. Đại Lễ Phật Đản chung PL: 2564 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức tại 

Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California;
11. Khóa An cư ngắn hạn năm 2020 của Tăng Đoàn sẽ tổ chức tại Chùa Điều Ngự;
12. Hội Nghị Thường Niên 2020 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức tại Chùa 

Điều Ngự;
13. Khóa tu học năm 2020 của Tăng Đoàn sẽ tổ chức tại miền Bắc California, Hoa Kỳ do Thượng 

Tọat Thích Viên Thông, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành làm Trưởng Ban Tổ Chức.

Làm tại Westminster, ngày 8 tháng 6 năm 2019.
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HÌNH ẢNH GIỚI ÐÀN LỤC HÒA
DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC
TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ LÚC 8:30 SÁNG NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2019

Lúc 8:30 sáng ngày 12/6/2019 do Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại đã tổ chức Giới Đàn LỤC HÒA tại Chùa Điều Ngự cho các giới tử Tăng Ni trẻ và 

quý thiện nam tín nữ Phật tử qua các hình ảnh sau đây:



122 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2019  

GIỚI ĐÀN LỤC HÒA DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC - 2019GIỚI ĐÀN LỤC HÒA DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC - 2019



123ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2019

GIỚI ĐÀN LỤC HÒA DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC - 2019GIỚI ĐÀN LỤC HÒA DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC - 2019



124 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2019  

GIỚI ĐÀN LỤC HÒA DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC - 2019GIỚI ĐÀN LỤC HÒA DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC - 2019



125ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2019

GIỚI ĐÀN LỤC HÒA DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC - 2019GIỚI ĐÀN LỤC HÒA DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC - 2019



126 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2019  

GIỚI ĐÀN LỤC HÒA DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC - 2019GIỚI ĐÀN LỤC HÒA DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC - 2019



127ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2019

GIỚI ĐÀN LỤC HÒA DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC - 2019GIỚI ĐÀN LỤC HÒA DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC - 2019



128 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2019  

HÌNH ẢNH LỄ KỶ NIỆM ĐỆ TỨ CHU NIÊN
NGÀY THÀNH LẬP ÐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG GÐPT DIỆU PHÁP

THỨ BẢY 27 THÁNG 4 NĂM 2019 
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Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản
Phật lịch 2563 tại chùa Diệu Pháp 2019
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TOUR HÀNH HƯƠNG MÙA THU 2019
NĂM QUỐC GIA: TỨ ĐẠI DANH SƠN TRUNG QUỐC - PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ

- TÂY TẠNG HUYỀN BÍ - ĐẠI HÀN LÁ ĐỎ - ĐÀI LOAN LÃNG MẠN
Ngày 02/09/2019 đến ngày 07/10/2019

do Chùa Hương Sen, Riverside, Cali, tổ chức

 • Tour 1:  Đại Phật Lạc Sơn, Nga Mi Sơn, Tây Tạng, Phổ Đà Sơn (dịp Trung Thu) 
               12 Ngày / 10 Đêm, giá $2980 USD, ngày  02-14/09/2019

 • Tour 2:  Phổ Đà Sơn (dịp Trung Thu), Hành Hương Đất Phật, Ấn Độ 
               15 Ngày / 13 Đêm, giá $2980 USD, ngày 11-25/09/2019

 • Tour 3: Đại Hàn - Đài Loan 12 Ngày / 10 Đêm, giá $2980, ngày 26/09-07/10/2019

2) TÂY TẠNG (Tibet): Lhasa, Potala Palace, Jokhang Temple, Barkhor

1) TRUNG QUỐC (China): Đại Phật Lạc Sơn, Nga Mi Sơn, Phổ Đà Sơn…
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4) ĐẠI HÀN (Korea): Soeul, Gyeongbokgung Palace, Jogyesa Temple, Bulguksa 
Temple, Seokguram Grotto Gyeongju Donggung Palace and Wolji Pond,  Haedong 
Yonggungsa Temple, Busan…

3) ẤN ĐỘ: Delhi, Varanasi, Bodhgaya, Rajgir, Patna, Kushinagar, Lumbini (Nepal)…

5) ĐÀI LOAN (Taiwan): Khu phố Nghệ thuật Cao Hùng và Trung tâm thương mại 
Dream Mall. Đài Trung Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan), Đền Lầu Xuân Thu, Long Hổ 
Tháp, Chợ đêm Phùng Giáp. Đài Bắc Hồ Nhật Nguyệt, Đền Văn Võ, Phố cổ Thập Phần, 
Viện Bảo Tàng Cố Cung, Tòa nhà Taipei 101, Chợ đêm Tây Môn Đinh…

THỰC HIỆN TOUR: KHI CÓ ÍT NHẤT 16 NGƯỜI GHI DANH CHO MỖI TOUR
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 • TOUR bao trọn gói: phi trường từ LAX-China-Tibet-India-Korea-Taiwan-LAX, 
máy bay nội địa, phí vô các điểm tham quan, xe bus, xe lửa, khách sạn, nhà hàng,…

 • TOUR Không bao gồm: Tiền visa+tips cho các tài xế và hướng dẫn viên (tùy hỉ)

 • VISA: Xin đóng tiền Visa cho Ấn Độ và Nepal là $120 (vô ra 2 lần); Visa cho Tây 
Tạng (Trung Quốc) là $220 (ra vô nhiều lần trong 10 năm). Khỏi làm Visa Đại 
Hàn và Taiwan cho quốc tịch Mỹ.

 •  ĐEM THEO: Môi trường Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng hơi ô nhiễm và đông 
dân, vì vậy quý Phật tử phải chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho tốt, phải chích 
ngừa cảm cúm trước khi lên đường. Nên mang theo thuốc men cá nhân và thực 
phẩm khô thường dùng, áo ấm,…

LIÊN LẠC: 

Hướng dẫn đoàn Ni sư TN Giới Hương: 
951 616 8620 / 951 657 7272
Sư cô Viên Tiến: 408 618 1994

Mời xem chi tiết tour ở Web Hương Sen: www.huongsentemple.com
Huong Sen Buddhist Temple

19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, USA
Tel: 951-657-7272, Cell: 951-616-8620

Email: huongsentemple@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/huongsentemple

(Hình Quý Sư Tây Tạng, Ni sư Giới Hương và Quý Phật tử cùng lạy 
Ngũ thể sát đất tại Jokhang Temple, Lhasa, vào mùa đông tháng 1 năm 2019)
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Tiếp theo trang 80

BẢN TIN CỦA 
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM

BÀI LEO TRANG XEM TIẾPBÀI LEO TRANG XEM TIẾP

quyền cấp passport, Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân 
thì cho rằng vụ đàn áp Chánh Trị Sự Hứa Phi, ngăn 
cản không cho vô Sài Gòn tham dự cuộc gặp hôm 
nay là một bằng chứng hùng hồn về VN không có 
tự do tôn giáo, Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa đề nghị 
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ quan tâm về nhân quyền 
khi bang giao với chánh phủ VN, Đạo Huynh Lê 
Văn Sóc nói tại VN không có tự do, dân chủ và 
nhân quyền. Các vị khách mời cũng nêu lên ý kiến 
của mình, cô Ngọc Linh nói VN chưa có công đoàn 
lao động độc lập, thỉnh cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 
can thiệp trả tự do cho tù nhân lương tâm Trương 
Minh Đức và Hoàng Đức Bình, ông Nguyễn Thiện 
Nhân cho rằng tình hình nhân quyền VN thật tồi tệ 
và chưa có tự do báo chí, các facebooker liên tục bị 
đe dọa đàn áp. 

Cuối cùng, trước khi chào tạm biệt HĐLTVN, 
ông Busby nó rằng chúng tôi rất coi trọng tình liên 
tôn của quý vị với mục đích là hoạt động cho tự do 
tôn giáo, chánh phủ Mỹ rất trân trọng vì hoạt động 
nầy và luôn ủng hộ quý vị trên con đường đấu tranh 
để được tự do tôn giáo. 

Buổi gặp mặt kết thúc lúc 14h30 cùng ngày. 

Trân trọng kính tường trình.
Ngày 13 tháng 5 năm 2019

LÊ QUANG HIỂN
Tổng Thư Ký HĐLTVN

LỜI PHẬT DẠY

Health is the greatest gift, 
Contentment the greatest wealth,
Faithfulness the best relationship.
Buddha
Sức khỏe là món quà lớn nhất,
Tri túc là sự giàu có lớn nhất,
Thành tín là mối quan hệ tốt nhất.
Đức Phật
We are shaped by our thoughts; we become 
what we think. When the mind is pure, joy 
follows like a shadow that never leaves.
Buddha
Chúng ta được hình thành bởi những suy nghĩ 
của ta; chúng ta trở thành những gì mà chúng 
ta tưởng. Khi tâm thanh tịnh, sự an lạc theo 
sau như bóng với hình.
Đức Phật
There are only two mistakes one can make 
along all the way, and not starting.
Buddha
Chỉ có hai sai lầm mà người ta có thể mắc phải, 
đó là làm tất cả mọi cách, và không bắt đầu.
Đức Phật
Just as treasures are uncovered from the 
earth, so virtue appears from good deeds. 
And wisdom appears from a pure and 
peaceful mind. To walk safely through the 
maze of human life, one needs the light of 
wisdom and the guidance of virtue.
Buddha
Giống như báu vật được phát hiện từ lòng đất, 
vì vậy đức hạnh phát hiện từ những việc thiện. 
Và trí tuệ phát hiện từ một tâm trí trong sạch 
và an lành. Để đi suốt an toàn xuyên qua rắc 
rối cuộc đời, người ta cần ánh sáng của trí tuệ 
và hướng dẫn của đức hạnh.
Đức Phật
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CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA DIỆU PHÁP

Hàng ngày: 
 Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp 
 theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Hai-Thứ Năm: 7:30PM - Thọ trì và giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm .
 Thứ Sáu:   7:30PM - Thọ trì Kinh Pháp Hoa, Kinh Hành Niệm Phật, 
          Tọa Thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa.
 Chủ Nhật:   10:00AM - Khóa Lễ của GĐPT Chánh Đạo, 
             các lớp Phật Pháp và các lớp Việt Ngữ.
                           11:00AM - Thuyết Pháp
                               11:45AM – Nghi Thức Hàng Tuần, Cầu An, Cầu Siêu

Hàng tháng:
Thứ Bảy tuần lễ thứ 2: 8:00AM – Thọ bát Quan Trai
Thứ Bảy tuần lễ thứ 3: Ngày Tịnh Nghiệp
Khóa Lễ Sám Hối vào cuối tháng và 14 Âm Lịch, lúc 7:30PM
Chủ Nhật đầu tháng – Tụng Giới
Chủ Nhật cuối tháng Bố Tát dành cho chúng Bồ Tát Tại Gia

Ngoài ra, Chùa còn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, 
Cầu An, v.v.

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 
 - Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

CHÙA DIỆU PHÁP
311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776 – ĐT. (626) 614-0566

* Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với nhu cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.
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CHÙA ĐIỀU NGỰ
14472 Chestnut Street, Westminster, CA 92683 – ĐT. (714) 890-9513 / (714) 254-5068

Hàng ngày: 
Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Ba:  7:00PM – Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích
 Thứ Năm:  7:00PM – Thọ trì Kinh Pháp Hoa, kinh hành Niệm Phật, 
           tọa thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa
 Thứ Bảy:  11:00AM – Thuyết Pháp
                         11:45AM – Cầu An, Cầu Siêu
 Chủ Nhật:  09:00AM – Khóa lễ của GĐPT Điều Ngự
                        10:30AM – Các lớp Giáo Lý và các lớp Việt Ngữ
                         11:00AM – Tụng kinh
                      12:00PM – Thuyết Pháp 

Hàng tháng:
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 4:  8:30AM – Thọ Bát Quan Trai
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 3:  Ngày Tịnh Nghiệp
 Chủ Nhật tuần lễ thứ 3:  2:00PM Lễ Bố Tát cho chúng Bồ Tát Giới
 Khóa Lễ Sám Hối vào Mùng Một và Rằm mỗi tháng lúc 7:00PM

Ngoài ra, Chùa còn tổ chức các khóa Hội Luận, Huấn Luyện chuyên đề, những sinh hoạt 
văn hóa truyền thống và đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, 
Cầu An, v.v..

Hàng năm:
   - Lễ Tết Nguyên Đán
   - Lễ Rằm Thượng Nguyên
   - Đại Lễ Phật Đản 

  - Đại Lễ Vu Lan
   - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

*Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với như cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA ĐIỀU NGỰ
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MỤC LỤC
LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ • HT Thích Viên Lý 1
THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ VU LAN NĂM KỶ HỢI - 2019 2
FOUR NOBLE TRUTHS • His Holiness the Dalai Lama 4
TỨ DIỆU ĐẾ  • Đức Dalai Lama / Đào Nguyên Minh dịch 8
Vang Vọng Nguồn Thương • THƠ • Thích Tâm Châu 12
SỰ CẤU TẠO CON NGƯỜI • TLHT-Thích Tâm Châu 13
PHẬT GIÁO VỚI DÂN TỘC • TLHT. Thích Chánh Lạc 17
Mái Hiên / Nguyễn Huệ • THƠ • Bùi Giáng 20
CHƯ TỔ TRỒNG HOA • HT. Thích Viên Thành giảng luận 21
Nhớ Mẹ • THƠ • Thanh Trí Cao 24
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA THIỀN ĐỊNH TRONG GIÁO DỤC • HT. Thích Viên Lý 25
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG KÝ  
Quyển Thứ Tư - Phẩm Thọ Học Vô Học - Thứ 9 • HT. Thích Viên Huy dịch 29
KẾT NỐI YÊU THƯƠNG • HT. Thích Viên Huy 32
Trống Không • THƠ •  GS. Nguyễn Long 34
CHỮ HIẾU CỦA NGƯỜI XUẤT GIA • TT. Sakya Minh Quang 36
Vầng Trăng Quán Thế Âm • THƠ • Tuệ Nga 37
VIẾT CHO MỘT PHÁP HỮU ĐÃ QUẨY DÉP VỀ TÂY • HT. Thích Viên Lý 38
VU LAN NHỚ MẸ • TT. Thích Quảng Long 41
Ý THỨC RÕ VỀ CUỘC SỐNG • TT. Thích Nhật Tồn 43
Ơn Mẹ • THƠ • Sakya Minh Quang 45
TRÁI TIM CỦA MẸ • HT. Thích Viên Huy 46
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TÌNH CHA • HT. Thích Viên Huy 47
DÂNG HOA LƯƠNG HOÀNG BẢO SÁM TRONG MÙA VU LAN • NS. Thích Nữ Giới Hương 49
OFFERING THE FLOWER OF “JEWELED REPENTANCE OF EMPEROR LIANG” 
IN THE ULLUMBANA SEASON • Ven. Thích Nữ Giới Hương 51
Trăng Ngủ Trong Mây • THƠ • Thanh Trí Cao 54
VAI TRÒ NI BỘ VÀ NỮ GIỚI, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 
TRONG THỜI HIỆN ĐẠI TẠI HOA KỲ • NS. Thích Nữ Minh Huệ 55
VU LAN VỀ, THƯ CHO PHÁP MUỘI • NS. Thích Nữ Diệu Như 57
Thêm Chi? • THƠ • Thanh Trí Cao 58
CHỮ HIẾU CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ • NS. Thích Nữ Như Quang 59
TÌM HIỂU GIÁO NGHĨA CỦA TỊNH ĐỘ CHÂN TÔNG NHẬT BẢN • Định Huệ dịch 60
Chuông Mùa Báo Hiếu • THƠ • Tuệ Nga 66
SUY NGHĨ VỀ THÂN GIÁO ĐỐI VỚI NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG 
CỦA TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ • Quảng Tuệ Tống Phước Hiến 67
Trên Chốn An Bình / Tiếng Chim Trong Tiềm Thức • THƠ • Thái Tú Hạp 71
ĐƯỜNG TAM TẠNG VÀ TÂY DU KÝ 72
Vu Lan Rung Lòng • THƠ • Lê Giang Trần 77
HỘI NGHỊ TỰ DO TÔN GIÁO TẠI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ 78
BẢN TIN CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM 79
NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VIỆT NAM 2019 80
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG - TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN TỔ CHỨC TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ 82
KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ NGẮN HẠN 95
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 95
DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN GHPGVNTNHN 109
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI PL 2563  111
QUYẾT NGHỊ 120
HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI 2019 120
HÌNH ẢNH GIỚI ĐÀN LỤC HÒA DO TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC 121
ĐỆ TỨ CHU NIÊN NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPT DIỆU PHÁP 128
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