
1PHẬT ĐẢN PL. 2561 ■ 2017

Lá Thư Điều Ngự

Xem tiếp trang 137    

Thích Viên Lý

Thưa bạn đọc,
Cách đây 2641 năm, trên căn bản của đại bi tâm, vì sự thống 

khổ của muôn loài, đức từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Thế 
Tôn đã thị hiện đản sanh. Sự thị hiện của đức Phật đã không chỉ 
nâng cao khả tính giác ngộ của con người mà còn hóa giải mọi 
tranh chấp, xóa bỏ mọi bất công, tái lập sự ổn định, cải thiện đời 
sống, xây dựng xã hội lành mạnh, đạo đức, vô ngã và, đặc biệt 
giải thoát vòng luân hồi sinh tử cho vô lượng vô số chúng sanh 
trong khắp mười phương thế giới.

Suốt 49 năm thuyết pháp độ sinh, Đức Phật đã thi thiết rất 
nhiều phương tiện với mục đích khai thị chúng sanh ngộ, nhập 
Phật tri kiến.

Với tâm vô phân biệt và lòng từ bi bao la bất khả tư nghì, Đức 
Phật đã thành lập Tăng Đoàn bao gồm mọi thành phần trong xã 
hội nhằm sang bằng mọi giai cấp, phân biệt đối xử (kỳ thị) và 
nêu bậc đời sống phạm hạnh, thánh khiết một cách bình đẳng chỉ 
cho và vì sự phúc lạc lâu dài của tha nhân.

Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy rằng: “Một nhân vật duy nhất, 
một con người phi thường đã xuất hiện trong thế gian này vì lợi 
ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì 
sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại.”

Đức Phật đã khai mở con đường trung đạo, không chọn thần 
linh làm nơi quy hướng mà lấy con người làm trung tâm điểm 
để tự thăng hóa qua tiến trình tu học nhằm thể nghiệm chân thân 
thực tại. Đức Phật không chủ trương vọng ngoại mà hướng nội, 
không dạy ta tìm cách thỏa mãn dục vọng mà khuyên ta chế ngự 
các vọng tưởng, không dạy ta thủ chấp mà hướng dẫn ta thực tập 
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

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

Phật lịch 2561                                                                                                             Số: 02/HĐĐH/TB/VT

THÔNG BẠCH
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2561

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

Kính bạch Chư Tôn đức,
Kính thưa Quý Liệt vị,
 
Hơn 2600 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung vàng, điện ngọc, địa vị, giàu sang, xa hoa, 

quyền quý, đi vào rừng vắng, thiền định tu hành, khai mở con đường giải thoát mọi khổ đau cho muôn loài 
chúng sanh.

Từ đó, giáo Pháp của Đức thế tôn lan truyền khắp nơi, từ Đông sang Tây, từ Âu đến Á. Ngày nay, Liên 
Hiệp Quốc đã công nhận đạo Phật là đạo hòa bình vì giáo lý từ bi, bao dung của Đức Phật có thể hóa giải 
được hận thù, tranh chấp do những tham vọng, mê lầm.

Phật Đản năm nay lại về với chúng ta trong hoàn cảnh thế giới xảy ra nhiều vấn nạn đau thương: chiế n 
tranh tạ i Syria khiế n hà ng trăm ngà n ngườ i chế t, hà ng triệ u ngườ i đau khổ  vì  phả i rờ i bỏ  quê hương, cuộ c 
chiế n tạ i Ukraina vẫ n chưa có  á nh sá ng cuố i đườ ng hầ m vì  mâu thuẫ n giữ a cá c nướ c lớ n chưa tì m đượ c 
đồ ng thuậ n, tạ i Phá p đã  xả y ra nhiề u đợ t tấ n công khủ ng bố  là m nhiề u ngườ i chế t và  bị  thương, mớ i nhấ t 
là  tạ i Anh quố c, nhữ ng cuộc khủ ng bố  đã  gieo rắ c sự  kinh hoà ng bở i lò ng thù  hậ n vô minh.

Các cuộc cá ch mạ ng công nghệ  bù ng nổ , mang lạ i nhiề u lợ i í ch vậ t chấ t nhưng không mang đế n sự  
bì nh yên và  hạ nh phú c cho loà i ngườ i vì  thiế u vắ ng hạnh từ  bi nên ngọ n lử a tham-sân-si vẫ n đố t chá y lương 
tâm nhân loạ i.

Việt Nam chúng ta lại càng khốn đốn, hiểm nguy hơn nhiề u vì  “di chứ ng” củ a thả m họ a môi trườ ng 
Formosa vẫ n cò n đó  và  chẳ ng biế t đế n bao giờ  mớ i chấ m dứ t là m ngườ i dân bấ t an. Chí nh sự  bấ t an nà y là  
độ ng lự c nổ ra các cuộc xuống đường đi đòi công lý ở Hà tỉnh, Nghệ an… 

Nhưng thay vì  lắ ng nghe, đồ ng cả m và  hỗ  trợ  thì  Nhà  cầ m quyề n lại thẳ ng tay đà n á p, dù ng vũ  lự c để  
dậ p tắ t nguyệ n vọ ng chính đáng củ a ngườ i dân khiế n mâu thuẫ n giữ a ngườ i dân và  nhà  cầ m quyề n thêm 
sâu đậ m.
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Bên ngoài, Trung cộng tiế p tụ c bố  trí  khí  tà i quân sự  hù ng hậ u trên cá c hòn đảo chiế m đượ c ở  quần đảo 
Trườ ng Sa và toàn bộ Hoàng Sa, đe dọ a trự c tiế p đế n toà n vù ng duyên hả i Việ t Nam, cho lự c lượ ng dân 
quân biể n trà n ngậ p biể n Đông, xua đuổ i và  tấ n công ngư dân Việ t, cướ p ngư trườ ng và  hả i sả n. Khi ngư 
trườ ng truyề n thố ng đã mất, thì  đồ ng nghĩ a vớ i chủ  quyề n quố c gia trên biể n đã mất.

Trong mộ t tì nh thế  an ninh quố c gia bị  đe dọ a như vậ y nhưng Nhà  cầ m quyề n vẫ n “á n binh bấ t độ ng”, 
không tì m ra đố i sá ch, bỏ  mặ c ngư dân gánh chịu mọi cướp phá, xua đuổi của Trung cộng, bỏ mặc lãnh 
hải, ngư trường cho ngoại xâm thỏa sức tung hoành.

Bên trong, Nhà cầm quyền lại gia tăng thuế , phí , và nạn cướ p đấ t, cướ p nhà  vẫ n tiế p diễ n, làm cho 
người dân khốn khổ đủ điều.

Trướ c hiệ n tì nh đấ t nướ c lâm nguy, cá c tổ  chứ c xã  hộ i dân sự , cá c tổ  chứ c tôn giá o độ c lậ p và các Nhân 
sỹ, Trí thức yêu nước đã  lên tiế ng đò i hỏ i nhà  cầ m quyề n phả i lắ ng nghe tiế ng dân, tôn trọ ng ý  dân, thự c 
thi dân chủ , thự c hiệ n nhà  nướ c phá p quyề n, có  thá i độ  và  đố i sá ch thỏ a đá ng hợ p lò ng dân trong việ c bả o 
vệ  quố c gia, điề u hà nh đấ t nướ c, lại bị  đà n á p dã  man… Chỉ  trong 3 thá ng đầ u năm đã  có  nhiề u ngườ i bị  
bắ t, nhiề u cuộ c biể u tì nh hoặ c khiế u kiệ n bị  đà n á p.  

Đố i diệ n vớ i hiệ n tì nh đấ t nướ c và  tương lai dân tộ c, người Phật tử cần phải dấn thân cứu khốn phò 
nguy, thự c hà nh hạ nh vô ú y trong đờ i số ng củ a mì nh và  cứ u giú p tha nhân, khai mở  dân trí , thự c thi trá ch 
nhiệ m công dân và  sứ  mệ nh ngườ i con Phật, mang á nh sá ng từ  bi và  trí  tuệ  củ a Đứ c Phậ t đế n vớ i mọ i ngườ i 
để  đẩ y lù i tha hó a, canh tân xã  hộ i.

Kỷ niệm ngày Phật Đản, người Phật tử thể hiện tinh thần từ bi bằng cách hỗ trợ, can thiệp và giúp đỡ 
cho những người bị rơi vào hoàn cảnh đau khổ do thiên tai hoặc nhân tai gây ra. Mặt khác, tích cực lên 
tiếng báo động tình trạng hiểm nguy của đất nước và tham gia sát cánh cùng toàn dân trong công cuộc bảo 
vệ tổ quốc.

Tùy theo hoàn cảnh, mỗi chùa, mỗi địa phương hãy tổ chức Đại Lễ Phật Đản được trang nghiêm, thanh 
tịnh, và cố gắng thực hiện các công tác từ thiện.

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

GHPGVNTN kính chúc chư Tăng tinh tấn tịnh tu, trau dồi đạo hạnh, hoàn thành tâm nguyện hoằng pháp 
độ sanh.

Kính chúc chư Phật tử phát tâm dũng mãnh tinh thần tự lợi lợi tha, giúp người tế vật, hộ quốc, hộ dân. 
Rất mong Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sớm thức tỉnh, can đảm từ bỏ thể chế độc tài, chuyển 

sang nền dân chủ, đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, hầu cứu nguy tổ quốc.
Nhất tâm cầu nguyện đạo pháp trường tồn, quốc gia độc lập, lãnh thổ lãnh hải vẹn toàn, thế giới hòa 

bình, chúng sanh an lạc và tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.
 

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.

Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, Mùa Phật Đản 2017.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng

(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định.
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Kính gởi: 
Chư Tôn đức Giáo phẩm, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni 

      và quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng Phật tử,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng Phật tử,

Vì bản nguyện độ sinh cứu khổ muôn loài, đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Thế 
Tôn đã thị hiện đản sinh. Hòa chung niềm vui lớn của người con Phật trên khắp năm châu, 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản, PL. 2561 vào 
lúc 11:00 sáng Chủ Nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2017, nhằm ngày 27 tháng 3 năm Đinh Dậu 
tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683.

Nhân dịp này, Tổng vụ Hoằng Pháp và Tổng vụ Giáo Dục của Tăng Đoàn sẽ có buổi 
Hội Thảo “Sứ Mệnh Hoằng Pháp và Giáo Dục Của Tăng Đoàn Trong Thời Đại Mới” vào 
lúc 10 sáng Thứ bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường chùa Điều Ngự.

Để Đại lễ Phật Đản chung của Tăng Đoàn được thành tựu viên mãn, thay mặt Hội Đồng 
Điều Hành, chúng con/tôi trân trọng thông tư đến chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý 
Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng Phật tử về thời điểm tổ chức Đại Lễ đồng thời kính thỉnh 
cầu chư liệt vị hoan hỷ mở rộng đạo tình, lân mẫn tiếp tay cho những Phật sự quan yếu sau 
đây:

1/ Tích cực hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho Đại lễ;
2/ Nỗ lực vận động mọi giới tham dự Đại lễ Phật Đản chung thật đông đảo;
3/ Thu xếp Phật sự tại địa phương, quang lâm chứng minh, tham dự Đại Lễ Phật Đản 

chung của Tăng Đoàn;
4/ Tại mỗi Tự viện, Tinh xá, Niệm Phật đường, v.v… tùy theo hoàn cảnh, tổ chức Đại 

Lễ Phật Đản thật trang nghiêm, thanh tịnh;

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

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

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com
Số: 0015/TT/HĐĐH/CT

THÔNG TƯ 
VỀ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG CỦA TĂNG ĐOÀN
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5/ Các Tự viện, Tinh xá, Niệm Phật đường, v.v... nếu có nhu cầu, cần cung thỉnh chư 
Tăng, Ni đến thuyết giảng, chủ lễ và hướng dẫn tu học tại các trú xứ, xin hoan hỷ liên 
lạc về Chùa Điều Ngự, Văn Phòng Trung Ương của Tăng Đoàn;

6/ Mọi chi tiết về Đại Lễ Phật Đản chung, Phật Lịch 2561 của Tăng Đoàn, xin liên lạc:
– Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng Ban Tổ 

Chức Đại Lễ Phật Đản chung PL. 2561;
– Thượng Tọa Thích Minh Quang, Phó Chủ tịch Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ 

chức Đại lễ Phật Đản chung PL. 2561;
– Thượng Tọa Thích Nhuận Hải, Phó Chủ tịch Ngoại vụ, kiêm Phó Trưởng Ban Tổ 

Chức Đại lễ Phật Đản chung PL. 2561;
– Thượng Tọa Thích Viên Thông, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành, kiêm Tổng 

Thư ký Ban Tổ Chức Đại lễ Phật Đản chung PL. 2561;
– Thượng Tọa Thích Quảng Long, Tổng vụ trưởng Hoằng Pháp kiêm Trưởng Ban 

Tổ chức buổi Hội thảo;
– Thượng Tọa Thích Minh Diệu, Tổng vụ trưởng Giáo Dục kiêm Đồng Trưởng Ban 

Tổ Chức buổi Hội Thảo.
Vì sự trường tồn của chánh pháp, lợi lạc quần sinh, thành kính thỉnh cầu chư Tôn đức 

Giáo Phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng Phật tử bi mẫn hỗ trợ và toàn 
tâm hợp tác để Đại lễ Phật Đản chung của Tăng Đoàn được thành tựu viên mãn.              

Trân trọng,
Phật Lịch 2560 – Hoa Kỳ ngày 19 tháng 3 năm 2017

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
(đã ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Viên Lý

 Nơi nhận:
– Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm.
– Hòa thượng Thích Viên Thành, Chủ tịch Hội Đồng Giám Luật.
– Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn.
– Quý thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Giám Luật, Hội Đồng Cố Vấn, Hội 

Đồng Điều Hành “để kính thẩm tường và hợp tác, hỗ trợ”.

Bản sao kính gởi:
– Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh Tăng Đoàn 

GHPGVNTN.
– Hòa thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN “để kính thẩm 

tường”.
– Hồ sơ, lưu.
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Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa chư Thiện tín Phật tử,

“Hoằng pháp thị gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp” luôn là kim chỉ nam của những người lèo lái 
con thuyền chánh pháp. Ánh quang minh của Đức Từ Phụ sở dĩ còn chiếu rọi đến tận ngày nay, 
suy cho cùng, tất cả đều là nhờ vào tâm huyết nhiệt thành của chư vị tiền bối thuộc nhiều thế hệ, 
kế thừa bản hoài của chư Phật, tiếp nối đạo nghiệp của chư Tổ. Chiếu Hiến Chế được thông qua 
ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Tăng Đoàn; chiếu Quyết Nghị ngày 26 tháng 11 năm 2016 của 
Tăng Đoàn; chiếu Biên bản cuộc họp viễn liên vào ngày 27 tháng 12 năm 2016 và ngày 26 tháng 
02 năm 2017 của Tăng Đoàn;

Hội Đồng Điều Hành trân trọng Thông Tư đến chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, quý Cư sĩ, 
Huynh trưởng và chư Thiện tín về những Phật sự quan yếu của Tăng Đoàn trong năm 2017 như 
sau:

1- Đại lễ Phật Đản chung của Tăng Đoàn:
 – Địa điểm: Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, Nam California.
 – Thời gian: ngày 23 tháng 4 năm 2017, nhằm ngày 27 tháng 3 năm Đinh Dậu.

2- Khóa An Cư Kiết Hạ:
 – Địa điểm: Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, Nam California.
 – Thời gian: từ ngày 23 tháng 06 đến ngày 01 tháng 07 năm 2017.

3- Hội Nghị Thường Niên và Khoá Tu Học - Pháp Hội Quán Âm:
 – Địa điểm: Chùa Từ Lâm, thành phố San Jose, Bắc California.
 – Thời gian: Từ ngày 27, 28, 29 (tức thứ 6, thứ 7 và chủ nhật) tháng 10 năm 2017. Trong đó, 

tối ngày 27 và trọn ngày 28 là dành cho Hội Nghị Thường Niên; ngày 29 là ngày dành cho 
Khoá Tu Học – Pháp Hội Quán Âm.

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

CHÙA ĐIỀU NGỰ

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

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com
Số: 0014/TT/HĐĐH/CT

THÔNG TƯ
VỀ NHỮNG PHẬT SỰ QUAN YẾU TRONG NĂM 2017
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4- Khóa Tu Học Mùa Đông:
 – Địa điểm: Chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel, Nam California.
 – Thời gian: Ngày 24, 25, và 26 tháng 11 năm 2017.

5- Họp Định Kỳ:
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại cứ hai tháng họp một lần trên hệ thống viễn liên, vào 

chiều Chủ Nhật, lúc 5:00PM (giờ California) vào tuần thứ ba của tháng thứ 2.
Ngoài ra, Tăng Đoàn còn có những Phật sự bất thường quan yếu khác, khi cần thiết Tăng Đoàn 

sẽ kính thông báo sau.
Bên cạnh những Phật sự nêu trên, đối với các Phật sự trọng đại như Đại Lễ Phật Đản, Vu 

Lan… nếu các Tự viện, Tịnh xá, Niệm Phật đường, v.v… cần sự trợ giúp về mặt nhân sự, Tăng 
Đoàn sẵn sàng hỗ trợ để cùng nhau phát triển Phật giáo của chúng ta thật sự vững mạnh, tốt đẹp.

Vì sự trường tồn của Chánh Pháp, sự hưng thịnh của Tăng Đoàn, sự phúc lạc và lợi ích cho 
muôn loài, kính nguyện chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni cùng chư vị Thiện tín Phật tử phát khởi 
Bồ Đề tâm dũng mãnh để cùng chung gánh vác và dấn thân cho những Phật sự trọng đại.

Phật Lịch 2561 – Hoa Kỳ ngày 28 tháng 02 năm 2017
Trân trọng,

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ấn ký)
Tỳ Kheo Thích Viên Lý

Nơi nhận:
– Đại lão Hòa thượng Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm
–  Hòa thượng Chủ tịch Hội Đồng Giám Luật
– Pháp sư Niên trưởng Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn
– Quý Thành viên các Hội Đồng
– Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni
– Quý Tự Viện, Đoàn thể, Tổ chức Phật Giáo…
– Quý Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN “để kính thẩm tường và hỗ trợ”

Bản sao kính gởi:
– Trưởng lão  Hòa thượng Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh Tăng Đoàn GHPGVNTN
–  Hòa thượng Viện Trưởng HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN “để kính thẩm tường”
– Quý cơ quan truyền thông “để nhờ phổ biến”
– Hồ sơ, lưu

Xem bản chính: 
Thông tư Tăng Đoàn 2017 – 01
Thông tư Tăng Đoàn 2017- 02 
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The purpose of life
ONE GREAT QUESTION underlies our 

experience, whether we think about it consciously 
or not: What is the purpose of life? I have considered 
this question and would like to share my thoughts in 
the hope that they may be of direct, practical benefi t 
to those who read them.

I believe that the purpose of life is to be happy. 
From the moment of birth, every human being wants 
happiness and does not want suffering. Neither 
social conditioning nor education nor ideology 
affects this. From the very core of our being, we 
simply desire contentment. 

I don’t know whether the universe, with its 
countless galaxies, stars and planets, has a deeper 
meaning or not, but at the very least, it is clear that 
we humans who live on this earth face the task of 
making a happy life for ourselves. Therefore, it is 
important to discover what will bring about the 
greatest degree of happiness.
How to achieve happiness

For a start, it is possible to divide every kind of 
happiness and suffering into two main categories: 
mental and physical. Of the two, it is the mind 
that exerts the greatest infl uence on most of us. 
Unless we are either gravely ill or deprived of 
basic necessities, our physical condition plays a 
secondary role in life. If the body is content, we 
virtually ignore it. The mind, however, registers 
every event, no matter how small. Hence we should 
devote our most serious efforts to bringing about 
mental peace.

From my own limited experience I have found 
that the greatest degree of inner tranquility comes 
from the development of love and compassion.

The more we care for the happiness of others, 
the greater our own sense of well-being becomes. 
Cultivating a close, warm-hearted feeling for others 
automatically puts the mind at ease. This helps remove 
whatever fears or insecurities we may have and gives 

us the strength to cope with any obstacles we encounter. 
It is the ultimate source of success in life.

As long as we live in this world we are bound to 
encounter problems. If, at such times, we lose hope 
and become discouraged, we diminish our ability to 
face diffi culties. If, on the other hand, we remember 
that it is not just ourselves but everyone who has 
to undergo suffering, this more realistic perspective 
will increase our determination and capacity to 
overcome troubles. Indeed, with this attitude, each 
new obstacle can be seen as yet another valuable 
opportunity to improve our mind!

Thus we can strive gradually to become more 
compassionate, that is we can develop both genuine 
sympathy for others’ suffering and the will to help 
remove their pain. As a result, our own serenity and 
inner strength will increase.
Our need for love

Ultimately, the reason why love and compassion 
bring the greatest happiness is simply that our nature 
cherishes them above all else. The need for love lies 
at the very foundation of human existence. It results 
from the profound interdependence we all share 
with one another. However capable and skillful 
an individual may be, left alone, he or she will not 
survive. However vigorous and independent one 
may feel during the most prosperous periods of life, 
when one is sick or very young or very old, one 
must depend on the support of others.

Inter-dependence, of course, is a fundamental 
law of nature. Not only higher forms of life but also 
many of the smallest insects are social beings who, 
without any religion, law or education, survive by 
mutual cooperation based on an innate recognition 
of their interconnectedness. The most subtle 
level of material phenomena is also governed by 
interdependence. All phenomena from the planet 
we inhabit to the oceans, clouds, forests and fl owers 
that surround us arise in dependence upon subtle 
patterns of energy. Without their proper interaction, 
they dissolve and decay.

The Dalai Lama

COMPASSION AND THE INDIVIDUAL
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Mục đích của đời sống
MỘT CÂU HỎI LỚN vẫn tiềm tàng trong kinh 

nghiệm đời sống của chúng ta, mặc dù chúng ta có ý 
thức về nó hay không, đó là: Mục đích của đời sống 
là gì? Tôi (Đức Dalai Lama) đã từng suy nghiệm 
về câu hỏi này và muốn chia sẻ những suy nghĩ của 
chính mình với hy vọng là nó có thể mang lại lợi 
ích một cách trực tiếp, thiết thực cho những ai đọc 
hiểu chúng.

Tôi tin rằng mục đích của đời sống là hạnh phúc. 
Từ lúc mới sinh ra, mọi người đều mong muốn hạnh 
phúc và không muốn khổ đau. Không có hoàn cảnh 
xã hội nào, không có nền giáo dục nào, cũng không 
có ý thức hệ nào có ảnh hưởng đến việc này. Từ tận 
đáy lòng của con người, chúng ta chỉ đơn giản mong 
muốn có được sự thỏa nguyện. 

Tôi không biết vũ trụ bao la với vô số thiên hà, 
trăng sao và hành tinh có mang ý nghĩa sâu xa nào 
không, tuy nhiên ít ra, có một điều chắc chắn rằng 
con người chúng ta đang sống trên trái đất này phải 
đương đầu với nhiều thử thách để thực hiện một 
cuộc sống hạnh phúc cho chính mình. Do đó, điều 
quan trọng là khám phá ra những gì sẽ mang lại mức 
độ hạnh phúc cao nhất.

Làm thế nào để đạt hạnh phúc
Trước hết, chúng ta có thể chia tất cả các loại 

hạnh phúc và khổ đau thành hai thể loại: tinh thần 
và vật chất. Trong cả hai, tâm thức tạo ảnh hưởng 
lớn nhất đối với phần lớn chúng ta. Trừ phi chúng 
ta bị bệnh nặng hoặc bị tướt mất đi các nhu cầu cơ 
bản, điều kiện vật chất đóng vai trò thứ yếu trong 
đời sống của chúng ta. Nếu nhu cầu vật chất đầy đủ 
thì chúng ta hầu như quên nó. Tuy nhiên, tâm thức 
chúng ta vẫn ghi nhận mọi sự kiện dù có nhỏ đến 
mấy. Do đó chúng ta cần phải nỗ lực hết mình để 
mang lại sự bình an trong tâm hồn.

Từ kinh nghiệm có hạn của bản thân, tôi nhận 

thấy rằng sự an tịnh nội tâm ở mức độ lớn nhất xuất 
phát từ sự mở rộng tấm lòng nhân ái và từ bi.

Chúng ta càng chăm sóc cho hạnh phúc của 
người khác bao nhiêu, thì bản thân mình càng cảm 
thấy an lạc bấy nhiêu. Vun bồi tấm lòng nồng ấm và 
thân thiết đối với người khác tự động đưa tâm mình 
vào trạng thái an lạc. Điều này giúp loại bỏ bất kỳ sự 
sợ hãi và bất an nào đến với mình và giúp cho chúng 
ta có sức mạnh để đương đầu với bất cứ chướng ngại 
nào mà chúng ta gặp phải. Đó là nguồn cảm ứng siêu 
việt của sự thành công trong cuộc đời.

Khi mà chúng ta còn sống trên thế gian này, 
chúng ta buộc phải đối diện với nhiều khó khăn trở 
ngại. Những lần như vậy, nếu mà chúng ta mất hy 
vọng và chán nản, là chúng ta mất đi khả năng đối 
diện với khó khăn. Nếu, mặt khác, chúng ta nhớ rằng 
không chỉ riêng ta mà mọi người đều phải trải qua 
khổ đau, với quan niệm thực tế này sẽ làm tăng thêm 
sự quyết tâm và khả năng của chúng ta để vượt qua 
gian khổ. Thật ra, với thái độ này, mỗi chướng ngại 
mới có thể được coi như là chúng ta có thêm một cơ 
hội quý giá khác để cải thiện tâm thức của mình!

Vì vậy chúng ta mới có thể cố gắng từng bước 
một để có thêm lòng từ bi, đó là chúng ta có thể phát 
triển cả sự thông cảm chân thực đối với nỗi khổ của 
người khác và chí nguyện giúp họ loại trừ khổ đau. 
Hậu quả là sự thanh thản và sức mạnh tâm hồn của 
chúng ta sẽ tăng thêm.

Nhu cầu nhân ái
Nói cho cùng, lý do mà lòng nhân ái và tâm từ bi 

mang lại hạnh phúc to lớn nhất cho chúng ta chỉ đơn 
giản là vì tự trong bản chất của chúng ta vốn trân 
trọng quý chuộng chúng hơn hết. Nhu cầu nhân ái 
nằm ngay trên nền tảng của sự hiện hữu con người. 
Đó là kết quả từ sự tương quan sâu đậm mà tất cả 
chúng ta đều chia xẻ với nhau. Một cá nhân nào 
dù có khả năng và khéo léo bao nhiêu, nếu bỏ một 
mình, người ấy sẽ không sống nổi. Một người nào 

TỪ BI VÀ CÁ TÍNH
Đào Nguyên Minh dịch
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It is because our own human existence is so 
dependent on the help of others that our need for 
love lays at the very foundation of our existence. 
Therefore we need a genuine sense of responsibility 
and a sincere concern for the welfare of others.

We have to consider what we human beings 
really are. We are not like machine-made objects. If 
we are merely mechanical entities, then machines 
themselves could alleviate all of our sufferings and 
fulfi ll our needs.

However, since we are not solely material 
creatures, it is a mistake to place all our hopes for 
happiness on external development alone. Instead, 
we should consider our origins and nature to 
discover what we require.

Leaving aside the complex question of the 
creation and evolution of our universe, we can at 
least agree that each of us is the product of our own 
parents. In general, our conception took place not 
just in the context of sexual desire but from our 
parents’ decision to have a child. Such decisions are 
founded on responsibility and altruism - the parents’ 
compassionate commitment to care of their child 
until it is able to take care of itself. Thus, from the 
very moment of our conception, our parents’ love is 
directly in our creation.

Moreover, we are completely dependent upon 
our mothers’ care from the earliest stages of our 
growth. According to some scientists, a pregnant 
woman’s mental state, be it calm or agitate, has a 
direct physical effect on her unborn child.

The expression of love is also very important 
at the time of birth. Since the very fi rst thing we do 
is suck milk from our mothers’ breast, we naturally 
feel close to her, and she must feel love for us in 
order to feed us properly; if she feels anger or 
resentment her milk may not fl ow freely.

Then there is the critical period of brain 
development from the time of birth up to at least 
the age of three or four, during which time loving 
physical contact is the single most important factor 
for the normal growth of the child. If the child is not 
held, hugged, cuddled, or loved, its development will 
be impaired and its brain will not mature properly.

Since a child cannot survive without the care of 
others, love is its most important nourishment. The 
happiness of childhood, the allaying of the child’s 

many fears and the healthy development of its self-
confi dence all depend directly upon love.

Nowadays, many children grow up in unhappy 
homes. If they do not receive proper affection, in 
later life they will rarely love their parents and, not 
infrequently, will fi nd it hard to love others. This is 
very sad.

As children grow older and enter school, their 
need for support must be met by their teachers. If a 
teacher not only imparts academic education but also 
assumes responsibility for preparing students for life, 
his or her pupils will feel trust and respect and what 
has been taught will leave an indelible impression on 
their minds. On the other hand, subjects taught by a 
teacher who does not show true concern for his or 
her students’ overall well-being will be regarded as 
temporary and not retained for long.

Similarly, if one is sick and being treated in 
hospital by a doctor who evinces a warm human 
feeling, one feels at ease and the doctors’ desire to give 
the best possible care is itself curative, irrespective 
of the degree of his or her technical skill. On the 
other hand, if one’s doctor lacks human feeling and 
displays an unfriendly expression, impatience or 
casual disregard, one will feel anxious, even if he 
or she is the most highly qualifi ed doctor and the 
disease has been correctly diagnosed and the right 
medication prescribed. Inevitably, patients’ feelings 
make a difference to the quality and completeness 
of their recovery.

Even when we engage in ordinary conversation 
in everyday life, if someone speaks with human 
feeling we enjoy listening, and respond accordingly; 
the whole conversation becomes interesting, 
however unimportant the topic may be. On the 
other hand, if a person speaks coldly or harshly, 
we feel uneasy and wish for a quick end to the 
interaction. From the least to the most important 
event, the affection and respect of others are vital 
for our happiness.

Recently I met a group of scientists in America 
who said that the rate of mental illness in their 
country was quite high-around twelve percent of the 
population. It became clear during our discussion 
that the main cause of depression was not a lack 
of material necessities but a deprivation of the 
affection of the others.
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dù cảm thấy khỏe mạnh và độc lập bao nhiêu trong 
thời sung túc nhất của cuộc sống, một khi bị bệnh 
yếu hay hãy còn non trẻ hay quá già yếu, người ấy 
phải sống nhờ vào sự hỗ trợ của người khác.

Tương tác phụ thuộc lẫn nhau, lẽ dĩ nhiên, là 
định luật cơ bản của tự nhiên. Không chỉ những sinh 
vật có hình thức sống cao hơn, mà ngay cả những 
côn trùng nhỏ bé nhất, dù không có tôn giáo, luật lệ 
hay giáo dục nào, cũng sống còn bằng sự hỗ tương 
hợp tác dựa vào nhận thức bẩm sinh trong sự tương 
quan liên hệ của chúng. Mức độ vi tế nhất của các 
hiện tượng vật chất cũng bị chi phối bởi sự tương tác 
phụ thuộc lẫn nhau. Tất cả mọi hiện tượng, từ hành 
tinh mà chúng ta đang ở, đến đại dương, mây trời, 
rừng rậm và hoa quả ở chung quanh chúng ta, đều 
sinh khởi từ trong sự phụ thuộc vào những mô thức 
vi tế của năng lượng. Nếu không có sự tương tác 
thích hợp, chúng sẽ tan rã và phân tán.

Đó là vì sự hiện hữu của chính loài người chúng 
ta là quá lệ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác mà 
nhu cầu về yêu thương của chúng ta nằm ngay trên 
cơ sở hiện hữu của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần 
một cảm giác trách nhiệm chân thật và một sự quan 
tâm chân thành cho sự an sinh của người khác.

Chúng ta phải suy xét xem con người chúng 
ta thật sự là gì. Chúng ta không như là những đồ 
vật làm bằng máy. Nếu chúng ta chỉ là những vật 
thể máy móc, thì khi đó chính máy móc có thể làm 
giảm đi mọi khổ đau của chúng ta và thỏa mãn mọi 
nhu cầu của chúng ta.

Tuy nhiên, vì chúng ta không chỉ thuần là những 
tạo vật bằng vật chất, đó là một sự sai lầm để đặt 
mọi hy vọng về hạnh phúc của chúng ta ở sự phát 
triển chỉ bên ngoài không thôi. Thay vào đó, chúng 
ta cần phải suy xét lại nguồn gốc và bản chất của 
mình để tìm ra những gì mà chúng ta cần.

Gác qua câu hỏi phức tạp về sự sáng tạo và sự 
tiến hóa của vũ trụ, chúng ta có thể, ít ra, đồng ý 
rằng mỗi một chúng ta là sản phẩm của cha mẹ 
mình. Nói chung, sự thụ thai của chúng ta đã diễn ra 
không phải chỉ trong bối cảnh của ham muốn tình 
dục mà còn từ quyết định của cha mẹ chúng ta để 
có một đứa con. Quyết định đó được đặt cơ sở trên 
tinh thần trách nhiệm và lòng vị tha – tình thương 

của cha mẹ là sự cam kết lo cho đứa con của họ cho 
đến khi nó có thể tự chăm sóc lấy. Như vậy, ngay từ 
giây phút thọ thai, tình thương của cha mẹ là nguyên 
nhân trực tiếp trong sự sản sinh ra chúng ta.

Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào sự 
chăm sóc của mẹ ngay từ giai đoạn đầu tiên nhất 
trong sự khôn lớn của mình. Theo một số các nhà 
khoa học, trạng thái tinh thần của người mẹ lúc 
mang thai, an ổn hay loạn động, đều có ảnh hưởng 
vật lý trực tiếp đến thai nhi của họ.

Biểu lộ lòng thương yêu cũng rất quan trọng 
trong thời gian sinh nở. Ngay từ việc đầu tiên chúng 
ta làm là bú sữa từ vú mẹ, chúng ta tự nhiên cảm 
thấy gần gũi với mẹ, và mẹ phải cảm thấy yêu 
thương chúng ta để cho chúng ta bú mớm đầy đủ; 
nếu bà cảm thấy tức giận hay oán hận thì sữa của bà 
sẽ không chảy ra dễ dàng đều đặn.

Sau đó là giai đoạn quan trọng của sự phát triển 
não bộ từ lúc sinh ra cho đến lúc ít nhất là ba hay 
bốn tuổi, trong thời gian đó sự ôm bế nâng niu yêu 
thương là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển 
bình thường của đứa trẻ. Nếu đứa trẻ không có được 
ẳm bế, ôm ấp, hay thương yêu, thì sự phát triển 
của nó sẽ bị tổn thương và não bộ của nó sẽ không 
trưởng thành đúng cách.

Vì một đứa trẻ không thể sống mà không có sự 
chăm sóc của người khác, tình thương yêu là dưỡng 
chất quan trọng nhất. Niềm an vui của tuổi thơ, làm 
vơi bớt nhiều mối lo sợ của con trẻ và sự phát triển 
lành mạnh của lòng tự-tin, tất cả đều phụ thuộc trực 
tiếp vào tình thương yêu.

Ngày nay, nhiều trẻ em lớn lên trong những gia 
đình không có hạnh phúc. Nếu chúng không nhận 
được tình thương yêu thích đáng, thì trong cuộc 
sống sau này chúng sẽ hiếm thấy sự yêu kính cha 
mẹ chúng, và không thường xuyên, chúng sẽ thấy 
khó mà yêu thương người khác. Đây là điều rất đáng 
buồn.

Khi đứa trẻ lớn lên và đi học, nhu cầu hỗ trợ 
cho chúng phải được đáp ứng từ các vị thầy giáo. 
Nếu một giáo viên không những chỉ dạy học mà 
còn có trách nhiệm chuẩn bị cho đứa trẻ vào đời, 
học trò của họ sẽ cảm thấy tin tưởng, biết tôn trọng, 
và những gì đã được dạy sẽ để lại một ấn tượng 
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So, as you can see from everything I have 
written so far, one thing seems clear to me: whether 
or not we are consciously aware of it, from the day 
we are born, the need for human affection is in our 
very blood. Even if the affection comes from an 
animal or someone we would normally consider 
an enemy, both children and adults will naturally 
gravitate towards it.

I believe that no one is born free from the need 
for love. And this demonstrates that, although some 
modern schools of thought seek to do so, human 
beings cannot be defi ned as solely physical. No 
material object, however beautiful or valuable, can 
make us feel loved, because our deeper identity and 
true character lie in the subjective nature of the mind.
Developing compassion

Some of my friends have told me that, while 
love and compassion are marvelous and good, they 
are not really very relevant. Our world, they say, is 
not a place where such beliefs have much infl uence 
or power. They claim that anger and hatred are so 
much a part of human nature that humanity will 
always be dominated by them. I do not agree.

We humans have existed in our present form 
for about a hundred-thousand years. I believe 
that if during this time the human mind had been 
primarily controlled by anger and hatred, our 
overall population would have decreased. But 
today, despite all our wars, we fi nd that the human 
population is greater than ever. This clearly indicates 
to me that love and compassion predominate in the 
world. And this is why unpleasant events are news, 
compassionate activities are so much part of daily 
life that they are taken for granted and, therefore, 
largely ignored.

So far I have been discussing mainly the mental 
benefi ts of compassion, but it contributes to good 
physical health as well. According to my personal 
experience, mental stability and physical well-being 
are directly related. Without question, anger and 
agitation make us more susceptible to illness. On 
the other hand, if the mind is tranquil and occupied 
with positive thoughts, the body will not easily fall 
prey to disease.

But of course it is also true that we all have an 
innate self-centeredness that inhibits our love for 
others. So, since we desire the true happiness that 

is brought about by only a calm mind, and since 
such peace of mind is brought about by only a 
compassionate attitude, how can we develop this? 
Obviously, it is not enough for us simply to think 
about how nice compassion is! We need to make a 
concerted effort to develop it; we must use all the 
events of our daily life to transform our thoughts 
and behavior.

First of all, we must be clear about what we 
mean by compassion. Many forms of compassionate 
feeling are mixed with desire and attachment. For 
instance, the love parents feel of their child is often 
strongly associated with their own emotional needs, 
so it is not fully compassionate. Again, in marriage, 
the love between husband and wife - particularly at 
the beginning, when each partner still may not know 
the other’s deeper character very well - depends 
more on attachment than genuine love. Our desire 
can be so strong that the person to whom we are 
attached appears to be good, when in fact he or she 
is very negative. In addition, we have a tendency to 
exaggerate small positive qualities. Thus when one 
partner’s attitude changes, the other partner is often 
disappointed and his or her attitude changes too. 
This is an indication that love has been motivated 
more by personal need than by genuine care for the 
other individual.

True compassion is not just an emotional 
response but a fi rm commitment founded on 
reason. Therefore, a truly compassionate attitude 
towards others does not change even if they behave 
negatively.

Of course, developing this kind of compassion 
is not at all easy! As a start, let us consider the 
following facts:

Whether people are beautiful and friendly or 
unattractive and disruptive, ultimately they are 
human beings, just like oneself. Like oneself, 
they want happiness and do not want suffering. 
Furthermore, their right to overcome suffering 
and be happy is equal to one’s own. Now, when 
you recognize that all beings are equal in both 
their desire for happiness and their right to obtain 
it, you automatically feel empathy and closeness 
for them. Through accustoming your mind to this 
sense of universal altruism, you develop a feeling 
of responsibility for others: the wish to help them 
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không thể phai mờ trong tâm trí của chúng. Mặt 
khác, những đề tài giảng dạy bởi một giáo viên mà 
vị giáo viên đó không thể hiện mối quan tâm thực 
sự đối với hạnh kiểm toàn diện học trò của mình, thì 
những đề tài đó sẽ bị coi như là tạm thời và không 
còn lưu lại trong người học trò lâu dài.

Tương tự như vậy, nếu một người bệnh và được 
điều trị trong bệnh viện bởi một vị bác sĩ cho thấy 
tấm lòng nhân từ ấm áp, người ấy sẽ cảm thấy dễ 
chịu và sự mong muốn cung ứng cách chăm sóc tốt 
nhất của vị bác sĩ là lối tự chữa, bất kể trình độ khả 
năng kỹ thuật của họ ra sao. Về mặt khác, nếu bác sĩ 
của một người mà thiếu lòng nhân ái và tỏ ra không 
thân thiện, thiếu kiên nhẫn hay coi thường, người 
bệnh sẽ cảm thấy lo lắng, cho dù người ấy là bác sĩ 
giỏi nhất và căn bệnh đã được chẩn đoán chính xác 
và được cho đúng thuốc. Tất nhiên là cảm ứng của 
người bệnh nhân tạo sự khác biệt về phẩm chất và 
sự thành toàn trong sự phục hồi sức khỏe của họ.

Ngay khi chúng ta tham dự vào cuộc trò chuyện 
bình thường trong cuộc sống hàng ngày, nếu người 
nào đó nói chuyện với tinh thần nhân ái thì chúng ta 
thích thú lắng nghe, và đối đáp tương hợp; toàn bộ 
câu chuyện trở nên thú vị, cho dù đề tài không có 
gì quan trọng. Mặt khác, nếu một người mà ăn nói 
lạt lẽo hay gắt gỏng, chúng ta cảm thấy khó chịu và 
muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Từ chuyện 
ít nhất cho đến chuyện quan trọng nhất, sự cảm 
thông và tôn trọng người khác là sức sống cho hạnh 
phúc của chúng ta.

Gần đây, tôi có gặp một nhóm các nhà khoa học 
ở Mỹ, họ nói rằng tỷ lệ bệnh tâm thần tại đất nước 
của họ là khá cao – vào khoảng mười hai phần trăm 
của dân số. Điều này trở nên rõ ràng trong cuộc thảo 
luận của chúng ta rằng nguyên nhân chính của bệnh 
trầm cảm không phải là thiếu thốn nhu cầu vật chất 
mà là sự thiếu thốn tình cảm của người khác.

Vì vậy, như bạn có thể thấy từ mọi điều mà tôi 
đã viết ra cho đến đây, có một điều dường như khá 
rõ ràng đối với tôi: cho dù chúng ta có để ý về nó 
hay không, kể từ ngày chúng ta được sinh ra, nhu 
cầu tình cảm con người có ngay trong dòng máu 
của chúng ta. Ngay cả thứ tình cảm đến từ một con 
vật hoặc một người nào đó mà chúng ta thường xem 

là kẻ thù, cả trẻ em và người lớn sẽ tự nhiên bị lôi 
cuốn về nó.

Tôi tin rằng không ai được sinh ra mà không cần 
đến tình thương. Và điều này cho thấy rằng, mặc dù 
một số trường phái tư tưởng hiện đại cho là như vậy, 
con người không có thể được định nghĩa chỉ về mặt 
vật lý không thôi. Không một đối tượng vật chất 
nào, dù có đẹp hay có giá trị bao nhiêu, có thể làm 
cho chúng ta cảm thấy yêu thương, bởi vì tận trong 
sâu thẳm bản sắc và cá tính chân thật của chúng ta 
nằm trong bản chất chủ quan của tâm thức.

Phát triển lòng từ bi
Một vài người bạn của tôi đã nói với tôi rằng, 

tuy tình thương và lòng từ bi là tuyệt diệu và tốt đẹp, 
nhưng chúng không thực sự hợp thời lắm. Họ nói, 
thế giới của chúng ta không phải là nơi mà những 
tin tưởng ấy lại có nhiều ảnh hưởng và uy lực. Họ 
cho rằng nóng giận và thù hận đã là một phần rất lớn 
trong bản chất của con người mà nhân loại sẽ luôn 
bị thống trị bởi chúng. Tôi không đồng ý như vậy.

Con người chúng ta đã tồn tại trong hình thức 
hiện nay của mình qua khoảng một trăm ngàn năm. 
Tôi tin rằng nếu trong suốt thời gian này tâm trí con 
người bị chi phối chủ yếu bởi sự nóng giận và thù 
hằn, thì toàn bộ dân số của chúng ta có lẽ đã giảm 
đi. Nhưng ngày nay, mặc dù qua tất cả các cuộc 
chiến tranh, chúng ta thấy rằng dân số thế giới lại 
lớn nhiều hơn bao giờ hết. Điều này rõ ràng chỉ cho 
tôi biết rằng, tình thương và lòng từ bi đã chiếm ưu 
thế trong thế gian. Và đây là lý do tại sao các sự 
kiện khó chịu lại là những tin tức, còn những hoạt 
động từ thiện chiếm phần lớn trong cuộc sống hàng 
ngày thì họ coi là chuyện đương nhiên, và vì vậy, 
phần lớn đã bị bỏ qua.

Đến đây tôi đã thảo luận phần lớn là những lợi 
ích về tinh thần của lòng từ bi, nhưng nó cũng còn 
góp phần vào sự tốt lành cho sức khỏe vật chất. 
Theo kinh nghiệm bản thân của tôi, sự ổn định về 
tinh thần và khỏe mạnh về vật chất có liên quan trực 
tiếp với nhau. Không còn thắc mắc là, giận dữ và 
náo loạn làm cho chúng ta dễ bị bệnh hơn. Về mặt 
khác, nếu tâm thần an ổn và chứa đựng những tư 
tưởng tốt, cơ thể sẽ không dễ dàng rơi vào các tình 
trạng bệnh hoạn.
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actively overcome their problems. Nor is this wish 
selective; it applies equally to all. As long as they are 
human beings experiencing pleasure and pain just 
as you do, there is no logical basis to discriminate 
between them or to alter your concern for them if 
they behave negatively.

Let me emphasize that it is within your power, 
given patience and time, to develop this kind of 
compassion. Of course, our self-centeredness, 
our distinctive attachment to the feeling of an 
independent, self-existent individual, works 
fundamentally to inhibit our compassion. Indeed, 
true compassion can be experienced only when this 
type of self- grasping is eliminated. But this does not 
mean that we cannot start and make progress now.
How we can start

We should begin by removing the greatest 
hindrances to compassion: anger and hatred. As we 
all know, these are extremely powerful emotions and 
they can overwhelm our entire mind. Nevertheless, 
they can be controlled. If, however, they are not, 
these negative emotions will plague us - with no 
extra effort on their part! - And impede our quest for 
the happiness of a loving mind.

So as a start, it is useful to investigate whether 
or not anger is of value. Sometimes, when we are 
discouraged by a diffi cult situation, anger does seem 
helpful, appearing to bring with it more energy, 
confi dence and determination.

Here, though, we must examine our mental 
state carefully. While it is true that anger brings 
extra energy, if we explore the nature of this energy, 
we discover that it is blind: we cannot be sure 
whether its result will be positive or negative. This 
is because anger eclipses the best part of our brain: 
its rationality. So the energy of anger is almost 
always unreliable. It can cause an immense amount 
of destructive, unfortunate behavior. Moreover, if 
anger increases to the extreme, one becomes like a 
mad person, acting in ways that are as damaging to 
oneself as they are to others. It is possible, however, 
to develop an equally forceful but far more controlled 
energy with which to handle diffi cult situations.

This controlled energy comes not only from a 
compassionate attitude, but also from reason and 
patience. These are the most powerful antidotes 
to anger. Unfortunately, many people misjudge 

these qualities as signs of weakness. I believe the 
opposite to be true: that they are the true signs of 
inner strength. Compassion is by nature gentle, 
peaceful and soft, but it is very powerful. It is those 
who easily lose their patience who are insecure 
and unstable. Thus, to me, the arousal of anger is a 
direct sign of weakness.

So, when a problem fi rst arises, try to remain 
humble and maintain a sincere attitude and be 
concerned that the outcome is fair. Of course, 
others may try to take advantage of you, and if 
your remaining detached only encourages unjust 
aggression, adopt a strong stand. This, however, 
should be done with compassion, and if it is 
necessary to express your views and take strong 
countermeasures, do so without anger or ill-intent.

You should realize that even though your 
opponents appear to be harming you, in the 
end, their destructive activity will damage only 
themselves. In order to check your own selfi sh 
impulse to retaliate, you should recall your desire to 
practice compassion and assume responsibility for 
helping prevent the other person from suffering the 
consequences of his or her acts.

Thus, because the measures you employ have 
been calmly chosen, they will be more effective, 
more accurate and more forceful. Retaliation based 
on the blind energy of anger seldom hits the target.
Friends and enemies

I must emphasize again that merely thinking 
that compassion and reason and patience are good 
will not be enough to develop them. We must wait 
for diffi culties to arise and then attempt to practice 
them.

And who creates such opportunities? Not our 
friends, of course, but our enemies. They are the 
ones who give us the most trouble, so if we truly 
wish to learn, we should consider enemies to be our 
best teacher!

For a person who cherishes compassion and 
love, the practice of tolerance is essential, and for 
that, an enemy is indispensable. So we should feel 
grateful to our enemies, for it is they who can best 
help us develop a tranquil mind! Also, it is often 
the case in both personal and public life, that with a 
change in circumstances, enemies become friends.

So anger and hatred are always harmful, and 
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Nhưng lẽ dĩ nhiên, cũng là sự thật rằng tất cả 
chúng ta đều có tính ích-kỷ bẩm sinh, nó cản trở 
tình thương yêu của chúng ta dành cho người khác. 
Vậy thì, vì chúng ta muốn có hạnh phúc thật sự, 
hạnh phúc đó chỉ đến từ một tâm trạng bình yên, và 
vì tâm trí bình yên như vậy chỉ đến từ một thái độ 
từ bi, yêu thương, vậy thì làm thế nào để chúng ta 
có thể phát triển được việc này? Một cách rõ ràng, 
nó là chưa đủ nếu chúng ta chỉ đơn giản suy nghĩ về 
lòng từ bi mà cho là tốt đẹp như thế nào! Chúng ta 
cần phải làm một nỗ lực để phối hợp phát triển nó 
ra; chúng ta phải sử dụng mọi sự kiện trong đời sống 
hàng ngày của chúng ta để chuyển hóa tư tưởng và 
hành vi của mình.

Trước hết, chúng ta phải rõ ràng về những gì 
mà chúng ta cho là lòng từ bi. Có nhiều hình thức 
mang cảm tính từ bi bị lẫn lộn với dục vọng và tham 
luyến. Ví dụ, tình thương yêu của cha mẹ đối với 
con cái thường gắn chặt với nhu cầu tình cảm của 
họ, như vậy nó không hoàn toàn là từ bi. Lại nữa, 
trong hôn nhân, tình yêu vợ chồng - đặc biệt là lúc 
ban đầu, khi người này có thể không biết rõ lắm về 
tính tình của người kia – dựa nhiều vào sự luyến 
ái hơn là tình thương yêu chân thật. Dục vọng của 
chúng ta có thể quá mạnh khiến người mà chúng ta 
luyến thương trở nên tốt đẹp, trong khi thực tế họ 
rất xấu xa. Ngoài ra, chúng ta còn có khuynh hướng 
khuếch đại những phẩm tính tốt đẹp nhỏ nhoi một 
cách thái quá. Vì vậy, khi thái độ của người bạn đời 
thay đổi, người kia thường hay thất vọng và thái độ 
của người ấy cũng thay đổi theo. Điều này cho thấy 
rằng tình yêu đã bị khuyếch động nhiều hơn bởi nhu 
cầu cá nhân hơn là bởi sự chăm sóc chân thật cho cá 
nhân người kia.

Lòng từ bi chân thực không những chỉ là một sự 
đáp ứng tình cảm mà còn là một sự cam kết vững 
chắc dựa trên lý trí. Vì vậy, một tấm lòng từ bi chân 
thật đối với người khác không thay đổi cho dù họ có 
hành động gì xấu xa.

Tất nhiên, phát triển tấm lòng từ bi loại này 
không phải tất cả đều dễ dàng! Ngay từ đầu, chúng 
ta cần phải xem xét những sự kiện sau đây:

Cho dù con người có đẹp đẽ và thân thiện hay 
không hấp dẫn và phá phách, rốt cuộc họ cũng đều 

là con người, giống như mình. Giống mình, họ muốn 
có hạnh phúc và không muốn khổ đau. Hơn nữa, họ 
có quyền vượt qua khổ đau và muốn có hạnh phúc 
cũng giống bằng như chính mình. Bây giờ, khi bạn 
nhận ra rằng mọi chúng sanh đều bình đẳng trong cả 
về sự mong cầu hạnh phúc và quyền thụ hưởng nó, 
bạn tự động cảm thấy cảm thông và gần gũi với họ. 
Xuyên qua việc làm cho tâm mình quen với lòng 
vị tha nhân ái phổ quát này, bạn phát triển một tinh 
thần trách nhiệm đối với người khác là: mong muốn 
giúp họ một cách tích cực để vượt qua những khó 
khăn của họ. Cũng không phải là sự mong muốn có 
tính cách chọn lựa; mà nó được áp dụng một cách 
bình đẳng cho tất cả. Một khi họ là những con người 
cùng trải qua sung sướng và đau khổ giống như bạn, 
thì không có lý do nào để phân biệt đối xử với họ 
hay thay đổi sự quan tâm của bạn đối với họ dù cho 
họ có ăn ở xấu ác.

Tôi xin nhấn mạnh rằng trong khả năng của bạn, 
với sự kiên nhẫn và thời gian cho phép, cần phát 
triển tấm lòng từ bi này. Dĩ nhiên, lòng ích kỷ của 
chúng ta, sự cố chấp đặc biệt về một cá nhân độc 
lập, tự tồn, làm cơ sở để ngăn chận lòng từ bi của 
chúng ta. Thật ra, lòng từ bi chân thật có thể được 
trải ra chỉ khi nào loại cố chấp vào cái tôi này bị loại 
trừ. Nhưng đây không có nghĩa là chúng ta không 
thể bắt đầu và cải tiến ngay từ bây giờ.

Chúng ta có thể bắt đầu như thế nào
Chúng ta phải bắt đầu bằng cách loại trừ những 

trở ngại lớn nhất đối với lòng từ bi, đó là: sự nóng 
giận và lòng hận thù. Như chúng ta đều biết, đây là 
những cảm xúc vô cùng ác liệt và chúng có thể áp 
đảo toàn bộ tâm trí của ta. Thế nhưng, chúng có thể 
được chế ngự. Tuy nhiên, nếu chúng không bị chế 
ngự, những cảm xúc tiêu cực này sẽ gây tai ách cho 
chúng ta – mà không nỗ lực gì thêm! - Và cản trở 
mưu cầu hạnh phúc của một tấm lòng thương yêu.

Vì vậy như là một sự bắt đầu, rất hữu ích để xem 
xét liệu sự tức giận có giá trị gì hay không. Đôi khi 
chúng ta chán nản bởi một tình huống khó khăn nào 
đó, sự tức giận dường như cũng có ích, nó mang lại 
cho ta nhiều năng lực, lòng tự tin và sự quyết tâm.

Tuy nhiên, ở đây, chúng ta phải kiểm điểm lại 
trạng thái tinh thần của mình cho cẩn thận. Trong 
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unless we train our minds and work to reduce their 
negative force, they will continue to disturb us 
and disrupt our attempts to develop a calm mind. 
Anger and hatred are our real enemies. These are 
the forces we most need to confront and defeat, not 
the temporary enemies who appear intermittently 
throughout life.

Of course, it is natural and right that we all 
want friends. I often joke that if you really want 
to be selfi sh, you should be very altruistic! You 
should take good care of others, be concerned for 
their welfare, help them, serve them, make more 
friends, and make more smiles, the result? When 
you yourself need help, you fi nd plenty of helpers! 
If, on the other hand, you neglect the happiness of 
others, in the long term you will be the loser. And 
is friendship produced through quarrels and anger, 
jealousy and intense competitiveness? I do not think 
so. Only affection brings us genuine close friends.

In today’s materialistic society, if you have 
money and power, you seem to have many friends. 
But they are not friends of yours; they are the 
friends of your money and power. When you lose 
your wealth and infl uence, you will fi nd it very 
diffi cult to track these people down.

The trouble is that when things in the world go 
well for us, we become confi dent that we can manage 
by ourselves and feel we do not need friends, but as 
our status and health decline, we quickly realize how 
wrong we were. That is the moment when we learn 
who is really helpful and who is completely useless. 
So to prepare for that moment, to make genuine 
friends who will help us when the need arises, we 
ourselves must cultivate altruism!

Though sometimes people laugh when I say it, 
I myself always want more friends. I love smiles. 
Because of this I have the problem of knowing 
how to make more friends and how to get more 
smiles, in particular, genuine smiles. For there are 
many kinds of smile, such as sarcastic, artifi cial or 
diplomatic smiles. Many smiles produce no feeling 
of satisfaction, and sometimes they can even create 
suspicion or fear, can’t they? But a genuine smile 
really gives us a feeling of freshness and is, I 
believe, unique to human beings. If these are the 
smiles we want, then we ourselves must create the 
reasons for them to appear.

Compassion and the world
In conclusion, I would like briefl y to expand 

my thoughts beyond the topic of this short piece 
and make a wider point: individual happiness 
can contribute in a profound and effective way 
to the overall improvement of our entire human 
community.

Because we all share an identical need for 
love, it is possible to feel that anybody we meet, 
in whatever circumstances, is a brother or sister. 
No matter how new the face or how different the 
dress and behavior, there is no signifi cant division 
between us and other people. It is foolish to dwell 
on external differences, because our basic natures 
are the same.

Ultimately, humanity is one and this small planet 
is our only home. If we are to protect this home of 
ours, each of us needs to experience a vivid sense 
of universal altruism. It is only this feeling that can 
remove the self-centered motives that cause people 
to deceive and misuse one another.

If you have a sincere and open heart, you 
naturally feel self-worth and confi dence, and there 
is no need to be fearful of others.

I believe that at every level of society - familial, 
tribal, national and international - the key to a 
happier and more successful world is the growth of 
compassion. We do not need to become religious, 
nor do we need to believe in an ideology. All that 
is necessary is for each of us to develop our good 
human qualities.

I try to treat whoever I meet as an old friend. 
This gives me a genuine feeling of happiness. IT IS 
THE PRACTICE OF COMPASSION. 

Chớ làm các điều ác, 
gắng làm các việc lành,
giữ tâm ý trong sạch, 
Ấy lời chư Phật dạy.
[Kinh Pháp Cú – 183]
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khi sự thật là tức giận làm tăng thêm năng lực, nếu 
chúng ta tìm hiểu kỹ bản chất của năng lực này, 
thì chúng ta khám phá ra rằng nó thật sự là sự mù 
quáng: chúng ta không thể nào chắc chắn cho dù 
kết quả của nó sẽ tốt hay xấu. Điều này là bởi vì tức 
giận che lấp mất phần tốt nhất của não bộ chúng 
ta: đó là tính hợp lý của nó. Do vậy, năng lực của 
tức giận hầu như luôn luôn là không đáng tin cậy. 
Nó có thể gây ra một số lượng cực kỳ lớn về sự tàn 
phá, hành vi bất hạnh. Hơn nữa, nếu cơn giận tăng 
đến cực điểm, người ta trở nên giống như một người 
điên, hành động theo những lối làm thương tổn cho 
chính họ cũng như cho người khác. Tuy nhiên, có 
thể phát triển một năng lực mạnh mẽ tương đương 
như vậy mà có thể kiểm soát được hơn để xử lý các 
tình huống khó khăn.

Năng lực kiểm soát được này không những chỉ 
phát xuất từ thái độ từ bi, mà cũng từ lý trí và nhẫn 
nại. Đây là thuốc giải độc mạnh nhất đối với sự tức 
giận. Bất hạnh thay, có nhiều người đánh giá sai lầm 
là những phẩm chất này như là dấu hiệu của sự yếu 
đuối. Tôi tin rằng ngược lại thì đúng hơn: vì rằng 
chúng là những dấu hiệu chính thực của sức mạnh 
nội tâm. Từ bi tự bản chất là thanh thoát, an ổn và 
hòa dịu, nhưng nó rất mạnh mẽ. Những ai dễ đánh 
mất lòng kiên nhẫn của họ thì tâm bất an và tính khí 
bất thường. Vì vậy, đối với tôi, sự nổi giận là một 
dấu hiệu trực tiếp của sự yếu đuối.

Vì vậy, khi một vấn đề mới đầu khởi ra, cố gắng 
giữ cho từ tốn, tỏ thái độ chân thành và cho đó là tỏ 
ra công bằng. Dĩ nhiên, người khác có thể cố lấy lợi 
thế trên bạn, và nếu bạn vẫn giữ sự thờ ơ thì chỉ làm 
cho sự hiếp đáp càng thêm bất công, hãy giữ lấy một 
thái độ cứng rắn. Điều này, dĩ nhiên, phải được thực 
hiện với lòng từ bi, và nếu cần thiết phải cho thấy 
quan điểm của bạn và có biện pháp chống trả mạnh 
mẽ, làm như vậy mà không giận dữ và ác ý.

Bạn nên biết rằng, cho dù đối phương của bạn 
dường như muốn hại bạn, cuối cùng, hành động phá 
hoại của họ sẽ chỉ gây thiệt hại cho chính họ mà 
thôi. Nhằm kiểm soát sự thúc đẩy ích kỷ để trả thù 
của bạn, bạn phải gợi lại sự mong muốn thực hành 
hạnh từ bi và lấy lại trách nhiệm để giúp đỡ ngăn 
ngừa cho người khác khỏi phải khổ đau từ những 
hậu quả trong hành vi của họ.

Do đó, vì biện pháp mà bạn sử dụng đã là sự lựa 
chọn một cách bình tĩnh, chúng sẽ có hiệu quả hơn, 
chính xác hơn và mạnh mẽ hơn. Sự trả thù dựa trên 
năng lực mù quáng của sự giận dữ hiếm khi đánh 
trúng mục tiêu.

Bạn và thù
Tôi phải nhấn mạnh một lần nữa rằng chỉ thuần 

suy nghĩ rằng từ bi và lý trí và kiên nhẫn là thiện 
lành thì sẽ không đủ để phát triển chúng. Chúng ta 
phải chờ cho những khó khăn phát sinh và khi đó cố 
gắng để đem ra thực hành chúng.

Và ai là người tạo ra những cơ hội này? Dĩ nhiên, 
không phải là bạn bè chúng ta, mà là kẻ thù chúng 
ta. Họ là những người làm cho chúng ta khổ sở nhất, 
vì vậy nếu chúng ta thực sự muốn học hỏi, chúng 
ta phải xem kẻ thù là người thầy tốt nhất của mình!

Đối với một người muốn nuôi dưỡng lòng từ bi 
và tình thương yêu, việc thực hành lòng khoan dung 
là điều tối cần thiết, và cho rằng, kẻ thù là điều tất 
yếu không thể thiếu. Vì vậy, chúng ta phải biết ơn 
kẻ thù của mình, vì chính họ là những người có thể 
giúp cho chúng ta phát triển một tâm trí bình tĩnh 
tốt nhất! Ngoài ra, thường cũng có những trường 
hợp trong cả cuộc sống cá nhân và công cộng, với 
sự thay đổi hoàn cảnh, kẻ thù lại trở thành bạn hữu.

Vì thế tức giận và hận thù luôn luôn tai hại, trừ 
khi chúng ta rèn luyện tâm trí của mình và làm giảm 
đi năng lực tiêu cực của chúng, còn không chúng sẽ 
tiếp tục làm phiền chúng ta và phá vỡ những nỗ lực 
của chúng ta phát triển một tâm trí bình thản. Tức 
giận và hận thù là kẻ thù thực sự của chúng ta. Đây 
là những lực lượng mà chúng ta cần phải đương đầu 
và đánh bại, chứ không phải những kẻ thù tạm thời 
xuất hiện có tính cách giai đoạn trong suốt cuộc đời 
của chúng ta.

Dĩ nhiên, nó là tự nhiên và đúng đắn là tất cả 
chúng ta đều muốn có bạn bè. Tôi thường nói đùa 
rằng nếu bạn thực sự muốn sống ích kỷ, thì bạn phải 
rất là vị tha! Bạn cần phải chăm sóc tốt cho người 
khác, quan tâm đến sự an sinh của họ, giúp đỡ họ, 
phục vụ họ, làm bạn nhiều hơn, và vui cười nhiều 
hơn, kết quả thế nào? Khi bản thân bạn cần sự giúp 
đỡ, thì bạn sẽ có nhiều người giúp bạn! Nếu, ngược 
lại, bạn bỏ mặc hạnh phúc của người khác, về lâu về 
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dài bạn sẽ là người thiệt thòi. Và, tình bạn có phải 
được sản sinh ra qua các cuộc tranh cãi và giận dữ, 
ghen ghét và cạnh tranh ráo riết hay không? Tôi 
không nghĩ vậy. Chỉ có tình thương mới mang lại 
cho chúng ta những người bạn thân thiết thật sự.

Trong xã hội vật chất ngày nay, nếu bạn có tiền 
và quyền lực, bạn hình như có rất nhiều bạn bè. 
Nhưng họ không phải là bạn bè của bạn; mà họ là 
bạn bè của tiền bạc và quyền lực của bạn. Khi bạn 
mất của cải và thế lực, bạn sẽ thấy rất khó mà tìm ra 
những người này.

Vấn đề là khi mọi thứ trên đời đều tốt đẹp, chúng 
ta lại tự tin rằng mình có thể tự mình lo toan mọi 
việc và cảm thấy mình không cần bạn bè, nhưng khi 
tình trạng sức khỏe của chúng ta suy giảm, chúng ta 
nhanh chóng nhận ra lúc trước mình đã sai lầm như 
thế nào. Đó là lúc mà chúng ta biết ai là người thực 
sự hữu ích và ai là người hoàn toàn vô dụng. Vì vậy, 
để chuẩn bị cho thời điểm đó, để có những người 
bạn thực sự mà họ sẽ giúp chúng ta khi cần đến, bản 
thân chúng ta cần phải rèn luyện lòng vị tha!

Mặc dù đôi khi người ta cười khi tôi nói ra điều 
đó, bản thân tôi luôn luôn mong muốn có nhiều bạn 
bè. Tôi thích vui cười. Bởi điều này tôi có vấn đề 
của sự hiểu biết làm thế nào để có nhiều bạn bè hơn 
và làm thế nào để có nhiều nụ cười hơn, đặc biệt là, 
nụ cười chân thật. Vì có nhiều lối cười, như cười 
mỉa mai, cười giả tạo hay cười ngoại giao. Nhiều nụ 
cười cho thấy không có cảm giác hài lòng, và đôi 

khi chúng có thể thậm chí tạo ra sự nghi ngờ hay sợ 
hãi, có phải không? Nhưng một nụ cười chân thật 
thực sự cho chúng ta một cảm giác tươi mát và, tôi 
tin, thuần túy cho con người. Nếu đây là những nụ 
cười mà chúng ta mong muốn, vậy thì chúng ta phải 
tự mình tạo ra cơ duyên để cho chúng xuất hiện.

Lòng từ bi và thế giới
Để kết luận, tôi muốn ngắn gọn mở rộng tư 

tưởng của tôi ra ngoài chủ đề của bài viết ngắn ngủi 
này và mở ra một quan điểm rộng hơn, đó là: hạnh 
phúc cá nhân có thể đóng góp một cách sâu xa và 
hữu hiệu để cùng nhau cải thiện của toàn bộ cộng 
đồng nhân loại của chúng ta.

Bởi vì chúng ta tất cả cùng chia xẻ một nhu cầu 
giống nhau về lòng thương yêu, có thể cảm thông 
rằng bất cứ người nào mà chúng ta gặp, trong bất kỳ 
trường hợp nào, đều là anh em hay chị em. Không 
cần biết khuôn mặt mới thế nào hay ăn mặc và tính 
tình khác biệt ra sao, không có sự ngăn cách đáng 
kể nào giữa chúng ta và người khác. Khờ dại thay 
sống trên sự khác biệt bên ngoài, bởi vì bản chất cơ 
bản của chúng ta đều giống như nhau.

Cuối cùng, nhân loại là một và hành tinh nhỏ bé 
này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Nếu chúng 
ta bảo vệ căn nhà này của mình, mỗi một người 
chúng ta cần trải ra một cảm giác sống động của 
lòng vị tha phổ quát. Cảm giác duy nhất này mới 
có thể dẹp bỏ những động cơ ích kỷ khiến cho con 
người lừa dối và lợi dụng lẫn nhau. Nếu bạn có tấm 
lòng chân thành và trái tim mở rộng, tự nhiên bạn 
cảm thấy bản thân mình trở nên có giá trị và tự tin, 
và không cần phải sợ hãi người khác.

Tôi tin rằng ở mọi tầng lớp xã hội – gia đình, bộ 
tộc, quốc gia và quốc tế - chìa khóa cho một thế giới 
hạnh phúc hơn và thành công hơn là sự lớn mạnh 
của lòng từ bi. Chúng ta không cần phải trở thành 
là tôn giáo, chúng ta cũng không cần tin tưởng vào 
một ý thức hệ nào. Tất cả đó là sự cần thiết cho mỗi 
chúng ta để phát triển nhân phẩm tốt đẹp của chúng 
ta. 

Tôi luôn cố gắng xem bất cứ ai mà tôi gặp như 
là một người bạn thân cũ lâu năm. Điều nảy mang 
lại cho tôi một cảm giác thật sự hạnh phúc. ĐÂY 
LÀ SỰ THỰC HÀNH LÒNG TỪ BI.

LỜI PHẬT DẠY

Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Thường tưởng niệm Tăng già.
[PHÁP CÚ – 298]

Those disciples of Gotama
ever awaken happily
who day and night constantly practice
the Recollection of the Qualities of the 
Sangha.
[Dhammapada – 298]
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Xuân Đến Làm Chi 
Lưu lạc quê người đã mấy xuân? 
Làm chi trang trải nợ phong trần? 
Làm chi cho thế gian không bận? 
Cho chút tâm-tư khỏi nợ nần? 
Phảng-phất hồn quê mỗi mỗi chiều, 
Nhà tranh vách đất, khói phiêu-diêu. 
Âm thầm dưa muối vui đoàn-tụ. 
Giăng mắc mây mờ… cảnh tịch liêu! 
  
Một giải non sông dệt gấm hoa, 
Lệ đầm, huyết đậm, tuyết sương pha. 
Văn-minh, văn-hiến nung hồn sử, 
Cổ kính trang-nghiêm - Ánh nhạt-nhòa! 
  
Cùng nòi Hồng-Lạc, giống Rồng Tiên, 
Quốc phá, gia vong - Chuyện đảo-điên. 
Nối gót “tự-do”, buồn đáy biển! 
Thoát  xiềng “tàn bạo” vướng triền-khiên! 
  
Dưới mái chùa  xưa vọng tiếng chuông, 
Lâng lâng thoảng dội, bóng chiều buông. 
Từ-âm trao gửi niềm an lạc, 
Chuyển biến âm ba… Rạp hát tuồng! 
  
Tỉnh lại, trò đời thấy thảm thương, 
Đôi vai dù nặng quyết lên đường! 
Gắng xây dựng lại cơ-đồ cũ, 
Đỡ cánh bơ vơ, đỡ vấn vương! 
  

Tổ chức chung lo, chí vững bền, 
Tư thù, mặc cảm giũ ngoài hiên. 
Nằm gai, nếm mật, rèn tâm-nguyện, 
Muôn một như nhau, một mối giềng! 
  
Kìa bóng gia-đường lớp lớp hoa! 
Nước non rực rỡ ánh sao sa! 
Hương thơm quyện gió, chuông chùa  cũ, 
Giải thoát, an vui, cảnh thái hòa!

Cánh Hoa Tâm 
Lồng lộng thái-hư, 
Mông mênh sa-giới. 
Chờn vờn vi vật, 
Tĩnh lặng suy tư, 
  
Dáng tâm hoa, 
Muôn cánh, 
Nở chu tuyền. 
  
Hoa tâm muôn cánh diệu huyền, 
Núi sông cây cỏ góp duyên thuở nào. 
Lưng trời lấp lánh trăng sao, 
Mây bay gió thổi dạt dào nguồn sông. 
Mưa rơi nắng dãi xanh đồng, 
Chim muông hả mộng bồng tiêu dao. 
Nhân sinh trọn chí anh hào, 
Tùng xanh sương tuyết tuôn trào khí thiêng. 
Lồng trong pháp giới vô biên,  
Nhịp nhàng tự tại chân thiền thăng hoa. 
Hoa tâm hương ngát Sa-Bà, 
Hoa tâm hiện bóng Di-Đà nơi đây. 
Hoa tâm gạn hết vơi đầy, 
Hoa tâm bừng sáng muôn loài chung vui. 
Hoa tâm dâng trọn cho người, 
Cùng chung xây dựng cảnh đời như nhiên.

Thích Tâm Châu
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“Phải làm thế nào cho ta trở nên tinh tiến, quả 
quyết, sáng suốt, biết mình. Phải làm sao cho tâm 
ta trở nên an định trong một cảnh giới nào”. Lời 
Phật dạy.

1.- BIẾT ĐỊNH TÂM
“Muốn tìm ngọc châu thì phải đợi sóng lặng. 

Nước động thì rất khó tìm. Nước định trong lặng thì 
tâm châu tự hiện”. Tọa Thiền Nghi.

Hạnh phúc đâu xa?
Kinh Pháp Cú nói: “Không lửa nào có thể ví 

được lửa của tham dục. Không ngục tù nào có thể 
ví được với ngục tù của oán hờn. Không mối ràng 
buộc nào có thể ví được với sự rối loạn của tâm trí. 
Không đau khổ nào giống như sự đau khổ của loài 
người. Nhưng chẳng có hạnh phúc nào lớn bằng sự 
an định của tâm trí”.

Đã nhiều đau khổ...!
Cả một quảng đời sống của con người dù ngắn 

hay dài, dù sang hay hèn, dù giàu hay nghèo đã được 
diễn tả đầy đủ trong đoạn giáo lý trên, mà chúng ta 
không thể chối cãi được hay cho là tiêu cực, nếu 
chúng ta có con mắt nhìn đời một cách tinh tế.

... Không phải đâu xa, chúng ta thử nhìn vào 
những trang báo hằng ngày, cũng đủ cho chúng ta 
ý thức rõ ràng: đâu là người buông thả trái tim, lạc 
lõng trên đường tìm hạnh phúc, mà kết quả đã đem 
lại cho họ thất vọng ngẩn ngơ, chôn vùi kiếp sống, 
hy sinh danh giá hay là giam mình nơi ngục thất. 
Đâu là người tủi phận, hờn duyên, không gặp thời, 
hay suy yếu, đã hất hủi cuộc đời. Đâu là người ham 
chức trọng, tiền nhiều làm điều phi pháp. Đâu là 
người hằn thù gây oan, giá họa v.v...

Trong lúc đó, dù là người chủ động hay bị động, 
thắng hay bại cũng không kém phần đau khổ do 
lương tâm cắn rứt hay thân thể đau đớn. Vậy chúng 
ta có thể trả lời cho nguyên nhân phát sinh ra cảnh 

tượng ấy, chỉ do một chữ “muốn” mà thôi. “Đời ta 
có hạn, lòng muốn vô cùng. Lấy có hạn mà tùy theo 
vô cùng nguy hại thay!” Khổng Tử.

Nỗi khổ ở đời không sao kể xiết được. Không 
thể dùng lửa, ngục tù hay ràng buộc mà sánh ví 
được trong khi đau khổ và biết đau khổ. Đau khổ 
là hiện thân của tham, sân, si làm cho con người 
phải lưu lạc sinh tử, làm cho bức tranh đời hiện thực 
thường bị hoen ố. Mà những nổi khổ ấy chúng ta có 
thể tóm tắt dưới đây theo quan niệm Đạo Phật:

1/ Sinh mệnh, sinh hoạt là khổ.
2/ Ốm đau, xấu xa là khổ.
3/ Già yếu, suy kém là khổ.
4/ Chết chóc, tiêu hoại là khổ.
5/ Ân ái biệt ly là khổ.
6/ Cầu không toại ý là khổ.
7/ Oán hận gặp gỡ là khổ.
8/ Chiều theo dục vọng là khổ.

Im lặng là vàng bạc
Muốn ngừng bớt đau khổ chúng ta hãy gò cương 

dục vọng lại, nhận chân giá trị, địa vị và hoàn cảnh 
mình trong phạm vi tự do. Chúng ta hãy yên tĩnh 
mỗi ngày vài lần, trong vài mươi phút khi ban sáng 
và chiều tối để xét lại những việc chúng ta đã làm 
xem phải hay trái. Trái, chúng ta cương quyết sửa 
đổi. Phải, chúng ta cố gắng làm với một chương 
trình cụ thể của ngày mai. Trong ngày mai chúng 
ta lại phải luôn luôn nhắc nhở tới nó, biết hướng nó 
theo chân lý, mặc dầu trong khi thực hành, chúng 
ta gặp nhiều trở lực hay thiệt thòi đôi chút. Cứ thế, 
cứ thế mãi, làm sao cho tâm trí chúng ta không tán 
loạn, không theo đà dục vọng, tự nhiên chúng ta 
thấy bớt đau khổ. Như chúng ta đứng vào địa vị 
người chăn trâu, mà chúng ta không đủ nghị lực để 
rèn luyện con trâu của chúng ta trong khuôn khổ 
ăn cỏ, thì nó sẽ là vật phá hại đồng ruộng. Trái lại, 
khi chúng ta biết rèn luyện nó, khiến nó biết phân 
biệt lúa và cỏ có hại và có lợi cho mình, cho người 

R ÈN LUYỆN TÂM TRÍ
Thích Tâm Châu
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thế nào, thì khi ấy, dầu chúng ta không chăn dắt, nó 
cũng không dám vượt ra ngoài khuôn khổ, vì nó đã 
thuần thục.

Như thế, chúng ta biết rằng đau khổ không ngoài 
con người mà nó chỉ do tâm trí chúng ta hòa theo 
tiếng gọi của ham muốn. Ham muốn không bao 
giờ tới đích, không bao giờ toại ý. Không tới đích, 
không toại ý, phản chiếu lại thành đau khổ cho thân 
tâm. Chỉ có định tâm mới có thể đem lại cho chúng 
ta một hạnh phúc chân thật, vì biết theo đúng nghĩa 
sống của mình và của người. Cho nên ông Kempis 
cũng phải công nhận rằng: “Kẻ làm chủ được tâm 
hồn mình quý hơn kẻ thâu thành cướp lũy”

“Thu nhiếp được tâm thì tâm định. Tâm định thì 
rõ biết các Pháp”. Kinh Di Giáo.

2.- BIẾT NHẪN NHỤC
“... Đức nhẫn nhục không cái gì có thể sánh 

bằng được. Người tu hạnh nhẫn nhục đáng gọi là 
đại lực sĩ...” Kinh Di Giáo 

Chúng ta nên mặc áo giáp nhẫn nhục cương 
quyết trừ quân giặc phiền não.

Hoàn cảnh xã hội có nhiều sự phức tạp. Tự thân 
con người có nhiều sự éo le. Đâu là hoàn cảnh quá 
lạc quan. Đâu là nội tâm bị kích động, ngoại thân bị 
ngặt nghèo. Với trạng huống ấy, đạo Phật gán cho 
nó cái danh hiệu là “giặc phiền não”. Đã là giặc, 
chắc chắn không một giờ, phút nào, một địa vị nào, 
một hoàn cảnh nào nó không len lỏi phá hoại. Nó 
phá hoại trong tâm trí, phá hoại ngoài cơ thể. Mà sức 
phá hoại ấy, là sức lực tiềm tàng ít người lưu ý tới.

Vậy, chúng ta phải đặt chúng ta vào địa vị người 
chiến sĩ. Người chiến sĩ có đủ nghị lực, mặc áo giáp 
nhẫn nhục, cầm thanh gươm trí tuệ, cưỡi con ngựa 
tinh tiến, xông ra trận tuyến, chiến đấu với địch thủ 
phiền não. Chiến đấu để sống còn. Chiến đấu để bảo 
vệ danh mệnh. Chiến đấu cho đạo đức vô thượng. 
Chiến đấu cho mục đích cao cả. Chiến đấu cho giác 
ngộ, giải thoát.

Thực tế đã cho chúng ta thấy: quá lạc quan mà 
không nhờ có sức nhẫn nhục hỗ trợ, dễ đưa ta xuống 
hố trụy lạc. Quá bi quan mà không nhờ có sức nhẫn 
nhục, cũng dễ đưa ta vào nơi tuyệt mệnh. Cho nên, 
nhẫn nhục là một phương pháp được tôn trọng và 

thực hành trước nhất đối với người hành đạo hay 
người làm việc đời.

Có nhẫn nhục mới có thể thành công. Nhẫn 
nhục không phải là một món ăn khó tiêu hóa, một 
kỹ thuật khó thực hiện, theo như nhiều người tưởng 
tượng. Trái lại, theo quan niệm đạo Phật, nó chỉ là 
một bài học kinh nghiệm, giúp cho ta muốn nên 
người và thành công.

Thất bại là mẹ thành công
Đây, luận Bảo Vương Tam Muội đã nhắc nhở 

chúng ta: “Thân không cầu không bệnh, thân không 
bệnh thì tham dục dễ sinh. Đời không cầu không 
nạn, đời không nạn thì kiêu mạn, xa hoa liền khởi. 
Nghiên cứu về tâm, không cầu không chướng, tâm 
không chướng thì chỗ học dễ vượt bực, sai đường. 
Lập hạnh không cầu không ma chướng, hạnh không 
ma chướng, thì thệ nguyện không kiên cố. Làm việc 
không cầu dễ thành, việc dễ thành thì trí hay kiêu 
mạn. Giao thiệp không cầu lợi mình, lợi mình thì 
hại đến đạo nghĩa. Đối với người không cầu chiều 
chuộng, người chiều chuộng thì dễ sinh kiêu căng. 
Thi ân không cầu trả báo, cầu trả báo thì ý có mưu 
tính. Thấy lợi không cầu được lợi, cầu lợi thì si tâm 
rung động. Bị ức hiếp không cầu than oán, cầu than 
oán thì oán hận càng tăng. Vậy nên các bậc Thánh 
nhân giáo hóa: Lấy hoạn nạn làm thú tiêu dao. Lấy 
chướng ngại làm giải thoát. Lấy quần ma làm bạn 
Pháp. Lấy hoạn nạn làm thành tựu. Lấy tệ giao làm 
tư lương. Lấy người trái ý làm giao du. Lấy thi ân 
làm đồ bỏ. Lấy lợi ích làm giàu sang. Lấy uất ức 
làm hạnh môn. Như thế, ở trong ngại trở lại thông, 
cầu thông trở lại ngại”.

Tất cả những giáo lý trên đây đã vạch rõ con 
đường cho chúng ta, chúng ta nên đảm nhận lấy giá 
trị ấy. Chúng ta nên cố gắng thực hành, để xứng 
đáng với lời khen tặng của ông Kempis: “Kẻ biết 
nhẫn nhục quý hơn dũng sĩ”. Và, chúng ta quyết 
giành lấy thắng lợi về chúng ta, để chứng tỏ “kiên 
nhẫn là vạn năng” như tục ngữ Ai Cập nói. 

3.- BIẾT SỬA CHỮA
“Ai biết sửa đổi lỗi lầm thì người ấy được tiến 

hóa trong giáo Pháp của Như Lai”. Kinh Trường 
A Hàm.
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“Phải xét lỗi nơi mình chớ chê kẻ khác”.
Người ta ở đời cần biết sửa đổi lỗi lầm, nếu khi 

nào nhận thấy nó phát khởi tại nơi mình. Vì “Người 
có lỗi không biết sửa đổi, diệt trừ tự nơi tâm, thì 
lỗi ấy sẽ đến thân, như nước chảy về biển, dần dần 
thành sâu rộng”.

Kinh Pháp Cú thí dụ nói: “Không nên trách 
người chỉ tự xét mình. Nếu ai biết được cách này thì 
vĩnh viễn không tai hoạn”.

Đó là phương pháp sửa đổi lỗi lầm ngay tự bản 
thân con người do ý nghĩ, lời nói hay việc làm tạo 
nên. Đã có thân tất có đau khổ, có hình thể tất có 
phiền lụy.

Người ta nếu chưa phải là bậc Thánh triết khó có 
người tránh khỏi lỗi lầm

Trên đường hoạt động để tìm lấy lẽ sống cho 
cuộc sống, chúng ta không thể phủ nhận là lỗi lầm 
không có ở nơi chúng ta: “Một bước vô tình đã làm 
hại sinh mệnh con sâu, con kiến. Một cử chỉ bất lịch 
sự khi bố thí cho đồng bào nghèo một đồng xu. Một 
sự vô tâm đã làm phật ý bao người thân thích hay tôi 
tớ chung quanh. Một sự du đãng đã làm hại cho thân 
thể mình và thanh danh của gia đình, quốc gia, xã 
hội. Một sự đảng trí, lười biếng đã khiến cho công 
việc không chu đáo, nhanh chóng và thiếu trật tự. 
Một lòng ham chút vật của người khác để làm lợi 
cho mình, làm thiệt cho người v.v... đều có thể gọi 
là lỗi cả. Vì mình đã làm thương tổn đến người hay 
không làm trọn nghĩa vụ là một người trong xã hội 
loài người”.

Biết sửa đổi sẽ trong sạch
Chúng ta biết rằng không ai tránh khỏi lỗi lầm, 

nhưng chỉ có hoặc nhiều hay ít mà thôi. Có lỗi lầm 
chúng ta nên quyết tâm sửa đổi, tất nhiên sẽ được 
trong sạch. Lỗi lầm không khác chi tấm gương bị 
bụi phủ, một khi chúng ta biết lau chùi, nó sẽ hoàn 
lại trong sáng như xưa. Lỗi lầm cũng như căn nhà 
đen tối, nếu một bó đuốc đem tới, bao nhiêu đen tối 
sẽ nhất thời tan biến. Lỗi lầm cũng như thân thể nhơ 
cáu, một khi tắm gội thân thể sẽ sạch sẽ. Đó là một 
tỉ dụ để chúng ta nhận rõ sự thực của sửa đổi. Nhưng 
chúng ta cần nhớ rằng theo quan niệm đạo Phật thì 
sự sửa đổi ấy phải được đặt trên tấm lòng thành thực 

giải bày không tái phạm và tự mình sửa đổi lỗi của 
mình chứ không thể nhờ vào một quyền phép nào.

Như thế chúng ta không còn ngạc nhiên, thắc 
mắc về sự lỗi lầm hay sửa đổi. Đã không thắc mắc, 
chúng ta nên hăng hái xét nét lỗi lầm của chúng ta 
và để sửa đổi nó. Chúng ta không nên dò xét lỗi 
lầm của người, chỉ phí thời giờ và sinh mâu thuẩn, 
nếu là người chưa hiểu biết và không có lòng giác 
tha. Chúng ta không nhớ lời Ngài Khổng Tử đã nói: 
“Khi bậc cửa nhà ta còn nhơ, thì ta đừng chê nóc 
nhà bên tại sao đầy tuyết”.

Chúng ta đã nhận thấy sửa đổi là việc rất cần 
thiết cho chúng ta muốn nên người và thành công 
thì chúng ta nên nghiền ngẫm thực hành nó trên tất 
cả mọi việc, trong tất cả mọi thời, tất nhiên chúng ta 
sẽ thấy nó trở lại với chúng ta một kết quả khả quan:

a/ Công việc được chu đáo và tăng tiến hơn.
b/ Hành vi không bị sa vào lầm lỡ.
c/ Phẩm giá con người được nâng cao.
d/ Tâm trí được sáng suốt.
e/ Thân thể được nhẹ nhàng.
f/ Hậu quả được tốt đẹp.

“Biết sửa đổi là biết hướng về tiến bộ”.

4.- BIẾT ĐẠO TỪ BI, BÌNH ĐẲNG
“Thật vậy, chúng ta sống an lạc mạnh khoẻ 

giữa đám người đau khổ... Thật vậy, chúng ta sống 
an lạc, không oán hận với những kẻ oán hận...” G. 
Lounsbery.

Đạo Phật với chúng sinh
Đức Phật dạy: “Tôi thấy rõ chúng sinh luân hồi 

trong sáu ngã, đều thay thế nhau làm cha mẹ, thân 
thích, quyến thuộc, nỡ nào lại sát hại lẫn nhau”

Các đức Như Lai đều thấy: “Hết thảy chúng 
sanh trong pháp giới đều đầy đủ trí tuệ, đức tướng 
Như Lai, chỉ vì ngu si, mê hoặc, nên không tự biết. 
Tôi nay sẽ chỉ cho con đường chính, khiến con người 
dứt sạch các món vọng tưởng, chấp trược, tự chứng 
được trí tuệ rộng lớn của Như Lai, bình đẳng với 
chư Phật không sai khác”.

Đây là cả một tôn chỉ mục đích của đạo Phật, 
đây là cả một chương trình làm người, hướng về lễ 
nghĩa, tâm đức và nhân đạo.
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Dưới con mắt giác ngộ của đức Phật, Ngài nhận 
thấy tất cả chúng sinh, loài người cũng là một trong 
đó đều bình đẳng về trí tuệ, đức tướng và đều là 
người thân thích với nhau. Đã là bình đẳng, là thân 
thích tất nhiên không bao giờ phân chia hay sát hại 
nhau, trái lại phải thương yêu, giúp đỡ nhau nếu là 
người hiểu biết. Người hiểu biết, một cử chỉ, một 
hành động đều hướng về từ bi, bình đẳng và không 
xa “từ bi bình đẳng”.

Từ bi
“Từ” là hiền lành, là cho vui. “Bi” là thương 

xót, là cứu khổ. Cho vui, cứu khổ là một hành động 
quả cảm, mong đem lại lợi ích cho người, cho vật 
mà quên những lợi ích nhỏ nhen riêng mình. Người 
vui cũng như mình vui, người khổ cũng như mình 
khổ. Thấy người khổ ta tìm đủ phương tiện giúp đỡ 
họ bằng của cải, bằng lời hay lẻ phải, bằng sự an ủi 
hay sự hy sinh trong tinh thần vô tư và vô úy. Thấy 
người vui ta tán dương, khuyên cố gắng và khuyên 
đem sự vui đó hướng về lợi ích chung.

Bình đẳng
“Bình” là quân bình. “Đẳng” là tề đẳng. Tất cả 

đều ngang bằng như nhau không hơn không kém.
Loài người cũng như các sinh vật khác, cũng do 

nhân duyên phát sinh, cũng đủ cơ quan sinh hoạt, 
cũng ưa sống sợ chết... có chi là khác nhau. Khác 
nhau ở học vấn, địa vị, giai cấp chăng?

Học vấn, điạ vị, giai cấp chỉ là điều kiện, hoàn 
cảnh hay nhân quả tạo thành chứ không thể khác 
nhau ở lẽ sống. Vì máu ai cũng đỏ và mặn. Nhất là 
lẽ sống thì sự kiện ấy chỉ là sự phân công rõ rệt trong 
đời sống xã hội. Nếu không có người làm ruộng, lấy 
thóc đâu nuôi người công chức. Nếu không có người 
công chức thì sự an ninh đâu đem lại cho người làm 
ruộng. Nghĩa là “Tất cả đều bình đẳng”. Đã bình 
đẳng còn đâu là kẻ sang, người hèn, kẻ giàu, người 
nghèo, kẻ oán, người thân. Đã bình đẳng còn đâu 
là tranh chấp tương tàn, tương tặc, mà chỉ còn biết 
thương nhau, yêu nhau, giúp đỡ nhau.

Theo thuyết từ bi, bình đẳng, mất hết cả lễ, 
nghĩa, liêm, sĩ chăng? Không! Hiểu nghĩa vụ mình 
trong xã hội và làm đúng với nghĩa vụ ấy là “Lễ”. 
Đối với nhau tín-ái chân thật là “Nghĩa”. Biết tri túc 

theo hoàn cảnh mình là “Liêm”. Biết thẹn hổ khi 
mình có lỗi, biết mình không tiến tới mục đích cứu 
cánh làm người là “Sĩ”. Cho nên chỉ bốn chữ “từ bi, 
bình đẳng” là đầy đủ hết cả.

Như trên chúng ta đã hiểu ý nghĩa của “Từ bi, 
Bình đẳng” giờ đây chúng ta phải bắt tay vào việc 
thực hiện nó, mà chúng ta có thể tóm tắt như sau 
theo tôn chỉ đạo Phật:

Bố thí 
Có thể giúp đỡ bằng tài sản, bằng sự giáo dục 

hay bằng sự che chở. Bất cứ ở vào trường hợp nào, 
hoàn cảnh nào, chúng ta đều có thể làm việc bố 
thí được. Bố thí con kiến một hột cơm, an ủi người 
bằng nụ cười, hay cho kẻ nghèo hèn vạn bạc. Nhưng 
nếu sự bố thí ấy phát ra tự đáy lòng từ bi chân thành 
và rộng rãi, thì đều có giá trị tương đương, mặc dầu 
hành vi ấy có sự sai khác bề ngoài.

Ái ngữ
Giữ lời nói chân thật, hòa nhã để xử sự và cảnh 

tỉnh người trong khi giao tế, trong lúc mê lầm, hoặc 
để làm vui người trong khi buồn bã. Không muốn 
đem ra ánh sáng những điều lỗi lầm, chỉ muốn thấy 
người dưới những phương diện tốt đẹp nhất của họ. 
Emerson nói: “Bất cứ người nào tôi gặp, cũng hơn 
tôi cách này hay cách khác”. Chúng ta muốn nên 
người cũng nên giữ một thái độ khiêm tốn như thế 
đối với nhân loại và bao trùm tới tất cả muôn loài.

Lợi hành
Mãnh liệt thực hành hết thảy công việc lợi lạc 

cho quần chúng và xã hội. Bên trong lúc nào chúng 
ta cũng trao dồi trí tuệ, tâm hồn cho hết sạch những 
tư tưởng vị kỷ. Bên ngoài lúc nào chúng ta cũng sẵn 
sàng giúp ích cho mọi người, mọi vật trong bất cứ 
trường hợp nào.

“Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp”.

Đồng sự
Cùng sống nhịp nhàng với hết thảy mọi người 

trong hết thảy hoàn cảnh, để thiết thực làm lợi ích 
cho hết thảy mọi người và dìu dắt họ tiến trên đường 
chân chính.

Như thế đạo lý “từ bi bình đẳng” là con đường 
đưa chúng ta tới đích của chân lý, của xã hội an 
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bình thiện hảo. Đạo lý “từ bi bình đẳng” đem lại 
cho chúng ta biết tôn trọng sự sống, quyền sống, 
biết làm theo tiếng gọi của cõi lòng hồn nhiên và 
rộng rãi, biết thân yêu, giúp đỡ nhau cùng vui sống 
trong đại gia đình nhân loại. Và nó có thể đưa chúng 
ta sống gần với muôn loài, nhịp nhàng với lẽ sống 
chung cùng của vũ trụ.

“Chỉ có lòng thương yêu chân thật, đặt trên tư 
tưởng bình đẳng mới đem lại một nghĩa sống chân 
thật”.

5.- BIẾT TRAU DỒI TRÍ TUỆ
“Bồ Tát nên học rộng nghe nhiều, tăng trưởng 

trí tuệ, thành tựu biện tài để giáo hóa hết thảy chúng 
sanh được an vui, sung sướng hoàn toàn”. Kinh Bát 
Đại Nhân Giác

Đức Phật dạy: “Có trí tuệ thì không tham trược, 
thường tự soi sáng, tránh khỏi các lỗi lầm... Trí tuệ 
chân thật là chiếc thuyền kiên cố chở chúng sinh 
khỏi biển sinh, lão, bệnh, tử, là ngọn đèn lớn soi 
sáng vô minh hắc ám, là liều thuốc hay chữa hết 
thảy tật bệnh, là chiếc búa sắc chặt gãy cây phiền 
não. Vậy các vị cần phải lấy sự học hỏi, sự suy nghĩ, 
sự tu tập mà tự tăng ích cho trí tuệ mình”.

Trí tuệ 
Trí tuệ là nhận thức sáng suốt. Nghĩa là dùng 

chính trí nhận hiểu, phân biệt chân tướng của sự vật 
rõ ràng xác đáng. Không nhận giả làm chân, nhận 
hư làm thực. Không chấp chặt thành kiến riêng của 
mình. Không theo cổ tục di truyền vô nghĩa. Không 
mê theo những tà thuyết dị đoan trái chân lý.

Nói rõ hơn trí tuệ là sự hiểu biết, phân biệt những 
cái giả cái thực, lẽ phải, lẽ trái, không bị a dua hay 
cảm tình riêng biệt của cá nhân. Vì trí tuệ phải là sự 
kết tinh của ba yếu tố chính lý:

a/ Tìm hiểu
Tất cả công việc muốn đạt tới kết quả như sự 

mong muốn, đầu tiên phải có sự tìm tòi tỷ mỷ và 
phải có sự sáng suốt phân biệt công việc ấy trên 
cơ sở của lý lẽ chân chính. Như chính phủ, chính 
phủ vì dân, muốn cho người lao động có một đời 
sống bảo đảm. Chính phủ phải có sự sáng suốt tìm 
hiểu, xét thấy, nghe thấy những gì cần thiết trong 
đời sống của họ, sau đó chính phủ mới đề cập đến 
đạo luật lao động.

b/ Suy nghiệm
Tất cả công việc gì được thực hiện cụ thể phải 

trải bao thứ lớp của sự suy nghĩ và thể nghiệm ấy 
phải đúng chính lý. Chính phủ đã đề cập tới đạo luật 
lao động, phải suy đi xét lại mới có thể ban hành 
được. 

c/ Thực hành
Qua bao sự tìm hiểu suy nghiệm nhưng phải 

công bằng sự thực hành, thực hành trên chính lý. 
Đạo luật của Chính phủ đã được đề cập, được suy 
nghiệm, tất nhiên phải được thi hành trên toàn lãnh 
thổ. Nhưng chỉ khi nào nó được thích hợp với tất cả 
nhân dân mới là kết quả tốt đẹp.

Cho nên với ba yếu tố chính lý trên đây, phải 
được đặt để vào tất cả công việc, để tăng trưởng cho 
trí tuệ. Nếu thiếu một trong ba yếu tố ấy tất nhiên 
sẽ được ít kết quả, như trong Kinh Sa Di thập giới 
đã nói: “Học hỏi, xét nghe mà không suy nghiệm 
thì như làm ruộng không gieo mạ. Suy nghiệm mà 
không thực hành tu tập thì cũng như không tát nước, 
bừa cỏ, rốt cuộc không có kết quả. Trái lại được đầy 
đủ thì được chứng quả”.

Như thế chúng ta biết rằng: Trí tuệ không ở đâu 
xa, nó ở ngay nơi học hỏi, tìm hiểu, suy nghiệm và 
thực hành của chúng ta được đặt trên sự thực, trên 
chân lý mà có. Nó có còn đâu là lỗi lầm, còn đâu 
là ham đắm phi lý, còn đâu là chấp trược nhân ngã, 
còn đâu là mê tín nhãm nhí, mà nhất định là tiến bộ 
và thành công. Vì nó là ngọn đuốc soi tỏ cho tất cả 
ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta, để đem lại 
sự an vui và hạnh phúc chân thật cho chúng ta.

“Được trí tuệ, đoạn tuyệt được các sở nghi làm 
sáng tỏ các điều lành. Được trí tuệ, mới thoát ra 
khỏi vòng sinh tử khổ não”. Kinh Na Tiên Tỳ Khưu.

6.- BIẾT TINH TẤN
“Biếng nhác làm hệ lụy các hạnh”. Kinh Bồ Tát 

Bổn Hạnh.
“Nước chảy đá mòn ...”
Đức Phật dạy: “Ta hãy tinh tấn nỗ lực thêm lên 

để đạt mục đích cao thượng nào mà ta chưa đạt 
được, để làm chủ các Pháp nào mà ta chưa có, để 
thực hành những đức tính nào mà ta chưa thành tựu”.
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“Siêng năng, tinh tấn thì không việc gì khó. Các 
vị nên siêng năng tinh tấn. Giọt nước thường chảy 
có thể xuyên thủng đá”.

Trước những công việc phức tạp giữa đời, nếu 
chúng ta không tinh tấn không thành tựu gì hết, như 
lời Bác sĩ Durvill nói: “Không cố gắng gì cả, tức là 
không có gì cả”.

Tinh Tấn 
Tinh tấn là một tiềm năng linh động, quyết 

hướng cầu đến chỗ tinh – thuần, hiểu biết thành tựu 
và giải thoát. Tinh tấn là đem tâm trong sáng, tự tại 
hướng đến mọi công việc dựa theo sự thật để đạt 
tới chỗ Như – Thật. Vì vậy, nên tinh tấn có những 
hình tướng rộng rãi, bao trùm mọi ngành hoạt động, 
từ lời nói, ý nghĩ đến việc làm: Nhà nghệ sĩ, nhà 
khoa học, nhà chính trị, nhà tu hành... muốn thành 
tựu lý tưởng, chí nguyện, muốn điêu luyện tài nghệ, 
phụng sự nghệ thuật, muốn thành đạo, cứu đời... 
không thể vượt qua hạnh tinh tấn. Hạnh tinh tấn rất 
cần cho đời sống con người, nếu biết áp dụng nó.

a/ Đề phòng
Tất cả những lỗi lầm, những việc không hay, 

những hạnh xấu cần phải tinh tấn gìn giữ đừng cho 
nó sinh khởi.

b/ Diệt trừ
Nếu đã sinh khởi, cần phải tinh tấn, tìm mọi 

phương tiện để diệt trừ, không để nó di truyền lại.

c/ Phát sinh
Tất cả những điều hay, những tính hạnh tốt, 

những công việc ích lợi cho mình, cho người, cần 
phải tinh tấn làm cho nó phát sinh.

d/ Tăng trưởng
Điều thiện phát sinh, luôn luôn phải tinh tấn làm 

cho mỗi ngày một nảy nở hơn lên.
Chúng ta nhận thấy hạnh tinh tấn là một sức 

mạnh trong sáng và hướng thiện để cải hóa tự thân, 
cải tạo hoàn cảnh, hướng dẫn mình và người tinh 
tấn trên con đường sự nghiệp và giải thoát. Chúng 
ta không nên thoái lui, không nên dừng bước, không 
nên do dự, không nên chậm trễ một phút nào, một 
giai đoạn nào trước những việc đáng làm của chúng 

ta. Chúng ta sinh ra để hoạt động, đã hoạt động, 
chúng ta phải hoạt động đúng với mục đích cao cả 
của nghĩa sống. Chúng ta thực hành hạnh tinh tấn 
trên tất cả mọi phương diện, trong tất cả mọi trường 
hợp, nếu chúng ta muốn thành tựu về tất cả.

Vậy trước khi bắt tay vào công việc, chúng ta 
hãy nhận thêm những lời đanh thép của một bác sĩ 
Tây phương nói: “Chúng ta quyết chiến đấu, phần 
may mắn sẽ thuộc về chúng ta. Vì nó không phải là 
một thực thể hay dời đổi, nó chỉ vâng lời những ai 
biết muốn. Khi nào chúng ta có thể điều khiển nổi 
tư tưởng của chúng ta thì khi ấy chúng ta hấp dẫn 
được nó, chúng ta hấp dẫn nó cũng như đá nam 
châm hút kim chỉ nam vậy”.

LỜI PHẬT DẠY

Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác
Vô luận ngày hay đêm,
Thường tưởng niệm Phật Ðà. 
[PHÁP CÚ – 296]

Those disciples of Gotama
ever awaken happily
who day and night constantly 
practice
the Recollection of the Qualities of 
the Buddha.
[Dhammapada – 296]

Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Thường tưởng niệm Chánh Pháp.
[PHÁP CÚ – 297]

Those disciples of Gotama
ever awaken happily
who day and night constantly 
practice
the Recollection of the Qualities of 
the Dhamma.
[Dhammapada – 297]
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QUÁN VỀ NHÂN DUYÊN
(16 bài kệ)

1. Bất sanh diệc bất diệt
Bất thường diệc bất đoạn
Bất nhất diệc bất nhị
Bất lai diệc bất xuất
***
(Chẳng sanh cũng chẳng diệt
Chẳng thường cũng chẳng đoạn
Chẳng một cũng chẳng khác
Chẳng đến cũng chẳng đi)

Năng thuyết thị nhân duyên
Thiện diệt chư hý luận
Ngã khả thủ lễ Phật
Chư thuyết trung đệ nhất
***
(Đây là pháp nhân duyên
Diệt trừ các hý luận
Cúi đầu lễ chư Phật
Thuyết nhân duyên cao nhất)

HỎI: Vì sao phải tạo luận này?
ĐÁP: Vì có người cho rằng, vạn vật từ Đại Tự 

tại thiên sanh. Lại cũng có người cho rằng, từ cõi 
trời Vĩ Nữu sanh; có người cho rằng từ sự hòa hợp 
mà sanh; có người cho rằng từ Thời sanh, có người 
cho rằng từ Thể tánh sanh; có người cho rằng, từ 
sự biến hóa mà sanh; cũng có người cho rằng, từ 
tự nhiên sanh, có người cho rằng từ vi trần sanh… 

Đã có nhiều sai lầm như vậy, cho nên sa vào các 
thuyết mê chấp, đoạn, thường, không nhân, tà nhân, 
ngã và ngã sở hữu, mà không hay, không biết đến 
chánh pháp.

Sở dĩ vì vậy mà đức Phật muốn dẫn dắt con 
người thoát ra khỏi màn lưới mê chấp, tà kiến ấy, 
mà nương vào ánh sáng Phật pháp, để giải thoát.

Trước hết, đối với hàng Thanh văn, đức Phật nói 
pháp về 12 nhân duyên, và sau đó đối với những 
người phát đại tâm tu tập và có khả năng lãnh hội 
giáo pháp thâm hậu; đức Phật lại đem pháp Đại 
thừa để nói đến thật tướng nhân duyên pháp. Đó là 
tất cả các pháp không sanh, không diệt, không một, 
không khác… rốt ráo đều không, không có cái gì 
là của chính nó hết. Như trong kinh Bát nhã Ba la 
mật, đức Phật dạy Tu Bồ Đề rằng “Khi Bồ tát ngồi 
tại đạo tràng quán chiếu 12 nhân duyên, như hư 
không, không thể cùng tận...”

Sau Phật diệt độ, khoảng 500 năm, trong thời 
Tượng pháp, con người căn tánh trở nên ám độn, 
mê chấp các pháp, rong ruổi mưu tìm cái tướng đích 
thực của các pháp 12 nhân duyên, 5 ấm, 12 nhập, 18 
giới… mà không hiểu thâm ý của chư Phật, mà chỉ 
chấp vào danh tự, rồi nghe kinh văn Đại thừa nói 
tất cả đều không, rốt ráo là không, mà không hiểu 
vì nhân duyên gì mà nói không. Cho nên mới sanh 
ra cái thấy nghi ngờ. Nếu rốt ráo là không, thì tại 
sao lại phân biệt có tội phước báo ứng?... Như vậy, 
thì sẽ không có thế đế, và đệ nhất nghĩa đế? Vì mê 
chấp vào tướng không ấy, mà khởi sanh tham đắm 
mê chấp. Và, trong cái lẽ rốt ráo đều không mà phát 
sanh vô vàn quá thất.

Bồ tát Long Thọ vì những lẽ ấy, mà tạo ra Trung 
Luận, trong đó hai bài kệ mở đầu là:

1. Bất sanh diệc bất diệt
Bất thường diệc bất đoạn
Bất nhất diệc bất nhị
Bất lai diệc bất xuất
***
(Chẳng sanh cũng chẳng diệt
Chẳng thường cũng chẳng đoạn
Chẳng một cũng chẳng khác
Chẳng đến cũng chẳng đi)

TRUNG LUẬN - QUÁN VỀ NHÂN DUYÊN
Tạo luận: LONG THỌ (Nagarjuna)

Thích luận: THANH MỤC (Pingalanettra) 
Hán dịch: CƯU MA LA THẬP (Kumarajèva)

Việt dịch: THÍCH THIỆN HẠNH
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2. Năng thuyết thị nhân duyên
Thiện diệt chư hý luận
Ngã khể thủ lễ Phật
Chư thuyết trung đệ nhất
***
(Đây là pháp nhân duyên
Diệt trừ các hý luận
Cúi đầu lễ chư Phật
Thuyết nhân duyên cao nhất)

Với hai bài kệ này, xưng tụng chư Phật đã lược 
nói pháp đệ nhất nghĩa thù thắng.

HỎI: Các pháp thì nhiều vô số. Tại sao chỉ nói 
nêu lên tám sự việc, bất sanh, bất diệt… để phá?

ĐÁP: Các pháp tuy nhiều vô lượng, nhưng tóm 
lược chỉ nêu lên tám phạm trù này, cũng đủ để phá 
tất cả các pháp.

Chẳng sanh: các Luận sư, nêu lên nhiều thuyết 
về tướng sanh khác nhau. Có người nói nhân và quả 
là một; hoặc nói nhân và quả khác nhau; có người 
nói trong nhân, trước đó có quả; có người nói trong 
nhân, trước đó không có quả; hoặc nói quả từ tự 
thể sanh; hoặc nói, từ cái khác sanh; hoặc tự và tha 
cộng sanh; hoặc cho hữu sanh, hoặc cho vô sanh… 

Tất cả các thuyết về tướng sanh của các pháp 
được nêu ra đều không đúng. Việc này sẽ được bàn 
rộng sau. Vì tướng sanh của các pháp quyết định 
không thể có được, nên nói chẳng sanh.

Chẳng diệt: Nếu đã không sanh, thì làm sao có 
cái diệt được. Vì không sanh không diệt thì sau việc 
còn lại cũng không có vậy.

HỎI: Không sanh không diệt, đã là phá tổng 
quát hết các pháp rồi. Sao lại còn nói đến sáu việc 
nữa?

ĐÁP: Vì muốn thành tựu nghĩa chẳng sanh 
chẳng diệt, có người không nhận chẳng sanh chẳng 
diệt, mà chỉ tin vào nghĩa chẳng thường chẳng 
đoạn, nên đã lún sâu vào sự tìm cầu nghĩa chẳng 
thường, chẳng đoạn, thì chẳng khác gì nghĩa chẳng 
sanh chẳng diệt, là vì sao vậy? Nếu các pháp thật 
có, thì không nên nói không. Trước có nay không 
tức là đoạn; nếu trước có tánh có, tức là thường. Bởi 
vậy, cho nên nói chẳng thường chẳng đoạn. Như 
vậy cũng đồng nghĩa với chẳng sanh chẳng diệt.

Có người tuy nghe nói bốn chủng loại phá chấp 

tướng các pháp, nhưng vẫn còn chấp vào bốn loại 
còn lại là một (nhất), khác (dị), đến (khứ), đi (lại) 
để thành lập các pháp, cũng không đúng. Bởi lẽ, 
nếu một thì thiếu duyên (mất liên lạc), nếu khác, 
thì không có yếu tố tương tục (thiếu yếu tố liên tục 
từ nhân đến quả). Sau đây sẽ bàn đến các cách phá 
chấp các pháp. Thế cho nên lại tiếp tục nói về chẳng 
một chẳng khác.

Có người tuy nghe sáu loại triệt phá các pháp. 
Nhưng lại còn nêu hai pháp đến và đi ra để thành 
lập các pháp.

Đến, là cho rằng, các pháp đến từ Tự tại thiên, 
hoặc thể tánh, hoặc vi trần… 

Đi ra, là đi ra trở về lại chốn cũ. Thứ nữa, vạn 
vật không sanh, là vì sao? Vì thế gian hiện thấy. 
Thế gian hiện thấy kiếp ban sơ của lúa không sanh. 
Vì sao? Vì lìa ngoài lúa trong kiếp ban sơ, thì lúa 
hiện nay không thể có được. Nếu lìa lúa trong kiếp 
ban sơ, mà có lúa hiện nay, thì mới gọi có sanh ra. 
Nhưng thật sự thì không như vậy. Cho nên gọi là 
chẳng sanh.

HỎI: Nếu chẳng sanh, thì nên gọi diệt chứ?
ĐÁP: Chẳng diệt. Vì sao? Vì thế gian hiện thấy. 

Thế gian hiện thấy trước mắt trong kiếp ban sơ của 
lúa chẳng diệt. Nếu diệt thì nay không thể có lúa, 
mà thật sự là có lúa. Vì thế cho nên chẳng diệt.

HỎI: Nếu chẳng diệt thời có thể là thường?
ĐÁP: Chẳng thường. Vì sao? Vì thế gian hiện 

thấy. Thế gian hiện thấy bằng mắt, vạn vật chẳng 
thường. Như mầm lúa khi gieo xuống đất thì nó 
biến hoại, cho nên chẳng thường.

HỎI: Nếu chẳng thường thì đoạn chăng?
ĐÁP: Chẳng đoạn. Vì sao? Vì thế gian hiện 

thấy. Thế gian mắt thấy vạn vật chẳng đoạn. Như từ 
trong hạt lúa có mầm, lên cây cho nên không đoạn. 
Nếu đoạn thì mất tương tục.

HỎI: Nếu như vậy thì vạn vật là một?
ĐÁP: Không phải một. Vì sao? Vì thế gian hiện 

thấy. Thế gian mắt thấy, vạn vật chẳng một, như lúa 
không lên mầm, không có mầm, không làm nên hạt 
lúa. Nếu hạt lúa nẩy mầm, mầm làm hạt lúa, mới 
gọi là một. Nhưng sự thật thì không như vậy, cho 
nên chẳng một.

HỎI: Nếu chẳng một, thì có thể là khác chăng?
ĐÁP: Chẳng khác. Vì sao? Vì thế gian hiện 

thấy. Thế gian mắt thấy vạn vật chẳng khác. Nếu 
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khác thì vì cớ gì mà phân biệt, đây là mầm lúa, cành 
lúa, lá lúa, mà không nói đây là cây mầm, cây cành, 
cây lá. Vậy nên nói chẳng khác.

HỎI: Nếu không khác thì có thể có đến (lai) 
chăng?

ĐÁP: Chẳng đến. Vì sao? Vì thế gian hiện thấy 
vạn vật chẳng đến, vì mầm lúa trong hạt lúa, không 
từ đâu đến cả. Nếu đến thời mầm lúa từ chỗ khác 
đến trong hạt lúa, như loài chim đi đến đậu trên cây. 
Nhưng sự thật thì không như vậy, cho nên chẳng 
đến.

HỎI: Nếu chẳng đến, thì có thể có đi ra (xuất) 
chăng?

ĐÁP: Chẳng đi ra. Vì sao? Vì thế gian hiện thấy 
như vậy. Thế gian hiện mắt thấy vạn vật chẳng đi ra. 
Nếu có đi ra thời thấy mầm lúa từ trong hạt lúa đi 
ra, như rắn từ trong hang đi ra. Nhưng sự thật không 
như vậy, nên chẳng đi ra.

HỎI: Người tuy đã giải thích ý nghĩa chẳng 
sanh, chẳng diệt v.v… nay tôi muốn được nghe chủ 
thuyết của người tạo luận?

ĐÁP:

3. Chư pháp bất tự sanh
Diệc bất tùng tha sanh
Bất cộng bất vô nhân
Thị cố tri vô sanh
***
(Các pháp không tự sanh
Cũng không từ tha sanh
Không tự tha cộng sanh,
không do nhân duyên sanh.
Thế nên biết các pháp vốn vô sanh)

Không tự sanh: Vạn vật không một pháp nào từ 
tự thể sanh ra, mà phải nhờ vào các nhân khác mới 
sanh khởi.

Lại nữa, nếu từ tự thể sanh, thì một pháp có hai 
cá thể. Sở sanh và năng sanh. Nếu ngoài các nhân 
mà chính từ thể nó mà sanh ra, thời không có nhân 
duyên và sanh ra lại có sanh ra, sanh ra và sanh ra 
mãi vô cùng tận.

Tự đã không có, cho nên tha cũng không. Vì 
sao? Vì có tự mới có tha. Nếu không sanh ra từ 
chính tự nó, thời cũng không sanh ra từ cái khác, 
nên không tha sanh. Tự tha cộng sanh thì mắc vào 
hai lỗi, lỗi tự sanh và lỗi tha sanh như trên.

Nếu không có nguyên nhân mà có vạn vật sanh 
ra là thường. Điều đó không đúng vậy. Không có 
nhân thì không có quả. Nếu không có nhân mà có 
quả thì làm việc bố thí, trì giới lại bị đọa địa ngục, 
làm mười điều ác, tạo năm tội nghịch, lại được sanh 
thiên, vì không có nhân vậy.

Lại nữa,

4. Như chư pháp tự tánh
Bất tại ư duyên trung
Dĩ vô tự tánh cố
Tha tánh diệc phục vô
***
(Như tự tánh các pháp
Không ở trong các duyên
Vì không có tự tánh
Nên tha tánh cũng không)

Tự tánh của các pháp, không ở trong các duyên, 
chỉ do các duyên hòa hợp, nên có các tên gọi này 
kia. Tự tánh là chính tự thể nó. Trong các duyên 
không có tự tánh. Tự tánh, không có nên không thể 
tự sanh. Tự tánh không có nên tha tánh cũng không. 
Vì sao vậy? Vì nhân nơi tự tánh mà có tha tánh.

Tha tánh đối với cái khác, nó cũng có tự tánh. 
Nếu phá tự tánh thì tha tánh cũng phá luôn. Cho nên 
vạn vật không thể từ tha tánh mà sanh khởi được. 
Nếu phá được tự tánh sanh, tha tánh sanh, thì cũng 
phá luôn được nghĩa tự tha cộng sanh.

Còn nói vô nguyên do sanh là một lỗi lớn. 
Có nguyên do sanh còn phá thay, huống hồ là vô 
nguyên do sanh.

Đối với bốn trường hợp, tự sanh, tha sanh, cộng 
sanh, vô nhân sanh nêu trên, đi tìm tướng sanh của 
các pháp thì bất khả đắc. Cho nên nói vô sanh.

HỎI: Học nhân A-Tỳ-đàm nói: Các pháp từ bốn 
duyên sanh, vì sao lại nói không sanh?

Bốn duyên là những gì?

5. Nhân duyên, Thứ đệ duyên
Duyên duyên, Tăng thượng duyên
Tứ duyên sanh chư pháp
Cánh vô đệ ngũ duyên
***
(Nhân duyên và Thứ đệ duyên
Sở duyên duyên và Tăng thượng duyên
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Bốn duyên sanh các pháp
Không có duyên thứ năm)

Tất cả các duyên, đều bao gồm trong bốn duyên. 
Từ bốn duyên này, vạn vật được sanh khởi.

Nhân duyên, là chỉ tất cả các pháp hữu vi.
Thứ đệ duyên, là chỉ tâm, tâm số pháp mà vị A 

La hán đã đoạn trừ được trong quá khứ và hiện tại. 
Còn lại một số tâm, tâm số pháp của quá khứ và 
hiện tại.

Duyên duyên và Tăng thượng duyên là chỉ tất 
cả các pháp.

ĐÁP:

6. Quả vi tùng duyên sanh
Vi tùng phi duyên sanh
Thị duyên vi hữu quả
Thị duyên vi vô quả
***
(Quả là từ duyên sanh
Hay từ phi duyên sanh
Trong các duyên sẵn quả
Vốn không quả trong các duyên)

Nếu bảo có quả, quả ấy từ duyên sanh, hay từ 
phi duyên sanh. Nếu bảo từ duyên sanh, thì trong 
duyên có sẵn quả hay không sẵn có quả. Cả hai 
trường hợp đều không đúng. Vì sao?

7. Nhân thị pháp sanh quả
Thị pháp danh vi duyên
Nhược thị quả vị sanh
Hà bất danh phi duyên
***
(Nhân là pháp sanh quả
Pháp ấy gọi là duyên
Nếu quả ấy chưa sanh
Sao không gọi phi duyên)

Các duyên không có tánh quyết định, vì sao? Vì 
quả nếu chưa sanh. Lúc ấy không gọi là duyên. Chỉ 
là do con mắt thấy sắc, vì từ nơi sắc duyên mà sanh 
ra quả để trông thấy (thức) nên gọi là sắc duyên. 
Duyên thành tựu được là từ nơi quả, bởi vì quả có 
sau mà duyên có trước. Khi chưa có quả thì sao gọi 
là duyên được.

Như chiếc bình do đất và nước hòa hợp mà cái 
bình được sanh ra. Thấy cái bình thì biết đất và 
nước… là duyên của cái bình. Nếu khi cái bình chưa 
sanh ra, thì sao không gọi đất, nước… là phi duyên. 
Thế nên, quả không từ duyên mà sanh, duyên còn 
không sanh, huống là phi duyên.

Lại nữa, 

8. Quả tiên ư duyên trung
Hữu vô câu bất khả
Tiên vô vi thùy duyên
Tiên hữu hà dụng duyên
***
(Quả trước có sẵn trong duyên
Hay không có sẵn trong duyên
Cả hai trường hợp đều không thể.
Vì, nếu quả trước không có sẵn,
thì duyên ấy, làm duyên cho cái gì.
Nếu quả trước đã có sẵn,
thì đâu cần đến duyên)

Trong duyên trước chẳng phải có quả, chẳng 
phải không có quả. Nếu trước có quả thì không gọi 
là duyên, vì có trước rồi. Nếu trước không có quả, 
cũng không gọi là duyên, vì nó không sanh ra vật 
gì khác.

HỎI: Trên đây đã phá tổng quát tất cả vấn 
đề nhân duyên. Nay muốn nghe phá mỗi mỗi các 
duyên. Có được không?

ĐÁP:

9. Nhược quả phi hữu sanh
Diệc phục phi vô sanh
Diệc phi hữu vô sanh
Hà đắc ngôn hữu duyên
***
(Nếu quả chẳng phải hữu sanh
Lại cũng chẳng phải vô sanh
Cũng chẳng hữu chẳng vô sanh
Thì đâu được nói có nhân duyên)

Nếu duyên có khả năng sanh ra quả, thì có ba 
trường hợp: Hoặc có quả hoặc không có quả, hoặc 
có và không có quả. Như trong bài kệ trước đây 
nói rằng: Trong duyên, nếu trước đã sẵn có quả, 
thì không thể nói sanh, vì trước đây có rồi. Trong 
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Luận A-Tỳ-đàm của các ông nói, có pháp diệt, 
có pháp không diệt; có pháp sắp diệt, có pháp chưa 
sắp diệt. Pháp sắp diệt là pháp hiện tại, sẽ muốn 
diệt. Pháp chưa sắp diệt, là chỉ cho tất cả các pháp 
hiện tại khác, và pháp quá khứ, pháp vị lai và pháp 
vô vi, trừ các pháp hiện tại sắp diệt. Đó gọi là pháp 
chưa sắp diệt. Cho nên không có Duyên thứ đệ.

Sở Duyên duyên là:

11. Như chư Phật sở thuyết
Chân thật vi diệu pháp
Ư thử vô duyên pháp
Vân hà hữu duyên duyên
***
(Như Thế Tôn đã dạy
Pháp chân thật vi diệu
Vô tướng cũng không duyên
Sao lại có Sở duyên duyên)

Thế Tôn dạy, các pháp Đại thừa, hoặc có sắc vô 
sắc, có hình vô hình, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi… 
Các pháp tướng khi đã thâm nhập vào pháp tánh, thì 
tất cả đều không, không tướng, không nhân duyên; 
như nước trăm sông đều chảy về biển cả, hòa đồng 
thành một vị. Đó là thật pháp đáng tin, còn những 
pháp Thế Tôn nói ra, để thích nghi căn cơ, chớ nên 
xem là thật, Thế nên không có Sở duyên duyên.

Tăng Thượng duyên là:

12. Chư pháp vô tự tánh
Cố vô hữu tự tướng
Thuyết hữu thị sự cố
Thị sự hữu bất nhiên
***
(Các pháp không tự tánh
Nên không tướng, thật có
Nói có thời có ấy
Là cái có không đúng)
Trong kinh nói về 12 nhân duyên rằng, vì cái 

này có nên cái kia có. Nói như vậy là không đúng. 
Vì sao? Vì các pháp từ nhiều nhân duyên sanh ra, 
cho nên tự nó không có tánh nhất định. Tự nó không 
có tánh nhất định, cho nên chúng không có tướng 
thật có. Tướng thật có không có thì làm sao nói, vì 
việc này có nên việc kia có. Thế nên không có Tăng 
thượng duyên.

duyên nếu trước không sẵn có quả, thì không thể 
nói sanh, vì trước không có.

Như vậy duyên và phi duyên giống nhau.
Vấn đề, trước đã có và không có, quả vẫn cũng 

không sanh, vì có và không (hữu vô) gọi là nửa có 
nửa không, cả hai đều có lỗi. Lại nữa, có cùng với 
không có trái chống nhau (tương vi). Không có cùng 
với có trái chống nhau. Đâu được trong một pháp 
mà có hai tướng có và không có. Như vậy, trong ba 
trường hợp đi tìm cầu tướng sanh của pháp, rõ bất 
khả đắc. Thế thì vì sao nói có nhân duyên?

Thứ Đệ duyên là:

10. Quả nhược vị sanh thời
Tắc bất ưng hữu diệt
Diệt pháp hà năng duyên
Cố vô thứ đệ duyên
***
(Quả nếu khi chưa sanh
Thời không thể hoại diệt
Pháp diệt rồi đâu thể làm duyên
Thế nên không thứ đệ duyên)

Các tâm, tâm số pháp lần lượt sanh khởi qua ba 
đời. Tâm, tâm số pháp hiện tại diệt, nó làm duyên 
thứ đệ cho các tâm, tâm số pháp vị lai sanh khởi. 
Trường hợp tâm, tâm số pháp vị lai chưa sanh, thì 
nó làm duyên thứ đệ cho pháp nào? Cái gì?

Nếu tâm, tâm số pháp vị lai đã có, thì sanh khởi 
lập tức, đâu cần gì đến thứ đệ duyên.

Nếu tâm, tâm số pháp hiện tại không có mặt, 
không có mặt thì làm sao có thể làm duyên thứ đệ. 
Còn nếu có mặt thì chẳng phải là pháp hữu vi. Vì 
sao? Vì tất cả các pháp hữu vi, thường có tướng 
hoại diệt. Nếu diệt rồi thời không thể làm duyên 
thứ đệ. Nếu bảo rằng, pháp diệt rồi mà vẫn có, tức 
là thường. Nếu thường thì không tội phước… Nếu 
bảo rằng, khi pháp diệt rồi, thì có thể làm duyên thứ 
đệ. Khi hoại diệt, thì một nửa diệt, một nửa chưa 
hoại diệt, làm sao làm duyên thứ đệ, không có pháp 
thứ ba, gọi là khi diệt.

Lại nữa, đức Phật dạy, tất cả các pháp hữu 
vi, mỗi niệm mỗi niệm diệt, không một phút giây 
ngừng nghỉ. Vì sao lại nói, pháp hiện tại, có pháp 
sắp diệt, có pháp chưa sắp diệt. Ông nói trong một 
niệm có pháp sắp diệt, có pháp chưa sắp diệt. Nói 
như vậy là tự phá hại chính giáo pháp của mình.
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BÙI GIÁNG

 Về Quảng Nam
Chiêm bao tôi thấy tôi về Quảng Nam
Rong chơi Đại Lộc, Điện Bàn
Duy Xuyên, Tiên Phước, Hòa Vang, 
Thăng Bình…
Tìm người bạn cũ không ra
Còn phong cảnh cũ khác xa những ngày…
Xóm làng đồng ruộng lạ thay
Chỉ còn dáng núi chạy dài xa xa
Giữ nguyên hình ảnh đậm đà
Còn trong kỷ niệm bao la tuổi nào…
Ngắm nhìn. Tim máu xôn xao
Tôi rời đất Quảng trở vào Miền Nam
Tâm hồn bao xiết hoang mang
Bài thơ viết vội, dở dang lạ lùng
(1995)

Bên quán cà phê
Cà phê vô tận mưa nguồn
Thành thân vô lượng vui buồn gọi nhau
Em đi ngõ trước vườn sau
Chào xuân, đâu biết niềm đau mưa nguồn
Niềm vui bất tuyệt cứ tuôn
Xuân xanh bát ngát rẩy run phập phồng
Sát na hiện tại phiêu bồng
Này băng tuyết nở muôn hồng tương lai
Cà phê nhớ bữa hôm nay
Chén trà xin hẹn ngày rày năm sau
Ông từ vĩnh biệt tiêu tao
Buồn vui vô tận chiêm bao chập chờn

Thi sĩ Bùi Giáng

Ông đ iên
Ông điên từ bữa hôm qua
Tới hôm nay nữa gọi là ba hôm
Thanh thiên về dự hội đàm
Thành thân thiên hạ muôn vàn mai sau
Ông điên từ một lần đầu
Tới lần đuôi đứt ruột rầu rĩ đau
Tuyệt mù biển cạn sông sâu
Bụi hồng tản mác trước sau bây giờ

Dzách
Nỗi buồn nỗi khổ đời xưa
Nỗi sung sướng đến móc mưa bất ngờ
Đời xưa đất đá đều đờ đẫn điên
Đời này đất đá cằn khô
Điên duỗi dọc, điên ngửa nghiêng
Điên là hạnh phúc thần tiên ở đời
Điên rồi rốt cuộc hỡi ôi
Cũng đành chấm dứt lìa đời hết điên
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Người học Phật đối với Pháp 
nói chung và Phật Pháp nói 
riêng cần phải có một sự 

nhận thức chính xác, rõ ràng.
Ngày xưa, chữ Pháp theo 

Trung Ấn Độ là Đạt Ma (Dhama), 
phiên âm theo tiếng Anh bấy giờ 
là Đạt Nhĩ Ma (Dharma).

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

Trước khi định nghĩa, chúng 
ta cần xác lập phạm vi chữ Pháp. 
Tất cả vũ trụ vạn hữu, hình hình, 
sắc sắc, sự sự, vật vật đều gọi là 
Pháp. Nhưng, muốn được gọi là 
một Pháp tự nó phải hội đủ 2 yếu 
tố:

1. Phải bảo trù được cái tính 
thể độc lập của chính nó.

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

Vũ trụ vô biên, pháp giới vô 
tận, nhưng chỉ một chữ Pháp là 
có thể bao gồm hết thảy. Và, vạn 
pháp tuy thiên sai vạn biệt, nhưng 
tất cả đều do những nhân duyên 
trực hoặc gián tiếp, xa hoặc gần, 
nhiều hay ít hòa hợp mà thành, 
tuyệt đối không một pháp nào có 
thể hiện hữu một cách độc lập.

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

1. Chứng pháp
2. Giáo pháp

CHỨNG PHÁP
Đức Phật trước hết từ nguồn 

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

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

GIÁO PHÁP
Giáo pháp là những pháp do 

Đức Phật nói ra, sau khi đã hoàn 
toàn giác ngộ. Đức Phật từ cõi 
thuần tịnh dùng bình đẳng tánh trí 
thị hiện công đức vi diệu qua thân 
Tha Thọ Dụng, hiển hiện đại thần 
thông, vì các vị Thập Địa Bồ Tát 
giải quyết những điều nghi hoặc, 
khiến các Ngài hưởng dụng được 
pháp vị Đại Thừa. Ngoài ra, Đức 
Phật còn thị hiện Hóa Thân để 
giáo hóa hàng Nhị Thừa và Lục 
Đạo chúng sinh, nghĩa là Đức 
Phật hóa độ cho cả chín cõi giới 
chúng sinh đều hướng về Phật 
Đạo. Vì vậy, những pháp Đức 
Phật dùng để giáo hóa vừa có tính 
cách phổ biến vừa mang tính bao 

PHÁP BẢO
 Thích Chánh Lạc

hàm vô lượng. Nhưng, Đức Phật 
dùng thân vương tử để thị hiện 
vào nhân gian, nên cốt tủy giáo 
pháp của Ngài cũng chú trọng 
vào con người. Do đó, những 
giáo pháp để lại trong nhân gian 
hiện đã được tập thành với tên gọi 
thông thường Tam Tạng Kinh. 
Đó là Pháp Bảo, một trong Tam 
Bảo.

Đức Phật y vào sự tự chứng 
ngộ của mình để thuyết pháp giáo 
hóa chúng sinh, chúng sinh nhờ 
nghe theo lời dạy của Phật mà 
thấu hiểu lẽ thật. Nhờ hiểu thật lý 
nên chịu thực hành, do thực hành 
nên có thể chứng quả. Ấy gọi là: 
Giáo, Lý, Hành và Quả.

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

I. Tất cả Kinh, Luật đều do 
Phật nói và do Phật Giáo Đồ 
nhiều lần kết tập thành.

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

Kinh nguyên danh là Tu Đa 
La (Sutra). Trung Hoa còn gọi 
là Khế Kinh, ý nói trên thì phù 
hợp với chân lý mà Chư Phật đã 
chứng ngộ, dưới thì ứng hợp với 
với căn cơ của tất cả chúng sinh 
(Khế Lý và Khế Cơ).
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Luật (Vinaya) là những giới 
điều, pháp quy do chính Đức Phật 
căn cứ vào đời sống hàng ngày 
của đệ tử mà chế định ra. Luật là 
khuôn vàng thước ngọc của đời 
sống tu hành, nên tác giả duy nhất 
là Phật, ngoài Phật, tất cả đều là 
trì giả, thủ giả, hành giả…

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

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

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

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

2. Lúc Đầu Các Đệ Tử Kết 
Tập Lời Phật Cũng Dùng Lối 
Khẩu Tụng. Việc dùng văn tự để 
viết thành văn bản trước sau thời 
gian có khác.

Sau khi đấng Thiên Nhân Sư 
Bát Niết Bàn, đại chúng cung 

thỉnh ngài Đại Ca Diếp làm chủ 
tọa, suy cử A Nan Đà tôn giả 
tụng về Kinh và tôn giả Ưu Ba Ly 
tụng về Luật. Hai tôn giả căn cứ y 
đúng lời Đức Phật đã dạy mà đọc 
lại một cách rõ ràng, do đó phải 
trải qua sự phán đoán, xác nhận 
và đồng ý của cả 500 vị Thánh Đệ 
Tử (Đại A La Hán) hiện diện thì 
mới trở thành định thuyết (Kinh 
Luật) để lưu truyền.

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

Trong thời Phật cũng có thể 
đã có ghi chép Kinh Luật, nếu sau 
Phật diệt độ vài trăm năm vẫn còn 
dùng cách truyền khẩu nếu trễ. Sở 
dĩ như thế là bởi 2 yếu tố chính:

Thời đại và Nhân tài. Do thời 
đại trước sau bất đồng, nên văn tự 
cùng để ghi chép Kinh Luật cũng 
khác nhau, Hơn nữa người chủ trì, 
nhân tài hoằng dương Phật Giáo 
của mỗi thời không giống nhau, 
ấy cũng là lý do tạo thành sự sai 
khác về việc thịnh hành Kinh 
Pháp từng thời đại.

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

Ngoài 2 yếu tố trên (thời đại 
và nhân tài), sự kiện Tiểu Thừa có 

20 bộ phái khác nhau cũng là một 
nhân tố quan trọng trong vấn đề 
khác biệt về Kinh Luật. Nhưng tất 
cả sự sai khác đó đều phát xuất từ 
một nguồn, đó là nguồn THANH 
GIÁO của Đức Phật.

3. Các bộ Luận, Ngữ Lục… 
đều là những soạn thuật của các 
vị Hiền Thánh đệ tử Phật, các 
ngài y cứ vào lời Phật dạy để xiển 
dương, thuyên thích ra.

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

Luận có 2 loại: Tông Luận và 
Thích Luận

a-Tông Luận: Du Già Sư Địa 
Luận, Thành Duy Thức Luận, 
Nhiếp Đại Thừa Luận…

b-Thích Luận: Thập Địa Kinh 
Luận, Đại Trí Độ Luận,… đều là 
những kiệt tác chú thích liên quan 
đến Kinh Điển Phật Giáo. Mục 
đích của Tông Luận là Hiển Chân 
Phá Tự (tương tự), còn Thích 
Luận dùng để nêu cao giáo lý, 
làm rõ nghĩa kinh.

Những soạn thuật, ngữ lục 
của Phật Giáo Trung Quốc cũng 
đều do những bậc Hiền Thánh 
trong hàng Tam Thừa tạo dựng 
trong ý hướng lợi sanh. 

Tóm lại, một cách phóng 
khoáng, chúng ta có thể nói rằng 
ai cũng có thể căn cứ Kinh Luật 
Luận hoặc sự tu chứng của nội 
tâm để nghiên cứu, trứ thuật kinh 
sách, miễn là:

“Không trái lời Phật dạy.
Hoàn toàn vì mục đích hoằng 

truyền Chánh Pháp, Lợi lạc quần 
sanh.”
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Dướ i mộ t quan điể m nà o đó , lậ p trườ ng củ a 
phá i Trung Quá n có  thể  đượ c coi là  không 
có  sơ hở  nà o về  phương diệ n luậ n lý  để  bị  

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

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

Hai phá i Trung Quá n và  Bấ t Nhị  Luậ n có  vẻ  
đồ ng ý  về  mộ t điể m khá c. Chân lý  tố i hậ u, dù  

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

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

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

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

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

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

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

là  “không”
Cá i đó  cũ ng đượ c gọ i là  giả  danh,
Cá i đó  cũ ng có  nghĩ a là  Trung Đạ o.
Theo giả i thí ch củ a Nguyệ t Xứ ng về  câu kệ  nà y, 

chú ng ta có  thể  thiế t lậ p công thứ c sau đây:
Duyên khở i = Không Tá nh = Giả  Danh = Trung 

Đạ o
“Trung Đạ o” mà  Long Thọ  nó i trong câu kệ  nà y 

là  chỉ  để  trá nh hai cự c đoan củ a chủ  nghĩ a hư vô và  
chủ  nghĩ a thườ ng hằ ng. Thậ t ra, có  thể  truy nguyên 

tư tưở ng nà y từ  bà i thuyế t phá p củ a Đứ c Phậ t vớ i 
Kà tyayà na. Long Thọ  việ n dẫ n bà i thuyế t phá p nà y 
và  Nguyệ t Xứ ng ghi chú  rằ ng nó  xuấ t hiệ n trong 
nhữ ng bộ  kinh A Hà m.

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

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

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

thứ c – “Ngườ i”
5. Khú c dây thừ ng – “Con rắ n” (do ả o giá c)
6. Nhân và  duyên – “Không–tá nh”
Nhữ ng thí  dụ  trên đây cho thấ y ý  niệ m về  giả  

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

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

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

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

Trướ c khi tổ ng kế t lậ p trườ ng củ a Long Thọ , 
bú t giả  muố n bà n về  việ c phiên dị ch chữ  sunya 
là  “không” (“empty” trong Anh ngữ ). Chữ  nà y là  
mộ t ý  niệ m toá n họ c đượ c cá c nhà  toá n họ c Ấ n Độ  
trướ c thờ i củ a Long Thọ  í t lâu đặ t ra. Long Thọ  đã  
khôn khé o sử  dụ ng ý  niệ m toá n họ c nà y và o triế t 
họ c. Chữ  sunya có  nghĩ a là  số  không (zero) trong 
toá n họ c; đây là  mộ t biể u hiệ n không có  mộ t giá  
trị  tuyệ t đố i nà o củ a chí nh nó  mà  chỉ  có  mộ t giá  trị  
về  vị  trí . Khi nó i rằ ng mộ t ý  niệ m là  không (sunya) 
thì  có  nghĩ a rằ ng nó  giố ng như số  không (zero) vì  
nó  không có  giá  trị  tuyệ t đố i củ a chí nh nó  mà  chỉ  
có  mộ t giá  trị  tương quan vớ i mộ t vị  trí  trong mộ t 
hệ  thố ng. Vì  thế , ý  niệ m toá n họ c củ a số  không 
(zero) thậ t là  thí ch hợ p vớ i triế t thuyế t không-tá nh 
(sunyata) củ a Long Thọ  đế n nỗ i có  ngườ i nghĩ  rằ ng 
phả i chăng Long Thọ  đã  chị u ả nh hưở ng củ a cá c 
toá n họ c gia khi ông đem chữ  đó  và o triế t họ c. Nế u 
chú ng ta không ngạ i bị  chê cườ i là  đặ t ra chữ  mớ i 
thì  thậ m chí  chú ng ta có  thể  dù ng chữ  “zeroness” 
để  dị ch chữ  sunyata sang Anh ngữ .
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1. TÔI CÓ THỰC HAY KHÔNG? 
“VÔ TỰ TÍNH” VÀ “VÔ THA TÍNH” 
TRONG TƯ TƯỞNG LONG THỌ

Hiển nhiên câu hỏi này có vẻ bất thường và 
không thực tế. Ai cũng nhận rằng mình có 
thực, đang hiện hữu và đang sống rất cụ thể 

hữu tình trên mặt đất. Những lo âu vật lộn hằng 
ngày với đời sống vật chất không cho chúng ta có 
đủ thì giờ để tự đặt ra những câu hỏi không thiết 
thực và vô ích đối với việc sinh sống và hành động 
tích cực xây dựng gia đình xã hội.

Hiển nhiên người ta vẫn an nhiên tự mãn cho 
rằng mình hiểu thế nào là thực và thế nào là không 
thực. Mọi người đều biết thế nào là sự thực, (nhưng 
không ai trả lời được cho đàng hoàng câu hỏi về bản 
tính của sự thực) người ta thường cho rằng đó chỉ là 
việc làm của những triết gia, và một con người bình 
thường lành mạnh óc não chỉ cần sống là đủ rồi và 
cũng chẳng cần đặt những câu hỏi lung tung trừu 
tượng không ích lợi gì cho cuộc sống. 

Sự thực thì dù không biết gì về triết lý hay triết 
học, mỗi một con người sống trên mặt đất này (vẫn 
luôn luôn sống theo một cái gì đó trong đầu hay 
trong tim một cái gì đó có thể là một ý tưởng hay 
một cảm giác hay một tình cảm). Dù biết suy nghĩ 
hay không biết suy nghĩ, người ta cũng phải bị bắt 
buộc suy nghĩ một cái gì đó, dù cảm cái vô cảm 
giác, cái cảm giác lãnh đạm thờ ơ lạnh lùng. Vẫn 
luôn luôn có một cái gì đó xô đẩy đời sống mình 
đi về hướng này hay đi về hướng khác hoặc không 
đi về hướng nào khác. Một cái gì đó đã quyết định 
đời sống mình mà mình ít khi nhận ra được cái ấy là 
cái gì. Cái đó thực hơn cả đời sống của mình, cái đó 
làm ra cái ý nghĩa hay cảm giác rằng mình có thực. 
Nhiều lúc cái mình cảm thấy thực nhứt lại không 

thực gì cả, và ngược lại cái hoàn toàn không thực 
lại tác động quyết liệt nhứt trên vận mệnh mình. Cái 
hoàn toàn không thực là cái gì?  Ðó là cái không bao 
giờ thể hiện và thực hiện cụ thể hữu tình trọn vẹn 
trong đời sống quá khứ và hiện tại của ta. Giống như 
những giấc mộng đẹp lúc ấu thơ, giống như người 
yêu mong đợi từ muôn kiếp không bao giờ gặp được 
trong quá khứ và hiện tại, giống như những hoài 
bão hoài vọng của tuổi trẻ, những lý tưởng siêu việt 
của cuộc đời, niềm hạnh phúc trọn vẹn, sự đáp ứng 
toàn triệt, sự kiến tánh thành Phật trong giây phút 
hiện tại, sự đạt đạo và nắm lấy chân lý, sự tỉnh thức 
thường xuyên từ một giây phút mới qua và một giây 
phút đang hiện tới, lòng yêu thương tràn trề, trí nhớ 
trọn vẹn, sự thông minh tột đỉnh kéo dài liên tục, 
cơn xuất thần liên miên từ giây phút này đến giây 
phút khác. Tất cả những gì tôi vừa kể qua đều là 
những cái không bao giờ thể hiện và thực hiện cụ 
thể hữu tình trọn vẹn trong đời sống quá khứ và hiện 
tại của ta; đó là những cái hoàn toàn không có thực 
trong quá khứ và hiện tại. Và trong tương lai ? Chỉ 
nhìn lại quá khứ và hiện tại thì đã thấy được gần 
như trọn vẹn tương lai và ngược lại, tất cả mọi quan 
niệm thời gian theo đường thẳng một chiều, nếu ta 
đủ khả năng siêu việt lọt vào quĩ đạo của thời gian 
vòng tròn theo điệu rắn cắn đuôi rắn thì tương lai 
xảy ra trước cả hiện tại và hiện tại đã xảy ra trước 
quá khứ, và hiện tại của ta chỉ là đứa con của tương 
lai và là mẹ của quá khứ. Như thế những cái hoàn 
toàn không thực ở quá khứ và hiện tại chỉ là những 
cái hoàn toàn không thực từ trước ở tương lai cố 
định. Hiểu tới mức độ này thì tương lai, quá khứ 
và hiện tại cũng là những cái hoàn toàn không có 
thực. Những cái hoàn toàn không có thực ấy chỉ có 
thực mỗi khi chúng ta cần nghĩ rằng chúng có thực; 
chính ý nghĩ của chúng ta được thể hiện và (thực 

SỰ CHUYỂN ĐỘNG TOÀN DIỆN CỦA TÂM THỨC 
TRONG SỰ CÓ MẶT LIÊN TỤC CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Phạm Công Thiện 
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hiện qua ngôn ngữ ý niệm tạo ra cái thực và cái 
không thực.) 

Ý nghĩ hữu hạn của ta chỉ tạo ra sự thực hữu 
hạn. Dù nói theo duy thực và duy vật, sự thực tạo 
ra ý nghĩ thì sự tạo tác ấy cũng chỉ là ý nghĩ rằng 
có cái này tạo ra cái kia, nhưng nếu cái này không 
thực và cái kia không thực và cả cái gọi là tác động 
cũng không thực thì tất cả sự đi tìm lý do, lý lẽ, 
nguyên cớ (4 lý do của Aristote) đều mất nền tảng 
vì không có cái gọi là tự có bản chất, tự có thực chất, 
tự có thực tính, tự có thực hữu riêng của mình (nói 
theo Long Thọ thì không có cái tự có bản tính thực 
tính nơi mình. Svabhàva, cũng không có cái có bản 
tính thực tính nơi cái khác, Parabhàva) (Nàgàrjuna, 
Mùlamadhyamaka- kàrikà, kệ 3, chương 1, Quán 
nhân duyên, Pratyaya parìksà: “na hi svabhàvo 
bhàvànàm pratyayàdisu vidyate / avidhyamàne 
svabhàve parabhàvo na vỉdyate /; dịch nghĩa: 
“không có cái tự có thực tính trong những cái có 
ở trong những điều kiện liên hệ tương quan / nếu 
không có cái tự có thực tính thì cũng không có cái 
có thực tính nơi cái khác”). 

Tôi tự cho rằng tôi có thực hay đó chỉ là một 
ý nghĩ về tôi do tôi thường nghĩ về tôi hoặc một ý 
nghĩ hay một hình ảnh về tôi do kẻ khác hay những 
kẻ khác tưởng nghĩ về tôi? Ngay đến cái gọi là “tôi” 
chỉ là một ý nghĩ và cảm giác liên tục hay cố làm 
ra vẻ “liên tục” do ngôn ngữ văn phạm cú pháp tạo 
thành? Lúc nào tôi cảm thấy tôi có thực nhứt? Lúc 
ăn uống, lúc làm ái tình, lúc yêu đương, lúc thù hận, 
lúc đau khổ, vui sướng, lúc đi đứng nằm ngồi, thở 
vô thở ra, lúc lái ô tô, lúc đi làm việc kiếm tiền, 
lúc đi chợ hay lúc ngó đồng hồ và nhứt là lúc trải 
qua tám cơn gió đời như: ÐƯỢC và THUA (chữ 
Pàli gọi là “làbha” và “alàbha”), DANH THƠM 
và TIẾNG XẤU (yasa và ayasa), CA TỤNG và 
KHIỂN TRÁCH (pasamsà và nindà), HẠNH 
PHÚC và ÐAU KHỔ (sukha và dukkha). Phật Giáo 
Nguyên Thủy gọi là “Tám Pháp Thế Gian” (Attha-
loka-dhamma) (Hán: “Bát Phong”). Tôi cảm thấy 
rằng tôi có thực vì tám điều trên, nhưng thực ra vì 
tôi hoàn toàn không có thực, vì tôi đang chết trong 
đời sống và cái chết là cái có thực nhứt có thể xảy 
ra bất cứ lúc nào. Chính cái chết chuyển hóa tất cả 

sự thực thành ra không thực, và ngay đến cái chết 
chỉ có thực khi tôi còn đeo sự sống, dù là một sự 
sống rất mong manh. Mỗi khi tôi thực sự chết, chết 
hoàn toàn thì chính cái chết cũng không có thực. 
Nơi đây cũng nên nhắc lại câu tuyệt vời của nhà 
thần bí Ðức Abraham a Santa Clara: “Kẻ nào chết, 
trước khi hắn chết, hắn không chết, lúc hắn chết” 
(Wer stirbt, che er stirbt, der stirbt nicht, wenn 
er stirbt) (cf. Heidegger, Ueber Abraham a santa 
Clara, Gesprochen beim Messkircher Schultreffen 
am 2 Mai 1964 im Martinsaal). Chỉ khi nào tôi mất 
hết mọi hy vọng trong đời sống này mà vẫn không 
bi quan, chỉ khi nào tôi không còn mong đợi gì nữa 
trong tương lai mà không phải cay đắng, chỉ khi nào 
tôi thấy rằng mình hoàn toàn không có thực, chỉ lúc 
ấy cái chết sáng tạo sẽ chuyển hóa hết mọi sự hữu 
tình. Tại sao gọi là cái chết sáng tạo? Cái chết sáng 
tạo không phải chỉ là chết thôi rồi không có gì hết 
(Ðó là chủ nghĩa hư vô): cái chết sáng tạo là chết cái 
sống và sống cái chết, chết trong sự sống và sống 
trong sự chết; cái chết sáng tạo chuyển hóa hữu 
hình thành vô hình và chuyển hóa vô hình thành 
hữu hình, chuyển hóa cái này ra mọi cái, chuyển 
hóa mọi cái ra cái này, chuyển hóa mọi cái này ra 
mọi cái khác và không còn cái nào tự biệt lập ra 
một cái độc lập không dính líu gì với cái khác: tất 
cả đều trở thành liên hệ mật thiết với nhau, những 
gì mâu thuẫn nhứt kêu gọi lẫn nhau như người tình 
kêu gọi người tình, cái không thực nhứt trở thành 
sự thực và sự thực lại không có thực. Tôi không có 
thực vì tôi chuyển hóa không ngừng thực ra không 
phải tôi chuyển hóa mà tôi là sự chuyển hóa; tôi là 
tất cả mọi sự chuyển hóa ở không gian thời gian vô 
tận; tôi là tất cả mọi chuyển hóa của vô tận ý tưởng 
và của vô tận vô tưởng. Vì tất cả mọi sự đều chuyển 
hóa trùng trùng duyên khởi trong sự sự vô ngại pháp 
giới, cho nên tôi không còn là tôi nữa mà là hóa thân 
vô hạn của vô hạn vũ trụ sinh thành hoại diệt; tôi 
không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng QUÁN 
THẾ ÂM BỒ TÁT lại chính là Thể Tính Toàn Diện 
(Samantamukha) của tôi. Tôi không thấy Quán Thế 
Âm Bồ Tát, vì chưa bao giờ thấy được Thể Tính 
Toàn Diện của  tôi. Muốn thấy được sự Toàn Diện 
ấy, tôi phải vứt bỏ cái tôi. Tôi không thể tự vứt bỏ tôi 
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được, vì thực ra không có cái gì gọi là tự mình mình 
có và cũng không có cái gì gọi là cái khác. Quán 
Thế Âm Bồ Tát là SỰ TỈNH THỨC TOÀN DIỆN 
CỦA TÌNH THƯƠNG VÔ HẠN. Sức mạnh vĩ đại 
nhứt trên tất cả mọi sức mạnh, đó là Tình Thương 
không chủ thể và không đối tượng. Tình thương là 
một Tiếng Gọi, tiếng gọi tiếng thành ra tiếng, âm 
thanh gọi âm thanh thành ra âm thanh. Danh Hiệu 
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT chính là Quán Thế Âm 
Bồ Tát, vì chính Quán Thế Âm là Ðại Âm Thanh 
của tất cả những âm thanh vũ trụ và ngoài vũ trụ. 
Quán Thế Âm không phải là biểu tượng một cái gì 
khác; Quán Thế Âm là Thực Tại của tất cả mọi thực 
tại và đồng thời Quán Thế Âm cũng là Biểu Tượng 
vì Tình Thương vô hạn chuyển hóa mọi biểu tượng 
thường tình thành ra thực tại.

2. QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT LÀ AI?
Tôi không bao giờ tự đặt câu hỏi này cho chính 

tôi, cũng như tôi không bao giờ ngó lên trời rồi đặt 
câu hỏi: “Trời là cái gì?”. Tôi có thể trả lời rằng 
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT là như thế này hay là 
như thế kia (một cách rất uyên bác và một cách rất 
triết lý thượng đẳng), những việc làm ấy hoàn toàn 
khôi hài. Tôi cũng không muốn bắt buộc người ta 
hãy tin như tôi. Riêng tôi, tôi tin vào Quán Thế Âm 
Bồ Tát. Tôi tin rằng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT có 
thực hơn chính tôi hay có thực hơn bất cứ người 
nào tôi đã gặp hay sẽ gặp trên mặt đất này. Quán 
Thế Âm Bồ Tát gần tôi hơn cả chính tôi đối với tôi 
và xa lạ hẳn đối với tôi như mỗi khi tôi bạo động 
nổi giận, căm thù ác độc ngu xuẩn ghen tỵ, trả thù, 
sát hại người khác và dù ngay những lúc như thế, 
(sự vắng mặt của Quán Thế Âm cũng là một sự có 
mặt kín đáo nào đó trong tận hơi thở tôi). Như nét 
mặt hung dữ của Mahàkàla. (Hiện thân khác của 
Quán Thế Âm) mà chúng ta thường thấy nơi những 
chùa Tây Tạng. Người ta có thể cho rằng tôi mê 
tín dị đoan. Tôi không sợ mê tín dị đoan và lại cho 
rằng sự tôn thờ khoa học và sự tin tưởng vào lý trí 
là điều mê tín dị đoan ngu xuẩn và đáng thương 
hại hơn hết. Tôi không chống khoa học và không 
chống lý trí, dĩ nhiên tất cả mọi sự đều cần thiết, 
nhưng điều tôi quan tâm chính là điều quyết định 

nền tảng của khoa học và nền tảng của lý trí. Ðó là 
sự không nền tảng của chính nền tảng (theo nghĩa 
tĩnh từ “grundlos” của Schopenhauer hay danh từ 
“Abgrund” của Nietzsche và của Heidegger và 
Hoelderlin). Ðây là vấn đề quan trọng nhất của tư 
tưởng hiện đại. Tuy nhiên, Quán Thế Âm không 
phải là một vấn đề mà là sự huyền bí toàn diện của 
đời sống và cái chết; Quán Thế Âm là tên gọi một 
cái gì không tên nằm tận sâu thẳm nơi tâm điểm 
của thể tính con người; Quán Thế Âm là sự bừng 
vỡ Không Tính, sự đột nhập của Không Tính ngay 
giữa trái tim đau khổ sợ hãi của con người trên mặt 
đất. Quán Thế Âm là sự chuyển hóa tan vỡ của Ngũ 
Uẩn thành Không, chuyển hóa toàn diện Sắc thành 
toàn diện Không, chuyển hóa toàn diện Không 
thành toàn diện Sắc (Sự chuyển hóa toàn diện của 
Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức). Quán Thế Âm là 
sự Chuyển Hóa Toàn Diện của cả thể xác và tinh 
thần con người, đẩy xô con người nhảy thẳng vào 
Hố Thẳm không thể nghĩ bàn được của cái “không 
sinh, không diệt, chẳng sạch, chẳng dơ, chẳng thêm, 
chẳng bớt”, trạng thái huyền diệu mà tất cả sợ hãi 
đều phải tan vỡ (Abhaya). 

Trong kinh Saddhamla-Pundarìka (Diệu Pháp 
Liên Hoa Kinh) QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT còn có 
tên là Kẻ Ban Tặng cho sự An Toàn An Ninh, Trú 
Ẩn, Ẩn Náu (Abhayamdada) cho bất cứ ai đang  lo 
âu sợ hãi (theo bản chữ Phạn) tức là Kẻ Ban Tặng 
cho Sự Không Sợ Hãi, Thí Vô Úy (theo bản dịch 
chữ Hán; “Thị QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ma ha tát, 
ư bố úy cấp nạn chi trung, năng thí vô úy, thị cố 
thử Ta bà thế giới, giai hiệu chi vi: Thí vô úy giả). 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Sùrangama Sùtra) 
Quán Thế Âm Bồ Tát ban bố cho loài người 14 
thứ không sợ hãi (14 công đức vô úy), do lòng bi 
ngưỡng đối với loài người, và từ sức mạnh của lòng 
từ thiện ra 32 ứng thân để thuyết pháp mà khiến 
cho mọi loài được giải thoát thành tựu. Quán Thế 
Âm Bồ Tát đã đắc được 4 vô tác diệu đức không 
thể nghĩ bàn cho nên theo cơ cảm một là “có thể 
hiện ra rất nhiều hình dung nhiệm mầu, nói ra vô 
số thần chú bí mật. Trong đó, hoặc hiện ra một đầu, 
3 đầu, 7 đầu, 9 đầu, 11 đầu như thế cho đến 108 
đầu, 1000 đầu, 10 000 đầu, 84.000 đầu, đầy đủ các 
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tướng hoặc hiện ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14, 
16, 18, 20, 24, như thế cho đến 108 tay, 1.000 tay, 
10.000 tay, 84.000 cái tay bắt ấn; hoặc hiện ra 2 
mắt, 3 mắt. 4 mắt, 9 mắt, như thế cho đến 108 mắt, 
1.000 mắt, 84.000 con mắt báu thanh tịnh; hoặc khi 
thì từ, hoặc khi thì oai, hoặc khi thì định, hoặc khi 
thì tuệ, cứu giúp chúng sanh được rất tự tại”. Ðó là 
do Quán Thế Âm Bồ Tát đã được Ðạo tu chứng viên 
thông vô thượng, cho nên được vô tác diệu đức thứ 
nhứt không thể nghĩ bàn: “Chứng được tính nghe 
chí diệu, nơi tâm tính không còn có tướng năng vân, 
các sự thấy nghe, hay, biết không còn cách biệt và 
đều thành một bảo giác viên dung thanh tịnh.” Diệu 
đức vô tác thứ hai của Quán Thế Âm là có “diệu 
dụng hiện ra mỗi hình, tụng ra mỗi chú, hình đó, 
và chú đó có thể đem sức mạnh không sợ hãi mà 
ban tặng cho các chúng sinh”; diệu đức vô tác thứ 
ba của Quán Thế Âm là “đi qua bất cứ thế giới 
nào cũng đều khiến cho chúng sinh hy sinh thân thể 
mình và hy sinh trân bảo để cầu xin lòng từ bi của 
Quán Thế Âm”; diệu đức vô tác thứ tư của Quán 
Thế Âm là “có thể đem các thứ quý báu cúng dường 
các bậc Như Lai ở khắp mười phương và có thể ứng 
đáp lòng mong cầu của chúng sinh lục đạo trong 
pháp giới, ai cầu vợ thì được vợ, ai cầu con thì được 
con, cầu samàdhi (tam muội) thì được samàdhi, cầu 
được sống dai thì được sống dai, và ngay đến cầu 
cho được Ðại Niết Bàn (parinirvàna) thì được Ðại 
Niết Bàn”. 

Trước khi đi sâu vào chi tiết những gì cần thiết về 
Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta cũng nên giới hạn và 
đào sâu danh hiệu “VÔ ÚY THÍ” (Abhayamdada).

3. QUÁN THẾ ÂM LÀ VỊ BAN TẶNG SỰ KHÔNG 
SỢ HÃI (THÍ VÔ ÚY) THÂM MẬT DANH HIỆU 
TRONG  KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nhấn mạnh hai 
lần rằng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT là Vị Bồ Tát 
hay đem sự không sợ hãi ban tặng cho chúng sinh 
(Thị Bồ Tát năng dĩ Vô úy Thí ư chúng sinh) , hay 
ban cho sự không sợ hãi (Năng Thí Vô úy). Trong 
bản chữ Phạn thì có sự khác biệt quan trọng lúc hô 
lên danh hiệu; thay vì “NAM MÔ QUÁN THẾ BỒ 
TÁT” như trong bản dịch chữ Hán của Cưu Ma La 

Thập, trong bản chữ Phạn thì danh hiệu lại được 
nhấn mạnh thêm với chữ “KẺ BAN TẶNG SỰ AN 
TOÀN, SỰ KHÔNG SỢ HÃI” (Abhayamdada); 
tức là thay vì hô danh hiệu “NAM MÔ QUÁN THẾ 
BỒ TÁT” (theo cách dịch thiếu trong bản chữ Hán, 
chúng ta phải gọi cho đúng theo bản chính chữ Phạn 
là: “NAM MÔ VÔ ÚY THÍ QUÁN THẾ BỒ TÁT 
MA HA TÁT” như nguyên ngữ chữ Phạn: 

NAMO NAMAS TASMAI ABHAYAM 
DADÀYÀVALOKITESVARAYA BODHI 
SATTVÀYA MAHÀSATTVÀETI!
hay là:
NAMO NAMAS TASMAI ABHAYAM 
DADA AVALOKITESVARÀYA BODHI 
SATTVÀYA MAHÀSATTVÀYA!
có nghĩa là: 
Xin cúi lạy, cúi lạy qui ngưỡng tôn kính trước 

ÐẤNG BAN CHO SỰ AN TOÀN, SỰ NƯƠNG 
NÁU, SỰ TRÚ ẨN, SỰ KHÔNG SỢ HÃI, trước 
ÐẤNG NHÌN THẤY TIẾNG KÊU CỦA TRẦN 
GIAN, ÐẤNG BỒ TÁT BỪNG TỈNH, ÐẤNG 
TÔN QÚI VĨ ÐẠI! 

Chúng ta thấy rằng dù xưng danh hiệu 
tắt “NAM MÔ QUÁN THẾ BỒ TÁT” (theo 
Hán dịch) hay xưng danh hiệu đầy đủ theo 
nguyên bản Phạn (NAMO NAMAS TASMAI 
ABHAYAMDADÀYÀVALOKITESVARÀYA 
BODHISATTVÀYA MAHÀSATTVÀYATI), sự 
XƯNG DANH HIỆU này là tất cả nội dung bí mật 
sâu thẳm của toàn thể phẩm Phổ Môn của Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh. Chỉ cần xưng danh QUÁN 
THẾ ÂM BỒ TÁT với tất cả trọn vẹn tâm hồn hợp 
nhứt (nhứt tâm xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát) thì 
mình sẽ tức thì được đẩy thẳng vào trung tâm điểm 
SỨC MẠNH HUYỀN BÍ CỦA TÌNH THƯƠNG 
TOÀN DIỆN, SỰ GỌI TÊN (XƯNG DANH) là 
một cái gì huyền bí nhứt trong thể tính con người; 
mỗi khi con người gọi tên người yêu của mình thì 
tự nhiên bất ngờ tất cả mọi sự thơ mộng nhứt, cao 
đẹp nhứt đời mình bỗng bừng sống đậy. Huống chi 
ở đây là SỰ GỌI TÊN một cái gì là Suối Nguồn Vô 
Tận của tất cả TÌNH THƯƠNG TÌNH YÊU của cả 
tam thiên đại thế giới. Chỉ cần gọi tên Quán Thế 
Âm là đánh thức dậy tất cả cơn Bừng Vỡ vô hạn 
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của Tinh Túy TỪ LỰC và BI LỰC huyền diệu khả 
dĩ phá vỡ tất cả mọi tai nạn, mọi nghịch cảnh, mọi 
mâu thuẫn, mọi tranh chấp, mọi đau khổ phiền lụy 
và tất cả mọi sự sỡ hãi thể xác và tinh thần của con 
người trên mặt đất. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
chúng ta thấy QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT cũng đều 
được “những cõi nước mười phương gọi là Vị Thí 
Vô Úy (Vị Ban Cho Sự KHÔNG SỢ HÃI) và được 
Văn Thù Sư Lỵ Pháp vương tử ca ngợi trong bài kệ: 
“được sức mạnh tự tại vĩ đại và ban bố Sự Không Sợ 
Hãi cho tất cả mọi chúng sinh”.

4. SỰ SỢ HÃI LÀ GÌ?
Khi đặt câu hỏi: “Sự Sợ Hãi là gì?” thì người ta 

đang  ở trong trạng thái không sợ hãi. Người đang 
sợ hãi thì không bao giờ hỏi: “Sợ Hãi là gì?”. Khi 
sợ hãi thực sự thì ta không còn biết gì cả: tất cả câu 
hỏi đều bị tắt nghẽn đi lập tức. Khi sợ hãi, ta chỉ ú 
ớ, ngôn ngữ dứt bặt Còn có một cái khác “đáng sợ” 
HƠN SỰ SỢ HÃI; ÐÓ LÀ: SỢ HÃI SỰ SỢ HÃI. 
Không sợ sự sợ hãi thì có nghĩa là lúc thấy sợ thì 
cứ sợ và lúc không thấy sợ thì không sợ. Nhiều khi 
sợ trọn vẹn đẩy ta thoát ra khỏi cái bản ngã ta hơn 
không có cảm giác gì hết. Sợ cũng có thể là bước 
cuối cùng đẩy ta đến sự Bừng Tỉnh Giác Ngộ. Tất 
cả những cơn ác mộng đều là điều báo hiệu sự tỉnh 
thức. 

Nói một cách mâu thuẫn thơ mộng cuộc đời 
càng có nhiều ác mộng thì càng mau tỉnh mộng giải 
thoát; càng nhiều gian khổ, càng nhiều đau đớn thì 
lại càng đến gần cơn khoái lạc tột đỉnh: càng chết 
thì càng sống, càng trống rỗng thì càng tràn trề, 
càng vô minh thì càng sớm chánh đẳng chánh giác. 
Long Thọ đã dạy đời bằng đôi câu kệ vô cùng giản 
dị: “Luân hồi thực ra không hề khác gì Niết Bàn / 
Niết Bàn không hề có gì khác Luân Hồi” (Trung 
Luận của Long Thọ: “na samsàrasya nirvànàtkim 
cidasti visesanam / na nirvànasya samsàràtkim 
cidasti visesanam”). Ðó là mức độ cao nhứt qua trí 
tuệ vượt trí tuệ, nhưng chúng ta hãy trở lại mặt đất 
và đặt câu hỏi bình thường: “Sự Sợ Hãi là gì?”

Có hai kinh Phật Pàli nói về sự Sợ Hãi (Bnaya), 
kinh Bhayabherava Sutta (kinh thứ 4 trong 
Majjhima Nikàya (M.I, trang 16-24) và loại kinh Xem tiếp trang 138    

Bhaya Sutta (nhiều kinh về sự sợ hãi bhaya như 
Anguttara Nikàya, I trang 178-80; 11, tr. 123; li, 
tr. 310). Theo kinh Bhayabherava, sự sợ hãi phát 
sinh từ sự ngã chấp, sự nhìn thấy sai lầm rằng có 
một cá thể, cá nhân riêng biệt, một bản ngã, bản vị, 
thành ra đeo níu vào một ngã kiến (sakkayà-ditthi). 
Ðức Phật có kể lại rằng trước khi Ngài giác ngộ, 
Ngài cũng thường trải qua trạng thái sợ hãi này, và 
Ngài đã nhìn thẳng vào sự sợ hãi này và không tìm 
cách trốn tránh; theo lời Ngài: “Ta trực nhận đêm 
tối như là đêm tối và ban ngày như là ban ngày” 
(Majjhima Nikàya, I, trang 21) và khám phá ra rằng 
chính vọng tưỏng về cái ngã bất an phát ra sự sợ 
hãi, là gốc rễ của sự sợ hãi. Kinh Bhayabherava 
Sutta (M. I, trang 16-24) có đưa ra những lý do cắt 
nghĩa tại sao có những vị ẩn tu sống một mình tại 
những nơi hẻo lánh thường hay phải trải qua nhiều 
cơn sợ hãi, vì họ không được hoàn toàn trong sạch 
ở thân, hoặc ở ý tưởng hoặc ở ngôn ngữ, vì họ vẫn 
còn dục vọng thèm khát, còn đầy tham sân si, lười 
biếng giải đãi, tâm tính bất thăng bằng, đầy hoài 
nghi xao xuyến, tự ca tụng mình và phỉ báng người 
khác đua đòi theo đuổi tiền tài danh vọng và tâm 
ý thác loạn, tư tưởng lỏng lẻo và phân tán, thần trí 
què quặt. Vì những lý do như vậy, sự sợ hãi mới 
phát khởi trong tâm thức đảo điên và phải trải qua 
cái cảm giác bất an bấp bênh (akkhema matthena 
veditabha) (Majjhima nikàya Atthakathà, I, trang 
114). Niết Bàn chính là nơi trú ẩn an toàn nhứt 
(khem) vì hoàn toàn dứt mất hết mọi sợ hãi. Kinh 
Samyutta Nikàya, IV, trang 175: “Bờ bến bên kia, 
an ninh và thoát ra ngoài những sự sợ hãi, chính là 
tên của Nibbàna (Niết Bàn)”. Kinh Bhayabherava 
Sutta cho ta thấy rằng căn bản tâm lý của sự sợ hãi 
là cảm thức về nỗi bất an trùng điệp của  đời sống, 
gây ra sự đề cao cái bản ngã một cách lộ liễu hay 
kín đáo tế nhị, ước vọng cố gắng tranh giành quyền 
lợi ảo vọng của một cái “tôi” không thực và đầy 
chú ý lường gạt tráo trở, chính vọng tưởng về cái cá 
nhân tính biệt lập của mình đã nằm ở nơi cội rễ của 
mọi truy cầu mong đợi đáp ứng của mọi thù hận, 
mọi ghen tương đố ky, mọi tham lam tranh giành. 
Vì không thể tìm được sự an toàn vững bền trong sự 
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Tiếc nuối chi đây, ngày sinh đã đến
Tiếc nuối chi hơn, ta phải làm gì?
Ai ngồi tiếc nuối mây trời lãng đãng
Gió vẫn hững hờ năm tháng trôi qua

Một con người có mặt trong cuộc đời, ai cũng 
có ngày sinh. Cho dù sang trọng hay nghèo 
hèn ngày-giờ-tháng và năm sinh gắn liền 

với cuộc sống hiện tại cho đến suốt cuộc đời bao 
gồm vui-buồn lẫn lộn. Làm nên sự nghiệp lớn hay 
khốn khổ tận cùng đều có ảnh hưởng ngày–tháng 
và năm sinh của con người, tạm hiểu qua lá số tử vi. 
Một bậc thầy thi sĩ giác ngộ có câu:

“Đứa oanh nhi nằm trong lòng mẹ
Nghệ sĩ là đứa bé hay chơi”

Bào thai nằm trong lòng mẹ như sẵn sàng tư thế 
để ra đời chào đón một bình minh nắng ấm. Ở đó 9 
tháng thai nhi đã biết đợi chờ và hứa hẹn ngày mai.

Người mẹ mang thai có lẽ tâm sự khó mô tả bởi 
vì hoàn cảnh khác nhau. Nếu bà mẹ có địa vị cao 
sang và sống trong một môi trường tốt, chắc chắn 
bào thai ấy chịu ảnh hưởng rất tốt cho một tiến trình 
chờ đợi khai hoa nở nhụy. Nếu hoàn cảnh bất an vây 
kín bà mẹ mang thai oán thù chồng chất, dòng máu 
bà mẹ đã nuôi dưỡng bào thai ấy rất ư lợi hại cho 
một kiếp người mai sau.

Có những bào thai được chăm sóc chu đáo, tuy 
nhiên có những bào thai bị bạc đãi một cách tệ hại, 
bởi vì cha mẹ không được thuận hòa, đôi lúc xảy ra 
bạo động. Từ đó chữ nghiệp được khái niệm trên 
thân phận một bào thai vừa mới tượng hình! Có phải 
chăng chữ nghiệp đã có một chiều dài quá khứ? 
Huyền thoại chữ nghiệp mang mang trời đất lạnh 
lùng! Ở đây và ở đó cơ hội nào sẽ chịu ảnh hưởng 
của một bào thai nằm trong lòng mẹ? Những tiếng 
cười, tiếng khóc, tiếng thở, tiếng ru, tiếng gọi… 
Phong cách nào đã chào đón một bào thai: Có bao 

nhiêu suy tư như những dòng sông trầm mặc lưu 
chuyển bềnh bồng bất tận. Ở đâu đã mất tích, ở đâu 
còn lại chứng tích của một bào thai? Từ bậc Thánh 
nhân xuất hiện hay một bạo chúa trang điểm hình 
hài, có ai lường được hậu quả của một ngày sinh.

Trong những cách thể hiện và bày tỏ, “cái ta hay 
cái tôi” động lực rất mạnh. Tôi và cái của tôi khó 
mà chối bỏ trong cách thể hiện của con người. Ngôn 
ngữ bắt đầu là tôi. Ô hay! ai cũng thế để xác định và 
hành động biểu thị cái “danh” của mình. Cái danh 
dự ấy tự mình làm nên để được thừa hưởng, cũng có 
thể người khác tạo cho mình được gọi là hưởng lây. 
Cả hai nó đều thể hiện qua cá tính năng động hay 
yếm thế của con người. Tỉnh hay Động tập quán ấy 
đã lưu trữ trong ánh mắt nhạy cảm phiêu bồng. Thái 
độ trầm tư sâu lắng hay cá tính bộc trực quả nhiên 
khá phức tạp trên một lộ trình giác ngộ.

Ai đó làm sinh nhật của mình để tạo niềm vui, 
con cái làm sinh nhật cho cha, mẹ để bày tỏ lòng 
hiếu kính, đệ tử tổ chức sinh nhật để nhớ ơn bậc thầy 
tổ đã dày công, nhân loại trang trọng tổ chức sinh 
nhật để tưởng niệm bậc thầy đã truyền bá đạo giác 
ngộ và giải thoát. Những hình thức được phô trương 
theo nghi thức truyền thống có đa dạng, nhưng tựu 
trung làm thế nào để thể hiện được tinh thần văn 
hóa rất quan trọng trên mọi bình diện lễ nghi đặc 
thù. Phong cách thiếu văn hóa, dĩ nhiên rất ư tệ hại! 
Văn hóa phát sinh phong cách trượng phu, quân tử 
hay con người làm phát sinh văn hóa tiêu biểu? Tất 
nhiên tùy thuộc tư cách sống minh triết hay trái lại. 
Người chịu ảnh hưởng là ai và có gì đáng học hỏi.

Bậc Thánh nhân xuất hiện trong đời nhân loại 
chịu ảnh hưởng triết lý sống phong phú tốt đẹp. 
Minh quân xuất hiện trong đời- dân tộc ấy có cơ 
may sống ấm no hạnh phúc. Bạo chúa xuất hiện 
vào đời chẳng phải một dân tộc mà nhiều dân tộc 
sẽ bị điêu đứng bởi chiến tranh tràn đầy tham vọng. 
Một quốc gia tạo nên bạo chúa thì thật là bất hạnh 

KỶ NIỆM NGÀY SANH
Thích Quảng Thanh
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cho hàng triệu người sống bất an bởi thiếu hòa bình. 
Nhưng khổ nỗi quá khứ ấy ân oán chập chùng làm 
thay đổi, đổi thay bối cảnh lịch sử. Một bạo chúa 
có thể tạo nên lịch sử rùng rợn bất chấp người đời 
nguyền rủa thậm tệ. Từ nhân chủng ấy nghiệp dày 
và trở nên luẩn quẩn ra vào các nẻo luân hồi khổ ải. 
Chém giết nhau đều có một lý do bí ẩn. Nếu chịu 
khó khai thác, chúng ta sẽ tránh được những gì đáng 
sợ ẩn tàng trong nghiệp quả.

Bậc Thánh nhân cũng không đứng ngoài nhân 
quả, song họ được nhiều ân huệ tốt bởi các hành 
động vị tha bình đẳng. Phong thái đạo sư ung dung 
tự tại bởi vì họ biết xem thường danh vọng. Lãnh tụ 
bạo chúa coi trọng danh dự và quyền lực khi hành 
xử đối với con người - nhất là kẻ đối lập. Cho dù có 
khác biệt qua cách ứng xử như thế nào, nhưng trách 
nhiệm không ai khác hơn là mình phải gánh vác cái 
quá khứ ấy.

Cho nên sách có câu:
“Bồ Tát sợ nhân –chúng sanh sợ quả”
 Nói khác đi một cách thi vị: Đại dương đa tình 

sắc tức không, dòng sông huyền thoại nỗi lòng 
người đi.

Thật vậy, nếu nguyên nhân không có phát sinh 
thì đâu có hưởng nhân quả. Nếu ngày sinh ấy được 
khai thị tốt đẹp quả nhiên tốt vô vàn! Nếu khôn 
ngoan khi lên ba nó đã thể hiện cá tính phi thường. 
Có thể cha - mẹ chọn đường cho cô-cậu ấy, hay 
chính họ đã tự chọn ngày sinh để chào đời bằng 
tiếng khóc tu…oa… Hiển nhiên là có hạnh phúc 
hay trái lại từ buổi ban đầu. Chung quanh kỷ niệm 
ngày sinh ấy đáng nhớ trong ánh mắt từ dung của 
mẹ hiền. Dù đời có ra sao, mẹ vẫn là mẹ cho con 
dòng sữa ngọt ngào!

Ngày sinh của bạn được nhớ nhiều nhất khi bước 
vào cuộc đời. Bốn mùa lưu chuyển không dừng lại 
bao giờ, cho dù có thăng trầm ra sao bạn vẫn nhớ 
ngày sinh nhật được bố hay mẹ kể lại. Nhưng có 
trường hợp không có ai kể lại ngày sinh ấy thì sao? 
Vận mệnh của một dòng đời, làm chủ hay người ở 
mướn cũng là con người, nhưng thân phận có khác 
nhau. Thế thì hãnh diện về mình hay mặc cảm vì 
mình có khác biệt khi cảm xúc dâng cao.

Vâng! Chúng ta nên nhớ tiền vận, trung vận và 

hậu vận đang tiềm ẩn trong đời sống với thời gian. 
Trang lịch sử có đầy sắc hương rực rỡ hay trang lịch 
sử điểm tô bằng máu và nước mắt đau thương, bạn 
nên khám phá nguyên nhân. Người ta đem so sánh 
đời sống thực tại sẽ cảm nhận được những việc làm 
cần thiết khi hiện hữu trong cuộc đời này. Bồ Tát 
hướng tới phương trời cao rộng và lập hạnh nguyện 
bất phân. Cho đi mà không cần nhận lại đích thực là 
Tâm Đại Bi, mình tự định hướng phát Bồ Đề Tâm. 
Người khác định hướng cho mình, điều nào thú vị 
hơn? Bạn hãy tự chọn cho mình một hướng đi về 
như khi bạn đã chọn ngày sinh ra đời.

Đức Phật là bậc thầy giác ngộ, Ngài cũng đã 
chọn ngày đản sinh tuyệt vời! Ngài là cư dân nước 
Ấn Độ trong thời kỳ vàng son rạng rỡ. Theo tinh 
thần bổ xứ, Ngài đến từ cung trời Đẩu Xuất trong 
một buổi sáng bình minh rực rỡ, chim muông líu lo 
chúc tụng giữa muôn hoa đua nở như chào đón bậc 
thầy xuất trần thượng sĩ. Dấu ấn của ngày sinh ấy 
được tôn quý và ghi ân.

Thái Tử Sỹ Đạt Đa thông minh nhân hậu khả 
ái, khả kính thời bấy giờ. Những cảm xúc của Ngài 
thể hiện tính bao dung độ lượng vượt hẳn sự bình 
thường của thế nhân. Bất cứ bình diện nào Ngài 
thể nghiệm đều có thực chứng sâu sắc nội tại. Khai 
phóng và khám phá, Sỹ Đạt Đa Ngài không xem 
thường cơ hội kinh qua, Ngài là bậc thầy của những 
bậc thầy nổi danh hay ẩn danh.

Những âm hưởng của Ngài trải qua nhiều biến 
cố nhưng vẫn không phai mờ chứng tích truyền thừa. 
Trân quý và chiêm nghiệm chân lý của các bậc Long 
Trượng thiền môn lúc nào cũng đánh động tâm thức 
hiến dâng. Những di sản nghệ thuật- văn hóa của 
đạo Phật đã hòa nhập vào di sản văn hóa của dân 
tộc không trái nghịch hoang đường. Cho dù cung 
đình hay dân gian, tính dung hóa của Phật Giáo và 
dân tộc rất hài hòa phóng khoáng. Tất cả những gì 
tiêu biểu của nền văn minh thời thượng đã giúp cho 
Phật Giáo sáng tỏ hơn, nhất là trên bình diện khoa 
học. Nối kết triết học Đông và Tây để quân bình đời 
sống lành mạnh, các nhà lãnh đạo Phật Giáo đang 
khai thác, tri cập khả năng và phương tiện hiện đại. 
Cứu cánh con đường ngôn ngữ ai cũng có quyền 
cảm nhận sự huyền diệu minh linh. Cấu trúc ngôn 
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ngữ ấy mô tả nội tâm siêu việt vô ngần! Nghĩa là 
vừa thực và không thực trên mọi hiện tướng điều ấy 
không thể đơn thuần xử dụng khả năng tín ngưỡng 
mà phải hạ thủ công phu để đổi lấy kinh nghiệm. 
Cần có kinh nghiệm cũng phải trả giá để hiểu định 
luật thông thường. Khả năng vượt thoát chướng ngại 
hay chịu đầu hàng trước nghịch cảnh có phần ảnh 
hưởng ngày sinh và năm-tháng. Cuộc đời giàu có 
hay thân phận nghèo hèn đều có số, tuy nhiên có thể 
làm thay đổi được mọi thứ bằng khả năng tuệ giác.

Phương pháp giáo dục của đạo Phật đặt nặng 
đời sống nội tâm. Nếu tâm không được tốt sẽ biến 
tướng bất an lo âu và sợ hãi.

Lắm lúc nghe đâu đó thở dài qua câu: “Lực bất 
tòng tâm”.

Nghĩa là khả năng không theo ý muốn để thành 
một cái gì đó. Phước đức không làm mà mong giàu 
có, ấy thật xa vời! Do vậy, ta nên học hạnh phát 
Bồ Đề Tâm trồng hoa bất diệt trong vườn sinh diệt. 
Phải hiểu rằng, mỗi người có một kỷ năng đặc biệt 

cần phải khai thác chính mình. Mình mà không hiểu 
được mình là có vấn đề. Cần phải thực tập để cân 
bằng thân tâm của mình trong tư thế sẵn sàng đối 
diện, ấy là tính quả cảm rất con người. Mỗi ngày 
ta làm được một việc có ý nghĩa không thích thú 
sao? Không bị ai bắt mình làm quả nhiên hạnh phúc 
tuyệt vời! Không chạy theo xu hướng trào lưu thời 
thượng lại càng tốt hơn. Nghĩa là làm bằng sự hiểu 
biết và cảm thông độ lượng.

Thế sự thăng trầm , ai những vì ai
Tiếng ru của mẹ sưởi ấm hình hài
Ngày sinh còn đó bình tâm tưới tẩm
Ánh sáng huy hoàng rạng rỡ tương lai.

Kỷ niệm ngày sinh người Âu Mỹ rất quan tâm 
khi còn sinh tiền, kể cả khi đã chết. Người Việt 
Nam rất quý trọng ngày cha-mẹ đã qua đời. Cả hai 
đều thể hiện tấm lòng khả kính đối với truyền thống 
gia đình có văn hóa và giáo dục.

Giao cảm ai mà chẳng có? Ngày sinh của bậc 
tôn quý được nhân loại tri ân chưa bao giờ đặt vấn 
đề khép lại. Từng thế hệ được tưới tẩm chất liệu 
từ bi của đạo giác ngộ để trưởng thành trong ánh 
hào quang của đức Phật. Ở đây, ở đó năng lượng 
dưỡng sinh được hiến tặng cho từng sự sống bất 
phân chủng loại. Ánh mắt thương nhìn cuộc đời mẹ 
hiền bao giờ cũng huyền diệu nhiệm mầu. Bàn tay 
của bạn có những đường gạch dọc ngang không ai 
có thể vẻ nổi vận mệnh lạ lùng.

Nói tóm lại, sắc không, không sắc lạnh lùng hư 
vô! Kỷ niệm ngày sinh, ta ôn lại những bước đã 
kinh qua và trang điểm thực tại để thích ứng ngày 
mai trên lộ trình giác ngộ.

Ngày sinh của bạn có thể đã giúp bạn hiểu được 
nhiều vấn đề, từ đó bạn có thể chuyển hóa mọi vấn 
đề để được tốt hơn. Không một ai có thể phủ nhận 
phước đức mà được trưởng thành trong môi trường 
tốt đẹp.

Ngày sinh của bậc đạo sư hay vị anh hùng của 
dân tộc mãi mãi được ghi nhớ.

Santa Ana Mùa Đản Sinh Đức Phật 

Thích Quảng Thanh

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

Three things cannot be long hidden: 
the sun, the moon, and the truth.

Buddha
Ba điều không thể ẩn lâu: mặt trời, 
mặt trăng, và sự thật.

Đức Phật
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Đức Phật dạy chúng ta nhìn 
bất cứ điều gì xuất hiện 
trước mắt cũng phải nhận 

biết rằng: sự vật không trường tồn. 
Đã sinh, chúng sẽ diệt. Diệt rồi, 
chúng sẽ sinh trở lại. Sinh trở lại 
rồi, chúng sẽ mất đi. Những người 
vô minh, không được hướng dẫn, 
không muốn nhìn sự vật như thật. 
Khi hành thiền, được định, chúng 
ta muốn được như thế mãi, không 
muốn có gì quấy phá, làm gián 
đoạn. Nhưng suy nghĩ như vậy 
là thiếu thực tế. Đức Phật muốn 
chúng ta trước hết nhìn vào sự vật 
và biết rằng những thứ này là giả 
tạo; rồi chúng ta mới thật sự có 
được sự an bình. Khi không biết 
như thật, chúng ta trở thành người 
sở hữu của chúng và cái bẫy của 
ngã tưởng sẽ xuất hiện. Vì thế 
chúng ta phải trở lại từ gốc ngọn, 
tìm hiểu xem chúng xảy ra như thế 
nào. Chúng ta phải hiểu các sự vật 
như thật chúng là đúng, các sự vật 
tác động đến tâm và đã phản ứng 
tâm như thế nào; có thế chúng ta 
mới có được bình an. Đó là những 
gì chúng ta cần phải quán sát. Nếu 
chúng ta không muốn sự vật xảy 
ra theo cách của chúng, thì chúng 
ta không có được sự bình an. Dầu 
chúng ta có cố gắng làm khác đi, 
nhưng sự vật vẫn xảy ra như thế; 
vì đó là bản chất của chúng làm 
sao khác được. 

Nói một cách đơn giản, đó là 
chân lý. Vô thường, khổ và vô 

ngã là bản chất của sự vật. Chúng 
không có gì khác hơn thế, nhưng 
chúng ta tạo cho sự vật nhiều ý 
nghĩa hơn chúng thật sự. 

Thật sự không khó để phát 
triển trí tuệ. Nó có nghĩa là quán 
sát nguồn gốc và tìm hiểu bản 
chất của sự vật. Khi tâm xao 
động, bạn cần phải nhận ra rằng: 
“Điều này không kéo dài mãi. 
Nó vô thường!” Khi tâm an tĩnh, 
đừng bắt đầu nghĩ, “Ôi, thật là an 
lạc!” Vì điều đó cũng không chắc 
chắn mãi. 

Khi có ai đó hỏi, “Bạn thích 
ăn thứ gì nhất?” đừng quá bận 
tâm để trã lời câu hỏi đó. Nếu bạn 
trả lời rằng, bạn thật sự thích món 
đó, thì có gì quan trọng đâu? Thử 
suy nghĩ xem - nếu bạn ăn món 
đó mỗi ngày, bạn có còn thích nó 
nhiều như vậy không? Có lẽ sẽ có 
lúc bạn phải kêu lên rằng “Ôi, lại 
món này nữa!”

Bạn có hiểu điều đó không? Có 
thể cuối cùng bạn sẽ phát chán về 
chính cái thứ mà bạn đã thích. Đó 
bởi vì là sự vật đổi thay, và đây là 
điều bạn cần phải biết. Khoái lạc 
không trường tồn. Bất hạnh cũng 
không miên viễn. Buồn đau đâu 
có lâu. Tình yêu không bền chắc. 
Thanh tịnh cũng không dài. Lo 
âu không chắc chắn. Tất cả mọi 
thứ, tuyệt đối là không chắc chắn. 
Vì thế nếu có bất cứ điều gì xảy 
ra, chúng ta đều hiểu như thế, thì 
chúng ta sẽ không bị chúng chế 

ngự. Tất cả mọi việc đều không 
chắc chắn, không có gì là ngoại 
lệ, vì vô thường là bản chất của 
chúng. Vô thường có nghĩa là sự 
vật không cố định hay trường tồn, 
và nói một cách đơn giản, chân lý 
này chính là Phật pháp.

Vô thường, là chân lý. Chân lý 
có mặt để chúng ta nhận chân ra 
nó, nhưng chúng ta thường không 
nhìn kỹ, nhìn rõ nó. Đức Phật nói: 
“Những ai thấy Pháp là thấy Ta.” 
Nếu chúng ta nhận ra vô thường, 
tính chất không chắc chắn, trong 
tất cả các pháp, thì tâm nhàm 
chán, buông xả sẽ phát sinh: “Ôi, 
thì cũng chỉ có thế! Thật sự cũng 
chẳng có gì quan trọng quá, cũng 
chỉ có vậy!” Tâm trở nên rất chắc 
chắn về điều đó: “Nó chỉ có chừng 
ấy!” Sau khi nhận thức được như 
thế, chúng ta không cần phải làm 
điều gì quá khó khăn trong công 
phu thiền quán của mình. Bất cứ 
điều gì chúng ta đối mặt, tâm sẽ 
nói: “Chỉ có thế!” và tâm dừng 
lại. Chấm dứt mọi chuyện. 

Chúng ta sẽ nhận ra rằng 
tất cả các hiện tượng đều giả 
tạo; không có gì chắc chắn hay 
thường hằng, mà đúng ra tất cả 
mọi thứ không ngừng thay đổi và 
có đặc tính của vô thường, khổ và 
vô ngã. Khi tâm khởi nghĩ: “Cái 
này thật tốt! Tôi rất thích! Ước gì 
tôi được nó!”, thì đừng dành cho 
những tư tưởng đó một sự tin cậy 
nào; đừng coi chúng quan trọng 
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quá. Nó là một trái banh sắt nóng 
đấy. Nếu bạn sờ vào phần nào cố 
cầm trái banh lên, bạn sẽ bị nóng 
nhiều đau đớn, da sẽ phồng dộp, 
chảy máu.

Chúng ta cần phải luôn quán 
tưởng về điều này: đi, đứng, nằm, 
ngồi. Ngay cả khi chúng ta đang 
ở trong nhà vệ sinh, hay đang đi 
đâu đó, khi chúng ta đang ăn hay 
đang bài tiết các chất thải từ đồ ăn, 
chúng ta cần phải nhận thấy rằng 
tất cả những gì ta trãi nghiệm đều 
không chắc chắn, đều vô thường 
mà cũng là khổ và vô ngã. Sự 
vật không cố định, vô thường thì 
không chắc chắn và không thật. 
Tất cả đều là thế, không có ngoại 
lệ nào, cũng giống như trái banh 
sắt nóng, đâu có nơi nào ta sờ vào 
mà không bị phỏng. Tất cả mọi 
thành phần của nó đều nóng, vì 

thế chúng ta không tìm cách sờ 
vào nó.

Đây không phải là điều gì 
khó khăn mà không luyện tập 
được. Thí dụ cha mẹ thường dạy 
con không được chơi với lửa: 
“Đừng đến gần lửa! Rất nguy 
hiểm! Con sẽ bị phỏng!” Đứa trẻ 
có thể không tin hay không hiểu 
cha mẹ muốn nói gì. Nhưng nếu 
em chạm vào lửa chỉ một lần và 
bị phỏng, sau đó cha mẹ không 
cần phải giải thích điều gì hay cố 
gắng kiềm chế em nữa.

Không cần biết là tâm bị cuốn 
hút, bị chế ngự bởi điều gì đến 
mức độ nào, bạn cần phải luôn 
nhắc nhở nó. “Điều ấy không 
trường tồn! Điều ấy không bền 
chắc!” Thí dụ, bạn có một cái 
Điện thoại, và nghĩ rằng nó rất 
đẹp. “Cái Điện thoại này đẹp làm 

LỜI PHẬT DẠY

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

sao! Tôi phải dùng nó cẩn thận, 
không được để nó hư bể.” Lúc 
đó bạn phải tự nhắc nhở mình, 
“Nhưng nó không bền chắc.” Bạn 
có thể dùng nó một thời gian, rồi 
lỡ tay rớt nó bể đi.

Dầu chiếc Điện thoại không 
bể hôm nay, thì ngày mai, nó 
cũng sẽ bể. Nếu nó không bể 
ngày mai, thì ngày hôm sau nữa. 
Ta không nên đặt lòng tin của 
mình vào những vật mãi tồn tại.

Vô thường là chánh Pháp. Sự 
vật không vững bền hay như thật 
. Không có gì về chúng là thật, 
chỉ có chân lý này là thật. Bạn có 
đồng ý không? Điều chắc chắn 
nhất là: được sinh ra, bạn phải 
già, phải bịnh và chết. Thực tế 
đó là chắc chắn, thường hằng, và 
sự thật thường hằng đó dựa trên 
chân lý về vô thường. Quán sát 
sự vật thật thấu đáo bằng con mắt 
của ‘‘không thường hằng, không 
chắc chắn,” một sự chuyển hóa 
sẽ xãy ra thành thường hằng, và 
chắc chắn, lúc đó ta không còn 
phải bận tâm lo sợ gì cả.

Đệ tử của Đức Phật đã thức 
tỉnh nhờ chân lý về vô thường. Từ 
sự thức tỉnh đó, họ trở nên nhàm 
chán, buông xả đối với sự vật. Sự 
nhàm chán này không phải là do 
có mâu thuẫn, bất mãn. Nếu có 
sự bất mãn, thì đó thực sự không 
phải là nhàm chán, không thể đưa 
đến con đường đạo. Thí dụ, sống 
trong gia đình, khi không được 
thuận thảo với nhau, chúng ta có 
thể bắt đầu nghĩ là mình đang trở 
nên nhàm chán mọi thứ giống 
như giáo pháp đã dạy. Tuy nhiên 
không phải thế; đó chỉ là do các 
phiền não, uế nhiễm làm lòng ta 
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bực bội, “thật chán ngán sẽ rũ bỏ 
tất cả!” Đó là sự nhàm chán do 
phiền não, uế nhiễm phát sanh. 

Như ta suy nghĩ về tâm từ, 
đối với tất cả chúng sanh, hãy 
tự nhủ mình, “Ta không được 
có lòng sân hận đối với ai. Ta 
phải có lòng bi mẫn, tất cả mọi 
chúng sanh đều đáng thương.” 
Rồi thương yêu tất cả, và kết cục 
là đưa đến tham đắm, dính mắc. 
Hãy cẩn thận về điều đó! Đó 
không phải là lòng từ bi trong 
chánh pháp. Đó là tâm từ pha 
trộn với lòng ích kỷ. Chúng ta đòi 
hỏi, mong đợi một sự đáp trả, mà 
lầm gọi đó là từ bi. Sự “chán đời” 
thông thường của chúng ta cũng 
thế, “Ôi, tôi thật chán ngán tất cả, 
tôi muốn trốn khỏi nơi này!” Đó 
chỉ là tâm uế nhiễm nặng nề. Đó 
không phải là sự nhàm chán hay 
xả bỏ; chớ dùng cùng một tên để 
gọi chúng. Đó không phải là con 
đường đạo của Đức Phật. Đúng ra 
thì sự nhàm chán không có mâu 
thuẫn, xung đột, không có ác ý 
đến bất cứ ai, không than phiền 
hay đổ lỗi, mà hãy nhìn mọi thứ 
đều trống không. Đó là Đạo Phật.

Lúc đó tâm ta rỗng rang. Nó 
không còn bám víu vào điều gì. 
Điều đó không có nghĩa là thế 
giới này không còn có người, có 
vật, không có gì cả. Vẫn còn có 
người, có sự vật, có tâm rỗng rang. 
Nhưng tâm ta nhìn chúng với ý 
thức rằng, chúng không bền chắc. 
Vạn pháp được tiếp nhận chúng 
là thuận theo dòng chảy tự nhiên 
của sinh diệt, bởi nghiệp đưa 
chúng ta đến, nghiệp dẫn chúng 
ta vào, nghiệp lôi chúng ta đi, cần 
phải tu học chuyển nghiệp.

Nếu người có tình cảm thích 
hay không thích, rồi bám víu vào 
chúng. Chúng ta so sánh tốt xấu 
về thứ này, thứ nọ. “Tốt” làm tâm 
xao động. “Xấu” cũng xao động 
tâm. Cả hai đều là uế nhiễm. Tất 
cả chỉ là chúng ta tự làm khổ 
mình thôi. Ta cho điều gì đó tốt, 
điều khác vĩ đại hơn, nhưng đó 
chỉ là do ta tự suy nghĩ ra. Nếu ta 
có chánh niệm, ta sẽ ý thức được 
rằng tất cả vạn pháp đều bình 
đẳng.

Thí dụ dễ hiểu là với đồ ăn. 
Chúng ta thường cảm thấy rằng 
loại đồ ăn này hay loại đồ ăn kia 
rất ngon. Khi chúng ta nhìn thấy 
những đĩa đồ ăn này trên bàn, 
trông chúng rất hấp dẫn; nhưng 
một khi mọi thứ đã vào bao tử, thì 
đó lại là chuyện khác. Chúng ta 
nhìn các dĩa đồ ăn và nói, “Cái 
này là cho tôi. Cái kia là cho anh. 
Cái nọ là của cô ta.” Nhưng sau 
khi chúng ta đã ăn rồi, và bài 
tiết ra, có lẽ không có ai đi tranh 
giành những thứ đó và nói: “Đây 
là của tôi. Đó là của anh.” Có 
đúng vậy không? Lúc đó bạn có 
còn muốn sở hữu hay tham đắm 
chúng không?

Nếu bạn đã thấy rõ ràng như 
thế với tâm chánh niệm, thì vạn 
pháp đều bình đẳng. Khi chúng ta 
còn ham muốn và suy nghĩ theo 
cách “của tôi” và “của anh,” thì 
chúng ta sẽ đi đến xung đột. Khi 
chúng ta nhìn mọi thứ bình đẳng, 
như nhau, thì chúng ta không coi 
chúng thuộc về ai –chúng chỉ là 
các duyên hiện hữu. Đó chính sự 
vật như thật. 

Khi nhận thức tất cả vạn vật 
đều có cùng bản chất, chúng ta 

sẽ không còn bám víu, sẽ buông 
bỏ chúng xuống. Chúng ta nhìn 
thấy chúng trống không và chúng 
ta không thương hay ghét chúng; 
chúng ta được thanh tịnh. Có lời 
nói rằng, “Niết bàn là hạnh phúc 
tối thượng; niết bàn là cái Không 
tối thượng.” Sóng là nước, nước 
là sóng không một không hai.

Nếu nó là sự trống không tối 
thượng, thì sẽ chấm dứt mọi ham 
muốn và bám víu. Nếu nó là hạnh 
phúc tối thượng thì sẽ có được 
bình an. Nhưng thứ bình an chúng 
ta được biết thì vẫn là chưa tối 
thượng. Thứ hạnh phúc chúng ta 
biết thì cũng chưa là tối thượng. 
Khi chúng ta đạt đến Niết bàn, 
thì lúc đó sự trống không là tối 
thượng. Hạnh phúc là tối thượng. 
Đã có sự chuyển hóa. Tính cách 
của hạnh phúc được chuyển hóa 
thành bình an. Có hạnh phúc 
nhưng nó không có một ý nghĩa 
gì đặc biệt. Cũng có cả khổ đau. 
Nhưng khi những điều này xảy 
ra, ta coi chúng như nhau. Giá 
trị của chúng như nhau. Nên đối 
với chúng ta, chúng không giống 
nhau, nhưng sự thật là chúng thực 
sự giống nhau. Chúng ta phải 
luyện tập như thế này: chúng giống 
nhau vì chúng không bền chắc và 
vô thường. Không thực sự chứng 
nghiệm chân lý về vô thường, khổ 
đau và vô ngã, thì không thể chấm 
dứt được khổ đau. Nếu có chánh 
niệm, ta có thể chứng nghiệm 
chân lý này trong từng giây phút. 
Chúng hiện hữu nơi thân và tâm, 
ta có thể nhận ra chúng. Đó chính 
là sự vật như thật. 

Khi chúng ta quyết tâm ngồi 
thiền, quyết tâm trở về với giây 
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phút hiện tại, dẹp bỏ mọi việc, 
mang toàn tâm tư trở về giây phút 
hiện tại, không gián đoạn, không 
xa cách, chúng ta có thể nhận 
thức được cái cảm giác chân thật 
của sự bao la chứa đựng trong 
chánh niệm…

Việc thực tập thiền của chúng 
ta cũng giống như mưa vậy, liên 
tục nuôi dưỡng, thấm nhuần vào 
cuộc sống của chúng ta. Mưa làm 
ẩm ướt hạt giống đã lâu bị chôn 
vùi trong lòng mỗi chúng ta, và 
khi hạt giống nảy mầm nó sẽ đâm 
chồi kết lộc. Cho dù thiền tập đôi 
lúc gặp trở ngại và mưa đôi lúc 
có thể thành bão dông. Song mưa 
và thiền tập đều cần thiết. Mưa 
rơi vì bản chất tự nhiên của nó, 
mưa không cần đấu tranh hoặc tự 
đặt câu hỏi, mưa không nghi ngờ 
hoặc than vãn, nó chỉ đơn giản 
rơi, từ đầu đến cuối. Và thiền tập 
của chúng ta cũng giống như vậy.

Ngồi thiền một thời gian lâu, 
chúng ta nhận thấy hơi thở đến và 
đi, các ý tưởng xuất hiện rồi biến 
mất; nhận diện sự hoạt động của 
cái thấy, cái nghe, sự xúc chạm 
và vị giác. Nhưng mọi thứ mà 
chúng ta có thể thấy và cảm nhận 
với các giác quan không phải là 
tất cả những gì mà chúng ta đang 
trải nghiệm qua. Song nên nghĩ 
rằng chúng ta nhận thấy và hiểu 
biết về chính bản thân mình, và 
nhìn thấy cũng như hiểu rõ thế 
giới của chúng ta, là đã nhìn thấy 
và hiểu đúng về thế giới này, nên 
chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần 
phải thay đổi thế giới, hoặc thay 
đổi chính bản thân, chúng ta trở 
nên đau khổ vì sự khiếm khuyết, 
rối loạn, cùng với những ham 

muốn, tham đắm, dính mắc, chấp 
trước.

Tuy nhiên, khi chúng ta 
quyết tâm ngồi thiền, quyết tâm 
trở về với giây phút hiện tại, dẹp 
bỏ mọi việc, mang toàn tâm tư 
trở về giây phút hiện tại, không 
gián đoạn, không xa cách, chúng 
ta có thể nhận thức được cái 
cảm giác chân thật của sự bao la 
chứa đựng trong chính niệm. Tất 
cả mọi thứ đều ở ngay nơi đây, 
từng giây từng phút. Trong một 
thế giới có những thế giới được 
tạo thành và bị hủy diệt với từng 
hơi thở ra vào, nhưng chúng ta sẽ 
có khả năng thấy tất cả mọi việc 
một cách đầy đủ hơn, và đánh 
giá chúng một cách sâu sắc hơn, 
như vậy năng lực và sự an lạc của 
chúng ta cũng sẽ gia tăng. Ngồi 
thiền để tiếp nhận học và suy 
ngẫm về giới luật như thế này: 
một vật thật nhỏ, thật đơn giản sẽ 
mở ra một chân trời bao la. Giới 
luật mới nghe tưởng như là luật 
lệ hoặc sự ngăn cấm, nhưng thật 
ra giới luật cũng giống như thực 
tập thiền, xuyên qua các giới luật 
này, chúng ta sẽ thấu hiểu về cuộc 
sống vô cùng của muôn loại.

Nói quy y Phật-Pháp-Tăng, 
nghĩa là quay về nương tựa nơi 
Phật-Pháp-Tăng, là quay về với 
căn bản ban đầu, chấp nhận rằng 
Phật, Pháp và Tăng không khác 
gì với thân và tâm của chúng ta. 
Lần nữa, chúng ta cảm kích bản 
chất, thực chất của thân và tâm, 
rồi đến vấn đề như những lo âu, 
cho dù chúng vẫn hiện diện trong 
cuộc sống, chúng ta không nghĩ 
về chúng, và không xem chúng 
quan trọng như trước đây nữa, 

thực tập “khóa thiền yên tịnh”. 
Nghĩa là khóa thiền không có 
pháp thoại, không có tam độc, 
không có gì cả.

Lý nhân duyên: Mọi sự vật và 
hiện tượng không bao giờ tự nhiên 
mà có, không bao giờ tự nó có, 
hay nói một cách khác là không 
có tự thể, nếu không có các duyên 
tạo nên mà thành - Đến bản thân 
con người cũng vậy, cũng phải do 
nhiều duyên khác nhau hợp nên 
mới thành: do tinh cha huyết mẹ 
và thần thức hợp duyên với nhau 
mới thành thai nhi và được nuôi 
dưỡng qua thức ăn, nước uống, hơi 
thở và sức ấm của người mẹ. Đến 
khi ra đời, lớn lên, trưởng thành, 
rồi già, bệnh rồi chết, thân tứ đại 
rã rời, không còn con người ta nữa.

Như vậy, tất cả cái gì mà 
ta thấy hiện hữu đều không có 
tự thể, nghĩa là tự nó không có, 
mà đều do các duyên hợp lại mà 
thành, khi không còn duyên nữa 
thì nó không còn tồn tại nữa.

Đạo Phật nói cuộc đời là biển 
khổ mênh mông. Khổ này nối 
tiếp nhau kéo từ đời này sang đời 
khác không có ngày thôi dứt bởi 
con người mê muội chấp thân tâm 
này làm ngã nên mới chiếm hữu 
và bám víu. Người Phật tử chân 
chính nhờ thấm nhuần lời Phật 
dạy nên hiểu rõ thân tâm và hoàn 
cảnh mọi thứ đều duyên sinh, 
vô ngã, vô thường, không gì bền 
chắc lâu dài nên vui vẻ, không 
tiếc nuối khi mất mát, chia lìa, 
không sợ hãi khi mình lâm trọng 
bệnh hoặc lúc sắp từ giã cuộc đời. 
Ai đã thấm nhuần và thực hành 
lời Phật dạy thì tâm trí rất sáng 
suốt, tư tưởng tự tại an lạc.
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THÁI TÚ HẠP

Suối Nguồn Thanh Thản Dạo Chơi
 
hãy lắng nghe núi rừng tình tự 
chuyển hóa tâm vô lượng đất trời
ta nằm trên đá nghe suối hát
lòng như không, hạnh phúc thảnh thơi
 
bước chân dạo đơn thuần chánh niệm
mây tan rồi trong vắt trời xanh
mỗi cảm thọ hằng sa hạnh nguyện
không-thời-gian kỳ ảo duyên lành
 
lên cao chớ ngại ngùng lao khổ
ta đi huyền diệu giữa muôn trùng
núi non tình vô chung vô thủy
luyến lưu chi giọt nắng vô thường
 
sớm mai đuổi mộng sương đầu núi
gió thúc lời chim rộn rã xuân
một ngày thức dậy ta hiện hữu
cùng em buông bỏ chuyện phù vân

viễn du với núi ngàn gió lộng
thanh thản dạo chơi cõi thần tiên
chén trà tâm hiện vầng trăng mộng
rừng núi trinh nguyên vút cánh chim

Đôi Bờ Sắc Không

nhiều lúc bỏ đời lên với núi
dạo giữa ngàn cây rêu đá xanh
thong dong con suối tình vô lượng
hoa nắng trên cành mai long lanh

chim hãy cùng ta riu rít hót
bỏ đời xuôi ngược chuyện đua tranh
lợi chi mái tóc như mây trắng
cố quận ngàn năm giữ mộng lành

tĩnh lặng chợt nghe tâm sóng vỗ
mấy thuở ra đi lắm đoạn trường
kinh hoàng biển thét gào bi thảm
trang sử hãi hùng chuyện máu xương

bằng hữu bây giờ hiu hắt bóng
bên trời như gió thoảng đìu hiu
tử sinh ly rượu hoài cay đắng
thế sự nhiễu nhương buổi xế chiều

lên núi dạo chơi cùng mây trắng
một ngày ngơi nghỉ trụ an tâm
rừng lạ vô danh như tiền sử
giọt sương khép nép cánh hoa vàng

thời gian miên viễn vô cùng tận
thăm thẳm nghìn xa cõi núi sông
lên cao buông bỏ đời hư huyễn
phá chấp đôi bờ sắc với không
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Lễ Phật Đản (   ) trong truyền thống Phật 
Giáo Đại Thừa Đông Á (East Asian Buddhism) 
còn được gọi là Lễ Tắm Phật (   ), vì 

nghi thức tắm Phật là một phần quan trọng, không 
thể thiếu trong đại lễ này. Trong nghi thức tắm Phật, 
bài kệ tắm Phật chính là tinh thần và cốt tủy của nghi 
thức tắm Phật nói riêng và đại lễ Phật Đản nói chung. 
Bởi lẽ, bài kệ này không những giúp người con Phật 
tưởng nhớ và tôn vinh Đức Phật, mà còn là phương 
tiện thực hành thiền quán để tịnh hóa thân tâm, và 
xiển dương tinh thần Đại Thừa Phật Pháp. Vì vậy, 
việc tìm ý nghĩa bài kệ tắm Phật để có thể khởi tâm 
quán chiếu, thực hành nghi thức tắm Phật đúng pháp 
và có ý nghĩa là điều vô cùng thiết yếu. 

Bài kệ tắm Phật hiện được sử dụng trong truyền 
thống Phật Giáo Việt Nam có ba bài kệ bốn câu, 
gồm mười hai câu tất cả, được ghi bằng âm Hán 
Việt, chưa có bản dịch Việt ngữ khả tín và thống 
nhất vì chưa xác minh được bản gốc chữ Hán. Một 
bản dịch tốt cần phải có ba yếu tố là tín, đạt và nhã. 
Tín là trung thực, chính xác, đạt là sáng sủa dễ hiểu, 
còn nhã là nét đẹp văn chương. Nếu tiêu chuẩn ban 
đầu của bản dịch là tín không có, những giá trị như 
đạt và nhã cũng không có cơ sở để thành lập. Vì 
vậy, việc tìm ra xuất xứ của bài kệ tắm Phật trong 
Đại Tạng Kinh Phật Giáo, căn cứ vào đó để phiên 
dịch nhằm có được một bài kệ tắm Phật bằng Việt 
ngữ khả tín, có thể dùng làm định bản trong nghi 
thức Lễ Phật Đản Việt Nam, là nhu cầu cấp thiết 
cho việc Việt hóa nghi thức Phật Giáo hiện nay. 

Bài kệ tắm Phật âm Hán Việt mà các chùa Việt 
Nam thường dùng như sau:

Ngã kim quán mộc chư Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sinh linh ly cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân
 ***
Tỳ-la thành lý bất tằng sinh
Ta-la thọ gian bất tằng diệt

Bất sinh bất diệt lão Cù-đàm
Nhãn trung khan kiến trùng thiêm tiết
 ***
Kim triêu chánh thị tứ nguyệt bát
Tịnh Phạn vương cung sinh Tất-đạt
Phún thủy cửu long thiên ngoại lai
Bổng túc liên hoa tùng địa phát.1

Bài kệ tắm Phật trên được đọc tụng bằng âm 
Hán Việt, khiến người Phật tử không biết Hán văn 
đương nhiên không hiểu, mà người biết Hán văn 
nhưng nếu không có chữ Hán đối chiếu cũng không 
thể xác định ý nghĩa bài kệ một cách chắc chắn, vì 
có rất nhiều chữ đồng âm dị nghĩa. Lại nữa, âm Hán 
Việt nhiều khi không chính xác do tam sao thất bản 
(typo), rồi lâu ngày được mặc nhiên công nhận.2 

Vì những lý do này, muốn xác định ý nghĩa của bài 
kệ tắm Phật, trước hết phải tìm ra nguyên bản chữ 
Hán để đối chiếu và kiểm chứng. Nếu không, chúng 
ta chỉ có thể đoán ngữ nghĩa để phiên dịch và giải 
thích nhưng không có căn cứ thuyết phục. Ví dụ, 
trong câu “nhãn trung khán kiến trùng thiêm tiết” 
ở bài kệ trên, có bản viết là “trùng thiên tiết.” Vậy 
rốt cuộc là “trùng thiên ” hay “trùng thiêm 

”? Lại nữa, “tiết” là gì? Tiết có nghĩa lễ hội (

1 Bài kệ trên được bút giả hoàn nguyên chữ Hán:

2 Đây là hiện tượng tương đối phổ biến trong nghi thức 
đọc tụng kinh điển âm Hán Việt của Phật Giáo Việt 
Nam hiện nay. Ví dụ, chúng ta thường đọc câu “tăng-
kỳ cữu viễn tu nhân” thành “tăng-kỳ cữu viễn tu chân” 
trong nghi thức công phu sáng, hay câu “Ta-bà phi thị 
cữu cư thành” thành “Ta-bà cư thị cữu cư thành” trong 
nghi thức tụng Kinh Dược Sư.

 Đi Tìm Xuất Xứ Bài Kệ Tắm Phật
Sakya Minh Quang
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) hay tiết là mạt bụi ( )? Những trường hợp nói 
trên dường như đều hợp lý (make sense) trong ngữ 
cảnh.3 Ngoài ra, “phún thủy cửu long ” 
hay “cửu long phún thủy ” như một 
số chùa thường đọc? Điều này có thể được xác định 
qua quy luật đối ngẫu của văn thơ. Nếu câu dưới 
là “bổng túc liên hoa” thì ở trên phải là “phún thủy 
cửu long” vì “bổng túc” (nâng chân) là động từ + 
túc từ phải đối với “phún thủy” (phun nước) cũng 
động từ + túc từ. Tuy nhiên, có lẽ vì nhóm chữ “cửu 
long phún thủy” nghe thuận theo ngữ pháp hơn, nên 
mới có sự sai sót này. Thực ra, đây là câu đảo ngữ 
(inversion) trong ngôn ngữ học, một hiện tượng tu 
từ phổ biến. Nhưng đây chỉ là dựa trên ngữ cảnh để 
xác định, còn cần phải tìm nguyên bản chữ Hán để 
xác chứng. Đó là lý do khiến bút giả quan tâm tìm 
chỗ xuất xứ của bài kệ này. 

Vì không có bản chữ Hán đối chiếu, ở đầu thập 
niên chín mươi của thế kỷ trước, bút giả dù đã 
dịch ra bài kệ tắm Phật dựa trên việc hoàn nguyên 
chữ Hán, kiến thức Phật Pháp, ngữ cảnh và cảm 
thụ ngôn ngữ của mình, nhưng trong lòng vẫn mãi 
băn khoăn vì chưa thể tìm ra nguồn gốc và nguyên 
bản Hán văn của bài kệ do thiếu tư liệu và phương 
tiện tra cứu. Thực ra, điều này đã khiến bút giả mất 
không ít công phu qua một thời gian dài trăn trở.4 
Khi mới du học ở Đài Loan, lần đầu tham dự Lễ 
Tắm Phật do Phật Quang Sơn tổ chức năm 1995, 

3 Trùng thiên tiết, có thể được hiểu là ngày lễ Phật. Phật 
hiệu là “thiên trung thiên   tức bậc trời của 
các trời, vậy “trùng thiên” trong ngữ cảnh này cũng có 
thể hiểu là Phật. Vậy “trùng thiên tiết   cũng 
có thể hiểu là ngày lễ Phật. Nhưng đây chỉ là ức đoán, 
không đúng với nguyên tác. Điều này sẽ bàn ở phần 
sau.

4 Bút giả từng đem vấn đề này hỏi học giả Lê Mạnh Thát, 
một nhà nghiên cứu Phật Giáo Việt Nam quảng bác, 
nhưng cũng không có được câu trả lời. Còn khi hỏi thầy 
Lệ Trang, một vị rất giỏi về Nghi Lễ và Hán Văn, thầy 
cho biết rằng trong nghi thức tống táng của Tăng sĩ, có 
bài kệ nhập tháp tương tự với bài kệ thứ hai: “Tích nhật 
gia nương vị tằng sinh / Kim triêu sơn cốc bất tằng diệt/ 
Bất sinh bất diệt lão thiền ông.” Dịch: “Ngày xưa cha 
mẹ chưa từng sinh / Hôm nay trong núi chẳng từng diệt 
/ Bất sinh bất diệt: lão thiền ông.” Nhưng cụ thể xuất 
xứ bài kệ tắm Phật như thế nào, thầy cũng không rõ. 

bút giả ngạc nhiên nhận thấy bài kệ tắm Phật sử 
dụng trong nghi thức tắm Phật của Phật Giáo Trung 
Quốc chỉ có bốn câu, tương đồng với bốn câu đầu 
của bài kệ mười hai câu mà Phật Giáo Việt Nam 
sử dụng.5 Vậy hai bài kệ bốn câu còn lại của bài kệ 
tụng tắm Phật mà Phật Giáo Việt Nam hiện nay sử 
dụng có xuất xứ từ đâu? 

Cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, Đại Chánh Tân 
Tu Đại Tạng Kinh và Tục Tạng Kinh ngày càng 
trở nên phổ biến ở Việt Nam nhờ công đức ấn tống 
của các Phật tử Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội Đài 
Loan và nhất là khi việc điện tử hóa (digitalize) các 
tạng kinh và sử liệu Phật Giáo được thực hiện bởi 
Trung Hoa Phật Điển Điện Tử Hiệp Hội (Chinese 
Buddhist Electronic Association, viết tắt CBETA), 
thì việc tra cứu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhờ 
vào điều kiện thuận lợi này, chúng ta có thể nghiên 
cứu xuất xứ và tìm hiểu chính xác ý nghĩa bài kệ 
tắm Phật ở trên.

Theo nghiên cứu, bốn câu đầu của bài kệ tắm 
Phật có xuất xứ từ sách Thích Thị Yếu Lãm   

  biên tập bởi Thích Đạo Thành    (998-
1007) đời Bắc Tống, sách Phật Tổ Thống Kỷ   

  biên tập bởi Thích Chí Khánh    (?-?) 
xuất bản năm 1269, và sách Sắc Tu Bách Trượng 
Thanh Quy       được Thích Đức 
Huy    (?-?) biên soạn năm 1335 theo sắc 
chỉ của vua Thuận Đế nhà Nguyên. Ngoài ra, Sách 
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu do Luật sư Độc Thể  

 hiệu Kiến Nguyệt (1601-1679) soạn, một 
trong “bốn bộ luật tiểu” mà người sơ tâm xuất gia 
phải học thuộc và thực hành, cũng có ghi bài kệ 
tắm Phật bốn câu này. Trên danh nghĩa, thiền tông 
vẫn là dòng chính của Phật Giáo Việt Nam, cho nên 
sách Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, nói về quy 
củ của thiền môn, có ảnh hưởng trực tiếp đến nghi 
thức của Phật Giáo Việt Nam. Cho nên, trước hết 

5 Bài kệ tắm Phật bốn câu các chùa Đài Loan thường 
tụng: Ngã kim quán mộc chư Như Lai 

 / Tịnh trí trang nghiêm công đức hải 
 / Ngũ trược chúng sinh ly trần cấu 

/ Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân 
. Có vài chữ khác nhau giữa bài kệ 

này và bốn câu đầu của bài kệ tắm Phật ở Việt Nam, ví 
dụ hải so với tụ, ly trần cấu so với linh ly cấu, nhưng ý 
nghĩa đại thể tương đồng. 
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chúng ta thử xét về bài kệ tắm Phật trong sách này. 
Trong phần nghi thức Phật Đản, Sắc Tu Bách 

Trượng Thanh Quy ghi: “Tuyên sớ xong, [Duy-na] 
cử xướng bài kệ tắm Phật: Ngã kim quán mộc chư 
Như Lai / Tịnh trí Trang Nghiêm công đức tụ / Ngũ 
trược chúng sinh linh ly cấu / Đồng chứng Như Lai 
tịnh pháp thân. Khi đi nhiễu tắm Phật sắp xong, 
cử xướng chú Lăng Nghiêm….”6 Như vậy, Sắc Tu 
Bách Trượng Thanh Quy có ghi rõ nội dung bài kệ 
bốn câu và nghi thức tắm Phật nhưng không có ghi 
chỗ xuất xứ của bài kệ này. Tuy nhiên, sách Phật Tổ 
Thống Kỷ đời Tống cho chúng ta đầy đủ thông tin 
hơn. Ở mục tắm Phật, sách này ghi: “Ngày mùng 
tám tháng tư là ngày Phật ra đời (theo Kinh Ma-ha 
Sát Đầu), nhân dân tưởng nhớ Phật nên tắm tượng 
Đức Phật. Lúc tắm Phật tụng bài kệ: Ngã kim quán 
mộc chư Như Lai/Tịnh trí trang nghiêm công đức 
tụ/ Ngũ trược chúng sinh linh ly cấu/ Nguyện chứng 
Như Lai tịnh pháp thân (theo Kinh Tắm Phật).”7 
Như vậy, sách Phật Tổ Thống Kỷ đời Tống không 
những nhắc đến căn cứ ngày Phật đản mùng tám 
tháng tư dựa trên Kinh Ma-ha Sát-đầu, mà còn đề 
cập đến chỗ xuất xứ của bài kệ tắm Phật là từ Kinh 
Tắm Phật (Dục Phật Kinh).8 

Kinh Tắm Phật có hai bản trong Đại Chánh Tân 
Tu Đại Tạng Kinh. Một là Kinh Công Đức Tắm Phật 
(Dục Phật Công Đức Kinh ) do Pháp 

6 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy,
[  (

) 
] Đại Chánh Tạng, q 48, kinh số 2025, tr. 

1116, phần a, dòng 1-3. 

7 Phật Tổ Thống Kỷ, ] 
 (

) 

 ( ) Đại Chánh Tạng, q 49, 
kinh số 2035, tr. 318, phần b, dòng 23-26.

8 Kinh Ma-ha Sát-đầu nói: “Phật bảo với mọi người trong 
thiên hạ: mười phương chư Phật đều sinh ra lúc nửa 
đêm ngày mùng tám tháng tư.

Đại Cháng Tạng, q 16, kinh số 
696, tr. 797, phần c, dòng 16-17.

sư Nghĩa Tịnh   (635-713) đời Đường dịch và 
dị bản của kinh này là Kinh Phật Thuyết Công Đức 
Tắm Phật (Phật Thuyết Dục Phật Công Đức Kinh 

      ) do ngài Bảo Tư Duy   
 (Ratnacinta; ?-721) người Bắc Ấn dịch. Trong 

Kinh Công Đức Tắm Phật do ngài Nghĩa Tịnh dịch, 
có bài tụng gồm ba bài kệ bốn câu, nhằm nói lên ý 
nghĩa tắm Phật và tán thán công đức của Đức Phật 
sau khi kết thúc nghi thức tắm tôn tượng. Bài kệ 
bốn câu mở đầu trong bài kệ tụng đó như sau:

Ngã kim quán mộc chư Như Lai
       

Tịnh trí công đức trang nghiêm tụ
      

Nguyện bỉ ngũ trược chúng sinh loại
      

Tốc chứng Như Lai tịnh pháp thân
      .9 

Dịch: 
Con nay tắm gội đức Như Lai
Trí sạch trang nghiêm, phước sâu dày
Nguyện các chúng sinh trong năm trược
Sớm chứng pháp thân, sạch trần ai.10

Như vậy, bốn câu trong bài kệ tắm Phật có chữ 
và nghĩa gần giống với bốn câu trong Kinh Công 

9 Kinh Công Đức Tắm Phật, 

Đại Chánh 
Tạng, q 16, kinh số 698, tr. 800, phần c, dòng 1-2

10 Hai bài kệ còn lại của Kinh Công Đức Tắm Phật như 
sau: 

Giới định tuệ giải tri kiến hương / Biến thập phương sát 
thường phân phúc / Nguyện thử hương yên diệc như thị/
Vô lượng vô biên tác Phật sư. Diệc nguyện tam đồ khổ 
luân tức / Tất linh trừ nhiệt đắc thanh lương / Giai phát 
vô thượng Bồ-đề tâm/Vĩnh xuất ái hà đăng bỉ ngạn. Dịch: 
Hương giới, định, tuệ, hương giải thoát / Giải thoát tri kiến 
ngát mười phương / Nguyện khói hương này cũng như vậy 
/ Làm các Phật sự số không lường. Nguyện ba đường ác 
hết khổ đau / Dứt trừ nhiệt não, được thanh lương / Đều 
phát Bồ-đề tâm vô thượng / Sông ái lên bờ, Đạo chứng 
nên. (Xin xem bản dịch Kinh Công Đức Tắm Phật trong 
Nghi Thức Huân Tu Hàng Ngày (2003), tr.174-175, 
Sakya Minh-Quang soạn). 
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Đức Tắm Phật. Ý nghĩa chỉ hơi khác ở hai câu cuối, 
“Ngũ trược chúng sinh linh ly cấu / đồng chứng 
Như Lai tịnh pháp thân” (khiến các chúng sinh 
trong năm trược / chứng pháp thân Phật, sạch trần 
ai) so với “Nguyện bỉ ngũ trược chúng sinh loại, tốc 
chứng Như Lai tịnh pháp thân” (Nguyện các chúng 
sinh trong năm trược / Sớm chứng pháp thân sạch 
trần ai). Nhưng theo Kinh Công Đức Tắm Phật, 
bài kệ này được đọc lên sau lễ tắm tượng Phật, mà 
không phải lúc đang tắm tượng Phật.

Còn trong Kinh Phật Thuyết Công Đức Tắm 
Phật do ngài Bảo Tư Duy dịch, chỉ có một bài kệ 
bốn câu. Kinh này nói: Lúc rưới nước lên tượng 
Phật nên tụng bài kệ: 

Ngã kim quán mộc chư Như Lai
      

Tịnh trí công đức trang nghiêm tụ
      

Ngũ trược chúng sinh linh ly cấu
      

Nguyện chứng Như Lai tịnh pháp thân
       11 

Dịch:
Con nay tắm gội đức Như Lai
Trí sạch trang nghiêm, phước sâu dày
Chúng sinh năm trược khiến lìa nhơ
Nguyện chứng pháp thân sạch trần ai. 

Như vậy, xét về mặt ngữ cảnh và ngữ nghĩa, 
bài kệ bốn câu trên gần giống hoàn toàn với bài kệ 
tắm Phật trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, 
nhất là câu thứ ba. Hơn nữa, bài kệ này được sử 
dụng trong lúc tắm tượng Phật và chỉ có bốn câu, 
gần gũi trực tiếp hơn với nghi thức Phật đản. Cho 
nên, chúng ta có thể kết luận bài kệ tắm Phật mà 
Phật Giáo Trung Quốc hiện dùng có căn cứ nơi Sắc 
Tu Bách Trượng Thanh Quy, còn bài kệ trong Sắc 
Tu Bách Trượng Thanh Quy lại có xuất xứ từ Kinh 
Phật Thuyết Công Đức Tắm Phật do ngài Bảo Tư 
Duy dịch. Tác giả Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy 
chắc cũng có tham khảo Kinh Công Đức Tắm Phật 

11 Kinh Phật Thuyết Công Đức Tắm Phật, 
 Đại Tạng Kinh quyển 16, kinh số. 697, tr. 

799, phần b, dòng 11-14

của ngài Nghĩa Tịnh dịch khi biên soạn vì cả hai chỉ 
là dị bản của cùng một kinh. 

Câu hỏi kế tiếp được đặt ra là: Tại sao bài kệ 
tắm Phật trong Thích Thị Yếu Lãm, Phật Tổ Thống 
Kỷ, Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, Tỳ Ni Nhật 
Dụng Thiết Yếu và nghi thức tắm Phật hiện hành 
của Phật Giáo Trung Quốc chỉ có một bài kệ bốn 
câu, còn bài kệ tụng tắm Phật của Phật Giáo Việt 
Nam lại gồm ba bài kệ, có tất cả mười hai câu?12 
Vậy tám câu còn lại của bài kệ tắm Phật ở Việt Nam 
có xuất xứ từ đâu? 

Thực ra, theo nghiên cứu, hai bài kệ bốn câu 
còn lại của bài kệ tụng tắm Phật chúng ta dùng là 
những bài kệ thượng đường thị chúng của ngài Đại 
Huệ Tông Cảo  (1089-1163) nhân ngày 
lễ tắm Phật. Theo sách Ngũ Đăng Toàn Thư, thấy 
trong Tục Tạng Kinh, nhân lễ tắm Phật, ngài Đại 
Huệ thượng đường bảo: 

Tỳ-lam viên lý bất tằng sinh
      

Song lâm thọ hạ hà tằng diệt
      

Bất sinh bất diệt kiến Cù-đàm
      

Nhãn trung hựu thị trùng thiêm tiết
      .13

Dịch:
Vườn Lâm-tỳ-ni chưa từng sinh
Trong rừng song lâm đâu từng diệt
Chẳng sinh chẳng diệt: thấy Cù-đàm
Trong mắt lại càng thêm vướng bụi!
Như vậy, đoạn kệ thứ hai của bài kệ tắm Phật: 

“Tỳ-la thành lý bất tằng sinh / Sa-la thọ gian bất 

12 Bài kệ tắm Phật bốn câu của nghi thức Phật Giáo 
Trung Quốc cũng có sai biệt vài chữ so với Sắc Tu Bách 
Trượng Thanh Quy: “Ngã kim quán mộc chư Như Lai / 
Tịnh trí trang nghiêm công đức hải / Ngũ trược chúng 
sinh ly trần cấu / Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân” 
(

). 
Thay vì “công đức tụ” lại là “công đức hải”, thay vì “linh 
ly cấu” lại là “ly trần cấu.”

13 Ngũ Đăng Toàn Thư, Tục Tạng q 82, kinh số. 1571, tr. 
94, phần c, dòng 23-tr.95, phần a, dòng 1. 



54 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 4 - 2017  

Xem tiếp trang 144    

tằng diệt / Bất sinh bất diệt lão Cù-đàm / Nhãn 
trung khán kiến trùng thiêm tiết” có nội dung ý 
nghĩa hoàn toàn giống với bài kệ trên, chỉ khác một 
chút ở chỗ sử dụng từ ngữ. Từ bài kệ này, chúng ta 
có thể xác định được ngữ nghĩa “trùng thiêm tiết” 
còn chưa rõ trong bản Hán Việt như đã đề cập ở 
trên. 

Như vậy, xuất xứ và ý nghĩa của bốn câu kế 
tiếp bài kệ tắm Phật đã rõ, còn bốn câu cuối có xuất 
xứ từ Đại Huệ Ngữ Lục. Cũng nhân ngày Lễ Tắm 
Phật, ngài Đại Huệ thượng đường bảo: 

Kim triêu chánh thị tứ nguyệt bát
      

Tịnh Phạn Vương cung sinh Tất-đạt
      

Thổ thủy cửu long thiên ngoại lai
      

Bổng túc liên hoa tùng địa phát
      . 

Dịch:
Tháng tư mùng tám sáng đẹp tươi
Thái tử Đạt-đa mới ra đời
Rồng đến đón mừng phun nước tắm
Bảy đóa sen nâng bảy bước Người.14 

Bốn câu cuối bài kệ tắm Phật có ý nghĩa hoàn 
toàn giống với bài kệ này, chỉ có sai khác một chút 
về cách dùng từ như “phún thủy” so với “thổ thủy” 
và “bổng túc liên hoa” so với “bổng túc thất liên.”15 
Chúng ta cũng có căn cứ để xác định “phún (thổ) 
thủy cửu long” mà không phải là “cửu long phún 
thủy”. Trong Ngữ Lục, ngài Đại Huệ còn tiếp tục 
bài kệ trên để hiển bày Đại Thừa Phật Pháp qua 
phong cách thiền tông. Vì không phải là phạm vi 
thảo luận nên không bàn rộng ở đây.

Tóm lại, bài kệ tắm Phật mười hai câu mà các 
chùa Việt Nam thường sử dụng có bốn câu đầu xuất 

14 Đại Huệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục, Đại Chánh Tạng 
47, kinh số. 1998, tr. 814, phần c, dòng 20.

15 Đại Chánh Tạng dùng chữ bổng� bộ mộc  nghĩa là 
cây gậy nghi lầm với chữ bổng  bộ thủ  có nghĩa là 
nâng, đỡ….

xứ từ Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, nằm trong 
một ngữ cảnh lớn hơn là Kinh Phật Thuyết Công 
Đức Tắm Phật do ngài Bảo Tư Duy dịch và Kinh 
Công Đức Tắm Phật do ngài Nghĩa Tịnh Dịch. Tám 
câu còn lại có xuất xứ từ lời khai thị của ngài Đại 
Huệ Tông Cảo. Đây là sự kết hợp giữa lời Phật dạy 
(Kinh điển) và ý Tổ (ngữ lục).16 Cho nên, muốn 
hiểu rõ thâm nghĩa của bài kệ tắm Phật, chúng ta 
cần tìm hiểu bài kệ trong nội dung Kinh Công Đức 
Tắm Phật và Đại Huệ Ngữ Lục.17 Vì phạm vi có 
hạn, xin hẹn sẽ bàn luận vấn đề này ở bài viết khác. 
Ở đây, chúng ta có đủ chứng cứ cho bài kệ tắm 
Phật hiện đang lưu thông, làm chỗ dựa cho bản dịch 
tiếng Việt và tiếng Anh sau đây:

Việt ngữ:

Kệ Tắm Phật

Con nay tắm gội đức Như Lai
Trí sạch trang nghiêm, phước sâu dày
Khiến các chúng sinh trong năm trược
Chứng pháp thân Phật, sạch trần ai.
***
Phật chẳng từng sinh ở Ca-tỳ
Chưa từng nhập diệt nước Câu-thi
Chẳng sinh chẳng diệt: thấy sinh diệt
Bụi vướng vào tròng, phải lấy đi!
 ***
Tháng tư mùng tám, sáng đẹp tươi
Thái tử Đạt-đa mới ra đời
Rồng đến đón mừng phun nước tắm
Sen nở nâng theo mỗi bước Người!

16 Chúng ta đã biết được chỗ xuất xứ của từng bài kệ bốn 
câu trong bài kệ tụng gồm mười hai câu mà Phật Giáo 
Việt Nam thường sử dụng. Nhưng bút giả vẫn còn thắc 
mắc là bài kệ tụng tắm Phật mười hai câu này do ai 
biên tập và được sử dụng ở Việt Nam từ lúc nào? Tất cả 
các chùa ở Bắc, Trung, Nam đều dùng bài kệ này hay 
không? Xin các bậc thức giả chia sẻ và đóng góp để làm 
sáng tỏ những vấn đề này. 

17 Bút giả có dịch Kinh Công Đức Tắm Phật, in trong Nghi 
Thức Huân Tu Hàng Ngày, 2013. Ai muốn tìm đọc có 
thể vào www.thientuongtemple.com phần kinh sách để 
đọc hay download. 
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 Xã hội hiện đại cho rằng: 
Phát minh vĩ đại của thế 
kỷ 21 là thông tin liên lạc 

giữa con người với con người, 
bằng cách kết nối internet tinh vi 
và tốc độ trên tiếng click chuột, 
được tính bằng sát na (tức cái 
chớp mắt) thì vòng quay cách xa 
ngàn dặm giữa con người bỗng 
xích lại gần nhau.

Phật giáo quan niệm: “Vị 
thành Phật Đạo, tiên kết Thiện 
Duyên,” tức muốn thành đạo 
nghiệp, hành giả trước hết phải 
biết kết tạo duyên lành.

Vậy nghĩa của “kết duyên” là 
gì?

Kết duyên, tức mình cùng với 
tha nhân kết thành một mối tương 
quan tốt đẹp, mối tương quan đó 
là sự giao hảo, là cách tạo duyên 
lành giữa con người với nhau. Đó 
là thâm ý sâu xa của chữ “Kết 
Duyên.”

Trong cuộc sống nhân sinh, 
an lạc ít, phiền não nhiều, con 
người ít khi có cơ hội xích lại gần 
nhau, đặt nhau vào vị trí của đối 
phương, để hiểu và thông cảm. 
Và rồi do nghiệp lực an bài, do 
định kiến ích kỷ hẹp hòi dẫn đến 
hiểu lầm, oán ghét, thiếu tương 
tác, đưa đến phiền lụy ưu bi bế 
tắc. Điều quý giá nhất trong cuộc 
sống nhất chính là “kết duyên,” 
việc này là cách mình tự tạo dựng 
niềm vui cho cuộc sống của chính 
mình và mọi người, nên việc kết 

thiện duyên rất quan trọng. Vậy 
làm thế nào để kết một Thiện 
Duyên có ý nghĩa?

Xin chia sẻ những phương 
cách “kết duyên” như sau: 

- Người đi đường, muốn kết 
duyên lành nên tự mình đốt đèn 
cho người đi đường thấy đường 
mà đi.

- Người thì phát tâm, xây 
dựng một trà đình pha trà bố thí 
kết duyên cùng người bộ hành.

- Người thì làm cầu đường kết 
duyên quảng đại với dân làng hai 
bên cầu nối.

- Người thì đào giếng công 
cộng bố thí nước, kết duyên với 
đại chúng.

- Người thì phân tặng phẩm 
vật thuốc thang cứu giúp dân 
nghèo khó. 

Những hành động trên đây 
đều được xem là những Thiện 
Duyên khả quý.

Những điều trên cho chúng 
ta thấy rằng: Chỉ cần chúng ta có 
thiện tâm, thì nơi nơi và việc việc, 
từ nhỏ đến lớn chúng ta đều có 
thể Kết Duyên được.

Xin trích dẫn sáu phương 
pháp Kết Duyên, thường được 
người đời tán thán như sau: 

Một là: Kết Duyên bằng hình 
thức kinh tế, có những lúc chúng 
ta chỉ cần cất giữ 1 đồng tiền lẻ 
của mình mỗi ngày để cho con 
cháu quà bánh, hoặc giúp người 
cơ nhở qua đường, đồng tiền lẻ 

đó tuy nhỏ nhoi, nhưng không 
chỉ ban phát trao tặng riêng cho 
người thân của mình, mà nó còn 
có thể giúp được cho những số 
phận khốn khó, hoặc có thể cứu 
người lúc nguy nan. Ví như trên 
đường có một tai nạn giao thông, 
người bị nạn lại là người ngoại 
quốc, lúc này có người đi đường 
muốn gọi báo với cảnh sát, hoặc 
gọi xe cấp cứu, nhưng không may 
do vì anh ta là người ngoại quốc 
nên lúc đó anh lại không đủ một 
xu tiền để gọi điện, trên người chỉ 
có ngoại tệ, và muốn dùng phải 
đi đổi, vậy lúc này đây một vài 
đồng xu của bạn giúp cho anh ấy 
gọi một cuộc điện thoại trở nên 
vô cùng ý nghĩa và trân quý, một 
cuộc điện thoại xe cấp cứu lập 
tức có mặt, bác sĩ cũng đến, kịp 
thời cấp cứu những nạn nhân bị 
thương, vậy mấy đồng tiền lẻ của 
bạn lại trở thành một sự kiện Kết 
Duyên to lớn mà không có gì bì 
được.

Thứ hai: Kết Duyên bằng 
lời nói, khi có người nào đó rơi 
vào tình trạng khủng hoảng, chán 
nản, bạn đến bên an ủi, khích lệ, 
chia sẻ, làm cho người đó có cảm 
giác tin tưởng vào cuộc sống hơn, 
sống có ích hơn. Nên đôi khi chỉ 
cần một lời nói khích lệ từ ái, 
chúng ta đã kết được một thiện 
duyên tốt đẹp rồi.

Thứ ba: Công Đức Kết 
Duyên, cuộc sống chúng ta, đôi 

Rộng Kết Thiện Duyên
Thích Viên Huy
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khi chỉ là một việc làm thiện chí 
nho nhỏ, một chút thiện tâm thì 
đã có một công đức to lớn rồi. 

Xin kể một câu chuyện mà 
người viết vô tình đọc được ở một 
trang web như sau: 

“Ở Hòa Lan có một người đàn 
ông trung niên, mỗi buổi tối sau 
khi tan sở ông ta thường đi bộ về 
nhà, trên đường về ông phải đi 
qua một cái đê. 

Tối hôm nọ, khi đi bộ về nhà, 
ông vô tình phát hiện có một lỗ 
nhỏ bị rỉ nước, lúc này nước đang 
từ từ chảy ra từ một lỗ nhỏ trên 
kè đê. Ông nghĩ: Hey ah, không 
được rồi, nếu không nhanh chóng 
bít lại thì ngày mai nó sẽ làm cho 
bờ đê bị vỡ, toàn bộ nước sẽ trút 
xuống thành phố. 

Thế rồi anh loay hoay tìm một 
cái gì đó để bít lỗ nước đang rỉ 
đó, nhưng tìm mãi không ra, cuối 
cùng anh đành sử dụng ngón tay 
của mình để bịt chặn dòng nước 
nhỏ, và anh đứng như thế trong 
mưa chờ cơn mưa dứt, nhưng cả 
đêm mưa vẫn không tạnh, vậy là 
anh đứng dưới cơn mưa suốt đêm 
ướt lạnh đó đến sáng. 

Hôm sau, khi bình minh hé 
lộ, mọi người hốt hoảng nhìn thấy 
anh với thân hình lạnh cóng đứng 
bên bờ kè, tuy lạnh buốt nhưng 
ngón tay anh vẫn còn vững chắc 
cắm vào lỗ nhỏ. Dân chúng đã rất 
cảm động".

Chúng ta thấy rằng một ngón 
tay và một chút thiện tâm đã cứu 
sống người dân và tài sản của 
toàn dân trong thành phố.

Bốn là: Kết Duyên qua con 
đường giáo dục, chúng ta có thể 
dùng tri thức và các kỹ năng học 

hiểu Phật Pháp đem ra chia sẻ 
và bố thí tạo duyên, bất luận là 
tri thức cao hay thấp, miễn có lời 
hòa ái chân thành chia sẽ thì bạn 
đã đóng góp tri thức, làm cho nơi 
chúng ta đến thêm phần dồi dào 
kiến thức Phật học rồi. Vì nếu như 
hôm nay bạn đem kiến thức của 
mình chỉ dạy cho một người, thì 
ngày mai người đó sẽ mang kiến 
thức đó đi trao lại cho người khác, 
và cứ như thế dòng kiến thức của 
bạn luôn chảy từ người này qua 
người khác, đời này qua đời khác 
và rồi nó trở thành kim chỉ nam 
và là chỗ dựa cho tha nhân.

Năm là: Phục Vụ Kết Duyên, 
kết duyên lành tại mỗi sự mỗi 
việc, đó là cách chúng ta đều làm 
cho người khác có phương tiện. 
Chính những hành động giúp 
người đó, có lúc bạn sẽ trở thành 
đối tượng cho người khác yêu 
quý, ngưỡng mộ, một hình tượng 
vô cùng đẹp đẽ, ví như bạn là một 
nhân viên bán vé xe, tính cách 
nhiệt tình vui vẻ, làm cho khách 
hàng luôn thoải mái thì bạn đã 
làm được một việc thiện duyên 
tốt đẹp cho cuộc sống.

Sáu là: Thân Thể Kết Duyên, 
ví như bạn gặp một người qua 
đường, bạn nhìn họ và nở nụ cười 
thân thiện, làm cho người đó thấy 
vui vẻ khi được gặp bạn, sau đó 
gần gũi và trở thành bạn hữu của 
nhau, như vậy một nụ cười và một 
cái bắt tay cũng đủ để kết thành 
một cái duyên thân hữu.

Như một câu chuyện khác kể 
rằng: 

“Có một người thanh niên, do 
làm ăn không may bị phá sản, anh 
ta đón xe lửa đi mãi, cuối cùng 

dừng lại một dịa điểm mà anh ta 
không biết là nơi đâu, vì ý niệm 
lúc này của anh chỉ muốn tìm đến 
cái chết. 

Rồi anh bỗng gặp một cô gái 
trẻ tuổi, cao ráo đẹp đẽ, có nụ 
cười bao dung khả ái, và chính 
dáng mạo thanh cao, chân dung 
mỹ lệ của cô gái này đã đả thông 
tư tưởng của anh, do cảm mến cô 
gái, anh ta không còn muốn tìm 
đến cái chết nữa. Ngày hôm sau, 
anh tìm được việc làm, làm nhân 
viên bán cơm. Từ đó anh thấy 
yêu đời, lạc quan hơn, ý niệm tự 
tử không còn xuất hiện trong đầu 
anh nữa".

Chúng ta thấy rằng, một nụ 
cười hàm tiếu vô hình trung làm 
nên một việc vĩ đại.

Đối với người học Phật Pháp, 
làm việc công đức không nhất 
thiết chúng ta phải đứng vào hàng 
người xuất gia, hay người giàu 
sang, mới làm được; mà đôi khi 
chỉ cần một hành động thân thiện 
nho nhỏ, một cái bắt tay thân mật, 
một nụ cười hàm tiếu bao dung, 
đã thành tựu công đức to lớn rồi. 

Trong kinh điển Phật Giáo, 
chúng ta thường xưng tụng bốn vị 
Bồ Tát có công đức Kết Duyên 
thù thắng to lớn gồm:

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, 
lấy Từ Bi làm Duyên, phổ độ 
chúng sanh, trong lời phát nguyện 
Đại Bi Tâm của ngài có đoạn 
viết: “Nhất thiết chúng sanh thừa 
thọ Pháp nhũ đại Bi...”

Ngài Địa Tạng Bồ Tát lấy 
Nguyện Lực làm Duyên, “Chúng 
sanh độ tận, phương chứng Bồ 
Đề, địa ngục bất không, thệ bất 
thành Phật.”
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Ngài Văn Thù Bồ Tát lấy Trí 
Tuệ làm duyên lành, “Phát quảng 
trường thiệt, thuyết vô lượng Pháp, 
vị mục giả hiện quang minh, vì án 
giả diễn pháp âm…” 

Các việc đều vì công đức kết 
thiện duyên. Và còn rất nhiều vị, 
như ngài Hoằng Nhất đại sư, lấy 
Giới Luật kết làm thiện duyên, 
ngài Thái Hư đại sư lấy Giới Định 

kết thiện duyên, hằng thuyết 
“Pháp như như bất động, hoặc 
nhất tâm bất loạn,” v.v. Ngài Ấn 
Quang đại sư lấy Pháp môn Niệm 
Phật kết thiện duyên, ở Ấn Độ có 
ngài Tu Đạt trưởng giả lấy Pháp 
Bố Thí làm chỗ kết duyên, v.v.

Xã hội, nói chung, rất cần 
những nhóm liên kết hợp thể, 
thông qua cửa ngõ hoạt động 

năng nỗ, hiệu quả, giúp cho xã 
hội ngày một cân bằng, văn 
minh, phát triển tốt đẹp hơn. Do 
vậy, là người đệ tử Phật, chúng ta 
cần liên hợp những điều trên, tạo 
thiện duyên cho cuộc sống; thì 
chắc hẳn chúng ta đã làm được 
những việc mà nhân sinh tôn 
trọng và là tấm gương sáng mai 
hậu noi theo.

Mùa Hoa Ưu Đàm
 Mỗi độ hè về hoa ngát hương
Ưu Đàm nở rộ khắp muôn phương
Hân hoan chào đón Từ Bi Phụ
Thị hiện đản sanh, khai sáng đường.

Muôn loại vui mừng chim hót ca
Bình minh chói rạng cõi Ta Bà
Trần gian thấm đượm Từ Bi pháp
Cuộc sống an lành vạn khúc ca.

Nhân loại từ khi có ánh dương
Xóa tan mộng mị của đêm trường
Hiển bày như thật chân muôn pháp
Định rõ đường về nơi cố hương.

Thích Nữ Minh Huệ

Đã mấy nghìn năm vạn kiếp hoa
Sắc không sanh diệt đã tan hòa
Ưu Đàm bất tử theo niên kỷ
Tỏa khắp muôn nơi hương ngát xa.

Thành kính chắp tay trước Phật đài
Nguyện cầu Từ Phụ mẫn bi ai
Chúng sanh tỏ ngộ quy bờ giác
Muôn nụ Ưu Đàm hoa thắm khai.
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The last Dharma Talk I gave was on cultivating 
equanimity as a step to cultivating compassion. 
This talk was based on the book Cultivating 

Compassion: A Buddhist Perspective by Jeffrey 
Hopkins, an American professor of Buddhist 
Studies and long-time practitioner of the Dharma.

There is one more part to the cultivation of 
equanimity to discuss, then I will move on to 
discussing the next section on “Recognizing 
Friends”. 

To Develop equanimity, we fi rst discussed 
cultivating equanimity be seeing the equality of all 
beings. Another tool for developing equanimity is 
to consider our experience over multiple lifetimes. 
In each lifetime, we have people we consider 
friends, people we think of as enemies, and those 
toward whom our feelings are neutral. If we sit 
in meditation, we can visualize ourselves in an 
imaginary previous life. I say “imaginary” because 
we don’t remember our actual previous lives. So 
picture yourself in a previous life in some other 
country, like Egypt or Ethiopia or Russia. Perhaps 
you were a travelling trader or you had a small shop 
of some sort. You were married with children, and 
you had some people you liked, some you didn’t, 
and some toward whom you didn’t have any strong 
feelings either way.

Was the person you consider your best friend 
in this lifetime necessarily your best friend in a 
previous life? Maybe, but not necessarily. You 
might not have known them at all, or they could 
have been an enemy. Are your enemies from this 
previous life necessarily your enemies now? They 
could be your family members in this life whom 
you feel quite close to. Even in this life, there are 
people who started out as friends who have become 
enemies, and people who were once enemies but 
who are now friends.

Even if someone has been your good friend from 
the moment you met them in this life, they were 

likely an enemy more than once over the course of 
several lifetimes if you knew them at all. In fact, we 
have experienced every possible relationship with 
everyone over the course of countless lifetimes.

To look at this another way, someone you 
consider a great friend might be someone else’s 
enemy or vice versa. Someone you consider an 
enemy might be someone else’s loving father 
or mother. The way we feel about someone is a 
matter of perspective. My thoughts and feelings 
about someone are based largely in my personal 
experiences with them and what I project onto 
them. It’s not necessarily objective reality. 

Now let’s turn this around. There are people 
who like me, people who don’t like me, and people 
who don’t have any feelings about me whatsoever. 
I can’t be both the most wonderful person on the 
planet, the worst person on the planet, and no one 
important either way all at the same time. We are, as 
discussed in the last Dharma talk on this topic, equal 
in our desire to fi nd happiness and avoid suffering. 
In other words, our feelings toward people are just 
that, feelings.

Many years ago, before I became a monk, I 
worked at an art school running their residence hall. 
A student who was graduating asked me to take a 
look at his sculpture installation for his senior show 
– like a fi nal project before graduation. He had 
created several people out of, I think, paper mache’ 
so they were rather fragile. Behind each person, 
was a mask representing different emotions, but 
the masks were made of metal. I said that making 
the emotional masks out of metal made me wonder 
about the solidity, the reality, we ascribe to our 
emotions. In fact, our emotions and all our thoughts 
are simply temporary mental states. Sometimes 
they overwhelm us, but they aren’t real. This isn’t 
to stay that our feelings aren’t important, but it is 
to say that we shouldn’t buy into our feelings too 
deeply. We create a great deal of suffering that way, 

 Cultivating Compassion
Thích Huệ Hải
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Trong bài Pháp lần trước Thầy đã nói về sự rèn 
luyện tâm xả (tâm bình thản) được coi là một 
bước trong việc rèn luyện lòng từ bi. Bài Pháp 

hôm nay, cũng dựa vào cuốn sách có tựa đề là Rèn 
luyện Lòng Từ Bi: Một Quan Niệm Phật Giáo do 
Jeffrey Hopkins biên soạn, ông là một giáo sư Phật 
Học người Hoa Kỳ, và là một người thực hành Pháp 
Phật lâu năm.

Hôm nay, thêm một phần nữa thảo luận về đề 
tài rèn luyện tâm bình thản, Thầy sẽ nói về bước kế 
tiếp, đó là việc “Nhận Ra Tình Bạn Bè”.

Muốn phát triển tâm bình thản, trước hết chúng 
ta cần phải thảo luận về sự rèn luyện tâm bình thản 
qua cách nhận ra sự bình đẳng giữa mọi tầng lớp 
chúng sinh. Một công cụ khác để phát triển tâm 
bình thản là phải cứu xét kinh nghiệm của chúng ta 
qua nhiều cuộc đời. Trong mỗi cuộc đời, chúng ta 
có những người mà chúng ta cho là bạn, có những 
người mà chúng ta nghĩ họ là kẻ thù, và có những 
người mà chúng ta có cảm giác dững dưng không 
quen biết. Nếu chúng ta ngồi thiền, thì chúng ta có 
thể hình dung ra chính mình trong những cuộc đời 
trước đây qua tưởng tượng. Thầy nói “tưởng tượng” 
là vì chúng ta không thực sự nhớ những gì trong các 
cuộc đời trước. Vì vậy, hãy tưởng tượng rằng chính 
bạn trong một cuộc đời trước ở một nước nào đó, 
chẳng hạn như ở Ai Cập hay Ethiopia hay Nga. Có 
thể bạn là một người thương buôn hay bạn có một 
cửa hàng nho nhỏ nào đó. Bạn đã có gia đình với 
con cái, và bạn có một vài người mà bạn yêu thích, 
một vài người mà bạn không ưa, và một vài người 
mà bạn không có cảm giác đặc biệt nào về họ.

Người mà bạn cho là người thân thiết nhất của 
mình trong cuộc đời này có cần thiết là phải là người 
thân thiết nhất trong cuộc đời trước hay không? Có 
lẽ là không! Bạn có thể hoàn toàn không biết gì về 
họ, hay họ có thể đã từng là kẻ thù của bạn. Có phải 
những kẻ thù của bạn trong cuộc đời trước lại là kẻ 

thù của bạn trong cuộc đời này? Họ có thể là người 
thân trong gia đình của bạn trong cuộc đời này mà 
lại rất thân thiết nữa. Ngay cả trong cuộc đời này, 
có những người mà lúc đầu, họ là người bạn tốt, sau 
đó lại trở thành kẻ thù, và cũng có những người mà 
họ trước đây đã từng là kẻ thù mà bây giờ họ lại là 
người bạn tốt.

Thậm chí có người nào đó đã từng là người bạn 
tốt của bạn khi bạn gặp họ trong cuộc đời này, họ lại 
dễ trở thành kẻ thù hơn là một lần trong nhiều cuộc 
đời trước kia nếu bạn biết rõ tất cả về họ. Trên thực 
tế, chúng ta đã có kinh nghiệm đủ mọi mối quan hệ 
với mọi người qua quá trình của vô số cuộc đời.

Nếu nhìn điều này qua một cách khác, người mà 
bạn coi là người bạn thân nhất, lại có thể là kẻ thù 
hoặc ngược lại của một người nào khác. Người mà 
bạn coi là kẻ thù, có thể là cha hay mẹ thân yêu của 
một người nào khác. Cách mà chúng ta cảm nhận 
về một người nào đó là một vấn đề thuộc về quan 
niệm. Tư tưởng và cảm giác của chúng ta về một 
người nào đó phần lớn được dựa vào kinh nghiệm 
cá nhân của chúng ta đối với họ và những gì mà 
chúng ta dự đóan về họ. Nó không nhất thiết là thực 
tế khách quan.

Bây giờ chúng ta hãy xoay quanh việc này. Có 
những người thích ta, có những người không thích 
ta, và có những người không có cảm giác gì về ta 
cả. Ta không thể vừa là người tuyệt vời nhất trên trái 
đất, vừa là người tồi tệ nhất trên trái đất, và không 
có ai quan trọng, hoặc là cách này, hoặc là cách 
khác, tất cả đều có trong cùng một lúc. Chúng ta, 
như Thầy đã thảo luận ở bài Pháp lần trước về chủ 
đề này, đều bình đẳng trong ước muốn là mong cầu 
hạnh phúc và muốn tránh khổ đau. Nói cách khác, 
cảm xúc của chúng ta đối với người khác chỉ là như 
vậy, chỉ toàn là cảm giác.

Nhiều năm trước đây, trước khi Thầy trở thành 
là một nhà sư, Thầy đã từng làm việc tại một cư xá 

Rèn Luyện Lòng Từ Bi
Nhật Bảo Quốc dịch
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both for ourselves and others.
You can actually sit in meditation and train your 

mind to see this. Imagine a friend becoming an 
enemy and imagine an enemy becoming a friend. 
Perhaps you can draw on your real life experience. 
Or, as I suggested earlier, you can create a story 
about a past life in which your current enemies and 
friends played different roles. In this visualization, 
you should really try to feel close in this past life to 
people who are your enemies now. 

Why is it, though, that our emotions are so 
powerful? Hopkins next discusses the Eight 
Worldly Concerns: like and dislike, gaining and 
losing, praise and blame, and fame and disgrace. 
Like is our attachment to people and things. For 
example, maybe you love chocolate. It makes a bad 
day feel better. Just smelling it makes your mouth 
water and warm memories from your childhood 
come to mind.

Dislike is the opposite. Perhaps you really hate 
someone and can’t stand to be around them. When 
they show up, you leave the room or just go home. 
You desperately need to get away from that person. 
This can also be applied to things and situations as 
well.

Gaining, in its extreme, is about getting an 
advantage or wanting something so much that it 
becomes your reason for living. Perhaps you are 
fi xated on getting a raise or a promotion at work, 
for example.

Losing is about constantly worrying about our 
advantages and privileges slipping away. Does 
it really help us when we worry about losing our 
health, wealth, position, or friends? This causes a 
great deal of suffering

Praise refers to our desire for positive 
recognition from others. It’s nice when it happens, 
but constantly being concerned with our reputation 
is also a source of suffering.

Blame is the opposite of praise. Constantly 
worrying about blame, perhaps from our boss at 
work, can literally make us feel ill. If someone 
doesn’t like us or blames us for something, it either 
isn’t true and so we don’t need to worry about it, or 
the problem is our fault, in which case we need to 
accept responsibility and move on.

The worldly concern for fame is the desire for 
great renown. Look at me! My book got published! 
Aren’t I special?

And fi nally, the worldly concern regarding 
disgrace is concern that people’s bad words about 
us will spread – that others will be convinced that 
someone’s bad impression of is true. Or maybe my 
thoughts in that book I published will be laughed at 
and ridiculed.

All of these extremes lead to suffering. Also, 
notice how self-centered these concerns are. It’s 
diffi cult to remember that everyone we encounter, in 
fact all sentient beings, simply want happiness and 
to avoid suffering when we are lost in these eight 
worldly concerns. In order to develop equanimity 
and compassion – which is largely other-centered 
though it includes us as well – it is important to 
recognize these eight worldly concerns. Notice 
when they arise, and let them go. Turn your mind 
back to the Dharma and see the peace and tranquility 
of a Buddha naturally arise.

Now we turn ourselves to “recognizing friends”, 
the next phase of cultivating compassion.

As said above and in my last talk, we should 
recognize that all beings have in fact been our 
friends, neutral to us, and our enemies, but that 
doesn’t mean we should see all beings as not having 
anything to do with us or as our enemies all the 
time. If we were to see everyone as our enemy all 
the time, we would live in a paranoid delusion. The 
suffering would be intense, so we obviously don’t 
want to do that.

Pa-bong-ka, an early 20th century Tibetan 
master of the Dharma, said that if your own mother 
went insane and tried to kill you with a knife, you 
wouldn’t respond with hate and anger but would 
instead try to disarm her. Once we are close to 
someone, the closeness overcomes wrongdoing. 
If a close friend were to behave badly and hurt us 
in some way, it is most likely that we would try to 
fi gure out the change in their behavior. We wouldn’t 
reject them and see them as an enemy every time 
they upset us. If we have been practicing Dharma, 
we would most likely remember that they are 
suffering sentient beings trying to be happy and 
understand that they are simply engaging in an 
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của trường mỹ thuật. Một sinh viên tốt nghiệp hỏi 
Thầy xem thử các tác phẩm điêu khắc của anh cho 
cuộc triển lãm tốt nghiệp sắp tới – là một đề án tốt 
nghiệp. Anh đã tạo ra một số hình tượng con người, 
mà theo Thầy nghĩ, là làm bằng giấy bồi nên họ 
trông có vẻ mỏng manh. Đằng sau mỗi con người 
giả, là mặt nạ tượng trưng cho những cảm xúc khác 
nhau, nhưng các mặt nạ ấy lại được làm bằng kim 
loại. Làm mặt nạ cảm xúc bằng kim loại, thì Thầy 
ngỡ đến sự kiên cố, đến thực chất mà chúng ta gán 
cho các cảm xúc đó. Thực ra, những cảm xúc và tất 
cả các tư tưởng của chúng ta đều chỉ là tâm trạng 
tạm thời mà thôi. Đôi khi chúng bao trùm lấy chúng 
ta, nhưng chúng đều không có thực. Điều này không 
có nghĩa là những cảm xúc của chúng ta là không 
quan trọng, nhưng phải cho rằng, chúng ta không 
nên lún quá sâu vào những cảm xúc của chúng ta. 
Chúng ta đã tạo ra quá nhiều đau khổ là vì vậy, cho 
cả chúng ta và cho người khác.

Bạn có thể thực sự ngồi thiền và rèn luyện tâm 
thức của mình để thấy được điều này. Hãy tưởng 
tượng xem một người bạn rồi lại trở thành một kẻ 
thù và tưởng tượng một kẻ thù rồi lại trở thành một 
người bạn. Có lẽ bạn có thể phác họa ra vào kinh 
nghiệm thực tế trong đời sống của bạn. Hoặc, như 
Thầy đã đề nghị trước đây, bạn có thể tạo ra một câu 
chuyện về cuộc đời quá khứ mà trong đó kẻ thù và 
bạn bè hiện tại của bạn đóng các vai trò khác nhau. 
Qua sự hình dung này, bạn phải cố gắng thực sự 
để cảm nhận được sự gần gũi với những người mà 
trong cuộc đời quá khứ trước đây lại là kẻ thù của 
bạn bây giờ.

Tại làm sao mà những cảm xúc của chúng ta 
lại mạnh mẽ như vậy? Hopkins lại bắt qua sự thảo 
luận phần kế tiếp nói về Tám Pháp Thế Gian, đó là 
tám tâm trạng trong cuộc đời: ưa thích và ghét bỏ, 
được và mất, khen và chê, danh thơm và tiếng xấu. 
Ưa thích là sự quyến luyến đối với người và vật. Thí 
dụ, có thể bạn ưa thích chocolate. Nó biến một ngày 
xấu của bạn thành cảm giác tốt đẹp hơn. Chỉ cần 
ngửi thấy nó là khiến cho bạn chảy nước miếng và 
nhớ tới những kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu.

Ghét bỏ thì ngược lại. Có lẽ bạn thực sự ghét 
một ai đó và không thể nào gần gũi với họ. Khi họ 

xuất hiện, thì bạn vội bỏ đi ngay. Bạn muốn tránh 
xa người đó. Điều này cũng có thể áp dụng đối với 
những sự vật hay những trạng huống khác.

Được, một cách cực đoan, là nói về việc cố lấy 
được hay mong muốn được điều gì đó quá thiết tha 
khiến nó trở thành lẽ sống của bạn. Có lẽ bạn rất 
muốn được tăng lương hay thăng chức trong công 
việc làm, là thí dụ.

Mất là nói về sự lo lắng thường xuyên về sự 
mất mác đặc quyền đặc lợi của mình. Liệu nó có 
thực sự giúp gì cho chúng ta khi lo lắng quá nhiều 
trong việc mất sức khỏe, mất tiền bạc, mất chức vị, 
hay mất bạn bè? Điều này gây ra rất nhiều đau khổ, 
phiền não.

Khen là đề cập đến sự mong muốn được người 
khác khen tặng. Đây là điều tốt khi nó xảy ra, nhưng 
thường xuyên quan tâm tới tiếng tăm của mình quá 
cũng là nguồn gốc của sự khổ đau.

Chê thì ngược lại với khen. Thường xuyên lo 
lắng về sự chê trách, thường là người chủ của mình 
ở nơi làm việc, có nghĩa là làm cho chúng ta cảm 
thấy khó chịu. Nếu ai đó không thích chúng ta hoặc 
đổ lỗi cho chúng ta về một điều gì đó, mà thực tế 
nó không đúng sự thật và do vậy chúng ta không 
cần phải quan tâm lo lắng về nó, hay nếu là vấn đề 
ở lỗi của chúng ta, trong trường hợp này, chúng ta 
cần phải nhận lấy trách nhiệm, rồi trở lại tiếp tục 
công việc.

Tâm trạng thế gian về danh thơm là mong muốn 
được nổi tiếng tột bực. Hãy nhìn tôi đây! Xem cuốn 
sách của tôi đã được xuất bản! Không phải tôi đặc 
biệt lắm không?!

Và cuối cùng, tâm trạng thế gian về tiếng xấu 
là mối lo nghĩ thường xuyên về tiếng xấu đối với 
chúng ta sẽ tràn lan - làm cho người khác có ấn 
tượng xấu một ai đó là sự thật. Hoặc lo lắng là có lẽ 
tư tưởng của ta trong cuốn sách mà ta đã xuất bản sẽ 
làm trò cười và chế giễu cho thiên hạ.

Tất cả những tâm trạng cực đoan này đều dẫn 
đến khổ đau, phiền não. Ngoài ra, hãy chú ý đến sự 
coi trọng cái tôi trong những tâm trạng này nó ra làm 
sao. Thật khó để nhớ mọi người mà chúng ta gặp, 
trên thực tế, đều là những chúng sinh, chỉ đơn giản 
muốn hạnh phúc và tránh khổ đau như khi chúng ta 
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unskillful attempt to fi nd happiness. Or perhaps 
they are suffering due to something that has nothing 
to do with us and they are irrationally lashing out. 
We would try to give them the benefi t of the doubt.

So why is it that if someone we don’t know, 
someone who is neutral to us, tries to harm us 
that we almost invariably label them an enemy? 
Someone cuts you off in traffi c and suddenly 
you start talking like a sailor complete with rude 
hand gestures. Maybe they are distracted because 
their spouse just told them they want a divorce, or 
someone close to them has died. Maybe they are 
rushing to the hospital to say a fi nal goodbye. We 
just don’t know, but we are quick to judge.

Often our view of people is frozen. We develop 
a particular impression of someone based on 
certain elements that we exaggerate and then we 
stick them in immovable categories that make it 
diffi cult to change our view of them. This is why 
thinking of someone we don’t like as having been a 
close friend in a previous life can be so helpful. By 
putting them in a different context, in fact, putting 
them in a completely different body, we can more 
easily change our perspective on them. This practice 
helps us break the cycle of seeing people as two-
dimensional characters and to develop fl exibility in 
our view of others.

If you could feel that everyone throughout all 
space and time is a friend, then anyone who attacks 
you would be given the benefi t of the doubt. You 
would try to understand their perspective or try 
to understand that they were lashing out because 
ignorance. This does not mean, however, that we 
allow people to take advantage of us or to harm us. 
We can still say “No” if someone tries to harm us, 
but we do so without hatred. If someone tried to 
physically attack me, I would defend myself even 
though I am a monk, because I don’t want them 
to create the negative karma of having successfully 
harmed me. Defending ourselves, if we try to do 
so skillfully, can be an act of great compassion. 
Perhaps our attacker will learn something in the 
process.

So, as Buddhists, we need to see all beings and 
suffering and as very dear to us, like our best friends. 
In this way, we can develop compassion for them.

In meditation, start with your own friends and 
loved ones. Bring an actual friend or family member 
to mind, and refl ect on how close you are to them. 
(Traditionally, Tibetans start with their own mothers, 
but some people have a diffi cult relationship with 
their mother so that’s not necessary.) Refl ect on 
how you feel when they are suffering and in pain. 
Once you have cultivated this feeling, try to extend 
it to more beings. First try people whom you know 
but feel neutral toward, then try people you don’t 
really like. Finally, try to extend this feeling to 
people you just can’t stand to be around. Don’t rush 
this process. Take your time. 

If we simply try to cultivate compassion because 
Buddha said we need to, it won’t really work. We 
might occasionally have some success in being 
compassionate to other people, but it won’t be 
sustainable. We need to make it personal. Both of 
these techniques – seeing the equality of all beings 
and seeing them as dear to us – rely on us seeing 
our common experience and extending that feeling 
to others.

It’s easy to see the suffering and have compassion 
for the poor, but less so for wealthy people. It’s 
even easier to have compassion for the poor who 
are also attractive, and even more diffi cult to have 
compassion for the wealthy who are also healthy, 
beautiful, and seemingly happy. If someone were 
both poor, ugly, and had a hateful attitude toward 
us, it would be more diffi cult to feel compassion. 
Perhaps the most diffi cult people to have compassion 
for the people who have everything going for them 
– wealth, good looks, health, success, happiness, 
and who at the same time hate us.

There are actually three types of suffering. 
The fi rst is the suffering of misery, or the suffering 
of suffering. It is obvious suffering such as overt 
physical and mental pain from illness, accident, 
hunger, loss of a loved one, etc…. Not everyone 
has this all the time. 

The second type of suffering is the suffering of 
change. Maybe you have something that brings you 
pleasure, but eventually that thing’s ability to give 
pleasure wears off. It might even turn into suffering. 
For example, if you buy a new house or a new car, 
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bị rơi vào trong tám tâm trạng thế gian này. Muốn 
phát triển tâm bình thản và lòng từ bi - mà phần lớn 
là nhắm vào sự coi trọng người khác bao gồm luôn 
cả chúng ta - điều quan trọng là phải nhận diện ra 
tám tâm trạng thế gian này. Hãy để ý khi chúng mới 
phát sinh, thì phải liền buông bỏ. Đưa tâm trí của 
bạn hướng về Phật Pháp và thấy được sự bình an và 
thanh tịnh nơi Phật tánh tự nhiên hiển hiện.

Bây giờ chúng ta hãy quay sang sự “nhận ra tình 
bạn bè”, giai đoạn kế tiếp trong việc rèn luyện tâm 
từ bi.

Như đã nói ở trên và trong buổi nói chuyện lần 
trước của Thầy, chúng ta cần phải nhận ra rằng tất 
cả chúng sinh đã thực sự từng là những người bạn 
với nhau, hay không là gì cả đối với chúng ta, hay là 
kẻ thù của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa 
là chúng ta phải xem tất cả chúng sinh như là người 
dưng đối với chúng ta hoặc là kẻ thù của chúng ta 
trong tất cả mọi thời điểm. Nếu chúng ta xem mọi 
người như là kẻ thù của mình trong mọi thời điểm, 
chúng ta có lẽ sẽ sống trong ảo giác hoang tưởng. 
Sự đau khổ sẽ dâng cao, vì vậy rõ ràng là chúng ta 
không muốn điều đó.

Pa-bong-ka, là một Pháp Sư Tây Tạng vào thế 
kỷ 20, có nói rằng, nếu người mẹ của chính bạn mà 
bị điên cuồng và cố giết bạn bằng một con dao, thì 
bạn không được đáp lại bằng sự thù hận và lòng 
giận dữ; mà thay vào đó, hãy cố dẹp bỏ con dao 
trong tay bà. Một khi chúng ta thân thiết với một 
ai, thì sự thân thiết đó sẽ khắc phục được hành vi 
sai trái. Nếu một người bạn thân cư xử tồi tệ và làm 
tổn thương chúng ta qua một cách nào đó, rất có 
thể là chúng ta sẽ phải cố gắng nghĩ ra cách để sửa 
đổi hành vi của họ. Chúng ta không được từ bỏ họ 
và xem họ như là kẻ thù mỗi khi họ làm cho chúng 
ta khó chịu. Nếu chúng ta đã thực hành Phật Pháp, 
chúng ta cần phải nhớ cho rằng, họ là những chúng 
sinh đau khổ đang cố gắng để có được hạnh phúc 
và hiểu cho rằng, họ chỉ đơn giản làm một nỗ lực 
vụng về để có được hạnh phúc. Hoặc có lẽ họ đang 
đau khổ vì một điều gì đó không liên quan gì đến 
với chúng ta và họ làm dữ là vì thiếu lý trí. Chúng 
ta hãy cho họ cơ hội khi mà chúng ta không biết rõ 
thực trạng tâm trí của họ. Xem tiếp trang 146    

Vậy tại sao, nếu một người nào đó, mà chúng ta 
không quen biết, một người xa lạ với chúng ta, cố 
làm hại chúng ta thì chúng ta lại thường gắn nhãn 
hiệu cho họ là kẻ thù? Có một ai đó lái xe qua mặt 
bạn và đột nhiên bạn lại thái độ giống như một gã 
thủy thủ ra dấu tay thô tục. Có lẽ họ đang bị phân 
tâm bởi vì người bạn đời của họ vừa nói rằng họ 
muốn ly dị, hoặc một người thân nào đó đã chết. Có 
lẽ họ đang vội vã đến bệnh viện để nói lời chia tay 
cuối cùng. Chúng ta thực sự không rõ, mà chúng ta 
lại vội vàng phán đoán.

Thường thì cái nhìn của chúng ta về người khác 
là quá cứng ngắt. Chúng ta tạo ra một ấn tượng đặc 
biệt nào về ai đó dựa trên một số yếu tố mà chúng 
ta phóng đại và rồi sau đó chúng ta lại cứ bám chặt 
vào đó một cách bất di bất dịch khó mà thay đổi 
cách nhìn của chúng ta về họ. Đây là lý do tại sao 
suy nghĩ về một người nào đó mà chúng ta không 
thích thì xem họ đã từng là một người bạn thân 
ở kiếp trước có thể rất hữu ích. Bằng cách đặt họ 
trong một bối cảnh khác, trên thực tế, đặt họ vào 
một cơ thể hoàn toàn khác biệt, chúng ta mới có thể 
dễ dàng thay đổi quan niệm của mình về họ. Việc 
làm này giúp cho chúng ta phá vỡ đi cái vòng lẫn 
quẫn xem người ta như là những nhân vật hai chiều 
và để phát triển sự linh động trong quan niệm của 
mình đối với người khác.

Nếu bạn có thể cảm thấy rằng mọi người trên 
khắp không gian và thời gian đều là bạn bè, khi đó 
bất cứ ai tấn công bạn đều được cho cơ hội là vì có 
nguyên do nào đó mà bạn không biết rõ. Bạn cần 
phải cố gắng tìm hiểu quan điểm của họ hoặc cố 
gắng để hiểu rằng họ đã làm dữ vì sự si mê thiếu 
hiểu biết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là 
chúng ta để cho họ được tay trên lợi thế hoặc làm 
hại chúng ta. Chúng ta vẫn có thể nói “Không” nếu 
có ai đó cố làm hại chúng ta, nhưng chúng ta làm 
như vậy mà không oán thù. Nếu ai đó cố mà tấn 
công Thầy, thì Thầy sẽ bảo vệ lấy bản thân mình 
mặc dù Thầy là một tu sĩ, bởi vì Thầy không muốn 
để cho họ tạo ra nghiệp xấu ác là vì đã hại được 
Thầy. Bảo vệ chính mình, nếu chúng ta cố gắng làm 
như thế một cách khéo léo, có thể là một hành động 
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Vậy là đã 700 năm, 7 thế kỷ trôi qua từ khi 
Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông 
viên tịch, thể nhập vào niết bàn an nhiên tự 

tại. Cả dân tộc Việt Nam đều được biết đến Ngài 
là một bậc quân vương anh minh của đất nước Đại 
Việt, mà cũng là một vị Sơ Tổ của dòng Thiền Trúc 
Lâm Yên Tử. Nói đúng hơn, Ngài là một vị “Vua 
Phật” của Việt Nam.

Theo những tài liệu nghiên cứu về Trần Nhân 
Tông cho thấy: lịch sử Việt Nam chú trọng nói về 
thời gian làm vua, tức “chất vua” của Ngài nhiều 
hơn; còn lịch sử Phật Giáo Việt Nam thì chú trọng 
về thời gian sau khi Ngài xuất gia, tức “chất Phật” 
nhiều hơn. 

Lại có chỗ chia rạch ròi ra hai giai đoạn là khi 
Ngài làm vua thì chỉ đơn thuần là một vị vua, và 
khi Ngài làm Tổ thì chỉ đơn thuần là một vị Tổ. Vì 
có sự thiên lệch đó nên vô tình đã làm giảm đi chất 
“Vua – Phật” toàn bích của Ngài. 

Có thể nói, Đức Trần Nhân Tông khi đang làm 
vua thì đã có “chất Phật” trong đó, và khi xuất gia 
tu hành làm Phật thì vẫn ẩn hiện “chất vua” của một 
vị minh quân thiên tử. 

Vậy, Trần Nhân Tông là một vị vua có “chất 
Phật”, hay vị Phật có “chất vua”, đó là điều chúng 
ta cần suy gẫm và phân tích cho thấu đáo để hiểu 
được một cách toàn diện về con người của Ngài.

Theo quyển “Thế thứ các triều Vua Việt Nam” 
của Nguyễn Khắc Thuần (NXB Giáo Dục – 2000) 
ghi rằng:

Vua Trần Nhân Tông (1258-1308) 
- Họ và tên: Trần Khâm, Phật Kim. 
- Vua là con trưởng của Trần Thánh Tông, thân 

mẫu là Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng thái hậu. 
- Vua sinh ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ 

(1258). 
- Được lập làm thái tử năm Giáp Tuất (1274). 

CHẤT PHẬT VÀ CHẤT VUA TRONG CON NGƯỜI CỦA 
PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

Pháp Đăng

- Được truyền ngôi ngày 22 tháng 10 năm Mậu 
Dần (1279). 

- Ở ngôi 14 năm (1279-1293), nhường ngôi cho 
con là Trần Anh Tông để làm Thái thượng hoàng 6 
năm (1293-1299). 

- Năm 1299, Trần Nhân Tông xuất gia tu hành 
và là người sáng lập ra Thiền Tông Trúc Lâm Yên 
Tử ở nước ta. 

- Vua mất ngày 01 tháng 11 năm Mậu Thân 
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(1308), thọ 51 tuổi. 
- Trong thời gian ở ngôi, vua đã đặt hai niên 

hiệu: Thiệu Bảo: 1279-1285, Trùng Hưng: 1285-
1293

Còn theo “Đại Việt sử ký toàn thư” của sử thần 
Ngô Sĩ Liên thì cuộc đời Trần Nhân Tông chia làm 
ba giai đoạn, gói gọn trong 18 chữ: “Nhân Tông ở 
ngôi 14 năm, nhường ngôi 5 năm, xuất gia 8 năm, 
thọ 51 tuổi”. 

Như vậy, ta thấy vẫn chưa có tài liệu nào khắc 
họa một cách toàn diện về con người của Ngài với 
đầy đủ ý nghĩa của hai chữ “Phật Hoàng” mà người 
đời thường tán tụng.

Trước tiên, chúng tôi xin nói về giai đoạn trước 
khi xuất gia của Ngài. Qua các sử liệu ghi lại, khi 
vua Trần Nhân Tông sinh ra, nước da Ngài có màu 
vàng ròng, nên được vua cha gọi là “Kim Phật” (tức 
Phật Vàng). Vậy nên, khi mới sinh ra, Ngài đã mang 
chủng tướng tốt của Phật, mà có lẽ, vua cha Thánh 
Tông đã đoán biết trước được nên mới đặt thế.

“Thái tử sinh ra ánh sắc vàng 
Khuôn mặt ngời lên đạo hào quang 
Đại Việt lừng danh Vua nước Nam”. 
(Kim Phật – Hoàng Quang Thuận)

Vậy “chất Phật” đã ẩn hiện trong Ngài từ lúc 
mới sinh ra. Rồi khi lớn lên giữa chốn kinh đô 
Thăng Long phồn hoa đô hội, Ngài vẫn tỏ rõ tâm 
đạo phi phàm của mình. 

Năm 16 tuổi, Ngài muốn xuất gia nhưng vua 
cha không thuận và lập Ngài làm thái tử. Rồi hai 
lần xin nhường ngôi lại cho em là Đức Việp nhưng 
phụ hoàng Thánh Tông vẫn không chấp thuận và đã 
truyền ngôi lại cho Ngài. 

Qua đó, chúng ta có thể khẳng định được một 
“chất Phật” đã hiện hữu rất sâu đậm trong con người 
của vua Trần Nhân Tông từ khi Ngài còn nhỏ đến 
khi làm vua. 

Sở dĩ Ngài lên ngôi là vì lòng hiếu kính, tuân 
lệnh của vua cha, giống như thái tử Tất-Đạt-Đa khi 
xưa vì hiếu thuận với vua Tịnh Phạn mà phải cưới 
công chúa Da-Du-Đà-La và sinh La-Hầu-La vậy. 
“Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, thế 
nên, một vị minh quân không thể không hiếu thảo 
được.

Lúc này, ta có thể nói Trần Nhân Tông là một vị 
vua mang “chất Phật”. Thế mới hay, nếu không có 
sự làm vua này thì sự “vứt bỏ ngai vàng như chiếc 
dép rách” của Ngài có ý nghĩa to lớn chăng? Và 
danh từ “Phật Hoàng” mà mọi người tán tụng Ngài 
có tồn tại không? 

Phải có giai đoạn làm vua này thì giai đoạn làm 
Phật lúc sau mới thật sự cao cả, và càng làm cho giá 
trị về con người của Ngài thêm tôn quý. Cũng nhờ 
có làm vua mà Ngài mới có thể áp dụng đạo Phật 
vào để giáo hóa toàn dân. 

Vậy nên, gẫm lại gương Ngài mà chúng ta tự 
cảm thấy hổ thẹn. Ngài là một vị vua ngồi trên chín 
bệ, phải lo cho quốc gia, cho thiên hạ với trăm mối 
ngổn ngang nhưng Ngài vẫn hiểu Đạo một cách sâu 
sắc và thấu đáo. 

Còn như chúng ta đây có “trăm mối ngổn ngang” 
như Ngài không mà lại than rằng không có thời gian 
để học đạo, tu đạo, gẫm xem có đúng hay chăng?

Trong thời gian 14 năm trị vì của Trần Nhân 
Tông, có thể nói, đây là một giai đoạn lịch sử đầy 
biến động nhưng cũng là giai đoạn mang đậm hào 
khí của dân tộc, một triều đại được sử sách ca ngợi 
là một trong triều đại anh minh, thái bình và thịnh 
trị nhất trong lịch sử nước ta. 

Sở dĩ có được một triều đại như thế là do sự 
anh minh và tài đức của vua Trần Nhân Tông. Ngài 
biết áp dụng giáo lý đạo Phật vào công cuộc giữ 
nước, bình thiên hạ. Chính vì lãnh hội được tinh 
thần “dĩ thiên hạ chi dục vi dục, dĩ thiên hạ chi tâm 
vi tâm” (lấy cái muốn của mọi người làm cái muốn 
của mình, lấy tâm của mọi người làm tâm của mình) 
của ông nội là vua Trần Thái Tông mà vua Trần 
Nhân Tông đã triệu tập hai cuộc hội nghị dân chủ 
vô tiền khoáng hậu trong lịch sử là hội nghị Bình 
Than (1282) và hội nghị Diên Hồng (1285), huy 
động sức mạnh toàn dân chống giặc Nguyên Mông 
xâm lược. 

Có thể thấy, đó là lần đầu tiên trong lịch sử thể 
hiện tinh thần dân chủ và bình đẳng. Nếu chẳng 
phải là một vị vua thấm nhuần giáo lý thì chẳng làm 
được vậy. Phải chăng Ngài huy động chiến tranh đó 
là không có “tâm Phật”, là phạm giới sát? 

Bởi đây không phải là cuộc chiến tranh phi 
nghĩa mà là cuộc chiến tranh chống xâm lược để giữ 
yên bờ cõi, bảo vệ sự bình yên của dân tộc và của 
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nước Đại Việt ngàn đời sau. Đó chính là “sát nhứt 
miêu, cứu vạn thử”, chẳng phải tâm lượng của bậc 
trượng phu thì làm sao làm được như vậy. 

Hơn nữa, đây là ý của toàn dân chứ không phải 
ý kiến chủ quan nơi Ngài. Ngày xưa, vua Lương Võ 
Đế ở Trung Quốc khi bị giặc Hầu Cảnh kéo quân 
vây thành Kiến Khang, quần thần xin vua cho đánh 
nhưng vua không cho, ra lệnh bế thành, tụng kinh 
cầu nguyện cho giặc lui. Kết quả giặc chẳng lui mà 
vua lại bị mất nước và giết chết. 

Nếu xét hành động của vua Lương Võ Đế – một 
ông vua mộ đạo – thì có đúng với tinh thần tích cực 
nhập thế của Phật giáo không? Trái lại, vua Trần 
Nhân Tông biết lúc nào chưa cần đánh và lúc nào 
nên đánh mà vẫn không rời đạo lý. Đó là vì đã hiểu 
sâu được tinh thần uyển chuyển, sống động, nhập 
thế tích cực, “tùy duyên nhi bất biến, bất biến nhi 
tùy duyên” của đạo Phật. 

“Sống thiền” chẳng phải là sống nơi rừng núi 
không người, không “tiếp duyên xúc cảnh”, mà 
“sống thiền” là sống giữa nơi “động” mà lòng luôn 
“bất động”. Kể cả lúc lâm triều, lúc ngồi trên yên 
ngựa vẫn gọi là “sống thiền” vậy! 

Nói về đạo đức của vua Trần Nhân Tông, toàn 
dân đều ca tụng Ngài là bậc “minh quân chi chúa”, 
thương dân như con. Chẳng những thế, đối với bọn 
giặc Nguyên Mông, Ngài vẫn muốn đem chí dung 
tâm để thay cường bạo, lấy đại hùng từ bi để chiến 
thắng hung tàn. 

Trong lịch sử còn ghi lại: “Khi bộ tướng của 
Ngài chém được đầu Toa Đô đem đến dâng trước 
thuyền rồng, thương cho viên tướng giặc vì vô minh 
mà lâm vào tội ác đến nỗi chết không toàn thây, 
Ngài liền cởi áo bào đang mặc quẳng cho bọc thủ 
cấp của Toa Đô”. 

Chính tấm lòng nhân đạo, đức độ thấm đượm 
“chất Phật” trong con người của Ngài đã làm nên 
một chiến thắng vẻ vang cho dân tộc, đem lại sự 
thịnh trị cho đất nước Đại Việt mà ngàn đời sau, sử 
sách còn ca ngợi mãi:

“Xã tắc hai phen chồn ngựa đá 
Non sông nghìn thuở vững âu vàng”. 
(Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã 
Sơn hà thiên cổ điện kim âu).

Quả thật, nếu vua Trần Nhân Tông chẳng áp 
dụng giáo lý đạo Phật vào việc “tu thân, tề gia, trị 
quốc, bình thiên hạ” thì đất nước ta có được một 
triều đại hùng cường như thế không? 

Sử thần Ngô Sĩ Liên đã ghi nhận về Ngài như 
sau: “Trần Nhân Tông trên nhờ từ cung tỏ rõ hiếu 
đạo, dưới dùng người hiền lập nên võ công, không 
phải bậc nhân minh, anh minh thì làm sao được như 
thế!”(Đại Việt sử ký toàn thư). 

Vậy cũng đủ cho ta thấy “chất vua” và “chất 
Phật” cùng hiện hữu trong con người của Ngài. Bởi 
thế, vua Trần Nhân Tông được mọi người tôn xưng 
bằng mỹ hiệu “Phật Hoàng” là vậy.

“Đạo lý Nhân Tông sáng ngời Đông Á 
Việt Nam năm châu rạng rỡ tiên rồng”. 
(Phật Hoàng Trần Nhân Tông - nhạc sĩ Chúc 

Linh).

Ngay như lúc đang ngồi trên ngôi chín bệ, quyền 
uy tột bực mà Ngài vẫn biết rằng:

“Mình ngồi thành thị 
Nết dùng sơn lâm 
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh 
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm.” 
(Cư Trần Lạc Đạo Phú – hội thứ nhất)

Nếu chẳng phải một vị Phật hóa sinh thì được 
vậy chăng? Thế nên, khi Ngài làm vua thì cũng đã 
làm Phật rồi. Thử hỏi xưa nay được bao nhiêu vị 
vua như Ngài? “Cư trần lạc đạo” hay “cư trần bất 
nhiễm trần” là diệu dụng của Thiền. 

Hiểu được như vậy, vua Trần Nhân Tông đã xây 
dựng cho toàn dân một nền luân lý đạo đức học 
Phật giáo thật sống động và thiết thực, không bi 
quan, yếm thế, mở ra một cái nhìn toàn diện và tích 
cực trong triều đại nhà Trần. Bởi vậy, trong cung 
vua Trần có một ánh sáng thiền, luôn thường chiếu 
mãi. Có một thi sĩ đã làm bài thơ “sống” rằng:

“Sống là động mà lòng luôn bất động 
Sống yêu thương mà lòng chẳng vấn vương 
Sống hiên ngang giữa danh lợi chẳng màng 
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.
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“Thiền” là sống nơi cái “động” mà nhận ra cái 
“bất động” thường hằng, sống giữa trần mà không 
nhiễm trần, “tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên 
mặc áo xiêm”. Như thế mới gọi là “an nhàn thể tính”. 
Trong giai thoại nhà Thiền có một câu chuyện:

Có một vị tăng hỏi một vị thiền sư: 
- Chẳng lẽ ngày nào cũng mặc áo, ăn cơm? 
Vị thiền sư hỏi lại: 
- Vậy chứ ông muốn sao? 
- Làm sao để không mặc áo, ăn cơm? 
Thiền sư trả lời: 
- Thì hãy mặc áo, ăn cơm! 
Vị tăng ngơ ngác: 
- Con chưa hiểu. 
Thiền sư bảo: 
- Thôi, cứ về mặc áo, ăn cơm đi!
“Mặc áo, ăn cơm” là những chuyện thường 

nhật, những chuyện sinh tử. Vậy muốn thoát khỏi 
sinh tử mà không tu tập ngay nơi sinh tử thì giải 
thoát được chăng? 

Bởi vậy, thiền sư mới bảo “cứ về mặc áo, ăn 
cơm đi!”. Thế nên, ngay nơi sinh tử mà ngộ ra được 
cái vô sinh bất tử, ngay đời thường mà thấy được 
những diệu lý phi thường của các pháp, ngay nơi 
trần mới tu được cái bất nhiễm trần. 

Như thế, phiền não chẳng khác bồ đề, ta bà 
không ngoài tịnh độ. Ngài Trần Nhân Tông cũng đã 
nói trong bài “Cư Trần Lạc Đạo”: 

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 
Gia trung hữu bảo hưu tầm mích 
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. 
(Ở đời vui đạo hãy tùy duyên 
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền 
Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm 
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.)

Bài thơ cho thấy “chất Phật” của vua Trần Nhân 
Tông được hiển bày một cách rõ rệt và thấu đáo, 
liễu ngộ được cái cốt lõi của thiền, đó là:

“Bụt ở trong nhà, chẳng phải tìm xa 
Nhân khuấy bản nên ta tìm Bụt 
Đến cốc hay chỉn Bụt là ta”.

Có thể nói rằng, lúc này, Ngài là “tướng vua” 
mà “chất Phật”. Một khi đã liễu hội được cái đó thì 
ngai vàng, áo mão còn có ý nghĩa gì đâu. Vậy nên:

“Áo mão, kim đai theo dòng nước 
Chuông từ, mõ trúc, vọng chân không 
Phật pháp vô biên, tâm vô lượng 
Bồ đề thơm ngát, tỏa mười phương”.

Năm 1293, Ngài truyền ngôi lại cho Trần Anh 
Tông rồi đi xuất gia ở Vũ Lâm, Ninh Bình. Rũ sạch 
hết muôn vàn thế sự, lên núi ẩn tu, vậy có phải Ngài 
lánh đời, yếm thế chăng? Và “chất minh quân” của 
Ngài cũng chẳng còn sao? 

Chẳng phải vậy! Bởi khi làm vua, Ngài đã thấm 
nhuần “chất Phật” và bây giờ xuất gia tu Phật, Ngài 
cũng vẫn còn “chất minh quân”, nhưng có điều khác 
là không phải biểu hiện “chất vua” đó trên khía 
cạnh chính trị, quốc gia thế sự mà biểu hiện trên 
khía cạnh đạo đức, nếp sống luân lý của toàn dân. 

Đây là chỗ nhiều người hay nhầm lẫn nên chúng 
ta cần phải hiểu thông rành rẽ để tránh hiểu sai về 
con người của Ngài. Nhà thơ – tiến sĩ Hoàng Quang 
Thuận đã viết trong tập thơ “thi vân Yên Tử”:

“Non xanh cắt tóc dứt trần duyên 
Vua đến nơi đây để nhập thiền 
Không phải trốn đời và yếm thế 
Cứu đời, nhập thế với Phật tiên”.

Cởi áo hoàng bào, khoác áo cà sa, Ngài vẫn để 
mắt theo dõi từng bước đi của triều đại, chăm chút 
đời sống tâm linh của muôn dân. Ngài du hóa khắp 
nơi, khuyên chúng dân làm lành lánh dữ, tu thiện. 
Tùy từng căn cơ thượng hạ mà Ngài truyền dạy 
pháp tu cho mọi người được an lạc nơi tự thân. Đó 
chẳng phải là tư cách của một bậc minh quân lo cho 
dân đó sao? 

Thế nên, “chất Phật” và “chất vua” cùng tồn tại 
trong con người của Ngài qua mọi giai đoạn của 
cuộc đời, chỉ có điều là ứng với từng giai đoạn thì 
Ngài tùy duyên mà ứng hiện chất ấy đậm nét hơn 
thôi. Mặc dù vậy, thể tánh của Ngài lúc nào cũng 
lặng lẽ, rỗng rang, tự tại giữa dòng đời.
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“Phải quấy niệm rơi theo hoa sớm 
Lợi danh tâm lạnh với mưa đêm”. 
(Thị phi niệm trục triêu hoa lạc 
Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn). 
- Sơn Phòng Mạn Hứng -

Qua bài “Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca”, 
ta có thể thấy hết được sự an nhiên tự tại phi phàm 
của Ngài, thật khó mà tả hết được:

“Kiếm chốn dưỡng thân 
Vắng vẻ ngàn kia 
Thân lòng hỷ xả 
Thanh nhàn vô sự 
Quét tước đài hoa 
Thờ phụng Phật trời”.

Tóm lại, Trần Nhân Tông là một vị vua hay một 
vị Phật đều như một, không khác, đều là một Bậc 
giác ngộ được lý thiền, tu hành giải thoát. Chúng ta 
học Ngài không phải nơi vua, cũng chẳng phải nơi 
Phật, mà là nơi sự giác ngộ, giải thoát của Ngài. 

Ngày xưa, Ấn Độ có một vị thái tử xuất gia tu 
thành Phật, thì Việt Nam lại có một vị vua đi tu 
thành Tổ, khai sinh ra dòng Thiền Trúc Lâm Yên 
Tử của Việt Nam. 

Đây là niềm tự hào cho cả dân tộc Việt Nam nói 
chung và cho Phật Giáo Việt Nam nói riêng đối với 
các nước bạn. Gương sáng của Đức Điều Ngự Giác 
Hoàng Trần Nhân Tông vẫn truyền mãi cho ngàn 
đời sau biết về một vị “Vua Phật Việt Nam”.

“Được làm vua chăn dân trăm họ 
Được làm Phật cứu độ muôn loài 
Ngạn cổ ngàn xưa đâu có sai 
Vua Trần đã hóa thành Vua Phật 
Tây Phương kề cận Phật Như Lai”. 
(Vua Phật – Hoàng Quang Thuận) 

Pháp Đăng 

(thuongchieu.net)

Hermann Hesse 

Stages

As every flower fades and as all youth 
Departs, so life at every stage, 
So every virtue, so our grasp of truth, 
Blooms in its day and may not last forever. 
Since life may summon us at every age 
Be ready, heart, for parting, new endeavor, 
Be ready bravely and without remorse 
To find new light that old ties cannot give. 
In all beginnings dwells a magic force 
For guarding us and helping us to live. 
Serenely let us move to distant places 
And let no sentiments of home detain us. 
The Cosmic Spirit seeks not to restrain us 
But lifts us stage by stage to wider spaces. 
If we accept a home of our own making, 
Familiar habit makes for indolence. 
We must prepare for parting and leave-taking 
Or else remain the slaves of permanence. 
Even the hour of our death may send 
Us speeding on to fresh and newer spaces, 
And life may summon us to newer races. 
So be it, heart: bid farewell without end.
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“Lúc này ngài lại đi khắp các ngọn núi.
Bảo Sát thưa rằng, “Tôn đức tuổi đã cao mà cứ 

xông pha sương tuyết thì mạng mạch Phật Giáo sẽ 
thế nào?ˮ

Thượng Hoàng đáp: “Thời ta đã đến, vì thế ta 
muốn làm kế lâu dài mà thôiˮ.

Ngày mồng 5 tháng mười, gia đồng của Công 
Chúa Thiên Thụy lên núi tâu: “Công Chúa Thiên 
Thụy mệt nặng, xin gặp Điều Ngự để chếtˮ. Vua 
nghe xong, trầm ngâm nói: “Cũng là thời tiết thôiˮ.

Rồi chống gậy xuống núi, chỉ có một người đi 
theo với ngài… Ngày 15 tháng mười, sau khi dặn 
dò xong xuôi, ngài lại quay về núi. Ngủ đêm ở chùa 
Báo Ân của Siêu Loại.

Tờ mờ sáng ngài đi đến chùa thôn Cổ Châu và 
tự tay đề lên vách bài kệ:

Số đời một hơi lặng
Tình trần hai biển trăng
Cung ma chi sá kể
Nước Phật xuân không cùng
(Thế số nhất tức mặc
Thời tình lưỡng hải ngân
Ma cung hồn quản thậm
Phật quốc bất thắng xuân)”

Đây là bài thơ cuối cùng của vua, vì sau đó ngày 
18 ngài lên núi Ngọa Vân, đến ngày 1 tháng 11 thì 
an nhiên ra đi.

Điều trước tiên chúng ta ghi nhận là không có 
một vị vua nào, không có một thiền sư nào của Việt 
Nam mà những ngày cuối cùng, những giờ phút 
cuối cùng được sử sách ghi lại một cách chi tiết như 
ngài. Có phải đời ngài gắn bó quá nhiều với lịch sử 
nên lịch sử cũng công bằng mà không sơ sài giản 
lược với ngài?

Bài thơ cuối cùng. Đó là những lời nói cuối 

TRẦN NHÂN TÔNG:
NƯỚC PHẬT XUÂN KHÔNG CÙNG

Nguyễn Thế Đăng

Tượng Phật Hoàng TRẦN NHÂN TÔNG

cùng ở đỉnh cao nhất của một cuộc đời của mình, 
đang sắp sửa nhảy vào vực thẳm ngăn cách đời này 
với đời khác, hay vực thẳm ngăn cách đời này với 
cái Vô Hạn. Thế nên, ít ra, nó phải nói lên tâm thức 
mình khi ở đỉnh cao nhất của đời mình. Huống gì, 
việc cố tình viết lên vách chùa, đây là một gửi gắm, 
một thông điệp cho những đời sau.

Ở đây chỉ là một cố gắng nghiên cứu, học hỏi, 
bắt chước, để sống là theo ngài. Để làm được việc 
đó, chúng ta cố gắng tìm ra những gì là thực chất, 
là nội dung và động cơ của đời ngài. Có lẽ đó là cái 
mà ngài muốn để lại cho đời sau, chứ không phải 
lịch sử của cuộc đời ngài và thời đại ngài, dù chúng 
có vinh quang đến mấy, vì lịch sử thì không thể nào 
được lập lại.

Thế số nhất tức mặc. Số đời là một hơi thở tịch 
lặng. Một cuộc đời với nhiều biến cố, vừa là một nhà 
vua, một nhà chiến lược, một nhà chính trị, một nhà 
quân sự ngoại giao, lại có trách nhiệm như một quốc 
sư, việc gì của ngài cũng để lại dấu ấn lớn trong lịch 
sử, thế mà cuộc đời ấy với ngài chỉ là một hơi thở. 
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Hơn nữa, một hơi thở im lặng, một hơi thở tịch diệt. 
Một hơi thở của thiền định, của chánh định.

Một cái tâm với nhiều hoạt động như vậy mà 
vẫn tịch diệt. Với nhiều cái sanh ra như vậy mà vẫn 
vô sanh. Sống với nhiều sự việc như vậy mà vẫn là 
vô sự. Tâm vô sự bởi vì tâm sanh tử đã “nhàn”, đã 
“mỏi”, đã “lão”, chỉ còn tánh Không ngự trị, chỉ còn 
một chánh định của tánh Không:

Ai buộc mà đi cầu giải thoát
Chẳng phàm đâu phải kiếm thần tiên
Vượn nhàn, ngựa mỏi, người cũng lão
Y cũ am mây một sập thiền
(Sơn phòng mạn hướng)

Có thể nào nhiều việc, rất nhiều việc mà nơi 
mỗi công việc đều là một giải thoát? Do đó là người 
vô sự. Điều này Kinh Kim Cương trong hệ thống 
Bát Nhã, một kinh chính yếu của truyền thống Phật 
Giáo Việt Nam đã chỉ ra. Thiền Tông cũng chỉ ra. 
Ngài là một thiền sư, lại là người mở đầu một dòng 
Thiền, ngài hẳn phải thân chứng cái tâm Không vô 
sự đó, cái tâm kim cương không ô nhiễm đó.

Một cái tâm đã đạt đến cái bản tánh của nó là 
tánh Không thì “Phướn cũng chẳng động, gió cũng 
chẳng động”, như lời của Lục Tổ Huệ Năng nói 
trong phẩm Tựa của Pháp Bảo Đàn Kinh.

Còn đây là lời của ngài về những việc làm của 
mình:

Công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi
Quách nhiên bất thức, tai ngu nghe ắt còn vang
(Cư Trần Lạc Đạo Phú, hội thứ 9).

Bài kệ trong phần chú thích của Cư Trần Lạc 
Đạo Phú có thể tóm tắt “tâm địa”của ngài, “một hơi 
thở lặng” của ngài, “một sập thiền” của ngài:

Tất cả muôn pháp
Đều từ tâm sanh
Tâm không chỗ sanh
Pháp không chỗ trụ.
Nếu đạt tâm địa
Ứng dụng vô ngại
Không gặp thượng căn
Thận trọng chớ nói.

Chính vì “đạt tâm địa, tâm không chỗ sanh. 
Pháp không chỗ trụ” mà cuộc đời ngài chỉ là sự 
“ứng dụng vô ngại” của tâm ấy. Cuộc đời ngài là 
sự khai triển của tự do vô ngại của tánh Không vào 
trong thời cuộc ngài đang sống. Sự bất biến tùy 
duyên ấy là một hơi thở tịch lặng, một hơi thở tịch 
lặng của tánh Không.

Thời tình lưỡng hải ngân. Tình trần hai biển 
trăng. Lưỡng hải ngân, theo chú thích trong Thơ 
Văn Lý Trần của Viện Văn Học, 1989, là hai con 
mắt. Các dịch giả khác đều dịch với ý là hai con 
mắt. Ở đây dịch “hai biển ngân” là “hai biển trăng”.

Thế và thời điều để chỉ đời, trần gian. Nhưng 
thế ám chỉ không gian nhiều hơn. Thời thì chỉ thời 
gian nhiều hơn.

Tình trần hai biển trăng. Cuộc đời, thế thời lên 
xuống trôi qua. Với biết bao biến cố, nhưng tất cả 
được nhìn bằng đôi mắt đầy ánh sáng, hai biển 
trăng.

Đôi mắt đầy ánh sáng là đôi mắt của “tính 
sáng”. “Tính sáng” được nói đến trong 3 hội đầu 
trong Cư Trần Lạc Đạo Phú gồm 10 hội. Bảy hội 
sau không còn dùng hai chữ tính sáng, nhưng dù 
dùng những chữ khác thì vẫn cùng một nghĩa: huệ 
nhật, tính thức, tính sáng soi, vô tâm, lòng trong 
sạch, lòng minh kính, lửa giác ngộ, thánh trí, Bồ đề 
thêm sáng… Nhờ đôi mắt của tính sáng, đôi mắt là 
tính sáng ấy mà tình trần trở nên thanh tịnh, trở nên 
giải thoát khỏi nhân duyên sanh diệt:

“Nhận biết làu làu lòng vốn, chẳng ngại bề thời 
tiết nhân duyên.

Dồi cho vằng vặc tính gương, nào có nhuốm 
căn trần huyên náo.ˮ

(Hội 6)

Nhờ đôi mắt tính sáng này mà thấy, mà quán 
thấy lời dạy trong bài kệ chấm dứt Kinh Kim 
Cương: “Tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, 
ảnh; như sương cũng như chớp; hãy nên quán như 
thế.”

Ngài ở trong tính sáng ấy nên ngài thấy:

Cốc hay thân huyễn
Chẳng khác phù vân
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Vạn sự giai không
Tựa dường bọt biển.
(Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca).

Tính sáng này là ánh sáng căn bản, ánh sáng 
bổn nguyên, là Tịnh Quang (Clear Light, Skt: 
abhasvara, TT: od-gsal) của Phật Giáo Ấn Độ - Tây 
Tạng như hiện nay chúng ta thấy. Quả thật, Phật 
Giáo dù ở đâu, dù có thể chẳng hề tiếp xúc liên lạc 
với nhau, dù có những phương tiện tu hành khác 
nhau vẫn luôn luôn đi đến một thực tại tối hậu, đi 
chung một hướng, một đại đạo, một Phật Đạo vậy.

Chính nhờ đôi mắt hai biển trăng này, đôi mắt 
của tính sáng này mà nhìn “Thấy các tướng chẳng 
phải tướng tức thấy Như Lai” (Kinh Kim Cương). 
Chính đôi mắt hai biển trăng này mà thấy Nước 
Phật: “Nước Phật xuân không cùng”.

Ma cung hồn quản thậm. Phật quốc bất thắng 
xuân. Cung ma chi sá kể, cung ma chẳng ‘nhằm 
nhò’ gì, cung ma không còn nữa. Còn nước Phật thì 
xuân không cùng, xuân khôn xiết, xuân ‘hết sẩy’. 
Sanh tử (cung ma) không còn bóng dáng, tất cả chỉ 
một vị Niết Bàn.

Đây là kết quả tất nhiên của hai câu đầu. Thế 
giới, với người ngộ đạo, đã được lộn trái trở lại: 
sanh tử lộn ngược thành Niết Bàn. Đời sống có ý 
nghĩa là không tịch. Đời sống là sự biểu hiện của 
tính sáng. Đời sống tự nó là giải thoát, là Niết Bàn.

Chúng ta cần lưu ý đều này nữa. “Nước Phật” ở 
đây không chỉ có nghĩa là Niết Bàn thanh tịnh tịch 
diệt mà ngài tự chứng, mà đó còn là nước Đại Việt 
mà ngài trực tiếp lãnh đạo và trang nghiêm. Nước 
Phật đây là một nước Đại Việt được Phật hóa từ 
trong ra ngoài, từ ngoài vào trong như hai câu thơ 
khi ngài chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 
hai, trở lại Thăng Long:

Xã tắc hai lần phiền ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng.

Chúng ta thấy câu đầu “Số đời một hơi thở 
lặng” nói đến sự tịch diệt của tâm và do đó của tất 
cả các pháp. Đấy là nghĩa Tịch của tâm. Câu hai nói 
đến “tính sáng soi” của tâm và của tất cả các pháp. 
Đấy là nghĩa Chiếu của tâm. Tâm gồm hai phương 
diện Tịch và Chiếu. Tâm là Tịch Chiếu.

Tâm gồm hai phương diện Tịch và Chiếu, dùng 
những chữ tương đương là Chỉ và Quán, hay Định 
và Huệ (xem phẩm Định Huệ trong Pháp Bảo Đàn 
Kinh). Thiền là sự việc Tịch Chiếu đồng thời, Chỉ 
Quán đồng thời, Định Huệ đồng thời. Và vì Tịch 
Chiếu đồng thời, Chỉ Quán đồng thời, nên Thiền 
tương ưng với bản tâm vốn Tịch Chiếu viên mãn, 
vốn Chỉ Quán viên mãn, vốn Định Huệ viên mãn. 
Quả của Thiền là cái tâm Tịch Chiếu viên mãn này:

Cái Tịch Chiếu vốn tự nhiên của bản tâm cũng 
tức là cái Chân Không Diệu Hữu của Đại Thừa.

Tịch là phương diện bên trong. Chiếu là phương 
diện bên ngoài. Kết hợp và nâng cấp cả hai cho đến 
viên mãn hợp nhất là con đường Đại Thừa:

“Sạch giới lòng, chùi giới tướng, nội ngoại nên 
Bồ tát trang nghiêm”

(Hội thứ 6)

“Dựng cầu đò, dồi chiền tháp, ngoại trang 
nghiêm sự tướng hãy tu. 

Săn hỷ xả, nhuyễn từ bi, nội tự tại kinh lòng 
hằng đọc”

(Hội thứ 8)

LỜI PHẬT DẠY

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
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Con đường Bồ Tát gồm hai sự tích tập: tích tập 
trí huệ (nội) và tich tập phước đức (ngoại). Cũng 
chính nhờ tích tập trí huệ mà đắc Pháp Thân; và 
tích tập phước đức mà có Báo Thân và Hóa Thân. 
Con đường Bồ Tát là con đường đầy đủ cả “nội và 
ngoại”, đầy đủ huệ và phước:

“Phúc tuệ gồm no, chỉn mới khá nên người thực 
cốc (biết)”

(Hội thứ 8)

Chúng ta thấy Trần Nhân Tông là người “Phúc 
tuệ gồm no”. Con đường Điều Ngự Giác Hoàng đã 
đi là con đường Bồ Tát Hạnh. Ngài đã phụng sự 
không mệt mỏi cho xã hội, cho quốc gia dân tộc và 
cho chúng sanh cho đến hơi thở cuối cùng.

Sự phụng sự không mệt mỏi đó y cứ trên nền 
tảng trí huệ, trên nền tảng Thiền:

Biết vậy!
Miễn được lòng rồi
Chẳng còn phép khác
Gìn tính sáng, tính mới hầu an,
Nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác.
Dứt trừ nhân ngã, thì ra tướng thực kim cương,
Dừng hết tham sân, mới lảu lòng màu viên giác.
(Hội 2)

Vậy mới hay
Bụt ở trong nhà, chẳng phải tìm xa
Nhân quên gốc nên ta tìm Bụt
Nếu biết rồi chỉn Bụt là ta.
(Hội 5)

Chúng ta cần học tập, sống theo Điều Ngự 
Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Chúng ta cần kế thừa 
Thiền của Trần Nhân Tông. Thiền ấy đặt hai chân 
lên cuộc đời cụ thể này bằng Bồ Tát Hạnh. Bởi vì 
có đi trên con đường Thiền với Bồ Tát Hạnh, chúng 
ta mới tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình và đóng góp 
phần mình làm cho xã hội sống được một đời sống 
có ý nghĩa. 

Source: thuvienhoasen

Cuộc Đời
Cuộc đời như cuốn phim dài 
Mở mắt tập một lớn rồi tập hai 
Ra đời rồi phải nhập vai 
Mưu cầu hạnh phúc tiền tài lợi danh 
Tưởng đâu mọi sự tốt lành 
Ngờ đâu thế sự tranh giành hơn thua 
Cũng vì một chút hơn thua 
Đan tâm hã m hại lọc lừa dối gian 
Người thua lệ đổ hai hàng 
Kẻ thắng thì lại hiên ngang với đời 
Ngờ đâu vật đổi sao dời 
Kẻ thắng nay lại tơi bời ruột gan 
Người thua nay lại huy hoàng 
Giờ con tỉnh ngộ hai hàng lệ xa 
Chắp tay quỳ hướng Phật đà 
Thiện tâm con giữ gian tà lánh xa 
Cho đời đẹp mãi bài ca
Màn nhung khép lại liên hoa con về.

Pháp Lạc
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Có những tiếng những lời 
những âm thanh nghe 
hoài không chán, nghe 

mãi không quên, không nghe 
thì trông ngóng đợi chờ. Tiếng 
nói của người thương kẻ nhớ kẻ 
đợi người mong, âm thanh của 
những ngọt ngào êm dịu, lời ru 
miên man đưa ta về miền gợi 
nhớ, những yêu thương da diết 
chôn dấu trong từng góc khuất, 
những trăn trở buồn vui có dịp đi 
qua. Và còn nữa, những thứ mà 
lúc nào ta cũng trông mong, lời 
khen tán thưởng tiếng vỗ tay tung 
hô của thiên hạ.

Có những thứ tiếng chỉ nghe 
một lần là không muốn nghe, 
nhắm mắt bịt tai ngày chán đêm 
phiền. Âm thanh của những người 
ta ghét cay ghét đắng, những gì 
ta chẳng ưa chẳng thèm, chẳng 
muốn nhìn mặt, chẳng muốn 
nghe tên, những đắng cay ngậm 
ngùi nằm im trong sâu thẳm ta 
sợ động vào khuấy lên. Và còn 
có sự phiền muộn thi nhau rượt 
đuổi theo âm thanh ngôn ngữ, lời 
chê bai phê phán tiếng thở dài cằn 
nhằn mọi lúc mọi nơi, ôm chặt 
lấy ta khiến ta sống trong lo sợ 
não phiền chưa biết đến bao giờ 
mới thoát ra được.

Những trạng thái và tâm cảnh 
đó, đều là những nguyên nhân và 
mầm mống làm cho ta trôi lăn 
trong đau khổ. Sự đắm nhiễm tham 

ái cứ liên tục dâng cao, không còn 
khoảng trống để ta hít thở, nếu ta 
không biết kìm chế giữ tâm cho 
thật bình thản, thì sẽ tăng trưởng 
lòng kiêu mạn và lớn mạnh của 
bản ngã, sự nguy hại ngày càng 
gia tăng, nghiệp quả bất thiện 
ngày càng sâu dày. Muốn thoát ra 
không còn vấn vương lệ thuộc, là 
khi ta biết chuyển hoá thành lòng 
từ ái bi mẫn, thăng hoa nội tâm để 
được trong sáng thảnh thơi, lắng 
nghe con tim chân thật của mình 
mách bảo, biết dâng hiến cho đời 
những giá trị an lành cao đẹp.

Trong tận cùng sâu xa dấu 
chôn những ẩn mang vi tế trú 
ngụ, đâu đó trong ta vẫn ưa thích 
lưu luyến nghe theo những gì 
bản năng mách bảo xúi giục, và 
ngược lại chán ghét những gì ta 
không vừa ý bằng lòng. Chỉ với 
hai thứ khen chê thương ghét và 
với cái tâm phân biệt ưa thích 
đắm nhiễm, mà làm cho ta đi hoài 
đi mãi loanh quanh trong cõi mịt 
mùng tăm tối, mãi lang thang đếm 
bước trên từng cuộc lữ vẫn chưa 
thấy đâu là bờ mê bến ngộ. Từng 
ý nghĩ và hành động chứa đầy lo 
sợ bất an, tâm tư nhọc nhằn trĩu 
nặng khô héo rã rời, khổ đau vây 
quanh nghe vô thường đếm bước. 
Thời gian qua mau tâm thức đợi 
mong lỗi nhịp, những biến động 
luân phiên vổ vào từng ý niệm. 
Đêm lại đêm mộng gối chốn vô 

thường, tìm đâu điểm dừng mong 
manh trên lối về lữ thứ, tay trắng 
tay lòng đắng lòng phận làm cam 
chịu, có không được mất vây 
quanh đứng đợi tự bao giờ.

Một khi ta nghe những não 
phiền thị phi, tranh giành dối gạt, 
mưu mô chiếm đoạt, hơn thua 
giành giựt, gọi mời rỉ rã, ngọt 
bùi thương tiếc, những vớ va vớ 
vẫn. Trong ta lại khởi lên phiền 
muộn đắm say, sống với cái tâm 
tưởng bất định, tự mình đánh mất 
làm khổ chính mình. Dĩ nhiên 
ta không thể nhắm mắt bịt tai, 
phong tỏa mọi ngõ ngách đi lại, 
điều quan trọng ta hướng cái nghe 
đó cho mục đích cao cả, dẫn cái 
nghe đến với sự trong sáng trọn 
vẹn như thật, không tạo sức ép sự 
căng thẳng sẽ đưa đến bế tắc và 
khủng hoảng. Nếu ta không làm 
chủ được thân tâm, vận dụng trí 
tuệ sáng soi, hành xử đúng mực, 
thì sẽ khiến cho tâm tánh của 
mình chạy theo vướng mắc, trói 
buộc vào cảnh duyên, trôi theo 
từng biến động. Làm cho mình 
vốn đã lận đận lại càng lận đận, 
vương vấn lại càng vấn vương, 
càng phiền càng khổ lại càng 
thêm đau. Thực tập xả ly buông 
bỏ, hoán chuyển niềm đau nỗi 
khổ thành tấm lòng từ bi bao la 
rộng lớn, đó là cách tốt nhất để ta 
quân bình nội tâm tìm thấy giá trị 
đích thực của cuộc sống.

NGHE MÀ KHÔNG NGHE
Như Hùng
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Khi nghe biết nghe lắng nghe là ta thanh lọc và 
từng bước làm cho cái nghe của mình trở nên cao 
đẹp, chuyển hóa cái nghe của mình trở nên tinh tế 
diệu kỳ, nghe mà tâm không đọng không vương, 
không lưu luyến giận hờn, không phiền muộn khổ 
đau. Nghe từng nhịp thở bao dung thương yêu nơi 
con tim đong đầy cảm thông chia sẻ, cõi lòng ngập 
tràn nhân ái độ lượng, tâm tư thảnh thơi tỉnh thức. 
Chỉ nghe những gì nên nghe cần phải nghe, không 
nên nghe những gì làm cho mình ràng buộc biến 
động chao đảo, nhọc lòng mệt trí. Nghe điều hay 
lẽ phải điều thiện tốt lành, những gì phù hợp với 
chánh pháp, giúp ích cho sự tu học đưa đến an lạc 
giải thoát. Không nên nghe những gì làm cho rối dạ 
nhiễm tâm, phiền não tham sân si nổi lên vô minh 
trỗi dậy, ta phải nhất quyết loại trừ gạt bỏ ra ngoài. 
Hiểu và biết những gì nên nghe và không nghe, 
đó là dấu hiệu tích cực đáng quý trong việc gỡ bỏ 
những vướng mắc nguy hại. Hãy để cho nó trở về 
với điểm khởi mà nó đã đến, trả nó về với bản thể 
ban đầu mà nó đã trú ngụ. Ta duy trì phòng hộ các 
căn bằng sự minh mẫn tỉnh thức, thường xuyên tăng 
trưởng tâm lành an lạc.

Thật ra nghe được đã là một hạnh phúc lớn, có 
biết bao người không nghe được và cũng chẳng có 
cơ hội được nghe, hoặc được nghe nhưng trong sự 
méo mó và không đúng với tính chất như thật. Cái 
nghe của mình cũng tội nghiệp lắm, nó chỉ làm trọn 
chức năng đã được giao phó “mắt thấy tai nghe” 
nhưng nghe như thế nào và tại làm sao, thì do anh 
bạn lớn tên Ý quyết định. Cái anh tâm ý đó, khi thì 
hiền lành dễ thương khi thì dữ dằn khủng khiếp, lúc 
thì tra tấn đàn áp lúc thì vỗ về an ủi, anh ta không 
vừa lòng điều gì cả và rất khó hầu hạ, chạy nhảy lăn 
xăn tâm tánh thất thường. Anh ta dư thừa chiêu thức 
mưu mô mánh lới mê hoặc, dẫn ta đi từ tâm cảnh 
nầy đến biến động khác mà không hề mỏi mệt, rủ 
rê dụ dỗ ta chạy từ đông sang tây hết chỗ nầy đến 
chỗ kia mà vẫn chưa vừa lòng. Thỉnh thoảng ta phát 
hiện ra, ta lo lắng tìm cách thoát ly, nhưng có lẽ anh 
ấy mưu mô quỷ quyệt đa đoan khiến ta đành bất lực 
chào thua, và phần nhiều tại ta không quyết lòng 
không bình tâm lắng đọng suy xét. Cứ lần lựa trôi 
theo tháng ngày không làm cuộc cách mạng triệt 

để, không giải quyết một lần cho xong cho trọn. Ta 
cố tình tạo ranh giới, bày ra cuộc chơi, để rồi phân 
định đúng sai nhờ vả dựa dẫm và lợi dụng, rồi lại 
tìm cách vượt qua xây dựng đạp đổ ngụy tạo thật 
nhiều. Cuối cùng ta phẩn nộ la hét, đánh đấm túi bụi 
vào bức tường không tưởng ấy. Ưa và ghét cũng chỉ 
là trạng thái tâm lý, bản năng cố hữu đi lại bất chợt 
ở trong ta, một khi ta quyết lòng bền chí nhận rõ tất 
cả đều mang tính tùy tiện tương tác, đừng tạo nên sự 
áp đặt đừng vận mãi vào ôm cứng lấy thân tâm, phải 
tỉnh thức dứt khoát đẩy bung vượt qua bằng mọi giá, 
lên đường làm mới làm sạch thân tâm bằng chất liệu 
của giải thoát.

Nếu ta chỉ chọn lựa phân loại và dừng lại nơi sự 
nghe thì vẫn chưa đủ, trước hết ta cần quật khởi được 
bản thể thường tại của tánh nghe, bằng cách làm chủ 
và hướng cái nghe đến chỗ như thật tánh của các 
pháp. Khi nào ta thực tập đến chỗ nghe không còn 
nằm nơi căn trần thức, mà nghe bằng tánh nghe một 
cách tinh tường thông suốt, và đó cũng chính là bản 
thể vi diệu bất biến nằm sẵn ở trong ta. Cái tánh giác 
phải được châm ngòi bùng lên bằng sự quyết tâm 
hết lòng vực dậy, thường xuyên tăng trưởng những 
gì mang lại sự giác ngộ, phong toả những gì làm cho 
mê mờ tăm tối, tạo cơ hội để ánh sáng của chân lý 
soi tỏ muôn lối.

Vô thường bức hại tiêu diệt nuốt chửng tất cả 
mọi thứ, cái nghe âm thanh ngôn ngữ cũng vậy, 
nhưng tánh nghe thì có khác. Nó lắng đọng trùm 
khắp vượt ra ngoài biên độ, không có điểm khởi 
đầu và chung cuộc, không có ranh giới ngăn chia, 
không nằm ở vị trí và phương hướng nào. Do vậy nó 
không bị biến mất không bị chi phối sai sử, không 
bị tướt đoạt biến thể, nó nguyện vẹn nhất như, nó 
vốn dĩ như thế, đến cũng như đi không hề đổi thay. 
Khi ta tu tập giỏi, là không để cho sự biến đổi có cơ 
hội chi phối hủy diệt, dù ta đang sống trong sự đổi 
thay, liên tục bị vô thường vây quanh truy bức, thân 
tứ đại sẽ có ngày tan hoại, sáu căn có khi bị bế tắc, 
mắt mờ tai điếc, nhưng cái chân tánh nơi ta lúc nào 
và ở đâu cũng vẫn thường tại. Nhờ nhận biết và thực 
tu mới không làm cho ta lúng túng, không làm cho 
ta dao động, vì ta đã nhận ra bản chất đích thực của 
nó vốn như vậy.
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Thông thường sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý 
của ta tranh nhau hoạt động, giành nhau chi phối 
điều khiển, dù vậy nhưng lại dựa dẫm vào nhau 
nên rất khó để ta cột lại một chỗ. Một khi nó hoạt 
động thì luôn phiên lôi kéo xúi giục, đẩy ta rơi vào 
dính mắt lầm chấp, phần nhiều do tâm thức của ta 
chất đầy phiền não, vô minh hằn sâu in đậm trong 
chủng tử nhiều đời nhiều kiếp nên khó đổi thay. 
Khoảng trống để cho điều lành cái tốt điều hay cái 
đẹp không còn chỗ trú ngụ. Ta đánh mất chân tánh, 
bỏ quên bản tâm, không tạo cho mình cơ hội làm 
mới làm sạch làm chủ, nên ta chìm đắm trôi lăn dạo 
quanh cõi mộng bờ mê một đời trôi nổi.

Ta đứng giữa hai bờ mê ngộ, cõi tử sinh réo gọi 
chốn vô thường, trong khoảnh khắc từ bề hoang dại 
ấy, mộng ngàn năm vẫn còn mộng miệt mài. Nghe 
đâu đây hạnh phúc nỉ non, nghe đâu đó phiền não 
dâng trào, nghe muôn lối vô thường dạo bước, nghe 
niềm đau nỗi nhớ gọi muôn phương. Ta lận đận 
một đời chìm trong mộng mị, được mất hơn thua 
vui buồn khổ não, dòng xuôi ngược với tháng ngày 
mưa nắng, phận người nghiệp ta lỗi tại cứ thế xoay 
vần. Ta vẫn chưa chịu dừng để nghe vô thường thổn 
thức, lắng đọng tâm tư để nghe tiếng lòng thở nhịp 
tin yêu, để nghe những hụt hẩng miệt mài nhắc nhở, 
để nghe dư âm trĩu nặng phiền muộn quấn chặt vào 
hồn. Nghe trong cõi ấy những dâng cao biệt ly tức 
tưởi, khung trời kỷ niệm mất mát thương đau đêm 
ngày luôn phiên nhắc nhở.

Tất cả như bản hòa tấu bất tận xa tít mù khơi, 
cung đàn lỡ nhịp trên dòng tử sinh vô tận, rốt cuộc 
chỉ có cõi lòng độ lượng mới đủ năng lực vượt sông 
sâu núi thẳm về với tấm chân tình. Chỉ có lòng từ ái 
bi mẫn cùng với tâm nguyện bao la cao cả mới đủ 
công năng ra tay tế độ trầm luân chúng sanh. Chỉ có 
tâm lượng vô biên lớn mạnh ngự mãi nơi cõi bình an 
mới chấm dứt được phiêu bồng lãng tử. Chỉ có quay 
về sống thật với nguồn cội chân như mới chấm dứt 
được huyễn mộng tử sinh.

Bây giờ ta hãy lắng cõi lòng để tâm thật tươi 
đẹp, nghe vua Trần Thái Tông (1218-1277) một vị 
thiền sư cư sỹ nổi tiếng trong thiền sử, đề cập đến 
cái nghe.

Nghiệp căn Tai là:

Ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà, 
Mê mất gốc chơn, đuổi theo ngoại vọng. 
Sáo đàn inh ỏi, bảo khúc long ngâm, 
Văng vẳng mõ chuông, coi như ếch nhái. 
Câu ví bài vè, bỗng nhiên để dạ, 
Lời kinh câu kệ, không chút lắng tai. 
Thoáng nghe khen tốt, khấp khởi mong cầu, 
Biết rõ lời lành, đâu từng ưng nhận. 
Vài ba bạn rượu, năm bảy khách chơi, 
Tán ngắn bàn dài, châu đầu nghe thích. 
Hoặc gặp thầy bạn, dạy bảo đinh ninh, 
Những điều hiếu trung, che tai bỏ mặc. 
Hoặc nghe tiếng xuyến, thất niệm buông lung, 
Nghe nửa câu kinh, liền như tai ngựa. 
Những tội như thế, vô lượng vô biên, 
Đầy ắp bụi trần, kể sao cho xiết. 
Sau khi mạng chung, rơi ba đường ác 
Hết nghiệp thọ sanh, lại làm người điếc.
Nếu không sám hối khó được tiêu trừ,
Nay trước Phật đài, thảy đều sám hối. (C)

Vua Trần Thái Tông nêu lên những nghiệp quả 
do cái nghe tác tạo, được vua nói đến cách đây gần 
một ngàn năm. Có lẽ bản chất của cái nghe ở hiện 
tại và thời đó cũng không khác gì mấy. Cái nghe của 
ta bây giờ đa dạng phong phú, lại được hổ trợ bởi 
cái tâm thức mưu mô ranh mãnh, cùng với phương 
tiện dồi dào tối ưu, cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Cái 
nghe được nâng cấp vỗ về o bế, cưu mang chất chứa 
và nhiều dị biệt hơn. Môi trường sống của ta hiện 
đại tối tân, chiêu thức tiếp cận và trò múa rối dối gạt 
cũng tinh vi đa dạng, và lẽ đương nhiên tâm thức 
cùng nghiệp quả do ta tác tạo nặng nề sâu dày khó 
đoạn trừ hơn. Ta phải tốn nhiều công sức để hàn gắn 
giải quyết, con đường tu tập cũng phải vất vả hơn, 
phương pháp hóa giải cũng phải tinh vi đa chiều.

Tai của ta từ xưa đến nay thích nghe lời ngon 
tiếng ngọt nịnh hót nỉ non, thích nghe những âm 
thanh du dương ngọt ngào trìu mến, khi được nghe 
chánh pháp thì lại lơ đễnh mỏi mệt biếng lười, ngáp 
ngắn ngáp dài không chuyên tâm suy xét. Khi bản 
ngã được vỗ về chiều chuộng vuốt ve, ta lại đắc 
ý thỏa lòng dương dương tự đắc, hãnh diện sung 
sướng khi tham vọng được đáp ứng đền bù. Ta cắm 
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đầu chúi mũi chạy theo lời khen ngợi lời tán dương 
ngất ngây, khiến ta càng ngày càng lún càng sâu, 
trôi theo âm thanh ngôn ngữ tung hô gọi mời. Ta đi 
trong hoàng hôn với bóng tối dày đặc phủ vây, sống 
hả dạ ào ạt với hoang tưởng hư dối mà ta chẳng hề 
hay biết. Ta chạy theo biến động chập chùng mà 
không hề rõ tác nhân, ta chất chứa muôn vạn sầu 
đau mà chẳng biết lối ra nẻo về. Ta sống bầm dập 
ngất ngư, chết dần chết mòn mà vẫn chưa biết vì sao 
tại sao, có phải tại ta do ta vì ta lỗi ở ta mọi đàng?

Những lời thẳng thắn khuyên bảo chỉ bày cho 
dù có khó nghe nhưng là lời nhắc nhở chân tình, 
những lời nói ngay nói thật dù ta không chịu nghe 
nhưng đó là lời thật sự thật việc thật. Những lời nói 
đong đầy tỉnh thức bi mẫn vẫn là điều ta khó gặp 
khó nghe, ta phải biết trân quý giữ gìn nếu ta muốn 
nương vào để thoát ly khổ não. Những lời nói không 
làm thoả mãn cho bản ngã của ta, nhưng lại làm cho 
cái tôi của mình nhỏ bé lại, những lời chân thật đôi 
khi làm cho ta khó chịu, nhưng đó mới là lời nói 
không hề dối gạt. Những lời dạy của bậc cổ đức đến 
từ nội tâm hỷ lạc chân lý như thật, ta vững niềm tin 
quyết lòng nghe theo vâng giữ cho trọn.

Khi ta bị người khác chê bai dù đúng hay sai, 
thật lòng hay giả dối, ta cảm thấy bản ngã bị xói 
mòn tổn thương, lập tức ta đùng đùng nổi giận, lửa 
sân hận nổi lên đốt thiêu tất cả hạt giống lành mà ta 
tốn bao công sức tạo lập. Ở đâu và nhìn đâu ta đều 
thấy có sự đối kháng biến động nghịch lại, sẵn sàng 
đạp ta xuống hố thẳm. Ta mất trắng tay bơ vơ lạc 
lõng phải làm lại từ đầu, nhưng bao giờ và lúc nào 
mới được đủ đầy ta vẫn chưa làm sao trả lời được.

Thật ra hơn ai hết ta phải nỗ lực để hoàn thiện 
chính mình, làm mới thân tâm nếp sống suy nghĩ, 
hơn là lo sợ nghi ngờ kẻ khác tước đoạt xía vô 
chuyện của mình, cái nghe của ta nhiều khi nó lại 
lừa dối chính ta. Có lẽ bản chất bất thiện ở trong ta 
lúc nào cũng mạnh mẽ nên ta thường xuyên bị quật 
ngã. Tâm ta liên tục bất an lo lắng, đẩy xô ta vào 
chỗ khốn cùng quẩn trí, riết rồi ta sống trong sự 
hoang tưởng khiến ta khổ đau buồn phiền. Những 
lời a dua nịnh hót êm dịu du dương ngọt ngào thánh 
thót, cứ thế rót vào tai làm ta mê mẫn tâm trí điên 
đảo thần hồn, bỏ mất bản tâm không kịp suy xét và 

hậu quả là khổ não chất đầy.
Ta suy nghĩ quá nhiều lo sợ thái quá, và quen 

sống với âm thanh ngôn ngữ tung hô gọi mời, nhưng 
ta quên mất một điều, khi thích thì thiên hạ nâng 
lên không thích thì kéo xuống, ta chạy theo đó nên 
ta khổ đau lo lắng là phải. Muốn thoát ra ta chuyển 
đổi vị trí không dùng đôi tai để nghe, thực tập lắng 
nghe bằng chính trái tim và cõi lòng chân thật của 
mình, lánh xa những gì gây nguy hại tác động, bảo 
vệ và gìn giữ tâm ý của mình bằng chất liệu cao cả 
của chánh pháp.

Vua Trần Thái Tông còn hướng dẫn cho ta 
phương pháp để nghe và cùng nhau phát lòng hướng 
nguyện.

Đệ tử chúng con, chí tâm phát nguyện:
Một nguyện nghe tiếng, liền được ngộ đạo,
Hai nguyện nghe khổ, sớm lo tu hành,
Ba nguyện nghe suốt, khắp bốn phương cõi,
Bốn nguyện nghe vui, thấu đạt vô sanh,
Năm nguyện lời tà, tai không dính mắt,
Sáu nguyện chánh ngữ, chóng nghe rành rõ,
Bảy nguyện tiếng pháp, thường được gần gũi,
Tám nguyện trống pháp, thường lắng tai nghe,
Chín nguyện Quán Âm, cùng được tay nắm,
Mười nguyện Khánh Hỷ, đồng đẳng nổi danh,
Nguyện thứ mười một, người điếc phá chướng,
Và nguyện mười hai, tai hằng thông suốt. (C)

Cái nghe của ta bây giờ đã được soi sáng thông 
suốt, thay vì chỉ nghe những điều làm che mờ chơn 
tánh, ta tập nghe nỗi lòng của kẻ khác, tiếng kêu 
thương của chúng sanh với tất cả sự bình tâm lắng 
đọng. Ta nghe từng nhịp thở từng tiếng kêu cứu, 
từng nỗi đau sự khổ mà chúng sanh đang gánh chịu. 
Nghe một cách yêu thương trọn vẹn những buồn vui 
của kiếp nhân sinh, để rồi tự mình quán chiếu chiêm 
nghiệm, tự mình nỗ lực vượt thoát, vươn lên xoa dịu 
nỗi thống khổ của tha nhân, bằng sự tu tập đủ đầy 
và phát khởi bi nguyện cứu độ.

Biết một cách rõ ràng, hiểu một cách trọn vẹn, 
lắng nghe một cách hoan hỷ, thực hành một cách 
chu toàn, tức là ta đã phần nào giải quyết được 
những lụy phiền bế tắc do cái nghe mang lại. Quá 
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khứ tương lai hiện tại điệp khúc của vô thường bỗng 
vụt bay mất lối, tiếng của quá khứ dội về tương lai 
nghe đâu đây mơ hồ niềm hy vọng, nghe đâu đó 
tiếc nuối bâng khuâng. Khi ta còn ở vào cái phút 
giây trôi dạt, khi ta đứng giữa hai bờ hai lối, là khi 
ta đi hoang sầu vạn kiếp, khi ta một lần lỡ bước 
uổng cả một đời. Điều gì cũng vậy một khi chiếm 
hữu sở đắc thì sẽ trở thành niềm ray rức khôn nguôi, 
có phải tại ta nắm vào chứ không chịu buông, ta 
ôm vào chứ không chịu bỏ, ta nghe hoài không biết 
chán. Tiếng lòng nỉ non ngọt lịm đến tận tim gan, 
tiếng nức nở trong đêm trường cô quạnh, tiếng chim 
gọi đàn về tổ ấm, tiếng ly biệt trong dòng chảy của 
vô thường, tiếng thác đổ trên trời không đọng lại. 
Tất cả quyện vào tâm thức cuốn hút lấy ta, đưa ta đi 
từ buồn phiền nầy đến khổ đau khác, tại ta bỏ công 
ra sức nắm giữ chiếm hữu cho riêng mình, những 
xúc cảm cùng với bản năng quấy phá, cảnh duyên 
tha hồ tác động quyện chặt vào tâm, qua lại tới lui 
theo vòng lẩn quẩn bất tận.

Bồ Tát Quán Thế Âm nhờ tu tập tánh nghe mà 
đạt được “nhỉ căn viên thông” vô ngại thông suốt 
tường tận, tánh tướng năng sở các pháp. Kinh văn 
nói:

“Lúc bấy giờ Bồ tát Quán Thế Âm liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát dưới chân đức Phật, rồi 
bạch Phật rằng:

Bạch đức Thế Tôn, con nhớ vào thời quá khứ 
hằng hà sa kiếp, lúc ấy có đức Phật xuất hiện ở đời, 
danh hiệu là Quán Thế Âm. Con ở trước đức Phật 
đó phát tâm bồ đề. Ngài dạy con từ nghe, tư duy, tu 
tập thể nhập chánh định.

Ban đầu, con ở trong tánh nghe vào được dòng 
viên thông thì không còn trạng thái sở văn nữa, 
tướng sở nhập cũng vắng lặng, hai trạng thái động 
tĩnh rõ ràng chẳng còn sanh. Trạng thái như vậy 
tăng dần, các tướng năng văn, sở văn đều dứt sạch.

Không dừng trụ trong chỗ dứt sạch năng văn, sở 
văn, con đạt đến năng giác sở giác đều vắng lặng. 
Không giác viên mãn tột bậc thì các tướng năng 
không và sở không đều tịch diệt. Sinh diệt đã diệt 
thì bản tính tịch diệt hiện tiền.

Bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế gian và xuất 
thế gian, khắp mười phương một thể sáng suốt viên 

mãn hiển bày, và con đạt được hai cảnh giới thù 
thắng.

Một là, trên hợp với bổn diệu giác tâm của mười 
phương chư Phật và cùng Phật Như Lai đồng một 
từ lực.

Hai là, dưới hợp với tất cả chúng sinh trong 
lục đạo khắp mười phương và cùng với chúng sinh 
đồng một bi ngưỡng.”

 
Khi ta tu tập thật giỏi, nâng được cái nghe từ 

phàm phu lên bậc thánh, vượt qua mọi giới hạn 
dừng trụ, không còn biên cương ranh giới chủng 
tộc chúng sinh, tất cả hòa điệu trong tận cùng muôn 
một, vựt dậy thắp sáng tánh nghe bằng cách nghe từ 
bản tâm trong tận cõi lòng sâu xa chân thật, những 
vi diệu cứ thế tuôn trào biến thành năng lực vô biên 
hạnh nguyện cao cả. Một khi từ trong bản thể chân 
như lưu xuất, thì tất cả trở nên thông suốt tường tận, 
không còn do dự đắn đo lo sợ bị tước đoạt.

Một khi ta nhập vào được chánh định, tâm ta sẽ 
trở nên vững chãi kiên cường, không gì lay chuyển 
xô ngã được, những âm thanh và cái nghe không 
phù hợp với chân lý đều bị đốt cháy thiêu hủy. Mọi 
sự ngăn ngại vướng mắc lầm chấp, không còn kẽ hở 
nhảy vào gây rối, không còn nơi để dung thân bén 
mãng, tất cả đều bị ánh sáng tuyệt luân của chánh 
định đẩy bay ra ngoài. Năng sở tánh tướng, tất cả 
hòa nhập thành một thể nhất như, chỉ còn lại tánh 
nghe thông suốt vô tận, giải phóng ta ra khỏi trầm 
luân.

Khi nào ta nghe được như thế tu tập được như 
vậy, thì cái nghe sẽ trở nên tuyệt vời, thong dong 
về với chân tánh thường hằng, nhập vào dòng luân 
chuyển vô tận của bản thể tuyệt nhiên, cái nghe trọn 
vẹn trong vô cùng không lối, nghe để mà không 
nghe, nghe để mà cứu độ.

Như Hùng
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Thích Nữ Tịnh Quang

LUMBINI 

Lumbini…!
Sáng nao bình minh xanh lấp lánh
Rừng cây reo, chim muôn cành xào xạc
Khấp khởi nắng vàng, rộn rã nghìn hoa
Chân trời xa… hạ xuống
Vũ vần cùng mây nước múa ca
Bên kia hồ, ngơ ngác nai hiền lặng đứng
Nhìn đất trời đại kiếp bang giao…
Sông ngân hà thổn thức… hợp tấu thiên khúc 

lừng vang
Giờ phút hoàng thiêng…
Gió ngậm lời ca
Gót hồng Maya du bước…

Lumbini!
Ôi cành Sal nghiêng nghiêng kính cẩn
Vũ trụ rung mình, thái tử vừa sinh!
Gautama Siddhàrtha…!
Bảy bước sen, 
Bảy cung đàn mật ngữ
Hé mở nghìn sao đêm lữ thứ băng ngàn.
Ngày đản sinh trang đời tươi mới
Vô lượng năm thiên nhân chờ đợi
Trăng Đâu Suất rãi vàng đêm u tối
Ngọt lời thương trên những phiếm cung buồn.
Gautama Siddhàrtha…!
Nơi tinh cầu xa lạ
Người bước xuống cõi ta bà điên dại
Gót chân mang huyền thoại
Đất đá bụi trần hóa nở đài sen.
Kapilavastu! 
Tù và Pepa vẫn còn giục giã
Rộn ràng kỵ binh diễu khúc hành ca
Tung hô “Gautama Shiddhàrtha…!”
Vạn nụ cười rạng rỡ thiết tha …

Baranas! 
Vũ điệu Pague cháy bỏng
Vòng chân khua tiếng Holi
Gợi hồn… Cung nữ Hindu
Mừng vui Thái tử vào đời.
Magadha! 
Tiếng còi dholak quay cuồng
Chiều tàn… 
Gợi nhớ cố hương
Bình minh Magad rực sáng
Đường xa du mục trở về.
Kushinara! 
Đàn Sarangi hoang dại
Những chàng vạm vỡ cong môi
Tấu khúc hoài hương luyến mộ
Sala bóng ngã nhòa tây.
Kapilavastu! 
Thành quách nghìn thu nay phủ nhòa 

sương khói
Tráng lệ muôn đời ánh sáng shakya.
Ôi Gautama!
Người hiện sinh 
Bằng đôi chân trần thế kỷ
Bước dọc thời gian xuyên ngang miền Âu Á
Hùng thiêng Hymalaya phả bầu khí quyển
Địa cầu chuyển vận minh triết huyền vi.
Lumbini!
Ngọn lửa cao thiêng
Gautama Shiddhartha sáng mãi!
Hiện sinh bằng huyền thoại
Bảy bước đi vào đời vững chãi
Trên đôi chân thơ dại
Trí tuệ bừng khai
Tình yêu thương nở giữa trần ai
Mặt đất phôi thai nụ hoa thanh khiết
Nhớ bước chân ai dạo đầu khúc thanh bình 

siêu tuyệt
Lumbini!
Lung linh huyền nhiệm đản sinh!
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Patience
Since generosity is opposite 

of greed, the opposite of anger 
is patience. Patience has the 
ability to cure the mind from 
anger. How can that be? The 
reason why is because patients 
allows you to see the bigger 
picture. When somebody does 
you harm, or this person make 
you upset, how should you 
respond? Since we’re creatures 
of habit, we are prisoners of our 
own habit patterns. And since 
anger is one of the three poisons, 
our reaction to that circumstance 
may be negative. The law of 
cause and effect does not care if 
you consciously do something or 
unconsciously do something, the 
law will reciprocate accordingly 
to your actions. Therefore, 
patience allows you to take a step 
back and see the bigger picture 
before consciously taking action. 
Patience allows you to become 
the owner of your own thoughts, 
instead of blindly reacting to 
anger due to our habitual pattern.

Sự Kiên Nhẫn
Vì lòng rộng lượng trái ngược 

lại với lòng tham lam, trái ngược 
lại với sự nóng giận là sự kiên 
nhẫn. Tánh kiên nhẫn có khả 
năng trị cho tâm khỏi nóng giận. 

Làm thế nào có thể được thế? Lý 
do là tại vì kiên nhẫn làm cho bạn 
thấy được bức tranh lớn hơn. Khi 
một ai đó làm bạn bị tổn thương, 
hay người này làm cho bạn buồn, 
bạn phải đối ứng như thế nào? Vì 
chúng ta là sinh vật có thói quen, 
chúng ta là tù nhân theo những 
kiểu thói quen của mình. Và vì 
sự nóng giận là một trong tam 
độc, phản ứng của chúng ta đối 
với trường hợp đó có thể là tiêu 
cực xấu ác. Luật nhân quả không 
quan tâm về việc bạn có ý thức 
làm điều gì đó hoặc vô ý thức làm 
điều gì đó, luật đó sẽ đáp lại theo 
những hành động của bạn. Do đó, 
sự kiên nhẫn cho phép bạn lùi lại 
một bước và thấy bức tranh lớn 
hơn trước khi đưa ra hành động 
có ý thức. Sự kiên nhẫn cho phép 
bạn trở thành chủ của những tư 
tưởng của bạn, thay vì phản ứng 
một cách mù quáng tức giận theo 
thói quen thường lệ của mình.

React vs. Response
A reaction is an action blindly 

performed unconsciously by the 
subconscious mind to satisfy the 
self. Thoughts become words 
become actions, every action ever 
done came from thought. Like 
before, anger is one of the roots 
that causes us to suffer. Anger 
becomes one of the dominating 
thoughts therefore the words we 

say and the actions we commit 
are mostly derived from anger. 
After years of responding to 
anger through thought, word, and 
action, it crystallizes into a habit. 
This becomes imprinted until the 
subconscious mind and will react 
if needed to any circumstances it 
feels familiar.

Phản Ứng và Đối Ứng
Phản ứng là một hành động 

mù quáng thực hiện một cách vô 
ý thức bởi tiềm thức để thỏa mãn 
tự ngã. Ý nghĩ trở thành lời nói, lời 
nói trở thành hành động, mọi hành 
động đã từng xảy ra đều xuất phát 
từ ý nghĩ. Giống phần trên đây, tức 
giận là một trong những nguyên do 
gây cho chúng ta đau khổ. Sự tức 
giận trở thành một trong những ý 
nghĩ thống trị, do đó những lời mà 
chúng ta nói và những hành động 
mà chúng ta làm phần lớn xuất 
phát từ sự tức giận. Sau nhiều năm 
phản ứng lại bằng giận dữ qua ý 
nghĩ, lời nói, và hành động, nó kết 
thành một thói quen. Điều này trở 
thành dấu ấn trong tiềm thức và sẽ 
phản ứng lại nếu cần thiết trong 
bất kỳ hoàn cảnh nào mà nó cảm 
thấy quen thuộc.

A response is a carefully 
thought out action. Patience 
allows us to take a step back 
to see the situation as a whole 

Thích Ấn Minh

Learn to Respond, Not React
Tập Đối Ứng, Không Phản Ứng
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instead of blindly reacting to a 
narrow circumstance.

If someone were to say 
something to you that made you 
upset, whether they insulted 
you, gossip about you or spread 
rumors about you, understand 
that people treat you based on 
how they feel about themselves. 
If someone were to wake up 
feeling negative, this person will 
most likely not be a very happy 
person to be around with. It will 
be very diffi cult for this negative 
person to be positive. This 
negative person will insult you to 
feel better about themselves.

Đối ứng là một hành động 
qua ý nghĩ cẩn thận. Sự kiên nhẫn 
cho phép chúng ta lui trở lại một 
bước để nhìn thấy tình huống 
một cách toàn bộ thay vì phản 
ứng một cách mù quáng với một 
tình huống hẹp hòi.

Nếu ai đó nói điều gì với bạn 
làm bạn buồn, cho dù họ lăng 
mạ bạn, đồn nhảm bạn hoặc vu 
khống bạn, thì hãy hiểu rằng 
người ta đối xử với bạn là dựa 
trên cảm ứng về họ như thế đó. 
Nếu ai đó đã thức dậy với cảm 

giác tiêu cực, thì người này chắc 
chắn sẽ không phải là một người 
rất vui vẻ để ở gần. Người tiêu 
cực này sẽ xúc phạm bạn để cảm 
thấy bản thân mình khá hơn.

If you’re driving and someone 
was to cut you off, most likely you 
will be upset. The usual reaction 
will try to tailgate the other car, 
honk your horn, and maybe 
cursing behind the wheel in the 
privacy of your car. However, we 
do not know the circumstances 
of the other person. This person 
might have woken up late and is 
late for work. This person might 
have family emergencies or this 
person is going through a rough 
time, whatever the cause may be. 
And since this person is blinded 
in this negative cloud of thought, 
their reaction upon meeting you 
might be a negative reaction.

Nếu bạn đang lái xe và có ai 
đó đã cắt ngang đầu xe của bạn, 
có thể bạn sẽ khó chịu. Phản ứng 
thông thường là sẽ cố gắng bám 
sát theo sau, bóp còi xe, và có 
thể nguyền rủa đằng sau tay lái 
trong xe riêng của bạn. Tuy nhiên, 
chúng ta không biết rõ hoàn cảnh 
của người kia. Người này có thể 
thức dậy muộn và bị trễ công việc. 
Người này có thể có những việc 
khẩn cấp gia đình hoặc người này 
đang trải qua thời gian khó khăn, 
bất kể là nguyên nhân nào. Và vì 
người này bị bao phủ mù tối trong 
đám mây ý nghĩ tiêu cực này, sự 
phản ứng của họ khi gặp bạn có 
thể là phản ứng tiêu cực.

In a time like that, what we 
should focus on is our breath. Use 
the breath as a form of mediation 

that can help keep your mind 
and emotions in control. Always 
be mindful of the sensations 
that arises, i.e, greed, anger 
and ignorance. If you feel that 
breathing meditation is a hard 
practice, you can always use the 
Pure Land method of reciting 
the Buddha’s name. Whenever 
a situation arises, practice to 
respond rather than react, and 
chant the Buddha’s name. 
Reciting the Buddha’s name will 
not only give you the power to 
be in control of your mind, but 
the thought and speech at that 
moment is positive. Therefore, 
you sent into motion the Laws of 
Cause and Effect in the positive.

Trong thời gian như vậy, điều 
chúng ta nên làm là tập trung vào 
hơi thở của mình. Sử dụng hơi thở 
như là một hình thức thiền quán 
có thể giúp giữ cho tâm trí và 
cảm xúc của bạn kiểm soát được. 
Luôn luôn để ý đến những cảm 
giác phát sanh, thí dụ như tham 
lam, giận dữ và si mê. Nếu bạn 
cảm thấy rằng thiền quán về hơi 
thở là một sự thực hành khó khăn, 
bạn luôn có thể sử dụng phương 
pháp Tịnh Độ để niệm danh hiệu 
của Đức Phật. Bất cứ khi nào 
có một tình huống xảy ra, thực 
hành phương pháp đối ứng thay 
vì phản ứng, và niệm danh hiệu 
Đức Phật. Niệm danh hiệu Đức 
Phật sẽ không những cho bạn một 
sức mạnh để kiểm soát tâm trí của 
bạn, mà ý nghĩ và lời nói lúc ấy 
cũng tích cực tốt lành. Vì vậy, bạn 
đưa vào tiến trình của Luật Nhân 
Quả theo chiều hướng tích cực.

Therefore, we should always 
practice patience. There is no 

LỜI PHẬT DẠY

The mind is everything. 
What you think you 
become.
Buddha

Tất cả do tâm tạo. Bạn 
là những gì bạn nghĩ.
Đức Phật
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need to blindly react to satisfy the self. The Self does 
not exist, it is a fi gment of your imagination created 
by the subconscious mind derived from ignorance. 
Since we understand that everything is governed by 
the law of cause and effect, when we see someone 
performing any unwholesome action, we should 
feel a more sense of compassion for the other 
person. The other person does not understand the 
truth about life, blinded by the fact that their actions 
will refl ect deeply in their own life. We understand 
that their mind is troubled by the constant arising of 
negative thoughts. If we know now that this person 
is suffering from the inside, would you feel upset 
about the actions that were done to you? No.

Do đó, chúng ta phải luôn luôn kiên nhẫn. 
Không cần phải phản ứng một cách mù quáng để 
thỏa mãn tự ngã. Bản ngã không tồn tại, đó là sự 
hư cấu của trí tưởng tượng của bạn được tạo ra bởi 
tiềm thức bắt nguồn từ sự vô minh. Vì chúng ta hiểu 
rằng mọi thứ đều bị chi phối bởi luật nhân quả, khi 
chúng ta thấy có ai đó thực hiện một hành động bất 
thiện, chúng ta sẽ phải cảm ứng đối với người đó 
nhiều từ bi hơn. Người kia không hiểu sự thật về 
cuộc sống, bị mê mờ bởi sự kiện là hành động của 
họ phản ảnh sâu xa vào cuộc sống của họ. Chúng 
ta hiểu rằng tâm trí của họ đang gặp rắc rối bởi sự 
phát triển liên tục của những ý nghĩ tiêu cực. Nếu 
bây giờ chúng ta biết được người này đang phải 
chịu đau khổ từ bên trong, bạn có còn cảm thấy khó 
chịu về hành động của họ đã làm cho bạn không? 
Không.

What do you should do is instead of being 
upset, either just let it go and view it as a learning 
experience or if possible, help them to understand 
the law of cause and effect so that they will be 
aware of their future action. By this gesture of help, 
you put into motion the law of cause and effect in a 
positive way.

Bạn nên làm gì thay vì khó chịu, hoặc để nó ra 
đi và xem đó như là một kinh nghiệm học hỏi hoặc 
nếu có thể, giúp cho họ hiểu luật nhân quả để họ có 
thể nhận thức được hành động của họ trong tương 
lai. Bằng cử chỉ giúp đỡ này, bạn đưa vào sự chuyển 
động của luật nhân quả theo chiều hướng tích cực.

Sakya Minh Quang

Tâm Sự Người Cùng Tử

Sinh từ đâu đến, chết về đâu?
Câu hỏi nhân sinh mãi nhức đầu
Cho đến một hôm bừng tỉnh mộng
Bên trời vằng vặc ánh trăng thâu.
                      ***
Lạc mất quê xưa luống khổ sầu 
Con đường sinh tử quá dài lâu
Thịt xương chồng chất cao hơn núi
Nước mắt đong đầy tợ biển sâu.
***
Về lại quê xưa mới buổi đầu
Mừng rơi nước mắt lúc gặp nhau
Nhìn cha phước tuệ trang nghiêm quá
Con tuổi thân con lắm dãi dầu.
  ***
Phước nghèo lam lũ cảnh bể dâu
Tuệ nghèo phiền não mãi trồng sâu
Bao giờ giống được Cha mình nhỉ?
San sẻ cho đời bớt khổ đau.
                     ***
Không từ đâu đến chẳng về đâu
Sen trong biển lửa đượm thêm màu
Đến đi, đi đến: tùy duyên có
Không hai trong thực tại nhiệm mầu.
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Theo Trường Bộ, Kinh Đại 
Bổn Nhân Duyên (số 1), 
Đức Phật Thích Ca đã giảng 

về một số phương pháp thông 
thường khi một thánh nhân đản 
sanh khác với một phàm phu bình 
thường tức loài người chúng ta. 
Chẳng những Đức Phật Thích Ca 
trong thời hiện tại (thế kỷ thứ 5 
trước công nguyên) mà chư Phật 
trong quá khứ như Đức Phật Tỳ-
bà-thi, Thi-khí, Tỳ-xá-bà, Câu-
lưu-tôn, Câu-na-hàm, Ca-diếp, 
vv… (cách đây vô số kiếp) cũng 
có một số hiện tượng siêu xuất 
giống nhau khi các ngài vừa giáng 
sanh ra khỏi bào thai của các thân 
mẫu. Các phương cách đản sanh 
của chư Phật đều giống nhau như 
sự xuất hiện của các ngài giữa 
thế gian này đã cảm ứng đến thế 
giới chư thiên và các loài khác; 
các ngài đều giáng sanh dưới gốc 
cây giữa thiên nhiên bao la; các 
ngài đều từ hông mẹ bước ra và 

tuyên bố các ngài là bậc thánh 
nhân chứ không phải loài người 
bình thường; các ngài đều có 
hảo tướng với 32 tướng tốt và 80 
tướng phụ và thông điệp của các 
ngài ở đời là cứu khổ cho chúng 
sanh. Đức Phật Thích Ca diễn tả 
cụ thể phương pháp đản sanh của 
chư Phật trong quá khứ và hiện 
tại qua hình ảnh đầy màu sắc của 
Bồ Tát Tỳ-bà-thi và thân mẫu của 
ngài.

Một là khi chư Phật đản sanh 
đã cảm ứng đến thế giới chư thiên 
và nhiều loài khác. Đa phần loài 
người chúng ta ra đời thì được gia 
đình, bà con quyến thuộc, bạn bè 
thân hữu của gia đình vui mừng 
hân hoan chào đón chúng ta, còn 
chư Phật chẳng những được như 
thế mà các ngài còn cảm đến cả 
thế giới chư thiên và nhiều loài 
biết đến, nên có nhiều hiện tượng 
khác lạ như thiên hoa rơi xuống, 
mưa mạn đà la, lộng tràng phan 

đón rước, thiên nhạc tấu khúc, 
trái đất rung chuyển và hào quang 
sáng chói rực rỡ khắp thế gian để 
chào đón một bậc thánh nhân vừa 
giáng sanh. Đức Phật Thích Ca kể 
như sau:

 “Đức Bồ-tát Tỳ-bà-thi từ cõi 
trời Đâu-suất giáng thần vào thai 
mẹ, do hông phải mà vào, chánh 
niệm không tán loạn. Ngay lúc ấy 
cõi đất rung chuyển; ánh sáng rực 
rỡ soi khắp thế gian; những chỗ 
mặt trời mặt trăng không soi tới 
cũng đều mong nhờ chiếu sáng. 
Chúng sinh chốn u minh nhờ đó 
được trông thấy lẫn nhau và tự 
biết mình hiện đang sinh ở chỗ 
nào. Ánh quang minh đó lại soi 
đến cung điện Ma vương. Những 
chỗ tối tăm thảy đều được chiếu 
sáng…

Bồ-tát Tỳ-bà-thi lúc ở thai 
mẹ, chuyên niệm không tán loạn, 
thường có bốn vị thiên thần tay 
cầm qua mâu, hộ vệ cho mẹ ngài, 

 Phương  Phương 
Cách Đản Cách Đản 
Sanh của Sanh của 
Chư PhậtChư Phật
Thích Nữ Giới Hương
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dẫu loài người hay loài phi nhân 
đều không thể xâm phạm… Thân 
mẹ được an ổn, không có các não 
loạn, trí tuệ ngày càng thêm. Mẹ tự 
xem thai mình thấy rõ thân Bồ-tát 
đủ các căn tốt đẹp như chất vàng 
tía không chút tỳ tích, khác nào 
kẻ có mắt sáng, xem vào đồ lưu 
ly trong sạch, thấy suốt cả trong 
ngoài không chút ngăn ngại. 

Khi Bồ-tát Tỳ-bà-thi từ trời 
Đâu-suất giáng thần vào thai 
mẹ, chuyên niệm không tán loạn, 
khiến tâm mẹ lúc nào cũng thanh 
tịnh, không có các dục tưởng, 
không bị lửa dục thiêu đốt. Mẹ 
Ngài giữ trọn năm giới, phạm 
hạnh thanh tịnh, thuần tín và 
nhân từ, thành tựu mọi điều lành, 
an lạc không sợ hãi và khi thân 
hoại mệnh chung, được sanh cõi 
trời Đao-lợi. 

Lúc Bồ-tát Tỳ-bà-thi sinh ra, 
chư thiên ở phía trên, giữa hư 
không, tay cầm lọng trắng, quạt 
báu, để ngăn che lạnh, nóng, 
gió, mưa, bụi bặm…; có hai suối 
nước, một ấm, một mát, tự nhiên 
ở dưới đất tuôn ra, để cúng dường 
tắm rửa cho Bồ tát… Bồ-tát khi 
sanh ra mắt ngài có thể nhìn thấy 
suốt một do-tuần và âm thanh của 
Ngài trong suốt êm dịu hòa nhã 
như tiếng chim ca-la-tần-già. Ấy 
là pháp thường của chư Phật.”

Hai là chư Phật đều giáng 
sanh dưới gốc cây trong khung 
cảnh thiên nhiên bao la và thân 
mẫu của các ngài đều không ngồi 
hay nằm mà đứng nương vịn 
vào thân nhánh hoa để các thánh 
nhi từ bên hông phải bước ra dễ 
dàng. Chúng ta là loài người và 
được sinh ra từ tử cung của mẹ 

nên tư thế của các bà mẹ trong 
Bảo Sanh viện là phải nằm để 
thai nhi dễ chun đầu ra và các bà 
mẹ phải nằm để thai nhi không 
bị rơi xuống đất. Còn các thân 
mẫu của thánh nhân hình như 
biết được mình đang may mắn 
bão dưỡng một thánh thai của thế 
gian và cách đi ra của thánh thai 
sẽ khác với thai nhi nên các bà tự 
biết phải đứng lên, vịn vào nhánh 
cây để các thánh nhân tự tại nhẹ 
nhàng từ hông phải bước ra như 
Đức Phật Thích Ca kể rằng:

“Bồ-tát Tỳ-bà-thi lúc sanh, 
do hông phải của mẹ mà ra, 
chuyên niệm không tán loạn. Khi 
ấy mẹ Bồ-tát tay vin cành cây, 
không ngồi không nằm, có bốn 
thiên thần bưng nước hương đứng 
trước mẹ mà thưa rằng: 

“Tâu Thiên mẫu, nay Ngài 
sanh thánh tử, chớ có ưu lo.

Bồ-tát Tỳ-bà-thi lúc sanh, do 
hông phải của mẹ mà ra, chuyên 
niệm không tán loạn, thân Ngài 
thanh tịnh không bị ô nhiễm bởi 
các thứ ô uế. Ví như kẻ có mắt 
sáng, liệng hạt minh châu sáng 
sạch lên lụa trắng, thấy rõ cả hai 
đều không làm bẩn nhau, vì cả 
hai đều sạch. Bồ-tát ra khỏi thai 
cũng như vậy. Đó là pháp thường 
của chư Phật.”

Ba là khi chư Phật vừa đản 
sanh thì câu tuyên ngôn đầu tiên 
là các ngài giới thiệu các ngài 
chính là bậc thánh nhân xuất hiện 
ở đời với mục đích chỉ ra con 
đường hạnh phúc cho nhân loại 
như Đức Phật Thích Ca kể như 
sau: 

“Bồ-tát Tỳ-bà-thi khi sanh, do 
hông phải của mẹ mà ra, chuyên 

niệm không tán loạn. Ngài từ 
hông phải ra, vừa đến đất, không 
cần người đỡ, liền đi bảy bước, 
ngó khắp bốn phương, rồi đưa 
tay lên trời nói rằng: ‘Trên trời 
dưới đất, duy Ta là tôn quý’, Ta 
sẽ cứu độ chúng sanh khỏi sinh, 
già, bệnh, chết. Ấy là thường 
pháp của chư Phật.”

Bốn là khi chư Phật vừa đản 
sanh, đều có các tướng sư và đạo 
sĩ đến xem tướng và khi thấy các 
thánh nhân đều có đủ 32 tướng tốt 
và 80 tướng phụ, đều tiên đoán 
rằng nếu các ngài xuất gia thì 
sẽ thành bậc giác ngộ, thầy của 
trời người. Còn nếu là tại gia thì 
sẽ làm bậc Chuyển Luân Thánh 
Vương như một vị tướng sư trình 
tâu lên vua Bàn-Đầu là:

“Người có tướng này (32 
tướng đẹp và 80 tướng phụ) sẽ có 
hai con đường, chắc chắn không 
nghi ngờ. Nếu tại gia thì sẽ làm 
Chuyển luân Thánh vương, trị 
vì bốn châu thiên hạ, đủ bốn thứ 
quân binh, dùng chánh pháp trị 
dân, không thiên lệch; thi ân 
khắp thiên hạ, tự nhiên có bảy 
thứ báu qui tụ, có ngàn người 
con dũng kiện hay dẹp trừ ngoại 
địch, không cần dùng đao binh 
mà thiên hạ thái bình. Còn nếu 
xuất gia học đạo thì sẽ thành bậc 
Chánh giác, đầy đủ mười hiệu 
là 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”.

Như vậy, chúng ta thấy có 
rất nhiều điềm cát tường hiện ra 
khi một bậc thánh nhân đản sanh. 
Nếu các ngài chọn làm tại gia thì 
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sẽ trở thành bậc Chuyển Luân Thánh Vương, trị vì 
khắp bốn châu thiên hạ với sự giàu có thịnh vượng, 
của cải vật chất phong phú, binh hùng tướng mạnh 
và danh tiếng lẫy lừng mà thế gian mong muốn; 
nhưng các ngài đã từ bỏ các hạnh phúc ngũ dục 
đó để tìm một hạnh phúc cao thượng và giải thoát 
khổ miên viễn cho tất cả chúng sanh, tức là tìm con 
đường xuất gia học đạo, làm một mẫu mực đạo đức 
cho thế gian, một bậc thầy của trời người, một bậc 
tối tôn tối thượng giữa thế gian này. Cho nên sự xuất 
hiện của các ngài là một điểm sáng cho nhân loại 
noi theo, để thoát khỏi cảnh khổ trong sáu đạo. Vì 
thế, thật vô vàn may mắn và phước báo cho chúng 
ta gặp được Tam Bảo (Phật Pháp Tăng), được dự lễ 
Phật đản để chào đón một thánh nhân, một vị cứu 
tinh của nhân loại đã ra đời.

Khi đấng Lưỡng túc sanh
Đi thong thả bảy bước
Ngó bốn phương rồi nói
Sẽ dứt khổ sinh tử.

Ngay lúc mới sanh ra
Đã không ai sánh bằng
Tự xét gốc sinh tử
Thân này thân tối hậu.

Có thể chúng ta khó tin những điềm cát tường 
tốt lành này, nhưng đó là sự thật. Vì các ngài là 
thánh nhân, chứ không phải người thường như trí 
thường của loài người chúng ta có thể hiểu được. 
Đức Phật khuyên chúng ta nhân Ngày Lễ Mừng 
Phật Đản, chào đón một thánh nhân giáng sanh thì 
chúng ta nên trau dồi giới-định-tuệ để tự mình thoát 
khổ cho mình và người và một khi chúng ta giải 
thoát và khai sáng trí tuệ thì tự nhiên những hiện 
tượng siêu suất phi thường của các thánh nhân như 
pháp thông thường đản sanh của các ngài đây tự 
chúng ta cũng sẽ liễu ngộ ra.

Kính chúc quý Phật tử một mùa Khánh đản đầy 
trong sáng và an lạc.

Nam Mô Đẩu Xuất Giáng Trần, Lâm Tì Ni Thị 
Hiện,

Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thích Nữ Hương Tích

Hoa Đăng Cúng Phật

Mượn hoa đăng rực rỡ khắp mười phương
Làm chút lễ cúng dường dâng lên Phật
Trời hạ tháng Tư ba ngàn năm trước
Chốn trần gian cõi trược kiếp phù sinh
Đêm Rằm xưa xuất hiện đấng cha lành
Cứu chúng sanh cả ba ngàn thế giới
Dẫn dắt người lầm lỗi thoát ngu mê
Rằm tháng Tư gợi nhớ Phật tràn về
Thâm ân Phật lấy chi đền đáp được
Chí nguyện rằng xin khắc dạ ghi xương
Mượn hoa đăng rực rỡ khắp mười phương
Làm chút lễ cúng dường dâng lên Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Làm tại Điều Ngự Tự

 • Thích Nữ Hương Tích – Dạ Hương 
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Trước khi vào chuyện, thiết tưởng, chúng ta 
cũng cần hiểu qua về những sự kiện, từ ngữ, 
thuật ngữ liên quan đến lịch sử của Đức Bổn 

Sư Thích Ca Mâu Ni: 

A.- Thử tìm hiểu từ ngữ, địa danh, thuật ngữ và 
ý nghĩa của sự kiện: 

I- / Đản Sanh: Đản có nghĩa là xán lạn. Đản 
Sinh là ngày sinh của một bậc tôn quý sẽ mang lại 
lại cho cõi đời sự hân hoan xán lạn. Về phương diện 
ngôn ngữ thì hai tông phái Phật Giáo có hai quan 
niệm về đức Phật Đản Sinh khác nhau:

a/- Phật Giáo Theraveda: không dùng chữ 
“Phật Đản sanh” mà dùng “Bồ Tát Đản sanh”, vì 
cho rằng, nếu nói Phật Đản sanh thì sẽ hiểu Phật đã 
Thành Đạo từ lâu rồi, kiếp này chỉ là thị hiện lại; 
và nếu đã thành Phật rồi, bây giờ lại Đản sanh thì 
tại sao phải tìm đạo tu hành, phải chiến thắng ma 
vương mới được đắc đạo?

b/- Phật Giáo Đại thừa: thì cho rằng sự xuất 
hiện của đức Phật là sự thành tựu từ tâm nguyện 
nung nấu ở quá khứ. Đức Phật muốn dùng cuộc đời 
sống động của Ngài để chứng tỏ Phật không phải 
là bậc quá cao siêu, chỉ dành cho một giai cấp nào 
đó. Phật là sự giác ngộ, là kết quả thành tựu qua quá 
trình tu học và tu trì. Hình ảnh đức Phật từ cõi trời 
Đâu Suất (còn gọi là Đao Lợi) giáng sinh xuống 
cõi trần và hóa thân làm thái tử. Với ngôi vị thái tử, 
Ngài sang cả về địa vị, đầy đủ về vật chất, cũng có 
vợ đẹp con thơ. Nhưng cũng như chúng sinh, Ngài 

phải chịu sự chi phối của luân hồi: Sinh - Lão - Bịnh 
- Tử. Qua ý thức, Ngài thức tỉnh, rồi tiến đến hành 
động là cắt đứt mọi ràng buộc, bằng cuộc sống khổ 
hạnh của bậc xuất gia, Ngài tu tầm Đạo Giải Thoát. 
Đức Phật Thích ca là vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát 
Đạo qua vô số kiếp. Sự giáng trần của Ngài là thực 
hiện đại sự nhân duyên như trong kinh Pháp Hoa - 
Phẩm Phương Tiện giảng rằng Đức Phật ra đời để 
dạy cho chúng sanh nhận chân được Phật Tri Kiến 
của mình mà thoát ly sanh tử khổ đau.

2/ Thị Hiện: Kinh A Hàm viết về ngày sanh của 
đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni: “Một chúng sanh 
duy nhất, một con người phi thường, xuất hiện trong 
thế gian nầy, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc 
của số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích 
và hạnh phúc của chư thiên và loài người”. Như 
vậy, thị hiện có nghĩa là sự xuất hiện đầy đủ hình 
tướng mà thế gian thấy được. Dường như thuật ngữ 
Đản sinh và Thị Hiện chỉ Phật Giáo thường dùng để 
nói ngày sinh của đứcThích Ca Mâu Ni. 

3/ Giáng Sinh (giáng trần): từ một nơi cao 
quý, hạ sinh xuống một nơi thấp kém. 

II/ Bồ Tát: (Bodhisatha): Là bậc Thanh văn, 
Duyên Giác, bậc đạt đến Tri Giác Ngộ, xuất hiện 
giữa cõi ô trược để giáo hóa chúng sinh.

III/ Cõi Trời Đao Lợi: Cõi trời Đao Lợi của Đế 
Thích là tín ngưỡng của người Ấn Độ. Hoàng hậu 
Maya khi mãn kiếp, bà sinh về nơi đây. Đức Phật 
Thích Ca đã có lần thuyết pháp cho mẹ Ngài và chư 
Thiên ở cõi trời nầy trong 3 tháng. Theo Từ điển 
Phật học Huệ Quang (tập II, tr.1474) ghi: “Trời Đâu 

Câu chuyện Câu chuyện 
Phật Ðản SanhPhật Ðản Sanh

Quảng Tuệ - Tống Phước Hiến
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suất là tầng trời thứ 4 trong 6 tầng trời ở cõi Dục, 
ở giữa tầng trời thứ III (Dạ Ma) và tầng trời thứ IV 
(Hóa lạc). Chư thiên ở cõi trời này sống hỷ lạc, vật 
chất sung mãn.” 

IV/ Quốc gia Nepal: là quốc gia thánh địa Phật 
giáo, nằm hẳn trong lục địa dưới chân Himalaya ở 
Nam và Đông Á, Bắc giáp Tây Tạng; Nam, Đông 
và Tây giáp Ấn Độ. Theo thống kê của Liên Hiệp 
Quốc: 

- Diện tích: 147.181 km2 - ngọn Everest thuộc 
Himalaya cao nhất thế giới 8.850m

- Quốc hiệu: Cộng hòa Dân chủ Liên bang 
Nepal - Thủ đô: Kathmandu

- Dân số: 29.331.000 - Ngôn ngữ: Nepali - Mã 
số điện thoại: 977 - Lái xe bên trái 

- Tôn giáo: gồm bốn tông giáo lớn:
*/ Ấn Độ giáo: 75,6 % (ngôi đền Pashupatinath 

là nơi người Hindu khắp nơi trên thế giới đến hành 
hương. Shiva là vị thần bảo hộ quốc gia Nepal). 

*/ Phật giáo: 20%, ba hệ phái chính của Phật 
giáo là Đại Thừa, Tiểu Thừa và Kim Cương Thừa 
cùng tồn tại. Phật giáo là tôn giáo hàng đầu ở khu 
vực phía Bắc thưa dân, chủ yếu là nơi sinh sống của 
các tộc người Tây Tạng, người Sherpa. 

*/ Hồi giáo: 4%.
V/ Hoa Vô Ưu (Udumbar): Theo kinh Pháp 

Hoa Văn Cú và một số kinh khác như Tạp A Hàm, 
Đại Bát Nhả Ba La Mật Đa, Hoa Nghiêm…thì hoa 
Vô Ưu hay Ưu đàm, là loại hoa thiêng 3.000 năm 
mới nở một lần, và khỉ nở thì có Đức Phật ra đời. 
Hoa Ưu Đàm thường làm biểu tượng cho sự xuất 

hiện của đấng Thế Tôn. Có tài liệu cho rằng hoa Ưu 
Đàm là hoa của cây Sala (Shorea).

 VI/ Vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini): Địa điểm 
linh thiêng Lâm Tỳ Ni thuộc quận Rupandehi, tọa 
lạc dưới chân dãy Himalaya. Cách cố đô Ca Tỳ 
La Vệ 25 km về phía Đông, cách Ấn Độ khoảng 
36 km. Đây là nơi hoàng hậu Mayadevi sinh ra 
Siddhartha Gautama (Tất- đạt- đa - Phật Thích Ca). 
Hiện Lâm Tỳ Ni được bao bọc bởi một khu tu viện 
lớn mới được xây dựng có một số ngôi chùa và đền 
thờ Hoàng hậu Maya. 

Tại đây còn có ao Puskarini là Thánh tích, nơi 
Hoàng hậu làm lễ nhúng nước và vin vào cành hoa 
Vô Ưu (Udumbar) trước khi sinh đức Phật. Khu nầy 
là một trong 4 nơi hành hương quan trọng, vì gắn 
liền với cuộc đời của đức Phật, gồm: Nơi Phật Nhập 
Niết Bàn (Kushinagar ), Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Phật 
thiền định 49 ngày dưới cây bồ đề (Bodh Gaya) và 
đức Phật giảng Pháp đầu tiên (Sarnath). Lâm Tỳ Ni 
bị bỏ quên trong nhiều thế kỳ. Năm 1895, Feuhrer 
nhà khảo cổ nổi tiếng người Đức khi ông đến các 
vùng đồi thấp của dãy núi Churia phát hiện các trụ 
cột lớn tại đây. Tiến hành khai quật, phát hiện ngôi 
đền bằng gạch và đá sa thạch điêu khắc những cảnh 
sinh thành của đức Phật.

Năm 1986 nhà khảo cổ người Anh Cuningham 
khai quật được 1 trụ đá trong số 4 trụ đá thường gọi 
là “Tứ Động Tâm” do vua A Dục (Ashoka Bindusara 
Maurya) đến thăm Lâm Tỳ Ni lúc nơi đây còn là 
một ngôi làng phồn thịnh, cho xây bốn ngôi tháp và 
một cột trụ đá vào năm 249 TCN để ghi lại vị trí nơi 
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sinh của đức Phật vào 260 năm trước khi nhà vua 
đến. Trên trụ đá có khắc năm dòng chữ được khắc 
chữ và dịch như sau: 

- Năm Thiên Ái Thiện Kiến thứ 25 vua A Dục 
đích thân đến đây chiêm bái.

- Đức Phật Đà, dòng họ Thích Ca đi xuất gia, 
Đản sinh nơi đây.

- Vua sắc - Tdhanh trụ để kỷ niệm nơi Ngài đản 
sinh.

- Thôn Lâm tỳ ni, nơi Phật đản sinh được miễn 
thuế.

- Đó là hồng ân Phật đối với nơi Ngài đản sinh.
Căn cứ vào trụ đá được khai quật, Tây phương 

xoá bỏ quan niệm cho rằng đức Phật là nhân vật 
huyền thoại và chấp nhận Ngài là nhân vật lịch sử. 
Trụ đá là bản khai sinh của đức Phật.

Các tấm phù điêu tại đây mô tả cảnh Hoàng 
hậu Maya, tay phải cầm một nhánh của cây Sala 
(Shorea) và một cậu bé sơ sinh đứng thẳng trên 
những cánh hoa sen, xung quanh đầu là vầng hào 
quang hình bầu dục và cùng các vị Thiên sứ.

Năm 1997, UNESCO công nhận Lâm Tỳ Ni là 
di sản văn hóa thế giới, tiếp tục khai quật, trùng tu 
và tôn tạo. Hiện nay, khu này được chia thành hai 
khu là khu phía Tây và khu phía Đông. Phía Đông 
có các tu viện của Phật giáo Nam Tông, phía Tây 
có các tu viện của Phật giáo Bắc Tông. Chính phủ 
Nepal không cho xây và khai thác thương mãi như 
nhà hàng, khách sạn, cửa hàng ăn tại khu vực nầy.

VII/ Thành Ca Tỳ La Vệ (kapilvastu): Cách 
di tích vườn Lâm Tì Ni 38 km về phía Tây (hơi 
chếch Bắc) là di tích cố đô Ca Tỳ La Vệ do ông 
Robin Coningham và ông Armin Schmidt, 2 nhà 
khảo cổ học người Anh khai quật và tìm thấy một 
hệ thống tường bao 300m x 200m là khu vực của 
kinh thành xưa. Thành Ca Tỳ La vệ và Lâm Tì Ni 
được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới 
vào năm 1997.

Theo sự nghiên cứu của các học giả Vincent 
A.Smith, Dr.Vost, Dr.Rhys Davids, P.C. Mukherji 
và Nundo Lal Dey thì Kinh thành Ca Tỳ La Vệ 
của vua Tịnh Phạn trên bờ phía Đông của sông 
Banganga, gồm các làng Chitra- Dei Ramghat, 
Sandwa và Tilaurakota. Tilaurakota thuộc địa hạt 
Terai vùng biên giới giữa Nepal - Ấn Độ, cách chợ 
Taulihawa một dặm rưởi. Chợ này cách 12 dặm 

về hướng Bắc và Đông Bắc của ga Shoharatgarh. 
Khu vực rộng lớn xung quanh chợ Tilaurakota được 
xác nhận như là thành lũy và cung điện của vua 
Tịnh Phạn. Taulihawa còn dáng vẻ cổ kính của kinh 
thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa, nhưng hiện nay hoang 
vắng, ít người ở. Dân chúng thỉnh thoảng đào đất và 
bất ngờ tìm thấy rải rác các pho tượng, đồ đất nung, 
và những đồng tiền bằng kim loại; đôi khi gặp cả 
tiền vàng và chuổi tiền đồng v.v... 

Gần làng Nigalihawa có hồ Nigali lớn. Năm 
1899, người ta đào thấy ở đây một trụ đá bị gãy 
đôi của vua A Dục, phần trên dài gần 5m, bị lấp 
trong lùm cây cạnh bờ hồ, và phần dưới dài gần 1m, 
nằm trên mặt đất. Phần trên của trụ đá có ghi hàng 
chữ Tây Tạng, với câu chú: “OM MANI PADME 
HUNG” (Án Ma Ni Bát Di Hồng) và trên dòng chữ 
này có khắc hình hai con công. Phần nửa trụ đá 
dưới có khắc hàng chữ Brahmi (tiếng Ấn Độ cổ), 
ghi lại chuyến đến thăm Ca Tỳ La Vệ của vua A 
Dục (Asoka), 

Làng Vardahawa cách Kudàna một dặm rưởi 
về hướng Đông. Giữa 2 làng có hồ Kunaùn. Người 
ta tin rằng, đây là nơi mũi tên của thái tử Tất Đạt 
Đa, trong cuộc thi bắn cung, để cưới công chúa 
Da Du Đà La (Yasodhara, Rahulamata, Bimba, 
Bhaddakaccana, con vua Suppabuddha), rớt xuống 
tạo thành con suối.

Từ khi Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo Nepal 
thành lập gần 20 năm trước, quý Thượng tọa như 
Bhadanta Dhammaloka, Aniruddha và các vị Đại 
Đức khác trong Giáo Hội, đã nghĩ đến việc tìm cách 
duy trì và bảo vệ thánh tích Ca Tỳ La Vệ. Trong 
thời gian đó, chính phủ Nepal ủy thác Nha Khảo Cổ 
trùng tu, chăm sóc các Phật tích trong vùng Terai, 
gần biên giới Nepal và Ấn Độ.

VIII/ Nhà tiên tri A Tư Đà (Asita): là vị tiên 
ngụ tại thành Ca tì la vệ. nghe Thái tử giáng sinh, 
bèn cùng với người hầu là Na la đà (Nàlaka) đến 
cung vua Tịnh phạn để xem tướng Thái tử, thấy có 
tướng tốt của bậc đại trượng phu, ông đoán rằng, 
nếu Thái tử xuất gia, sẽ đắc Đạo Bồ Đề, thành bậc 
Chánh Giác, chuyển vô thượng tối diệu pháp luân. 
Lại tự than và khóc vì không còn sống để được thái 
tử giáo hóa, sau bảo người hầu Na la đà xuất gia 
để chờ ngày thái tử thành đạo. Theo kinh Phật Bản 
Hạnh từ quyển 7 đến quyển 10, thì ông có đủ 5 phép 
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thần thông, thường ra vào nơi tầng trời thứ 33.
IX/ Tài liệu nói về đức Phật Đản sinh: Các 

nguồn tài liệu sớm nhất về cuộc đời Đức Phật bao 
gồm, kinh điển Phật Giáo Nguyên Thủy, một vài 
bản kinh bằng tiếng Pali như Kinh Trung A Hàm và 
từ các tông phái Tiểu thừa khác nhau. Tuy vậy, mỗi 
một bản kinh chỉ nêu lên những mảng nhỏ về cuộc 
đời Đức Phật. Bản tường thuật đầu tiên xuất hiện 
trong bộ thi phẩm Phật giáo vào cuối thế kỷ thứ II 
trước Công Nguyên, như Kinh Đại Sự (Mahavastu) 
của trường phái Đại Chúng Bộ (Mahasanghika 
school) thuộc Tiểu thừa. Tuy không thuộc về Tam 
Tạng Kinh Điển (Tripitaka), nhưng bản văn này 
đã bổ sung thêm các chi tiết. Một thi phẩm khác 
xuất hiện trong kinh văn của trường phái Nhất 
Thiết Hữu Bộ, cũng thuộc Tiểu thừa là: Phổ Diệu 
Kinh (Lalitavistara Sutra). Các bản kinh Đại thừa 
về sau tác phẩm này đã mượn và trau chuốt thêm, 
như giải thích rằng Đức Phật đã giác ngộ rất lâu từ 
trước, và việc hóa thân làm Thái Tử Tất Đạt Đa chỉ 
để chứng minh con đường đạt được giác ngộ, hầu 
hướng dẫn chúng sinh. Một số trong các bản tiểu sử 
này được đưa vào Tam Tạng Kinh Điển. Nổi tiếng 
nhất là bản Huyền Thoại về cuộc Đời Đức Phật 
(Buddhacarita) do nhà thơ Ashvaghosha viết vào 
thế kỷ thứ I của Công Nguyên. Các bản văn khác 
còn xuất hiện muộn hơn trong các Mật điển, như 
trong Chakrasamvara, Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, 
đức Phật cũng hóa thân thành đức Kim Cương Trì 
(Vajradhara) và dạy Mật điển.
X/ Những truyền thuyết và ý nghĩa

1/ Sinh bên hông: 
 a/ Kinh Đại Bản (Nam Tông) viết: “Bồ Tát 

trong thai mẹ 10 tháng mới sinh ra. Mẹ Bồ Tát đứng 
mà sanh. Khi sanh ra, chư thiên đỡ Ngài trước, sau 
mới đến loài người.Thân Bồ Tát không đụng đến 
đất, có bốn thiên sứ đỡ lấy Ngài, đặt Ngài trước bà 
mẹ mà thưa: “Hoàng hậu hãy hoan hỷ, Hoàng hậu 
sanh một bậc vĩ nhân”. Ngài sanh ra thanh tịnh, 
không bị ô nhiễm”. 

b/ Kinh Vị Tằng Hữu Pháp thuộc Kinh Trung A 
Hàm và Kinh Đại Bổn thuộc Kinh Trường Bộ, của 
Bắc tạng cho rằng thái tử sanh ra từ bên hông hữu 
của Hoàng hậu.

c/ Giải thích: Hầu hết các nước Đông phương, 
đều thần thánh hóa sự ra đời của các bậc Thánh 

nhân, hoặc huyền thoại kỳ tích của những nhà lãnh 
tụ. Ví dụ như bà Nhan Thị mẹ Khổng Tử, đến núi 
Ni sơn cầu tự và mộng thấy Hắc Đế bảo bà sẽ sanh 
được Thánh tử và phải vào trong hang núi Không 
Tang để sanh. Khi tỉnh dậy thì bà biết mình đã thụ 
thai. Cũng đang lúc bà mơ ngũ ở lần khác, bà thấy 
1 Lão ông xưng là Ngũ Tinh, dắt theo 1 con thú 
giống con trâu con, mình có vằn và có 1 sừng. Con 
thú thấy bà, liền nằm phục xuống và nhả ra 1 viên 
ngọc màu xích (màu đỏ). Sau nầy bà biết đó là con 
Kỳ Lân, có nghĩa là bà đang mang thai bậc Thánh 
nhân. Khi Khổng Tử ra đời thì có hai con rồng xanh 
từ trên trời bay xuống nằm phục hai bên sườn núi và 
hai nữ thần đem nước hương lộ đến gội đầu cho bà, 
rồi trong hang đá có dòng suối nước nóng chảy ra 
để bà tắm, tắm xong thì suối cạn. Hay như bà Ngô 
Thị Ngọc Dao khi mang thai vua Lê Thánh Tông 
cũng mơ thấy trời sai tiên đồng giáng trần..v.v.

Vì vậy, bên cạnh một đức Phật lịch sử, chúng 
ta còn có một đức Phật huyền thoại. Thật tế, huyền 
thoại nầy, đã củng cố thêm niềm tin sâu xa trong 
lòng dân gian. Xét về ý nghĩa của niềm tin, thì 
chúng ta có thể kết luận rằng “Tin Để Quy Ngưỡng, 
Chứ Không Phải Tin Là Mê Tín”. Thế nên, chuyện 
siêu phàm về đức Bổn Sư là điều tất nhiên và dễ 
hiểu. Thái tử Đản Sinh ra từ bên hông phải vì người 
Ấn Độ xem bên phải là thiêng liêng, mầu nhiệm.

2/ Ý nghĩa của voi trắng sáu ngà: Truyền 
thuyết kể rằng Hoàng hậu Maya chiêm bao thấy voi 
trắng sáu ngà từ trên không trung xuống và ẩn vào 
bên hông bên phải; sau đó bà thọ thai. Voi trắng 6 
ngà là tượng trưng cho sức mạnh, sự hùng dũng luôn 
hướng về phía trước, là biểu đạt hình tượng Bồ Tát 
thành tựu Lục Độ Ba la mật (Bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ) , là biểu tượng của 
vị Bồ tát với hạnh nguyện cứu đời.

3/ Ý nghĩa đi bảy bước: Thái tử vừa sinh ra, 
liền bước 7 bước trên 7 hoa sen. Tại sao là số 7 mà 
không là số khác?. Điều nầy đã có nhiều bản kinh 
viết, tuy có khác đôi chút nhưng vẫn là con số 7. Có 
rất nhiều cách giải thích khác nhau nhưng vẫn cùng 
chung ý nghĩa:

- Con số 7 là con số tốt lành của người Ấn xưa. 
- Là con số “Huyền học Đông phương” mà 

người Ấn rất xem trọng.
- Bảy bước là vì Ngài là vị Phật thứ bảy, tiếp nối 
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sáu vị Phật đi trước là Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, 
Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na 
Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp.

- Số 7 tượng trưng cho sự thành tựu sinh hóa cả 
vũ trụ không gian là đông, tây, nam, bắc; thời gian 
là quá khứ, hiện tại, vị lai.

- Thất Bồ Đề Phần (Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, 
khinh an, niệm, định, xả).

- Theo tư tưởng kinh Hoa Nghiêm toàn thể vũ 
trụ trên, dưới, trong, ngoài, phải, trái và chính giữa. 

- Từ vật nhỏ vi trần đến vật lớn như núi tu di tất 
cả không ngoài con số 7 như: 

* Thất Đại: là địa, thủy, hỏa, phong, không, 
kiến, thức. 

* Thất thánh tài: là tín, tấn, giới, tàm quý, văn, 
xả, huệ. 

* Thất chúng:Tỳ kheo,Tỳ kheo ni,Thức xoa,Sa 
di,Sa di ni,Ưu bà tắc,Ưu bà di.

* Thất thánh quả: là Tư đà hoàn, Tư đà hàm, A 
na hàm , Ala hán, Duyên giác, Bồ Tát, Phật là quả 
vị tối cao. 

4/- Đi và đứng trên hoa sen: Tất cả các hình 
tượng Phật, Bồ Tát đều đứng trên hoa sen, vì hoa 
sen có tính chất đặc thù mà các loài hoa khác không 
có như: Sen là hoa tinh khiết, biểu tượng cho tinh 
thần nhập thế của Phật giáo được diễn đặ bằng 
tư tưởng: “cư trần bất nhiễm trần” (trong bùn mà 
chẳng hôi tanh mùi bùn).

5/ Thái tử một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, 
và nói: “Thiên thượng thiên hạ - Duy ngã độc 
tôn…”. Nếu chúng ta hiểu cái “TA” của thái tử nói 
là cái “TA = NGÃ” của sinh - diệt, của thân ngũ uẩn 
“duyên sanh giả hiệp”, của chúng sinh bình thường 
thì quả là lời nói quá tự cao tự đại! Đức Phật dạy 
chúng ta về giáo lý Vô Ngã như trong kinh Kim 
Cang rằng: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, 
thì cái TA trong lời thái tử không rơi vào phạm trù 
nầy. Là người học Phật. chúng ta nên hiểu cái TA 
đó là cái TA Chân Thật, Chơn Ngã, Chơn Tâm, cái 
TA của Phật Tánh, của Tâm Thanh Tịnh, Tâm Viên 
Giác, của Phật Tri Kiến, là xa lìa tất cả những cái gì 
gọi là đối đãi nhị nguyên như: “thiện-ác, giỏi-kém, 
sáng-tối, trung thành – phản bội ....”. Cái TA mà 
thái tử nói là cái TA không có hình tướng, nên cái 
Ta nầy không bị hủy diệt. Trong kinh Đại Bát Niết 
Bàn, phẩm Như Lai Tánh, đức Phật dạy: Ngã tức 

là nghĩa Như Lai Tạng. Tất cả chúng sanh đều có 
Phật Tánh tức là nghĩa của Ngã. Nhưng vì chúng ta 
đã bỏ quên, chưa nhận ra được nó nên cứ mãi trôi 
lăn trong sanh tử luân hồi. Duy Ngã độc tôn này 
chính là cái “Như Thật Tri Kiến”, là Vô Ngã, bao 
gồm toàn thể vũ trụ hư không đều đồng thể Phật 
Tánh Như Lai – Ai đạt được hành trạng Vô Ngã rốt 
ráo tức đạt được 4 Tánh: “Thường – Lạc – Ngã – 
Tịnh” bất biến của Niết bàn. Đây mới chính là “Duy 
Ngã độc tôn”. Như vậy, câu “Thiên thượng thiên 
hạ, duy ngã độc tôn” không phải riêng cho cá nhân 
đức Phật, cũng không phải cái “Ngã Sinh Diệt” mà 
là cái “Chơn Ngã Chẳng Hề Sanh, Diệt”. Đó mới là 
Cái Ngã mà Đức Phật phán dạy lúc Ngài vừa mới 
Đản sinh. 

6/ Ba mươi hai tướng tốt: 32 tướng tốt là sắc 
tướng của một Chuyển Luân Vương (cakravartī- 
rāja), của một vị Bồ tát, hay là của một vị Phật. 
Tuy nhiên, trong 32 tướng Chuyển Luân Vương lại 
không có hai tướng là có chữ Vạn ở trước ngực và 
tướng phát ra hào quang như Phật. Theo Luận Trí 
Độ, thì Bồ Tát thì cũng có 32 tướng tốt nhưng có 7 
tướng khác hơn so với Chuyển Luân Vương. Trong 
nhiều bộ kinh quan trọng như Đại Bát Nhã, Trường 
Bộ kinh, Đại Trí Độ Luận, Niết Bàn Kinh, Trung A 
Hàm Tam Thập Nhị Tướng Kinh đều có nhắc tới 
32 tướng tốt và cho đó là kết quả của “Tâm Từ Bi 
Vô Lượng”. Chương thứ 13 kinh Kim Cang viết: 
“Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Có thể nào dựa vào 32 
tướng mà thấy được Như Lai không? - Kính Thế 
tôn, không. Không thể dựa vào 32 tướng mà thấy 
được Như Lai. Tại vì sao? Như Lai nói 32 tướng, 
tức chẳng phải tướng, đó gọi là 32 tướng.” Đại ý 
cho thấy các hình tướng nhìn thấy, hay cảm xúc 
được, chỉ là hư vọng và vô thường không thể nào 
là chân lý là thực chất của vạn vật. Thấy được cải 
“Tính Không” của các “Hình Tướng” này và không 
chấp vào các hình tướng thì thấy được thật tướng. 
Ngoài 32 tướng tốt đó, còn phải nói đến 80 vẻ đẹp 
khác của Phật. Bàn chân Phật có hình bánh xe Pháp 
Luân (Dharma wheel), có ngàn cánh (hay căm), 
ứng với tướng tốt thứ nhì, được khắc bên trong bản 
diêu khắc “Dấu Chân Phật” vào thế kỷ thứ I. Trong 
tranh tượng, người ta thường diễn tả một số tướng 
tốt như là hào quang, hay chấm đỏ nổi lên cao giữa 
chóp đầu tượng trưng cho trí huệ.
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Tượng đá khắc lại bàn chân Đức Phật

B.- Phật Đản Sinh:
Cách đây trên 25 thế kỷ, năm ấy, hoàng hậu đã 

40 tuổi vẫn chưa có con, hoàng gia rất lo lắng và 
nôn nóng. Một đêm trong mùa Lễ Hội Cầu Mưa 
diễn ra hằng năm khoảng tháng 6 và tháng 7. Sau 
khi dâng cúng hương hoa trong cung điện, hoàng 
hậu ra bố thí cho dân nghéo, trở về cung an giấc, 
bà mộng thấy con voi trắng sáu ngà từ trên hư 
không lấy ngà khai hông bên hữu của bà mà chui 
vào. Hoàng hậu Bà đem chiêm bao kể cho vua Tịnh 
Phạn (Sudhodana, Zas gtsang- ma) nghe. Vua vội 
mời các thầy đến đoán mộng, và được giải rằng: 
“Hoàng hậu sẽ sinh một quý tử tài đức song toàn”. 
Vua Tịnh Phạn vô cùng hân hoan. Voi trắng , tượng 
trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, sáu ngà cho sự 
chiến thắng sáu giác quan hệ thống Ngũ Uẫn, đó 
là: Sắc (Rùpa) Thọ (Vedana),Tưởng (Samjnà),Hành 
(Samkàra),Thức (Vijnàna).

Hoàng hậu mang thai đến 10 tháng mới đản sanh 
Thái Tử Sĩ Đạt Đa (Sakya Sidhartha, Don- grub) 
thuộc giai cấp qúy tộc Thích Ca (Sakya) họ Cù Đàm 
(Gotama) vào ngày trăng tròn tháng năm, tức rằm 
tháng tư Âm lịch năm 623 trước Dương lịch, lúc 
mặt trời mọc tại vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini), cách 
Ca Tỳ La Vệ 15 dặm trên đường về Devadaha thuộc 
nước Câu- ly (Koly) nơi phụ hoàng của bà là đức 
vua A Nậu Thích Ca (AnuShakya) đang trị vì để 
sinh con đầu lòng theo tục lệ của Ấn Độ lúc bấy giờ. 
Khi dừng chân ngoạn cảnh, bà đưa tay phải vin vào 
cành hoa Vô Ưu thơm ngát mà ba ngàn năm mới 

nở một lần, thì thái tử cũng thị hiện ngay cùng lúc. 
Cũng theo tục lệ Ấn Độ, thái tử theo họ mẹ là Thích 
Ca (Thích-ca Mâu-ni - Shakyamuni) Thích ca nghĩa 
là năng nhân, Mâu Ni là sự tĩnh lặng thấu suốt. Bảy 
ngày sau thì hoàng hậu băng hà, và thăng lên cõi 
trời Đâu Suất. Em gái ruột của hoàng hậu là Ma Ha 
Bà Xà Ba Đề (Mahã Pajãpati) lên làm kế mẫu. 

Ngày đản sinh thái tử, trong thành Ca Tỳ La Vệ, 
cảnh vật vui vẻ lạ thường, khí hậu cây cỏ đơm hoa 
trổ trái tươi mát; sông, ngòi, mương, giếng nước 
đều trong đầy; trên hư không chim muông háo hức 
hót, và những luồng ánh sáng như hào quang tỏa 
chiếu ánh sáng. Thái tử chào đời có nhiều điều khác 
thường so với nhân thế như thân thể rực rỡ trong 
ánh binh minh và không gian kết đầy những những 
hoa, rồi mưa hoa ngát thơm ngào ngạt, tuông từ các 
vị thiên vương, mây trời kết ngũ sắc cúng dường, 
hoa đàm bừng nở, gió nhạc êm đềm, ba ngàn thế 
giới vang động, vạn vật như cúi đầu cung đón bậc 
Thầy của ba cõi Người, Trời và Thần.

Theo Kinh A-hàm - kệ Đản Sinh thuyết rằng 
Hoàng hậu Maya đứng mà sanh. Khi Thái tử giáng 
trần thì được 4 vị thuộc hàng chư thiên nâng đỡ, 
đặt Ngài trước hoàng hậu mà thưa: “Hoàng hậu hãy 
hoan hỷ, Hoàng hậu sanh một bậc vĩ nhân”. Lúc đó, 
Ngài đứng vững trên hai chân, bỗng nhiên từ dưới 
đất mọc lên một đóa sen Thất Bảo lớn như bánh xe 
để Ngài đứng lên trên, mở mắt hướng về phía Đông, 
mặt hướng phía Bắc, nhìn bốn phương rôi khoan 
thai bước đi bảy bước, hoa sen nở đón mỗi bước 
chân. Tay phải Ngài chỉ lên trời, tay kia chỉ xuống 
đất và ứng khẩu nói: “Thiên thượng, Thiên hạ duy 
ngã độc tôn Tam giới giai khổ - Ngã đương an chi” 
(Trên Trời và dưới trời chỉ có ta tôn quý; Ba cõi đầy 
khổ đau – Ta làm cho yên ổn) có nghĩa là trên trời, 
dưới thế tất cả chúng sinh ai ai cũng đều có chơn 
ngã là Phật tánh là Chơn Tâm mới thật, là duy nhất 
của ta.

Tin Hoàng tử chào đời được loan truyền trong 
nhân gian, thần dân vui mừng, Vua Tịnh Phạn mời 
một số đạo sĩ đến coi tướng, vị trẻ nhất trong các 
vị Bà la môn này là ngài Kiều Trần Như. Các đạo 
sĩ đều nói Hoàng tử có 32 tướng tốt, trên đời chưa 
thấy ai có; nếu sau này làm vua sẽ là một Hoàng Đế 
nhân đức anh minh, còn nếu xuất gia học đạo sẽ là 
bậc đại thánh.
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Ba ngày sau, nhà vua cho mời A Tư Đà - một 
thân hữu rất được dòng họ Cồ Đàm kính trọng. 
trước khi ngài lui về ở ẩn. A Tư Đà đã từng là tế sư 
hoàng triều của thời Tiên vương Sihahanu. Ngài căn 
cứ vào một số thân tướng mà đoán rằng đây quả là 
một vị vương tử phi thường sẽ trở thành một vị Phật 
và sẽ chuyển Pháp Luân. Nếu Thái tử ở ngôi vua sẽ 
là một đại đế thống nhiếp thiên hạ, đem lại an lành 
cho trăm họ. Còn nếu xuất gia, thái tử sẽ là bậc đại 
giác cao cả, trí tuệ tuyệt vời siêu việt, Ngài sẽ phán 
nhận vũ trụ nhân sinh một cách xác đáng, Ngài sẽ 
dạy cho con người phương cách xây dựng bản thân, 
gia định và xã hội được có hạnh phúc đẹp tươi, cao 
hơn là giác ngộ sự thật của muôn vật, và giải thoát 
mọi ưu phiền do vô minh, tham ái chấp trước và sinh 
tử luân hồi. Giải giảng đến đây thì Ngài A Tư Đà ứa 
nước mắt vì Ngài biết sẽ không thể sống để được 
nhìn thấy thái tử Sĩ Đạt Đa thành Phật, Ngài căn dặn 
cháu trai là Nalaka nhớ rằng về sau phải làm đệ tử 
của đức Phật tương lại này. Tịnh Phạn Vương muốn 
đổi số mệnh của con thái tử, nên đặt tên cho Thái tử 
là Tất Ðạt Ða (Siddartha) theo tiếng Phạn, nghĩa là: 
“Kẻ sẽ giữ chức vị mà mình phải giữ”.

Đản Sinh của đức Phật là sự kiện lịch sử. Đức 
Phật thuộc dòng dõi Kiều Thi Ca (Gotama), là hệ 
gia phả kết hợp giữa dòng Sư tử thành Ca Tỳ La 
vệ và vương quốc Câu Ly láng giềng – Tịnh Phạn 
vương cưới hai chị em ruột công chúa nước Câu Ly 
là hoàng hậu Maya và thứ phi Ma Xà Ma Đề, sau 
nầy là kế mẫu của thái tử. 

Lịch sử đã ghi nhận sự hiện hữu của đức Phật 
trên thế gian nầy cách nay hơn 26 thế kỷ: Đó là một 
nhân vật có thật trong lịch sử nhân loại. 

Quảng Tuệ - Tống Phước Hiến 

Nguồn tham khảo:
•  https://vi.wikipedia.org/wiki/Nepal 
• www.hanhhuong.net/index_fi les/Page2
• Các bộ Tự Điển và Kinh sách trang web Phật Giáo

Lê Giang Trần

học Phật Pháp

Ngọn đèn thắp sáng ngọn đèn
Pháp từ đức Phật mãi truyền đức tin
Giúp con người thoát vô minh
Hiểu ra vô hữu lung linh vô thường

Bát Chánh Đạo là con đường
Tứ Diệu Đế lẽ của tuồng tử-sinh
Kiến Phật quán tánh tâm mình
Trở về bản thể tự nhìn rõ Tôi
Nhìn ra vũ trụ đất trời
Để sâu sắc ngộ ra đời Có-Không

Tu hành tim óc bi-tâm
Hỉ-xả, vô-chấp - nghiệp-thân hạnh bồi
Sám hối xin dứt luân hồi
Vãng sanh bốn kiếp* làm người đã xong. 
(01/11/17, đọc lại Đạo Ca Milarepa) 

________
*bốn kiếp: đạo Lý của 4 giai đoạn:
1. Gieo hạt giống (nhân duyên)
2. Tưới nước bón phân (nuôi dưỡng)
3. Tiến trình phát triển (định hình)
4. Kết quả nhận hưởng (hoàn tất chu trình)
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Đức Phật ra đời với mục 
đích “khai thị chúng sanh, 
ngộ nhập Phật tri kiến,” 

vì thấy chúng sanh trầm luân đau 
khổ trong sáu nẻo nên ngài mới 
thị hiện, chính vì mục đích ra đời 
quá vĩ đại nên sự xuất hiện của 
ngài cũng để lại dấu ấn sâu đậm 
trong lòng nhân loại kéo dài hơn 
25 thế kỷ. 

Huyền thoại Đức Phật ra đời 
dưới nhánh hoa Vô Ưu, bước đi 
trên bảy đóa sen, một ngón tay chỉ 
trời, ngón tay chỉ đất, ngài tuyên 
bố “Thiên thượng thiên hạ, duy 
ngã độc tôn.” Được dịch “Trên 
trời dưới trời, ta là bậc tôn quý 
hơn cả,” ngoài hàm ý nói về bậc 
thầy tối ưu có khả năng siêu việt, 
vượt qua mọi ràng buộc, thoát ra 
mọi thống khổ, dục vọng khoái 
lạc để trở thành đóa Vô Ưu bất 
nhiễm tinh khôi, đạt đến quả vị 
tối tôn vô thượng giác, khiến cho 
trời người đều cung kính ra ngài 
còn có hàm ý nhắc nhở chúng 
sanh rằng: Con người là vật tối 
ưu trong vạn vật, có khối óc nhạy 
bén thông minh, linh hoạt hơn 
tất cả các động vật khác cùng 
tồn tại trên đại địa cầu. Chính vì 
sự thông minh linh hoạt đó, con 
người càng sống càng trở nên ích 
kỷ, cố chấp mê lầm hơn.

Ngài nói: “... Duy Ngã Độc 
Tôn,” ý thâm sâu rằng: “Trên trời 
dưới đất, duy có cái Ngã là trên 
hết,” cái Ngã của con người là chí 

tôn, là cái nhất trong muôn vạn 
cái có của đời người, bởi hơn ai 
hết Đức Phật luôn đặt trọng tinh 
thần “Vô Ngã” trên mọi bình diện 
cuộc sống. Ngã gồm có Phàm 
Ngã và Thánh Ngã, bậc Thánh 
cũng còn vi tế ngã chấp, trên vô 
vi tùy sở chứng mà lập thành các 
quả vị, trở về với bản thể thường 
hằng, Như Lai tịch tĩnh, thường 
gọi Niết Bàn chơn như.

Ngã của phàm nhân thuộc về 
Ngã Sở và Ngã Chấp, tức chấp 
cái tôi và của tôi. 

Ngài dạy, con người sống 
thường hay chấp chặt vào thân 
tâm, chấp cái mình đã sở hữu, 
không muốn mất đi, không muốn 
chia cho ai, dù là vật nhỏ nhoi 
nhất. Do vì chấp chặt nên con 
người khi sống thì đau khổ trầm 
luân, khi chết đi thì đọa lạc trong 
sáu nẻo luân hồi không lối thoát. 
Trong “Câu Xá Luận,” quyển 29 
viết: “Ngã Chấp hữu ngũ trùng 
chi thất,” tức có năm loại ngã 
chấp khiến chúng sanh trôi lăn 
trong đau khổ gồm: 

- Ngã Kiến và Hữu Tình Kiến, 
tức tôi nhìn thấy và cái thấy của 
chúng sanh (tri kiến lập tri - tức 
vô minh bổn)

- Đồng ư chư ngoại đạo, tức 
suy nghĩ cố chấp sai trái như 
ngoại đạo.

- Do như việt lộ nhi thành, tức 
vì thấy mình vượt trội hơn người.

- Ư không tánh trung bất 

Dấu Chân SonDấu Chân Son
Thích Nữ Trung Trí 

nhập ngộ, bất năng tịnh tín, bất 
năng an tánh, bất đắc giải thoát,
do vì không nhận ra được tự tánh 
thanh tịnh, nên không thể giác 
ngộ, an lạc, giải thoát.

- Thánh pháp ư bì, bất năng 
thanh tịnh, tức không ngộ được 
pháp nên lòng thường bất an.

Tiểu Thừa Phật Giáo coi ngã 
chấp là căn nguyên của phiền 
não, ác thú, khiến chúng sanh 
không phân biệt được chánh tà 
để tu tập. Thành Duy Thức Luận 
Thuật Ký, quyển một luận rằng: 
“Phiền não chi phẩm loại chúng 
đa, dĩ ngã chấp vi căn, sanh khởi 
chư phiền não, nhược bất ngã 
chấp, tắc vô phiền não,” ý rằng 
căn nguyên các loại phiền não 
của chúng sanh, do từ ngã chấp 
mà có, nếu không có ngã chấp, 
chắc chắn không bị phiền não 
đeo bám buộc ràng.

Chúng sanh, khi chưa đạt đến 
cảnh giới siêu phàm nhập thánh, 
tâm tánh thường khởi vọng niệm, 
luôn chấp vào bản ngã và ngã sở; 
tự tư tự lợi chính là bản chất căn 
bản của con người.

Hành giả đang trên đường tu 
học Phật, muốn vượt được bẫy 
ngã chấp và ngã sở, không gì hơn 
thường hằng quán chiếu tự tâm, 
kiểm soát tham sân lên xuống 
trùng trùng của tự tâm, biết giảm 
tiết thói hư tật xấu, ngăn chặn 
tính cách ích kỷ, hẹp hòi, tị hiềm, 
luôn biết kiểm soát trí óc hạn 
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Hoàng Phong 

Niềm Vui Tự Tại

Bao nhiêu cho đủ cho vừa
Dư còn thấy thiếu đã thừa còn than
Hãy vui với sức ta làm
Không cần mộng tưởng đừng tham tranh giành
Hướng về việc nghĩa làm lành
Bớt phần chia sẻ bớt giành rãi ban
Đêm nằm giấc ngủ bình an
Thấy đời thanh thản gian nan do mình
Người vui ca hát tang tình
Người buồn nhăn nhó giận mình trách thân
Thời gian hờ hững qua dần
Tuổi đời chồng chất bước chân nặng buồn
Sự đời ai dại? Ai khôn?
Sống vui tự tại là nguồn bình yên.

Tỉnh Thức

Biết sống lúc nào cũng thấy vui
Hỷ nộ ái ố là lẽ đời
Là luật vòng quay của  nhân thế
Biết sống thích nghi lẽ đầy vơi. 

Biết sống việc gì rồì cũng xong
Buồn vui lẫn lộn mọi cõi lòng
Người cày cười vui có đồng ruộng
Sa trường anh Lính mừng chiến công.

Biết sống khi nào cũng thảnh thơi
Nắng ấm vui chơi cảnh đất trời
Mưa ngồi kết dệt vần thơ lạ
Tay lần tràng hạt niệm Di Đà.

Sống khỏe là niềm vui chớ sao?
Thiên đàng nơi đây chớ đâu nào
Nhiều người tìm vui vùng vắng vẻ
Lắm kẻ lại thích chốn lao xao.

Biết sống tuổi nào cũng đẹp tươi
Xuân trẻ xông pha đã một thời
Về già vui chơi Hoa với Đạo
An nhiên tự tại vẹn tình người.

Biết sống TỈNH THỨC sống sẽ vui
Sẽ có hạnh phúc có ngọt bùi
NIỀM VUI TỰ TẠI LÀ VẬY ĐÓ
CÓ KHÔNG CÒN MẤT TỰ MỖI NGƯỜI.

hẹp, phân chia, cố chấp của chính 
mình trong từng cử chỉ, lời nói và 
ý niệm thô tế đang chuyển tải cho 
người khác. Có như vậy mới dám 
bàn luận đến con đường giải thoát 
giác ngộ, tịch tỉnh niết bàn. 

Lịch sử ra đời của Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni dẫu có tính 
huyền thoại, nhưng ngài vẫn là 
bậc thầy trong các bậc thầy sáng 
suốt, giải thích cặn kẽ các kiến 
chấp sai lầm trong hệ tư tưởng 
mê tình của từng chúng sanh, đưa 
chúng sanh từ cõi mê đến chỗ 

giác. Do đó, dẫu lịch sử đã đi qua 
hơn 2500 năm, nhưng giá trị cốt 
lõi và thâm ý của ngài vẫn là bài 
học huyền sử sâu sắc muôn đời 
cho nhân loại tìm về bến giác.

oOo
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Người viết bài này chẳng liên hệ gì với Steve 
Jobs trong mọi lĩnh vực. Mối liên hệ duy 
nhất với ông ta đơn giản chỉ là một chiếc 

máy tính Macbook Air mới vừa mua chưa đầy vài 
tháng... Bao nhiêu niềm vui vì tiện ích kỳ vĩ của 
chiếc máy tính này trong thoáng chốc đã nhuốm 
màu u buồn khi hay tin người sáng tạo ra nó đã vĩnh 
viễn ra đi!

Càng ngậm ngùi hơn khi biết rằng người ấy 
đã nói về sự ra đi của mình 5 năm trước qua bài 
thuyết trình nhân lễ tốt nghiệp tại một đại học danh 
giá bậc nhất thế giới, Stanford University, cũng là 
nơi tràn đầy kỷ niệm của tác giả. Bài viết như một 
lời tri ân... không phải vì tôn vinh sự lên ngôi của 
những chiếc máy tính cực mỏng, iPad, iPhone... mà 
vì xúc động trước bức thông điệp về triết lý sống 
“rất Phật” đến bất ngờ của người sáng lập Apple.

Thông điệp ấy đang truyền cảm hứng về một 
đời sống với lý tưởng cao đẹp đến khắp hành tinh 
này, nhất là đối với các bạn thanh thiếu niên, những 
người vốn đang sống vì cái đẹp, vì tình yêu, và vì lý 
tưởng. Dưới đây là ba câu chuyện và triết lý sống 
của Steve Jobs đã truyền đạt cho các bạn trẻ tại Đại 
học Stanford, Palo Alto.

Định nghiệp như những dấu chấm...
Câu chuyện đầu tiên mà Steve Jobs giới 

thiệu trong diễn văn của mình đó là việc bỏ học 
nửa chừng của ông ta. Nghe rất cảm động. Ông 
ta bỏ học không phải vì lười biếng mà vì cảm 
thấy buồn và xấu hổ khi phải tiêu quá nhiều tiền để 
dành cả đời của bố mẹ nuôi trong khi bản thân ông 
lại không thực sự cảm nhận được những điều mà 
ông cho là có giá trị thật sự. Ông đã quyết định từ 
giã ngôi trường chỉ sau sáu tháng theo học. Tuy 
nhiên, môn học viết chữ đẹp (calligraphy) đã lôi 
kéo sự quan tâm của ông. Ông đã theo học những 

BA CÂU CHUYỆN VỀ

TRIẾT LÝ SỐNG CỦA STEVE JOBS
Khải Thiên (Thích Tâm Thiện)

lớp thư pháp mà ông không hề nghĩ rằng sau này 
ông đã áp dụng chúng vào trong các mẫu thiết kế 
của Apple.

Trong thời điểm của những quyết định khó khăn 
ở tuổi học sinh, Steve Jobs đã chọn lòng hiếu kính 
với cha mẹ và yêu thích cái đẹp làm động lực dắt 
dẫn cuộc sống của mình. Nhìn lại những kinh 
nghiệm thời thơ ấu, Steve Jobs đã khuyên các bạn 
trẻ trong lễ tốt nghiệp của họ rằng, “... Bạn không 
thể nối kết những dấu chấm khi nhìn về phía trước; 
bạn chỉ có thể nối kết chúng khi nhìn lại đằng sau. 
Cho nên bạn phải tin tưởng rằng những dấu chấm 
đó thế nào rồi cũng sẽ nối kết với tương lai của 
bạn bằng cách này hay cách khác. Bạn hãy tin 
tưởng vào điều gì đó ở chính mình: bản năng, định 
mệnh, cuộc sống, nghiệp lực, vân vân. Lối tiếp cận 
này chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng, và nó đã tạo 
ra những thay đổi quan trọng trong cuộc sống của 
tôi”. (... You can’t connect the dots looking forward; 
you can only connect them looking backwards. So 
you have to trust that the dots will somehow connect 
in your future. You have to trust in something - your 
gut, destiny, life, karma, whatever. This approach 
has never let me down, and it has made all the 
difference in my life).
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Mười năm sau, khi hồi tưởng lại, Steve Jobs 
đã nhận ra rằng sự thành công của ông được quyết 
định bởi những yếu tố quan trọng đó là: ông đã nhìn 
đời bằng chính đôi mắt của mình; ông đã nói với 
đời bằng chính tiếng nói từ nội tâm của mình, và 
ông đã sống giữa đời bằng tình yêu cái đẹp sâu thẳm 
đến từ trái tim của chính mình. Bạn thử nghĩ đến 
một chàng thanh niên vừa từ bỏ một con đường đại 
học danh giá và tham dự vào những lớp học viết 
chữ đẹp nghe có vẻ viễn vông và rõ ràng chẳng thực 
tế chút nào! Nhưng chính Steve Jobs, khi nhìn lại, 
đã khẳng định, “Nó thật là đẹp, thật kỳ vĩ, và tinh 
tế một cách điệu nghệ trong một cách thức mà khoa 
học không làm sao nắm bắt được, và tôi đã thấy 
nó quả thực là quyến rũ. Tuy nhiên, những điều 
này thậm chí không hề có chút hy vọng nào đến 
những ứng dụng thực tế trong đời sống của tôi. 
Nhưng mười năm sau, khi chúng tôi thiết kế chiếc 
máy tính Macintosh đầu tiên, tất cả đã trở lại với 
tôi”. (It was beautiful, historical, artistically subtle 
in a way that science can’t capture, and I found it 
fascinating. None of this had even a hope of any 
practical application in my life. But ten years 
later, when we were designing the fi rst Macintosh 
computer, it all came back to me.)

Thật vậy, tâm sự của ông là những kinh 
nghiệm sống quý giá vô bờ. Câu chuyện đầu tiên 
mà Steve Jobs đã chia sẻ với chúng ta đó chính là 
những lời khuyên chân tình cho những ai đang bước 
vào ngưỡng cửa của cuộc đời: Hãy để tâm chiêm 
ngưỡng cái đẹp, dù rất bình thường, ngay cả trong 
tình huống tồi tệ nhất, vì chính nó sẽ đem lại sự 
tươi mát để nuôi dưỡng cuộc sống. Và hãy để lòng 
hiếu kính với cha mẹ, sự quan tâm đến nỗi khó nhọc 
của những người chung quanh, và lòng yêu thích 
cái đẹp dắt dẫn bạn trước những quyết định khó 
khăn nhất. Rõ ràng, đây là một quan điểm, một thái 
độ sống rất vị tha bên cạnh tình yêu tha thiết đối với 
cái đẹp.

Steve Jobs thực tập thiền từ thuở thanh niên, 
ở độ tuổi thường chẳng mấy ai quan tâm tới vấn 
đề sinh, lão, bệnh, tử...
Nhẹ nhàng trong sự thành, bại...

Câu chuyện thứ hai cũng thật là cảm động. Nó 
nói rõ về ý nghĩa của tình yêu và sự mất mát. Trong 
căn nhà đậu xe của bố mẹ nuôi, Steve Jobs và người 

bạn đã lần đầu tiên thành lập Hãng Apple. Lúc 
ấy ông chỉ vừa 20 tuổi. Đến 10 năm sau, Công ty 
Apple trong căn nhà để xe của ông đã phát triển 
thành một đại công ty với tổng trị giá hai tỷ đô la 
và hơn 4.000 nhân viên làm việc. Nhưng rồi, trong 
lúc đang ở đỉnh cao của sự thành đạt, lúc ông vừa 
30 tuổi, ông đã bị buộc thôi việc vì bất đồng quan 
điểm về tầm nhìn tương lai với người mà ông đã 
thuê làm điều hành. Ông phải ra đi vì toàn ban điều 
hành đứng về phía người ấy.

Ông đã thực sự đau khổ vì thất bại này. Nhưng 
từ trong đáy thẳm của con tim, ông ta đã nhận 
ra một phép lạ, đấy là, ông vẫn chưa mất tình yêu 
đối với công việc của mình. Thế là ông đã khởi 
sự thành lập một công ty mới là NeXT và tiếp sau 
đó là Công ty Pixar gắn liền với người phụ nữ, mà 
sau này trở thành vợ của ông. Điều kỳ thú là chẳng 
bao lâu sau sự thành đạt của NeXT, chính Apple đã 
mua lại Công ty NeXT, một công ty đã tạo ra những 
sản phẩm then chốt cho sự phục hưng của Apple 
như hiện nay. Thế là Steve Jobs đã trở lại với Apple.

Về sau ông đã phát biểu rằng, “Bị thôi việc ở 
một công ty do chính mình sáng lập quả là điều tốt 
đẹp nhất đã đến với tôi. Cái nặng nhọc của thành 
công được thay thế bằng cái nhẹ nhàng trong trạng 
thái của người mới khởi sự, ít có bám chắc vào bất 
cứ cái gì. Nó đã cởi trói cho tôi đi vào một giai 
đoạn sáng tạo nhất của cuộc đời”. (... Getting fi red 
from Apple was the best thing that could have ever 
happened to me. The heaviness of being successful 
was replaced by the lightness of being a beginner 
again, less sure about everything. It freed me to 
enter one of the most creative periods of my life).

Những gì Steve Jobs nói quả thật là chẳng khác 
gì giọng điệu của một thiền sư chính thống. Vâng, 
ông đã nói với chúng ta bằng sự kiện, chứ không 
phải bằng ngôn ngữ rằng: thất bại không phải là 
điều đáng sợ mà đánh mất tình yêu vào cuộc sống 
mới là điều đáng sợ! Trong những lúc thất bại 
và não nề như thế, ông đã bám lấy tình yêu vào 
công việc thay vì sống với phiền muộn khổ đau hay 
tự đồng hóa mình với những cảm giác buồn vui, 
thương ghét... Là một người Phật tử, Steve Jobs đã 
rất tinh tế khi sống lời Đức Phật dạy bằng cách cố 
vượt ra khỏi sự bức bách của tám nhân duyên ám 
ảnh trần thế: được-mất; vui-buồn; khen-chê; danh 
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thơm-tiếng xấu để khơi dậy tình yêu và lý tưởng của 
mình. (Xem Kinh Anguttara Nikaya AN 8.6).

Nếu bạn cứ tiếp tục chạy theo tám nhân 
duyên này, cho dù bạn được phép sống thêm một 
trăm năm nữa thì bạn vẫn mải miết trong phập 
phồng, đau khổ. Vì chân lý của cuộc sống là sự thay 
đổi không ngừng. Chỉ có cách, hãy tự mình vượt 
lên trên các nhân duyên đối đãi này và an trú sâu 
xa trong tĩnh lặng, bạn mới có thể sáng tạo và làm 
mới cuộc sống của chính mình. Sống như Steve 
Jobs, tĩnh tâm trước thành hay bại, chắc chắn bạn sẽ 
được an bình, hạnh phúc.

Những thông điệp trong bài nói chuyện của Steve Jobs tại 
ĐH Stanford đã thực sự chạm vào trái tim của nhiều người, 
những triết lý sống «rất Phật»

Quán niệm về vô thường (sự chết) để sống tốt 
đẹp hơn...

Câu chuyện thứ ba đã khép lại cuộc đời trần thế của Steve 
Jobs. Và lạ lùng thay, đây lại là một bài giảng về vô thường, 
về cái chết cho hàng ngàn sinh viên trong ngày lễ ra trường tại 
Đại học Stanford. Tất nhiên bài thuyết trình trong một bối cảnh 
quan trọng như thế được phô diễn trên văn bản với một quan 
điểm sống rõ ràng chứ không phải là một cảm hứng ngẫu 
nhiên. Steve Jobs đã giảng về vô thường như thế nào?

Ông bắt đầu câu chuyện: “Mỗi buổi sáng khi soi gương tôi 
đều hỏi chính tôi rằng “Nếu như hôm nay là ngày cuối 
cùng của đời tôi, thì tôi có muốn làm những gì mà tôi sắp sửa 
làm hay không?”. Nếu như câu trả lời là ‘Không’ suốt nhiều 
ngày như vậy, thì tôi biết rằng tôi phải thay đổi một điều gì 
đó”. (I have looked in the mirror every morning and asked 
myself: “If today were the last day of my life, would I want to 
do what I am about to do today?” And whenever the answer 
has been “No” for too many days in a row, I know I need to 
change something).

Một lối sống cẩn thận và có ý thức từng ngày, từng giờ 
như thế xuất phát từ căn bệnh ung thư tụy tạng (lá lách) mà 
ông đang cưu mang. Chính căn bệnh của ông cũng đã giúp 
ông phần nào tỏ ngộ chân lý vô thường. Nhưng căn bệnh 

đó không giúp ông tìm đến Phật giáo. Vì Steve Jobs đã đến 
với Phật giáo ở ngay vào độ tuổi thanh xuân, ở một lứa tuổi 
mà hầu như chẳng ai bận tâm đến chuyện sinh lão bệnh tử.

Mặc dù phải đối diện với bệnh tật nhưng tâm ông đã 
không hề chùng xuống mà trái lại nó lại sáng suốt và mạnh 
mẽ hơn bao giờ. Ông nhấn mạnh: “Quán niệm rằng nay mai 
tôi sẽ chết là một công cụ quan trọng nhất mà tôi đã đương 
đầu để có thể giúp tôi quyết định những lựa chọn lớn lao. Bởi 
vì hầu như tất cả mọi thứ - lòng mong đợi từ bên ngoài, niềm 
kiêu hãnh, nỗi sợ hãi về sự thất bại hay bẽ bàng - những điều 
này sẽ bị rơi rụng trước cái chết, chỉ còn lại những gì thật sự 
quan trọng. Ghi nhớ rằng bạn sẽ phải chết là cách tốt nhất mà 
tôi biết để có thể tránh được cạm bẫy của ý tưởng rằng bạn có 
cái gì đó để mất!” (Remembering that I’ll be dead soon is the 
most important tool I’ve ever encountered to help me make the 
big choices in life. Because almost everything - all external 
expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure 
– these things just fall away in the face of death, leaving only 
what is truly important. Remembering that you are going to 
die is the best way I know to avoid the trap of thinking you 
have something to lose).

Dường như Steve Jobs đã rất tâm đắc pháp môn quán 
niệm về sự chết. Một trong những pháp môn quán niệm mà Đức 
Phật đã giảng dạy trong mười pháp tùy niệm đó chính là niệm 
Chết (niệm diệt). Câu chuyện của Steve Jobs dường như vô tình 
cũng đã mang theo bóng dáng của cô bé quay tơ 16 tuổi, cư dân 
làng Alavi, được ghi lại trong chuyện tích Kinh Pháp Cú. Cô bé 
làm nghề quay tơ cũng đã thành tựu về mặt tâm linh nhờ vào 
pháp niệm này; và cũng đã từ giã thế giới rất sớm...

Quán niệm về cái chết để sống tốt đẹp hơn...

Thế nhưng có lẽ Steve Jobs đã cảm nhận về một dự báo 
rất gần khi ông ta phát biểu bằng một ngôn ngữ bộc trực và 
mãnh liệt rằng, “Không ai muốn chết cả. Thậm chí người 
muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để đến đó. Tuy 
nhiên, chết là điểm đến chung cho tất cả chúng ta. Chưa bao 
giờ có ai trốn thoát nó được. Và rằng, rất có thể Chết là một 
tạo phẩm tốt đẹp của đời sống. Nó là điểm thay đổi cuộc sống. 
Nó dọn sạch cái cũ và mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ, 
cái mới là bạn, nhưng rồi ngày nào đó, không mấy lâu đâu, 
bạn sẽ từ từ trở thành cái cũ, và sẽ bị dọn sạch. Xin lỗi, vấn 
đề trở nên quá bi thương, nhưng nó là sự thật”. (No one wants 
to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die 
to get there. And yet death is the destination we all share. No 
one has ever escaped it. And that is as it should be, because 
Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s 
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change agent. It clears out the old to make way for the new. 
Right now the new is you, but someday not too long from now, 
you will gradually become the old and be cleared away. Sorry 
to be so dramatic, but it is quite true).

Lối chỉ thẳng vào sự thật của cuộc sống biến chuyển vô 
thường rõ ràng nghe có vẻ ảm đạm và u buồn thật đấy! Nhưng 
đó không phải là một quan điểm bi quan mà là sự thật cho dù 
bạn muốn nói ra hay là không. Nên nhớ rằng, quán niệm về 
chết không phải để chết; quán niệm về chết là để sống tốt 
đẹp hơn và làm cho chính cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn trong 
mọi lĩnh vực và giá trị của nó.

Điều này được khẳng định khi Steve Jobs đánh giá về 
kẻ đồng hành của mình: “Vấn đề duy nhất của Hãng Microsoft 
là họ không có cái cảm thức thẩm mỹ. Họ tuyệt nhiên không 
có cảm thức thẩm mỹ. Tôi không nói điều đó theo lối hẹp, 
mà tôi nói điều đó trong một phương diện lớn lao, trong ý 
thức rằng họ không nghĩ đến những ý niệm ban sơ, và họ 
không đem nhiều yếu tố văn hóa vào trong những sản phẩm 
của họ”. (“The only problem with Microsoft is they just have 
no taste. They have absolutely no taste. And I don’t mean that 
in a small way, I mean that in a big way, in the sense that 
they don’t think of original ideas, and they don’t bring much 
culture into their products.”-PBS Documentary, Triumph of 
the Nerds, 1996). 

Lời bình phẩm này cho thấy Steve Jobs quan tâm đến đời 
sống thẩm mỹ như thế nào và dĩ nhiên nó cũng lôi kéo chúng 
ta về với triết lý của những dấu chấm và nét chữ đẹp mà ông 
đã kể với chúng ta trong câu chuyện ban đầu.

Quán niệm về Chết theo tinh thần Phật giáo mà Steve ứng 
dụng vào đời sống của mình hẳn không hề mang dấu ấn bi 
quan nào hết. Trái lại, nó mở ra một con đường thênh 
thang với biết bao cơ hội chuyển hóa và thăng tiến theo giấc 
mơ lý tưởng của mình, bỏ lại đằng sau tất cả những vướng 
bận vào được mất, hơn thua cho cuộc sống nhị nguyên. Vâng, 
đấy chính là sức công phá vĩ đại của một tâm thức đã vượt 
lên trên thế giới vô thường vì đã “tỏ ngộ” về vô thường. Hẳn 
bạn không cần phải chờ cho tới khi già chết rồi mới hiểu được 
những giá trị chân thật của cuộc đời!

Chỉ một phút tĩnh tâm với một trang kinh, Steve Jobs đã 
hiểu được những giá trị thực thụ khi quán niệm về chết. Từ 
đó, ông đã ra sức sống hết mình với những gì tốt đẹp nhất và 
đeo đuổi mục tiêu của mình cho tới cùng. Động lực của của 
sự đeo đuổi này, dĩ nhiên, không phải vì hơn thua mà chính vì 
tấm lòng trân trọng cuộc sống, trân trọng những giá trị chân 
thật, và trân trọng cái “Mỹ” bên cạnh cái Chân và cái Thiện.

Có lẽ, bạn sẽ thấm thía hơn khi nghe Steve Jobs nói về cội 
nguồn hạnh phúc thật sự của đời mình trong mối tơ duyên nhọc 
nhằn của sống và chết: “Làm người giàu có nhất nằm trong 
nghĩa địa đối với tôi không thành vấn đề... Mỗi đêm khi đi ngủ 
và nói với mình rằng chúng ta đã làm điều gì đó thật là tuyệt 
vời... đó mới là vấn đề quan trọng với tôi.” (Being the richest 
man in the cemetery doesn’t matter to me… Going to bed at 
night saying we’ve done something wonderful… that’s what 
matters to me) - The Wall Street Journal, 1993.

Xin tạm biệt một tâm hồn tràn ngập yêu thương!

Đời sống là thoáng qua
Người biết sống thanh tịnh
Ở đâu cũng thanh tịnh
Không biết sống thanh tịnh
Trên núi cũng không tịnh
Tất cả tùy tâm sinh
Đời sống là thoáng qua
Như tia chớp trong mộng
Trước khi có hình hài
Người vốn  có khuôn mặt
Khuôn mặt từ nguyên thủy
Không thể thấy bằng mắt
Chỉ thấy qua trí tuệ.

Nhật Thường
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Lịch Sử Lễ Hội Liên Hoa Đăng1

Nguồn Gốc Chiếc Đèn Lồng Hoa Sen2

Vào thời Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni còn 
tại thế, việc bình thường là dâng cúng lên Đức Phật 
các thức như hương, đăng, hoa, quả. Từ tập quán ấy, 
có câu chuyện nổi tiếng về một người phụ nữ nghèo 
khó tên là Nanda xuất hiện trong Kinh - Phẩm Ngu 
Trí.

Vào thời ấy, có một phụ nữ nghèo tên là Nanda 
muốn dâng cúng một ngọn đèn lên Đức Thế Tôn. 
Cho nên suốt trong mấy ngày, bà ta đã xin được 
hai đồng tiền ở góc đường mà Đức Phật thường 
đi ngang qua. Ở đó bà đã thắp sẵn một ngọn đèn 

1 http://www.koreanbuddhism.net/bbs/board.php?bo_
table=1010&wr_id=25&page=7

2 http://www.koreanbuddhism.net/bbs/board.php?bo_
table=1010&wr_id=25&page=7

để dâng lên Đức Phật và cầu nguyện với tấm lòng 
thành của bà:

“Bạch Đức Phật, con là kẻ nghèo khó cho nên 
con không có gì để dâng cúng ngài. Dù không được 
nhiều, con xin thắp lên một ngọn đèn và nếu điều 
này có chút ít công đức, để cho con có thể đạt được 
Phật Quả vào một kiếp tương lai”.

Khi bầu trời sập tối và cơn gió mạnh bắt đầu 
thổi, những chiếc đèn khác của nhà vua và giới quý 
tộc đều tắt hết chỉ còn lại ngọn đèn của Nanda vẫn 
tỏa ra ánh sáng huy hoàng. Vị thị giả của Đức Phật, 
Ngài Ananda, cố gắng dập tắt ngọn đèn với vạt áo 
của ngài, tuy nhiên không làm sao dập tắt được. 
Đức Phật nói với Ngài Ananda rằng:

“Ananda, đừng lãng phí năng lực của con nữa. 
Chiếc đèn ấy được thắp sáng bởi một phụ nữ nghèo 
khó với tấm lòng kính cẩn và chân thành, do đó nó 
sẽ không tắt đâu. Do tấm lòng chân thành của bà đã 
thắp lên ngọn đèn, cho nên người phụ nữ này chắc 
chắn sẽ đạt được giác ngộ sau 30 kiếp (tức là một 
thời gian rất dài). Danh hiệu của bà vào thời điểm 
đó sẽ là ‘Sumidungwang Yorae’ (Tu Di Đăng Quang 
Như Lai)”.

Dâng cúng một ngọn đèn, đó là sự thắp sáng 
ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật và xưng tán lòng từ 
bi của ngài với một tấm lòng trong sáng, thanh tịnh, 
không nhiễm ô, và thệ nguyện nương tựa theo trí 
tuệ sáng suốt và lòng đại từ bi của ngài trên con 
đường tiến đến giác ngộ giải thóat của chính mình.  

Các khía cạnh của Lễ Hội Liên Hoa Đăng thời 
trước ở Ấn Độ đã được ghi chép chi tiết bởi Sư Pháp 
Hiển ( -Faxian 337-422) vào triều đại Đông 
Tấn ( ), Trung Quốc, ngài đã sang Ấn Độ vào 
năm 399 để mang về toàn bộ kinh sách thuộc Giới 
Luật Tạng (Vinaya), và sau đó đã dịch sang tiếng 
Trung Hoa. 

LỄ HỘ I  LIÊN HOA ĐĂNGLỄ HỘ I  LIÊN HOA ĐĂNG
Mùa Phật Đản Hàn Quốc

Tịnh Nguyên sưu tầm
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Vào ngày Đại Lễ Phật Đản, khách hành hương 
thường đi đến những ngôi chùa lớn chính ở thành 
phố bằng những cổ xe có trang trí những xâu đèn 
lồng và những bức tượng Phật được trang trí lộng 
lẫy. Đây không phải là một hình thức tôn giáo đơn 
giản, mà là sự phát triển các lễ hội quốc gia từ thời 
xưa. Xuyên qua Trung Quốc, việc làm và thắp lên 
những đèn lồng đã trở thành một truyền thống đậm 
nét văn hóa cho sự bắt-đầu-năm-mới (Lễ Nguyên 
Tiêu). Suốt triều đại nhà Đường, một thời đại hoàng 
kim văn hóa Phật Giáo tại Trung Quốc, người ta nói 
rằng, lễ hội này được kéo dài trong ba ngày với tất 
cả các trò giải trí, với các màn trình diễn ca múa hát 
thường bị cấm, nay được sự cho phép của triều đình. 

Lịch Sử Lễ Hội Liên Hoa Đăng Hàn Quốc3

Sử sách ghi rằng “lồng đèn hình cảnh sắc” không 
bao giờ tắt khi vị vua thứ 24 của Vương Quốc Tân 
La là Chân Hưng Vương - Jinheung ( trị 
vì từ năm 540-576) đã tổ chức Nhiên Đăng Hội (

) [tức Lễ Hội Liên Hoa Đăng] cùng với Bát 
Quan Hội - Palgwanhoe ( ) [cuộc hội họp 
đại chúng Phật Tử quan trọng]. Trong triều đại Tân 
La Thống Nhất ( ), có ghi chép cho rằng, 
vào  trong các năm cuối của những năm 800, nhiều 
người ở thủ đô (Gyeongju) đã đến Hoàng Long Tự 
- Hwangnyongsa ( ) để đốt đèn lên những 
ngọn đèn lồng vào dịp lễ Rằm tháng Giêng.

Kể từ đầu triều đại Cao Ly - Goryeo ( ) 

3  http://www.koreanbuddhism.net/bbs/board.php?bo_
table=1010&wr_id=25&page=7

của Hàn Quốc (918-1390), Lễ Hội Liên Hoa Đăng 
– còn gọi là Nhiên Đăng Hội - Yeondeunghoe và 
Bát Quan Hội - Palgwanhoe được chia ra làm thành 
hai lễ hội lớn, bởi vì Phật Giáo đã được chính thức 
trở thành quốc giáo. Các bức tranh Phật khổng lồ 
được trưng bày ngoài trời trong các lễ hội. Chúng ta 
cũng có những ghi nhận rằng, vào ngày Rằm tháng 
Giêng và Rằm tháng Hai âm lịch (thường vào tháng 
2 và tháng 3 tây lịch), nhà vua và tất cả thần dân cử 
hành lễ rước đèn từ hoàng cung ra ngòai vùng quê 
thôn dã để cầu nguyện cho mùa màng được phong 
phú, mỗi người mang theo một chiếc đèn lồng tỏa 
sáng, và sau đó tổ chức tiệc tùng linh đình cùng 
múa hát vui chơi. Đến đời vua Cao Ly thứ 23 Cao 
Tông - Gojong ( ) lấy lại ngôi vua 
từ tay tướng quân độc tài Thôi Trung Hiến - Choi 
Chung-heon ( ), nhà vua mới bắt đầu tổ 
chức Lễ Hội Liên Hoa Đăng vào ngày Đản Sanh 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm truyền thống 
hàng năm, tức ngày Mồng Tám tháng Tư (thường 
vào tháng 5 dương lịch). Truyền thống này đã được 
truyền cho đến ngày nay, trở thành một phần trong 
văn hóa Hàn Quốc.

Theo lịch sử chính thức của triều đại Cao Ly 
- Goryeo đã ghi chép lại, sau thời kỳ kết thúc của 
triều đại vào năm 1449-1451, theo đó thì vua Cung 
Mẫn Vương - Gongmin ( ) là người bắt 
đầu phong tục trương các biểu ngữ cũng trong Lễ 
Hội Lồng Đèn - Nhiên Đăng Hội - Yeondeunghoe 
vào ngày mồng Tám tháng Tư, và đây là lễ hội suốt 
trong các triều đại Triều Tiên - Joseon từ năm 1390 
cho đến năm 1910.
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Từ khi Tân-Khổng-Giáo đã trở thành hệ tư 
tưởng thống trị trong suốt thời đại Triều Tiên - 
Joseon, và vì vậy triều đình đã ngừng sự tài trợ cho 
các lễ hội này, tuy nhiên các lễ hội vẫn là truyền 
thống dân gian, giống như các lễ hội năm mới. Theo 
một số tài liệu lịch sử, trước ngày mồng Tám tháng 
Tư, trẻ em cắt những giải giấy để làm những chiếc 
lồng đèn, treo trên đỉnh những cáng cây dùng căng 
biểu ngữ, và sau đó họ diễn hành qua khắp phố của 
thủ đô. Họ tổ chức thu thập thóc gạo và tiền bạc hỗ 
trợ từ các tín hữu rồi sau đó sử dụng nguồn vốn tài 
trợ này để làm những chiếc lồng đèn cho ngày Đản 
Sinh của Đức Phật.

Vào dịp lễ đó, rất đông công chúng đến các ngôi 
chùa, cúng dường nhiều phẩm vật khác nhau, và 
trong đêm ấy, mỗi gia đình đều thắp lên một số lồng 
đèn căn cứ theo số lượng con cái của họ trước mỗi 

căn nhà. Ban đêm, trai gái diễn hành quanh thành 
phố mang theo những chiếc đèn lồng tạo thành một 
quang cảnh ngoạn mục. Vào thời điểm đó, cư dân 
Hán Thành - Seoul thường hay leo lên núi Nam Sơn 
- Namsan [còn được gọi là Myeonmok-san] để xem 
quang cảnh ánh sáng của đám rước đèn lồng lưu 
chuyển qua các đường phố tại thủ đô; đây là một 
quang cảnh nổi tiếng đến nỗi các cụ già ở miền quê 
xa xôi đều mong ước được trông thấy đám rước đèn 
lồng một lần trong cuộc đời của họ từ trên núi Nam 
Sơn - Namsan. Vua Thế Tông - Sejong của triều đại 
Triều Tiên - Joseon ( ) (trị vì từ năm 
1397-1450) đã coi Lễ Rước Đèn Lồng của quận 
Jongno là một trong những “mười quang cảnh đẹp 
mắt nhất” của thành phố Seoul.

Vào đầu thế kỷ 20, Hàn Quốc bị sự đàn áp văn 
hóa trong thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản, nhưng 
bất chấp điều này, dân chúng vẫn cứ tiếp tục tổ chức 
các truyền thống dân tộc như làm Lễ Tắm Phật (Lễ 
Mộc Dục) và Lễ Hội Liên Hoa Đăng của họ. Ở 
trung tâm thành phố Seoul, tại khoảng trống không 
gian phía trước Ngân Hàng Triều Tiên (Bank of 
Joseon) và trong Công Viên Jangchundan, (nay là 
Công Viên Tapgol), người dân vẫn còn tổ chức Lễ 
Tắm Đức Phật Đản Sanh, và trang trí hoa cho ngày 
lễ. Vào ban đêm sự dâng cúng Lễ Hội Liên Hoa 
Đăng và rước đèn quanh các quận Jongno-Euljiro-
Gwanghwamun (trung tâm thành phố) với những 
chiếc xe hoa mang đèn lồng về những biểu tượng 
của Phật Giáo như voi trắng, đền chùa, vv.
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Sau cuộc giành độc lập vào năm 1945, các cuộc 
rước đèn lồng vẫn tiếp tục từ Đại Học Phật Giáo 
Đông Quốc - Dongguk ( ) dọc theo 
con đường Euljiro để đến Tào Khê Tự - Jogyesa (

) (ngôi chùa trụ sở chính của Tông Phái Tào 
Khê Hàn Quốc) trong khu Anguk-dong (phía Bắc 
trung tâm thành phố). Năm 1975, vào ngày mồng 
Tám tháng Tư lễ hội này đã được công nhận là Lễ 
Hội Quốc Gia, và vào buổi tối năm sau đó, người 
dân đã tổ chức một cuộc rước đèn lớn hàng dặm 
từ Yeoeuido Plaza xuyên qua thành phố rồi tiến 
đến Tào Khê Tự - Jogyesa. Đây là một cuộc biểu-
dương-lực-lượng đáng ngạc nhiên của Cộng Đồng 
Phật Giáo Hàn Quốc từng đã bị áp bức. 

Ngày nay, truyền thống Lễ Hội Liên Hoa Đăng 
của Seoul đã trở thành một truyền thống văn hóa 
hấp dẫn nổi tiếng. Các cuộc rước đèn khổng lồ đầy 

màu sắc, với nhiều xe hoa đèn lồng được thắp sáng 
huy hoàng, tổ chức vào một buổi tối cuối tuần trước 
ngày lễ đản sinh chính thức của Đức Phật, như vậy 
không có sự trùng lập với các buổi lễ tôn giáo của 
các ngôi chùa. 

Buổi lễ được tổ chức vào lúc hoàng hôn tại sân 
vận động Đông Đại Môn - Dongdaemun (

) và tiến qua Đại Lộ Jongno; phân khúc 
cuối cùng là đi đến ngôi Tào Khê Tự - Jogye-sa thì 
số lượng giảm khá nhiều, do các vấn đề giao thông. 
Tuy nhiên, nhiều sự kiện văn hóa công cộng đầy 
màu sắc cũng được tổ chức trên đường phố ở ngay 
phía trước ngôi Tào Khê Tự -  Jogye-sa, bây giờ 
được gọi là “Con Đường Lễ Hội Phật Giáo” là một 
phần của Lễ Hội Liên Hoa Đăng, được kết hợp với 
các nghi thức tôn giáo được gọi là Pháp Hội Nhiên 
Đăng với phương châm “Đón Mừng Thống Nhất 
và Hy Vọng”. Là lễ hội được tổ chức hàng năm, số 
người tham gia, trong đó bao gồm luôn cả những 
cư dân ngoại quốc và du khách đến Hàn Quốc, đã 
không ngừng tăng lên, và uy tín quốc tế của lễ hội 
này vẫn tiếp tục tăng tiến.

Dâng Phật

Con cắm Hoa dâng Phật
Lòng chan chứa Ân Tình
Những bông hoa đỏ thắm
Cùng sắc lá tươi xanh..

Con cắm Hoa dâng Phật
Mắt ngấn lệ Tri Ân
Lòng Từ Bi cứu độ
Đấng Vô Thượng Chánh Chân.

Nhật Châu
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THE VIETNAMESE SANGHA CONGREGATION IN AMERICA 
TU VI N KIM S N 

Mailing:  P.O. Box 1983, Morgan Hill, CA 95038 
Address: 574 Summit road, Watsonville, Ca 95076 

Web: www.kimson.org 
Phone: (408) 848-1541 Email: tvkimson@yahoo.com 

 
 

Kính Hòa Th ng Thích Viên Lý, 
Vi n Ch  chùa i u Ng  và chùa Di u Pháp, Nam California 

 Nam Mô B n S  Thích Ca Mâu Ni Ph t, 
Kính Hòa Th ng tr ng ban t  ch c H i Ngh  T ng oàn GHPGVN.T.N 
H i Ngo i. 

Chúng tôi,  

 i chúng Tu Vi n Kim S n và giáo oàn “The Vietnamese Sangha 
Congregation in America” kính chúc Hòa Th ng, Ban T  Ch c và H i Ngh  
T ng oàn GHPGVN.T.N H i Ngo i Ph t s  hanh thông, H i Ngh  T ng 

oàn thành công m  mãn. 

Vì khóa tu nh m l  T  n 
i chúng vân t p v  Kim S n 

Tham d  khóa tu h n d  nh 
Nên chúng tôi ph i tr c ti p t  n 
H ng d n i chúng ch  Ph t t  
Mong Hòa Th ng th ng và h  thông. 

Nay kính, 

 

 

 
Thích T nh T  
Vi n Tr ng Tu Vi n Kim S n. 



103PHẬT ĐẢN PL. 2561 ■ 2017

 

Chúc lành H i Ngh  T ng oàn 
                                                                  Ngày 25 tháng 11 n m 2016 

Chúc H i Ngh  T ng oàn hoàn thi n 
Thành t u trí bi thù th ng duyên 

i nguy n d n thân ho ng chánh pháp 
em ni m vui l n kh p nhân thiên 
i u Ng , Di u Pháp t ng n ng l ng 

R i xu ng ó ây ph m di u th ng 
ông tây c  súy ng i s c t ng 

Ph t o l u t n tr  ng l ng 
Viên lý Ph t s  tròn h nh nguy n 
Tâm khai tu  phát Bát Nhã tuyên 
H i tri u âm vang soi tr ng m ng 
Sóng xao tr n c u t nh bình yên 
T ng t c h ng v  quy viên t ch 
Lý nhi m vo tròn tu  tánh minh 
Th  gi i ba ngàn t ch quang chi u 

i u Ng  Nh  Lai l  pháp thân. 

S n C  
Thích T nh T  
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1

Thaønh Ca Tyø La, Taát Ñaït Ña con vua Tònh

A D

Phaïn Hoä Minh Boà

A

4

Taùt vì ñaïi nguyeän thò hieän giaùng

D Bm

traàn Khaép khoâng

E

gian hoa Voâ öu nôû

A C m/G

7

roä Vöôøn Laâm Tyø

F m

Ni ngaøn thieân nhaïc reo

D Bm

vui Baûy böôùc

Esus4 E

10

chaân ñaát chuyeån rung ñoùa sen hieån

A D

hieän "Thieân thöôïng thieân

A

haï, duy ngaõ ñoäc

D Bm

13

toân" Thoâng ñieäp

E

lôùn ban trao cho traàn

A C m/G

theá Chuyeån hoùa muoân

F m

16

loaøi giaûi thoaùt neûo voâ

D E

minh

A EBm

19
1

Ñöùc Phaät Thích

A

Ca ñaáng töø bi trí

D

giaùc Thò hieän traàn

A

22

gian ñeå cöùu khoå ñoä

D Bm

sanh Ngaøy Phaät

E

Ñaûn ngaøy hoøa bình theá

A C m/G

giôùi Nhaân loaïi toân

F m

Nheï nhaøng. Thaønh kính 

NHAÏC : VOÕ TAÙ HAÂN
THÔ : THÍCH VIEÂN LYÙ 

KÍNH MÖØNG PHAÄT ÑAÛN   
March 20, 2017
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26

thôø moät bieåu töôïng thöông

B B7

yeâu Möøng Phaät Ñaûn

E

sanh nieàm tin Phaät thaêng

D

29

hoa Kính möøng Phaät

A

Ñaûn con xin nguyeän chuyeân

D Bm

tu Chuyeån tham saân

E

32

si thaønh töø bi hyû

A C m/G

xaû Phuïc vuï quaàn

F m

sanh haïnh phuùc an

Bm E

vui Thaønh Ca Tyø

A

36
2

Möøng Phaät Ñaûn

A

sanh ta cuøng nhau saùch

D

taán Hoïc vaø

A

tu nhö phaåm vaät cuùng

D Bm

40

döôøng Ñöùc töø

E

phuï muoân phöông ñeàu qui

A C m/G

kính Baäc theá

F m

43

toân, Ñieàu Ngöï ñaáng Nhö

B B7

Lai Taï ôn

E

Phaät ñaõ soi ñöôøng daãn

D

46

loái Ñöa con

A

veà Phaät taùnh chôn

D Bm

taâm Ngaøy Phaät

E

Ñaûn, töï ñaûn sanh trí

A C m/G

50

giaùc Thaép saùng nieàm

F m

tin, höông töø bi toûa ngaùt möôøi

Bm E

phöông Ngaøy Phaät

A

53

Ñaûn, töï ñaûn sanh trí

A C m/G

giaùc Thaép saùng nieàm

F m

tin, höông töø

D

bi toûa

Bm

ngaùt möôøi

E

phöông

D A



106 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 4 - 2017  

THÔNG BÁO
CUỘC THI TUYỂN GIỌNG HÁT

“TÂM CA & ĐẠO HIẾU”
Hiếu đạo là Phật đạo, Hiếu tâm là Phật tâm. Từ bao ngàn năm qua, Phật 
Giáo vẫn luôn gắn liền với quê hương, dân tộc, và đạo hiếu. Để kỷ niệm 

hơn 40 năm người Việt tha hương, khẳng định sự lớn mạnh của cộng 
đồng người Việt Nam trên thế giới. Với mục đích bảo tồn, tôn vinh và 

tiếp tục sự phát triển lớn mạnh của dòng Nhạc Phật Giáo, nhạ c về công 
ơn Cha Mẹ, Nhạc Quê Hương, Cải Lương và Tâm Đạo của người con Phật. 

Trên tinh thần “nâng cao trí tuệ, mở rộng tình người”
Đài TH IBC sẽ tổ chức Cuộc Thi Tuyển Giọng hát:

“Tâm Ca & Ðạo Hiếu”“Tâm Ca & Ðạo Hiếu”
Kính mời tất cả quý vị đồng hương cùng về Miền Nam Cali nắng ấm trong 
mùa Hè 2017 nầy để thực hiện ước mơ của mình: Được trở thành một ca 

sĩ chuyên nghiệp đồng thời chuyên chở những dòng nhạ c yêu thương trở 
về nhân bản là một nhân cách khả kính khả ái đáng tự hào.

Độ tuổi từ 10 đến 60 tuổi,
Bắt đầu nhận đơn Thứ 4, 1 tháng 3, 2017.

Hạn chót nộp đơn là hết ngày Lễ Cha (18 tháng 6 năm 2017)

Mọi chi tiết xin liên lạc IBC TV:
714 - 892 - 5400

Email tamcadaohieu@gmail.com
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THI TUY N GI NG HÁT 

O HI U”

H & TÊN:………………………………………………………………..GI I TÍNH:………………………

S N THO I:……………………………… ………HO C (2)…………………………………… ……

A CH NHÀ:………………………………………………………………………………………………

A CH EMAIL:……………………………………………………………………………………………

CHI U CAO:…………………………………….CÂN N NG:…………………………………………

1. Công vi c hi n t i:…………………………………………………………………………………………....

2. Gi ng hát c a b n: Yêu thích ca hát T ng h c thanh nh c

3. u khác………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

4. S c bi t nh i b n:…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

5. S …………………………………………………………………………………

6. ng tham gia các ho ng ngh thu t:…………………………………………............

………………………………………………………………………………………………………

Th a thu n & cam k

Tham gia t t c các ho ng bi u di n theo yêu c u, n i dung k ch b n ghi hình c ài 

c k t t c các n i dung thông báo, th l cu c thi, và tôi h a s ng yêu c u c a
Ban T Ch c .

N u sai ph m nh u l c a cu c thi, tôi s b bu c ng ng cu c quy n khi u n i t ng 
c i Tuy n Gi o Hi u " & Ban T Ch c cùng Ban Giám Kh o trong b t
c ng h p nào trong di n bi n Cu c Thi.

Ký tên                Date
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IBC TV  57.8 KJLA | GALAXY 19 US & CANADA | WWW.IBCNEWS.TV | FACEBOOK IBC TV | 714-892-5400 

 

Singing Audition 

"Tâm Ca & Đạo Hiếu" 

Buddhism, a religion originating over 2,500 years ago, is founded on the basis of compassion and wisdom. 
Revered by billions of people around the world, Buddhism is increasingly becoming practiced more and 
more by western countries, because despite being an old religion, the Buddha’s teachings are not at all 
outdated and in fact remain relevant as it offers realistic guidance and answers to the challenges brought 
about by the modern materialistic society. The teachings in Buddhism can help those who seek a deeper 
understanding of the human mind through means of advanced and effective natural therapies that have 
surpassed time and that are only now being proven by renowned psychologists and scientists around the 
world.  

As the high demand in the community, every year, IBC TV hosts and presents various reality shows and 
Buddhist events in which thousand people gather together such as Buddha Birthday Celebrations, Vu Lan 
(Ullambana) Celebration, Lunar New Year's Eve celebration, especially the Dieu Ngu Grand Opening 
Ceremony with the attendance and teachings of His Holiness the 14th Dalai Lama in 2016. 

With those successful events IBC TV has been producing, now, to pay the respect to the "Three Jewels" of 
Buddhism and help finding and training professional singers, IBC TV proudly presents the Singing 
Audition Show "Tâm Ca & Đạo Hiếu" which promotes the unprofessional singers to become famous, and 
promotes the Buddhism, country, and parenthood music.  

IBC TV reaches numerous audiences around the world since it is broadcasting on KJLA 57.8 Southern 
California, on Satellite Galaxy 19 for US and Canada, on social media, and also worldwide online TV at 
www.ibcnews.tv  

Sponsoring this Singing Auditions Show "Tâm Ca & Đạo Hiếu" will help businesses reach out successfully 
in the Vietnamese communities around the world, bring people’s singing dreams come true when they 
could have a chance to perform on professional stage, bring the peace of human minds, promote the 
Buddhism, Parenthood, and Patriotism music. 

*** 

Last Day to submit application will be June 18th, 2017  

First Singing Auditions July 15th-16th, 2017   

Second Round: July 22nd, 2017   

Third Round: July 29nd, 2017   

Fourth Round: August 5th, 2017  

Final/Results Show: August 19th, 2017  
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Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh 
GĐPT Hoa Kỳ (Liên Đoàn CHT&ĐS-GĐPT Hoa 
Kỳ ) gọi tắt là Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng Hoa 
Kỳ (Liên Đoàn CHT Hoa Kỳ). Sau đây là quá trình 
hình thành và sinh hoạt của Liên Đoàn CHT Hoa 
Kỳ:    

A–Quá trình hình thành Liên Đoàn CHT Hoa Kỳ
1/ Trong “Ngày Hội Ngộ Cựu Huynh Trưởng và 

Cựu Đoàn Sinh GĐPTVN” được tổ chức tại chùa 
Điều Ngự ngày 09-5-2009, Hội nghị đã quyết định 
tổ chức “Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn” vào năm 
2010. Và Liên Đoàn đã chính thức được thành lập 
ngày 22-5-2010, với danh xưng:

Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng&Đoàn Sinh 
GĐPTVN tại Hoa Kỳ (Liên Đoàn CHT&ĐS-
GĐPTVN /Hoa Kỳ) 

Liên Đoàn CHT&ĐS-GĐPTVN /Hoa Kỳ bao 
gồm:

- Đoàn CHT&ĐS-GĐPTVN Miền Vạn Hạnh, 
gọi tắt là Đoàn CHT Miền Vạn Hạnh (CA) 

- Đoàn CHT Pomona (CA),
- Đoàn CHT Huyền Quang (CA),
- Đoàn CHT Sacramento (CA),
- Đoàn CHT Từ Bi (TX).
Liên Đoàn trực thuộc Gia Đình Phật Tử Vụ 

và thống thuộc Văn Phòng II Viện Hoá Đạo / 
GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

2/ Sau biến cố Giáo Chỉ số 10, được ban hành 
ngày 09-12-2013, Đoàn CHT Miền Vạn Hạnh 
(chính thức thành lập ngày 19-10-2008 tại chùa Điều 
Ngự) đã tách khỏi Liên Đoàn CHT&ĐS-GĐPTVN/
Hoa Kỳ kể từ ngày 12-01-2014, và chuyển đổi danh 
xưng thành Đoàn CHT&ĐS-GĐPT Vạn Hạnh (gọi 
tắt là Đoàn CHT Vạn Hạnh); từ đây Đoàn CHT Vạn 
Hạnh sinh hoạt độc lập, và thống thuộc Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại.

3/ Được sự chuẩn thuận của Hoà Thượng Chủ 
Tịch HĐĐH Tăng Đoàn, Đoàn CHT Vạn Hạnh đã 
tích cực vận động thành lập Đoàn CHT Diệu Pháp 
(chính thức thành lập ngày 14-12-2014 tại chùa 
Diệu Pháp) và Đoàn CHT Pháp Vân (chính thức 
thành lập ngày 08-02-2015 tại chùa Pháp Vân).

Ba Đoàn CHT: Vạn Hạnh, Diêu Pháp và Pháp 
Vân đều thống thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại.

4/ Ba Đoàn CHT: Vạn Hạnh, Diệu Pháp và 
Pháp Vân đã kết hợp để thành lập Liên Đoàn trong 
“Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn” ngày 17-5-2015  
tại chùa Điều Ngự, với danh xưng:  

Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh 
GĐPT Hoa Kỳ

5/ Liên Đoàn CHT Hoa Kỳ đã làm Lễ Ra Mắt 
tại chùa Điều Ngự vào ngày 31-5-2015, ngày Đại 
Lễ Phật Đản PL 2559.

Liên Đoàn CHT Hoa Kỳ trực thuộc Tổng Vụ 
Thanh Niên và thống thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại.

Thành phần Ban Chấp Hành Liên Đoàn, do Đại 
Hội Thành Lập Liên Đoàn bầu, như sau:

- Liên Đoàn Trưởng:   Tâm Nhơn - Nguyễn 
Trọng Từ

- Liên Đoàn Phó Nội Vụ: Nhật Từ Quang - Trần 
Tất Phương  

- Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ: Phúc Thiện -  Hoàng 
Văn Mạnh

- Tổng Thư Ký: Quảng Tuệ - Tống Phước Hiến
- Phó Tổng Thư Ký: Nhật Thoại Vân - Tracy 

Truc Doãn
- Tổng Thủ Quỹ: Tâm Liên - Nguyễn T. Anh 

Thư
- Phó Tổng Thủ Quỹ: Nhật Chi - Nguyễn T. 

Hồng Lan
- Ủy Viên Kế Hoạch: Minh Đức - Phan Kế Thiện

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
Liên Ðoàn Cựu Huynh Trưởng và Ðoàn Sinh GÐPT Hoa Kỳ

Tâm Nhơn - Nguyễn Trọng Từ
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- Ủy Viên Doanh Tế: Nguyên Chánh - Ngô T. 
Tuyết Nhung

- Ủy Viên Tương Tế-Xã Hội: Quảng Tâm - Lê 
Thị Xuân

B - Sinh hoạt của Liên Đoàn CHT Hoa Kỳ 
1/ Bản Nội Lệ của Liên Đoàn:
a/ Ban Tổ chức Thành Lập Liên Đoàn đảm trách 

soạn thảo Bản Nội Lệ của Liên Đoàn. Sau đó đưa 
ra thảo luận và chung quyết trong “Đại Hội Thành 
Lập Liên Đoàn” ngày17-5-2015 tại chùa Điều Ngự.

b/ Bản Nội Lệ Liên Đoàn đã được chính thức 
hoá vào ngày 27-9-2015, theo quyết định của buổi 
họp Ban Chấp Hành Liên Đoàn (BCH/LĐ) cùng 
ngày 27-9-2015.

2/ Căn cứ biên bản buổi họp ngày 27-9-2015 tại 
chùa Điều Ngự, BCH/LĐ đã quyết định như sau:                        

a/ Buổi họp Liên Đoàn: Trong trường hợp cần 
thiết, Liên Đoàn mới triệu tập buổi họp khoáng đại. 
Tuy nhiên Liên Đoàn cũng có cuộc Hội Ngộ hàng 
năm nhân ngày Lễ Phật Đản Sanh tại chùa Điều 
Ngự. Hơn nữa thời gian này Liên Đoàn trực tiếp 
tham gia công tác Phật Sự do Tăng Đoàn tổ chức và 
đồng thời cũng là Lễ  Kỷ Niệm Chu Niên của Liên 
Đoàn; chi tiết liên quan đến vấn đề nầy sẽ do Ban 
Thường Vụ Liên Đoàn quyết định.

b/ Buổi  họp BCH/LĐ: BCH/LĐ sẽ họp hai kỳ 

mỗi năm. Thời gian họp trước các dịp lễ lớn như 
Phật Đản Sanh và Tết Nguyên Đán. Chi tiết hai 
buổi họp nầy sẽ do Ban Thường Vụ LĐ quyết định. 
Ngoài ra, nếu có nhu cầu Phật sự, BCH/LĐ có thể 
họp bất thường, ngoài buổi họp định kỳ.  

3/ Trong năm 2016, BCH/LĐ đã thực hiện 3 
buổi họp:   

a/ Buổi họp ngày 24-4-2016, với nội dung 
chính: 

- Chuẩn bị tổ chức Lễ Ra Mắt của Liên Đoàn 
ngày 31-5-2016.

- Bàn thảo về nhiệm vụ của Liên Đoàn đảm 
trách trong Đại Lễ Phật   Đản PL2560 và Đại Lễ 
Lạc Thành Chùa Điều Ngự vào các ngày 17, 18, 
19/6/2016.

b/ Buổi họp ngày 25-9-2016, với nội dung 
chính: 

- Giải quyết đơn xin tạm ngưng sinh hoạt với 
Liên Đoàn của Anh Tống Phước Hiến và Chị Lê 
Thị Xuân; đồng thời bầu bổ sung những chức vụ bị 
khuyết trong BCH/LĐ như sau:

*/Tổng Thư Ký: Quảng Kiên - Hồ Xuân Mai
*/Ủy Viên Tương Tế-Xã Hội: Minh Đức - Phan 

Viết Phúc
- Bàn thảo về Lễ Kỷ Niệm Đệ I Chu Niên của 

LĐ:  Lễ Kỷ Niệm Đệ I và Đệ II Chu Niên LĐ sẽ tổ 
chức chung

Vào dịp Đại Lễ Phật Đản PL. 2561-DL.2017.
c/ Buổi họp ngày 05-11-2016, với nội dung 

chính: 
-Bàn thảo về công tác của LĐ trong Hội Nghị 

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại kỳ I (các ngày 
23,24,25,26/11/2016).

- Tu chính Bản Nội Lệ LĐ: Để phù hợp với thực 
tế, Hội nghị quyết định điều chỉnh vài chi tiết trong 
các Điều:6, 7, 9, 10, 11, 22 của Bản Nội Lệ LĐ. 

4/ Trong Đại Lễ Lạc Thành Chùa Điều Ngự, 
Liên Đoàn đã tham gia vào Ban Tổ Chức, với nhiệm 
vụ Thỉnh Sư. 

5/ Trong Hội Nghị Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại kỳ I, Liên Đoàn đảm trách Thỉnh Sư và 
bổ sung vào Ban Tiếp Tân.

PL.2560, ngày cuối năm 2016

Tâm Nhơn - Nguyễn Trọng Từ

LỜI PHẬT DẠY

Work out your own salvation. Do not 
depend on others.
Buddha
Hãy thực hành sự cứu độ chính bạn. 
Đừng trông cậy vào người khác.
Đức Phật

Those who are free of resentful 
thoughts surely fi nd peace.
Buddha
Những ai thoát khỏi những tư tưởng 
bực bội chắc chắn tìm được sự bình 
an.
Đức Phật
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NAM MÔ BỐN SƯ THÍCH CA MÂU NI 
PHẬT

Kính bạch Hòa Thượng THÍCH VIÊN LÝ Chủ 
Tịch Hội Đồng Điều HànhTăng Đoàn Giáo 

Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
Kính bạch Hòa Thượng THÍCH VIÊN THÀNH 

Viện Chủ Chùa Diệu Pháp
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni 
Kính thưa Anh Liên Đoàn Trưởng, các Anh Chị 

Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử 
Pháp Vân, Điều Ngự 

Kính thưa Đạo Tràng Chùa Diệu Pháp
 
Hôm nay trong nắng Xuân ấm áp đong đầy trên 

sân Chùa Diệu Pháp, bên trong chánh điện, chúng 
con, chúng tôi Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn 
Sinh Gia Đình Phật Tử Chùa Diệu Pháp hân hoan 
kính chào mừng sự quang lâm của quý Hòa Thượng, 
chư Tôn Đức Tăng Ni, đến chứng minh cùng sự hiện 
diện tham dự của quý quan khách cho buổi lễ mừng 
kỷ niệm đệ nhị chu niên ngày thành lập Đoàn Cựu 
Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Chùa 
Diệu Pháp.. Mặc dù mới vừa được hơn hai năm tuổi 
nhưng Đoàn Diệu Pháp đã nhanh chóng lớn mạnh 
vì các CHT và Đoàn Sinh là những Phật Tử thuần 
thành có nhiều năm sinh hoạt, tu học dưới mái chùa 
Diệu Pháp, được sự giáo dưỡng của vị Thầy uyên 
bác là Hòa Thượng THÍCH VIÊN LÝ Chủ Tịch 
Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngọai mà các công hạnh và phẩm hạnh vô cùng 
cao quý của Thầy đã được sự kính ngưỡng và quý 
mến của hầu hết các giới chức chính quyền và đồng 
bào Phật tử, đồng hương Tỵ nạn Cọng Sản. May 
mắn thêm của Đoàn là được học hỏi đầy đủ về các 

nghi thức hành lễ tụng niệm và các phương thức xử 
dụng nhiều loại pháp khí dưới sự hướng dẫn chỉ dạy 
từ Hòa Thượng THÍCH VIÊN THÀNH Viện Chủ 
Chùa Diệu Pháp, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi 
Lễ và cũng là vị Thầy Giáo Hạnh của Đoàn. 

Có đựợc nhiều phước duyên lớn như thế nên 
Đoàn CHT và Đoàn Sinh Diệu Pháp cùng hai 
Đoàn bạn là Pháp Vân và Điều Ngự luôn hòan 
thành tốt đẹp các công tác Phật sự được Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại và Liên Đoàn CHT Hoa 
Kỳ giao phó.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý 
đạo hữu, chúng con chúng tôi xin được kính tường 
trình những Phật sự trong năm 2016 của Đoàn Diệu 
Pháp như sau. 

- Về Tu Học: 
Mỗi tháng tham dự khóa tu Thọ Bát Quan Trai 

Giới, có khóa tu Tam Tịnh Nghiệp, khóa lễ Bố Tác 
Bồ Tát Phật Tử Giới. Ngoài ra hàng năm có pháp 
hội Dược Sư, khóa tu Mùa Đông, khóa An Cư Kiết 
Hạ được Tùng hạ cùng với Chư Tôn Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni từ nhiều tiểu bang về 
tu tại chùa Diệu Pháp.

- Về Phật Sự:
**Hằng tháng sinh họat Đoàn một lần.
**Hằng tuần ngày Chủ Nhật cùng với ban trai 

soạn phục vụ bữa ăn trưa cho Phật tử đến Chùa nghe 
pháp, dự lễ cầu an, cầu siêu, cúng Tiến Linh.

**Đặt dưới sự phối trí của Ban Tổ chức Đại lễ 
Tết Nguyên Đán, Đại lễ Phật Đản, Đại Lễ Vu Lan 
của chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp.

**Tham gia sinh họat trại hè của Gia Đình Phật 

TƯỜNG TRÌNH PHẬT SỰ NĂM 2016
ÐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG VÀ ÐOÀN SINH 

GIA ÐÌNH PHẬT TỬ DIỆU PHÁP

CHT. MINH ĐỨC/DIỆU PHÁP
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Tử Chánh Đạo.
**Cựu Huynh Trưởng Đoàn phó Nội vụ Nhật 

Từ Quang được sự chuẩn thuận của Hòa Thượng 
Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn tham dự khóa học A 
DỤC căn bản CHT cấp TRÍ.

**Cựu Huynh Trưởng Đoàn Sinh Diệu Tín 
tình nguyện nhận dạy lớp học Việt ngữ cho GĐPT 
Chánh Đạo.

- Về Xã Hội:
**Các CHT/ Tâm Hương, Chơn Hậu, Nhật Bảo 

Thiện, Nhật Quang, Nhật Hương, Như Văn tình 
nguyện tham gia vào đoàn phát quà cho những người 
vô gia cư (homeless) ở thành phố Los Angeles. Đầu 
năm 2017 được sự bảo trợ đóng góp đông đảo của 
Phật tử chùa Diệu Pháp, 800 phần ăn và hơn một 
ngàn phần quà đã được Thầy ẤN MINH trưởng 
phái đòan Từ Thiện chùa Diệu Pháp phân phát dến 
tay người Homeless.

**Các CHT/Nhật Chân Thọ, Nhật Thọai Vân, 
Nhật Chi, Nhật Dung, Nhật Đoan, Diệu Tín tham 
gia vào Ban Hộ Niệm cùng với Qúy Hòa Thượng, 
ThượngTọa, Đại Đức, Tăng Ni chùa Diệu Pháp đến 
tụng kinh cầu nguyên cho người đã mất tại các buổi 
tang lễ.

**CHT Thoại Nhuận phụ trách Từ Thiện Hoa 
Sen Việt.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý 
đạo hữu. Đặc biệt trong năm 2016, Đoàn CHT và 
Đoàn Sinh GĐPT Diệu Pháp đã tích cực tham gia 
các Phật sự nổi bật mang nhiều ý nghĩa quan trọng 
được Tăng Đoàn tổ chức như sau:

-- SỰ KIỆN THỨ 1: Ngày 18 và 19 tháng 6 
năm 2016, trong hai ngày Lễ LẠC THÀNH Chùa 
ĐIỀU NGỰ được cử hành với đầy đủ nghi lễ rất 
long trọng trang nghiêm, đón tiếp hàng chục ngàn 
đồng bào Phật tử Việt Nam cùng nhiều sắc dân 
khác đến dự lễ như Mỹ, Đại Hàn, Trung Quốc, Ấn 
Độ, Tây Tạng v.v... Thật là một niềm vinh dự và 
hãnh diện lớn cho người Phật Tử Việt Nam khi 
Hòa Thượng Thích Viên Lý Chủ Tịch HĐĐH Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngọai đã cung thỉnh được 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 quang lâm chứng minh 
cho buổi lễ Lạc Thành và thuyết giảng Đạo Pháp 

trong hai ngày đem lại sự lợi lạc thấm mát cho mọi 
người Phật tử với tâm thành lắng nghe dưới trời 
nắng, nóng bức của mùa Hè. Đoàn CHT và Đoàn 
Sinh Diệu Pháp cùng với Liên Đoàn và hai Đoàn 
bạn là Điều Ngự và Pháp Vân có vinh dự đảm trách 
phần nghi lễ đứng dàn chào cung đón Đức Đạt Lai 
Lạt Ma. 

-- SỰ KIỆN THỨ 2: Đêm 15 tháng 9 năm 
2016, Đoàn tham gia lễ thắp nến cầu nguyện cho 
Chùa Liên Trì ở thành phố Sài Gòn đã bị Cộng Sản 
Việt Nam san bằng, kêu gọi đấu tranh cho Tự Do 
Nhân Quyền Dân Chủ cho Đất Nước Dân Tộc Việt 
Nam.

-- SỰ KIỆN THỨ 3: Tháng 10 năm 2016 Hòa 
Thượng Thích Viên Lý Chủ Tịch HĐĐH Tăng 
Đoàn ra thông bạch kêu gọi cứu trợ lũ lụt các tỉnh 
miền Trung. Các CHT và Đoàn Sinh Diệu Pháp đã 
tham gia vận động đồng hương Phật tử ủng hộ đóng 
góp.

-- SỰ KIỆN THỨ 4: Cử Đại Biểu đại diện 
Đoàn tham dự Hội Nghị Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải ngoại và khóa tu mùa Đông được tổ chức tại 
chùa Điều Ngự từ ngày 23-11 đến ngày 26-11-2016 
và tại chùa Diệu Pháp ngày 27-11-2016.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý 
đạo hữu. Chúng con, chúng tôi Đoàn CHT và Đoàn 
Sinh Diệu Pháp có được thắng duyên tốt nên cần 
phải gìn giữ cố gắng trưởng dưỡng thân tâm hầu 
dũng tiến trên con đường hành họat BI-TRÍ-DŨNG.

Đại diện Đoàn CHT và Đoàn Sinh GĐPT 
Diệu Pháp, Chúng con thành tâm cảm niệm ân 
đức của Hòa Thượng Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngọai cùng quý Chư Tôn Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni đã hy hiến 
cho đạo, cho đời, cho Phật tử có những mái chùa để 
tu học trưởng dưỡng đời sống tâm linh.

Nguyện cầu hồng ân mười phương Chư Phật, 
chư Bồ Tát hộ trì quý Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp 
thể khinh an, chúng sinh dị độ.

Nguyện cầu cho tất cả chúng ta là người con 
Phật luôn có phước trí tinh chuyên, bồ đề tâm kiên 
cố để cùng bảo vệ phát triển đạo pháp,

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát

CHT. MINH ĐỨC/DIỆU PHÁP
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ẢNH SINH HOẠT CỰU HUYNH TRƯỞNG GÐPT
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GARDEN GROVE - “Thông 
thường người cư sĩ Phật tử Liên 
Đoàn thường cùng nhau tham dự 
các buổi tiệc chay tại các Chùa, 
Viện. Nhưng hôm nay với tinh 
thần yêu Đời trọng Đạo, Liên 
Đoàn cùng thân hữu và gia đình 
đến với nhau Vui Xuân trong một 
nhà hàng của thị trường xã hội, 
nhằm thể hiện đời sống hài hòa 
song hành giữa cuộc đời và việc 
đạo như lời của một Hòa Thượng 
trưởng lão danh tiếng đã dạy: 
Hình ảnh giới Phật tử tại gia, 
hai tay nâng lấy cả việc đời lẫn 
việc đạo, đó chính là đại biểu đầy 
thuyết phục để mang Đạo vào 
Đời vậy.”

Trên đây là lời của cư sĩ Chơn 
Diệu Hoàng Văn Phong, Phó Chủ 
Tịch, Trưởng Ban Điều Hành 
Thường Trực Liên Đoàn Cư Sĩ 
Phật Giáo Hải Ngoại (LĐCS/
PGHN) phát biểu trong buổi tiệc 
mừng Xuân Đinh Dậu 2017, diễn 
ra tại nhà hàng Seafood Place, 
Garden Grove, Nam California 
vào trưa Chủ Nhật, 5 tháng 3, 
2017.

Đến chứng minh cho buổi 
họp mặt mừng Xuân của LĐCS/
PGHN có Hòa Thượng Thích 
Viên Lý (Chủ Tịch Tăng Đoàn 
Giáo Hội PGVNTNHN, Viện 
Chủ chùa Điều Ngự và chùa Diệu 
Pháp. Ngoài ra, có một số quan 

Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại 
Vui Xuân Đinh Dậu 2017

THANH PHONG - Nhật báo VIỄN ĐÔNG

khách và các cơ quan truyền thông 
cùng đông đảo Phật tử tham dự.
Các nữ MC Uyển Nga, Tuyết 
Nha, Bảo Khanh và các nam MC 
Nhật Tâm, Lê Xuân Roãn đã 
thay phiên nhau điều hợp chương 
trình. Mở đầu với nghi thức chào 
cờ Quốc Gia VN, Hoa Kỳ và cờ 
Phật giáo, sau đó có phút Nhập Từ 
Bi Quán để mọi người tưởng nhớ 
công ơn tổ tiên, các anh hùng liệt 
nữ đã vị quốc vong thân và đồng 
bào đã tử nạn trên đường tìm tự 
do. Kế tiếp, đoàn Lân Chùa Điều 
Ngự vào múa lân chào mừng chư 
tôn đức và quý Phật tử.

Sau phần giới thiệu thành 
phần tham dự, cư sĩ Chơn Diệu 

- Hoàng Văn Phong tường trình 
sinh hoạt và thành quả trong năm 
2016 của Liên Đoàn. Trước hết, 
ông xin được miễn phần trình 
diện nhân sự của tổ chức Liên 
Đoàn nhiệm kỳ 2017-2018 vì 
thời gian có hạn, chỉ xin tường 
trình sinh hoạt và thành quả của 
Liên Đoàn như sau:

“Nhằm mục đích cùng nhau 
tu học, thực hiện các công tác 
từ thiện xã hội, ái hữu tương trợ 
quan tâm đến nhau khi đau ốm 
hay tang chế, Liên Đoàn Cư Sĩ 
sinh hoạt có tổ chức để kết hợp 
chí hướng và có tiếng nói đồng 
nhất khi cần trong mọi công tác 
Phật sự, hộ trì Tam Bảo; phụng sự 

Quan khách và các thành viên Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại 
tham dự buổi tiệc Vui Xuân, trong đó có hai cựu Đại tá QL/VNCH, 
giáo sư Lê Văn Ba. (Thanh Phong/ Viễn Đông)
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Cư sĩ Chơn Diệu Hoàng Văn Phong tường trình sinh hoạt và thành 
quả của Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại trong tiệcVui Xuân 
hôm Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Chánh Pháp và tích cực yểm trợ 
Tăng Đoàn GHPGVNTN trong 
công cuộc hoằng dương Chánh 
Pháp, hoằng hóa độ sinh. Đồng 
thời hỗ trợ cho các đoàn thể, tổ 
chức, cá nhân có cùng mục đích 
vì một Việt Nam thực sự tự do, 
nhân quyền, dân chủ và toàn vẹn 
lãnh thổ, lãnh hải.”

Vị Trưởng Ban Điều Hành 
Thường Trực Liên Đoàn Cư Sĩ 
nhắc đến những thành quả tiêu 
biểu như: Tham gia tổ chức đại 
lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan, Lễ Tất 
Niên đón Giao Thừa; các sinh 
hoạt Phật sự tại Chùa, Viện. Đặc 
biệt trong năm qua tham gia công 
tác tổ chức lễ Lạc Thành chùa 
Điều Ngự và cung nghinh Đức 
Đạt Lai Lạt Ma với trên 20 ngàn 
Phật tử tham dự. Ngoài ra, còn 
tham dự khóa tu học mùa Đông 
và Hội Nghị Tăng Đoàn trong 3 
ngày cuối năm vừa qua tại chùa 
Điều Ngự.

Cư Sĩ Hoàng Phong nói 
thêm, “Về sinh hoạt cộng đồng, 
Liên Đoàn cũng yểm trợ tích cực 
Tăng Đoàn và Chùa Điều Ngự tổ 
chức Đêm Thắp Nến cầu nguyện 
cho chùa Liên Trì, tham dự với 
các tôn giáo bạn mỗi khi có các 
sinh hoạt đòi tự do, dân chủ, nhân 
quyền cho Việt Nam. Về công tác 
từ thiện, được sự bảo trợ của các 
thành viên và thân hữu trong Liên 
Đoàn đã kết hợp với Nhóm Sưởi 
Ấm, phát quà bốn lần cho người 
vô gia cư, mỗi lần 200 phần quà, 
quyên góp gửi về $3,200 yểm trợ 
chùa Liên Trì khi bị Việt cộng 
triệt phá. Thăm viếng các thành 
viên khi đau ốm, nằm bệnh viện. 
Đăng báo, phân ưu trên đài TV, 

và vòng hoa phúng viếng khi có 
thành viên hay tứ thân phụ mẫu 
quá cố, và gần đây đã tổ chức hội 
nghị ngày 29.11.2016 để tổng kết 
nhiệm kỳ và bầu lại nhân sự cho 
nhiệm kỳ 2017-2018.”

Sau cùng, cư sĩ Hoàng Phong 
“thay mặt ban tổ chức kính chúc 
chư tôn đức pháp thể khinh an, 
chúng sanh dị độ, Phật sự viên 
thành. Kính chúc quý quan 
khách, quý niên trưởng thiện trí 
thức sức khỏe an lạc và trường 
thọ. Quý cơ quan truyền thông 
báo chí, kỹ thuật. Anh chị em ca 
nghệ sĩ, thân hữu luôn luôn an 
lành và phát triển trong mọi lãnh 
vực. Kính chúc quý đạo hữu, thân 
hữu và gia đình Bồ Đề tâm kiên 
cố thường an lạc và thành đạt mọi 
ước nguyện.”

Được biết, Liên Đoàn Cư Sĩ 
Phật Giáo VN Hải Ngoại hiện 
được điều hành bởi một Hội 
Đồng Chứng Minh, trong đó 

HT Thích Viên Lý là Chủ Tịch 
và các thành viên như HT Thích 
Chơn Trí; HT Thích Viên Thành, 
HT Thích Viên Huy.

Hội Đồng Cố Vấn do cựu 
Đại tá Lê Khắc Lý làm Chủ Tịch 
và thành viên cựu Đại tá Lê Bá 
Khiếu. Hội Đồng Giám Sát có 
nhân sĩ Trần Sướng làm Chủ Tịch 
và các thành viên: GS Nguyễn 
Quý, kỹ sư Phạm Ngọc Lân. Hội 
Đồng Chấp Hành có giáo sư Lê 
Hồng là Chủ Tịch và các thành 
viên: GS Nguyễn Văn Sâm, Cư sĩ 
Hoàng Văn Phong.

Sau phần tường trình của 
cư sĩ Hoàng Văn Phong, mọi 
người nâng lý chúc mừng nhau 
và thưởng thức chương trình 
văn nghệ do gia đình Phật tử 
chùa Điều Ngự, chùa Diệu Pháp 
và một số thân hữu trình diễn, 
trong đó có hoạt cảnh “Vui Xuân 
Không Quên Nhiệm Vụ” được 
mọi người vỗ tay tán thưởng 
nồng nhiệt.
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HÌNH ẢNH HỘI NGỘ XUÂN ĐINH DẬU-2017
CỦA LIÊN ÐOÀN CƯ SĨ PHẬT GIÁO
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HÌNH ẢNH BUỔ I  GÂY QUỸ TU SỬA TỔ ÐÌNH THẬP THÁP
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Lá Thư Điều Ngự

Tiếp theo trang 1

hạnh xả ly, không khuyến khích ta đắm trước 
lợi danh mà dạy ta giải thoát mọi khát ái, tham 
dục. Cứu cánh của đạo Phật không đồng nghĩa 
với hư vô chủ nghĩa, yếm trị, tiêu cực mà chính 
là giác ngộ, an lạc, giải thoát – giải thoát tự 
thân, giải thoát tha nhân. Phương tiện của Đạo 
Phật không là bạo lực, hận thù, cuồng tín mà là 
từ bi, hỷ xả và trí tuệ.

Đức Phật thị hiện nơi thế gian không phải để 
thống trị thế gian mà để cứu khổ độ sanh. Phật 
giáo không ưu tiên cho bất cứ thế lực, cá thể nào 
mà dành cho tất cả mọi thành phần, chủng loại. 
Giáo pháp của Đức Phật không nhằm đáp ứng 
nhu cầu trí thức thuần túy, quyền lực hay danh 
vọng, cũng không chủ trương trừng phạt hay 
ban thưởng mà chỉ khai thị sự thật như là chính 
bản thân sự thật đang là kể cả những giáo lý 
về nhân quả, nghiệp báo. Đức Phật không chủ 
trương cầu nguyện van vái mà khuyến khích 
thực nghiệm chân lý qua sự tinh tấn hành trì bởi 
tự thân.

Nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2561, xin 
mỗi chúng ta, hãy nỗ lực hành trì chánh pháp 
và xem sự hành trì chánh pháp như phẩm vật vô 
giá để dâng lên cúng dường Đức Phật nhằm đền 
đáp phần nào ân đức giáo hóa độ sanh sâu dày 
của bậc đại giác. Tinh tấn hành hành trì chánh 
pháp cũng có nghĩa là thể hiện lòng từ bi và 
tuệ giác siêu việt trong đời sống thường nhật; 
vì khổ hoạn của dân tộc và thế giới nhân loại, 
vì sự đau thương của tất cả sinh loại mà không 
ngừng dấn thân phục vụ. Hành trì chánh pháp 
chính là nỗ lực thắp sáng ý thức tự chủ, phát 
huy tình tự dân tộc, vun bồi hạnh nguyện cứu 
khổ trừ nguy. Ở đâu có khổ đau, ở đó cần có sự 
hành trì chánh pháp, ở đâu có sự hành trì chánh 

pháp, ở đó chắc chắn có hòa bình, hạnh phúc, an 
lạc và giải thoát.

Tri ân và báo ân đức Phật là hành trì những 
gì Phật dạy chứ không phải thực hiện những gì ta 
ưa thích. Ánh sáng, âm thanh, màu sắc đã vô tình 
làm lu mờ hào quang, pháp âm và triết lý không 
tánh vốn đã và đang là giá trị siêu việt của Phật 
giáo đối một số thành phần.

Đức Phật dạy: 

“Nhược dĩ sắc kiến ngã
Dĩ âm thanh cầu ngã
Thị nhơn hành tà đạo
Bất năng kiến như lai.”

Tạm dịch:
Nếu sử dụng màu sắc để mong thấy ta, dùng 

âm thanh để cầu ta, người ấy hành đạo tà, không 
thể thấy Như lai.

Những lời dạy trong kinh Kim Cang dẫn 
thượng là những nhắc nhở quan yếu cần được ôn 
lại trong mùa Phật Đản, mùa vui mừng nhưng 
mừng vui trong chánh pháp trên căn bản của tinh 
thần vô ngã chứ không phải bằng những phô 
trương dựa trên những hình tướng ngã chấp đầy 
tham luyến, khát ái.

Kính chúc chư liệt vị một mùa Phật Đản đầy 
an lạc và thanh tịnh.

TK  Thích Viên Lý
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Tiếp theo trang 30

TRUNG LUẬN 
- QUÁN VỀ NHÂN DUYÊN

Đức Phật vì theo hàng phàm phu phân biệt có 
không, nên nói các duyên để phá trừ vậy.

Lại nữa,

13. Lược quảng nhân duyên trung
Cầu quả bất khả đắc
Nhân duyên trung nhược vô
Vân hà tùng duyên xuất
***
(Tìm đâu ra được quả
Từ các nghĩa nhân duyên rộng, hẹp
Trong các duyên không quả
Làm sao nói quả từ duyên sanh)

Lược, là thu hẹp, ở trong nhân duyên hòa hợp, 
không có quả. Quảng, là mở rộng, ở trong mỗi một 
duyên, cũng không có quả. Nếu trong nghĩa hẹp 
hay nghĩa rộng của nhân duyên đều không có quả, 
thì làm sao nói quả từ duyên sanh?

Lại nữa,

14. Nhược vị duyên vô quả
Nhi tùng duyên trung xuất
Thị quả hà bất tùng
Phi duyên trung nhi xuất
***
(Nói trong duyên không quả
Nhưng quả từ duyên sanh
Thì quả ấy vì sao
Không từ phi duyên sanh?)

Nếu trong nhân duyên, tìm quả không thể có 
được, nhưng quả ấy từ nhân duyên sanh. Thì vì cớ 
gì, quả ấy không từ phi duyên sanh ra.

Cũng như trong đất (điều kiện ắt có) không có 
bình, vẫn sanh ra bình. Thời vì cớ gì, bình ấy không 
sanh ra từ trong sữa (phi điều kiện-phi duyên) 
không có bình, vẫn sanh ra bình.

Lại nữa,

15. Nhược quả tùng duyên sanh
Thị duyên vô tự tánh
Tùng vô tự tánh sanh
Hà đắc tùng duyên sanh
***
(Nếu quả từ duyên sanh
Duyên ấy không tự tánh
Từ vô tự tánh sanh
Thì duyên sanh đâu được)

16. Quả bất tùng duyên sanh
Bất tùng phi duyên sanh
Dĩ quả vô hữu cố
Duyên phi duyên diệc vô
***
(Quả không từ duyên sanh
Không từ phi duyên sanh
Vì quả không thật có
Duyên phi duyên cũng không)

Quả từ các duyên sanh, các duyên ấy không có 
tự tánh. Nếu không có tự tánh thời không có thật 
pháp. Không thật pháp thì đâu có thể sanh được. 
Thế nên quả không từ duyên sanh.

Nói không từ phi duyên sanh, là cốt để phá 
duyên nên nói phi duyên. Thật ra thì không có pháp 
phi duyên. Cho nên không nói từ phi duyên sanh. 
Nếu không từ duyên sanh và phi duyên sanh thời 
không có quả. Không có quả thì duyên và phi duyên 
cũng không có vậy.

(Hết Phẩm 1)

Tiếp theo trang 41

SỰ CHUYỂN ĐỘNG TOÀN DIỆN CỦA 
TÂM THỨC TRONG SỰ CÓ MẶT LIÊN 
TỤC CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

đổi thay dâu biển của đời sống bấp bênh, vì luôn 
luôn bị mất đất đứng, bị hụt chân và mất hết mọi 
nương tựa vững chắc giữa lòng đời thác lũ, cho nên 
ta càng đeo níu vào một cái gì hoàn toàn không có 

BÀI LEO TRANG XEM TIẾPBÀI LEO TRANG XEM TIẾP
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nguy hiểm ấy hãy còn xa lạ và không được biết tới: 
sự sợ hãi (Furcht) đòi hỏi một đối tượng xác định 
mà mình đang  sợ; còn sự luống cuống hốt hoảng 
giựt mình điếng hồn điếng vía hoảng sợ khiếp đảm 
kinh khủng khủng khiếp ghê sợ ghê gớm (nói gọn 
lại trong một chữ Ðức là “Schreck”) là danh tử để 
gọi cái trạng huống một mình bị rơi, bị kẹt lối, bắt 
buộc phải đương đầu với một cơn nguy biến mà 
mình không kịp chuẩn bị đối phó; danh từ này nhấn 
mạnh tính cách đột ngột bất ngờ kinh ngạc”. 

Tôi thấy tức cười lúc đọc lại những dòng biền 
biệt trên của Frend. Xin đọc tiếp một đoạn khác 
của Freud trong khoa giảng mở đầu về Phân Tâm 
Học: “Sự xao xuyến bồn chồn áy náy (Angst) thì 
có liên hệ với trạng thái tâm thần thôi và không 
dính líu gì với đối tượng, trái lại sự sợ hãi (Furcht) 
điều động tất cả sự chú tâm của nó xoay hướng đặc 
biệt về đối tượng (Freud, Introductory Lectures on 
Psychoanalysis, ch. 25, Lon don, 1929). Ðó là kiểu 
mẫu của sự thông minh Tây phương và nói lên tất 
cả ngu xuẩn của Phân Tâm Học: xây dựng kiến 
thiết một hệ thống ý niệm đồ sộ để vồ chụp lấy 
những hiện tượng được tạo ra do chính hệ thống ý 
niệm tưởng tượng theo điệu lý luận vòng tròn như 
vậy: “sự sợ hãi là có đối tượng; đối tượng của sự sợ 
hãi là chính đối tượng còn sự xao xuyến không có 
đối tượng của chính đối tượng của nó là tâm thức 
có đối tượng là trạng thái tâm thức của chính tâm 
thức”. Tôi đã đùa chơi với chữ nghĩa thông thái rẻ 
tiền Freud đã dùng một ý niệm triết lý cận đại Tây 
phương “đối tượng (Gegenstanđ, Objekt, objectum) 
với tất cả ngây ngô triết học, cơ hồ như Kant chưa 
xuất hiện trong quyết định trầm trọng của sử tính 
tính luận Tây phương. Kant đã đẩy sự kiến trúc 
đối tượng của ý niệm cho đến cùng tận để lùi bước 
“kinh sợ” trước sự tưởng tượng cụ thể, trước “Hố 
Thẳm Siêu Hình Học” (Abgrund der Metaphysik), 
còn Freud thì lại cứ lẩn quẩn bị kẹt vào một mớ ý 
niệm cặn bã xây dựng trên sự phân tích duy lý và 
duy nghiệm và chẳng hề biết tới chính nền tảng của 
sự suy luận của mình, chẳng hạn như “điều kiện khả 
tính” của chính “kinh nghiệm” (Erfahrung) về “Ðối 
tượng tính” (Gegenstaendlichkeit) . 

Thay vì lý luận dài dòng tràng giang đại hải về 

thực, đó là kiến chấp về cái ngã của mình. Sự sợ hãi 
trở thành nguyên động lực của tất cả mọi phản ứng 
của ta trước mọi thách thức bất ngờ xảy ra mỗi ngày 
mỗi đêm, khiến ta chạy trốn thoát ly tạm bợ trong 
những tiêu khiển. Những giải đáp rẻ tiền để trấn an 
những căng thẳng tột độ của tâm thức. Cái ngã càng 
lúc càng được cũng cố như một lý tưởng cố định và 
sự sợ hãi đánh mất lý tưởng này là lý do khiến ta 
không còn nhận ra lý vô thường (anicca) của mọi sự. 
Hiển nhiên cũng có những nỗi “sợ hãi thiêng liêng” 
như sự sợ hãi về nỗi nguy hiểm lúc tham luyến đeo 
níu những gì không thường định trong đời sống. Sợ 
cái không đáng sợ, và không sợ cái phải đáng sợ, 
cả hai đều nguy hiểm và khiến ta nổi lặn hụp mãi 
trong vòng luân hồi khổ lụy. Trong kinh Anguttara 
Nikàya, III, tr. 310, sự sợ hãi là đồng nghĩa với sự 
say đắm nhục dục. Kẻ nào say mê thèm đói dục lạc, 
khoái yêu dâm dục thì không bao giờ thoát khỏi sự 
sợ hãi trong kiếp này hoặc trong kiếp sau. Trong 
kinh Anguttara Nikàya, I, tr. 178-80, chúng ta thấy 
rằng chỉ có sự thực hành tu chứng Bát Chính Ðạo 
(Ariya-atthangika-magga) là mới có thể tiêu diệt 
hết tất cả mọi sự sợ hãi.

5. SỰ SỢ HÃI LÀ KIẾN TRÚC TƯỞNC TƯỢNG 
CỦA Ý NIỆM (VIKALA) VÀ SỰ LẬP THỨC CỦA 
FREUD, KIERKEGAARD VÀ HEIDEGGER

Thế nào là kiến trúc tưởng tượng của ý niệm? 
Tôi xin đưa ra một thí dụ khôi hài trích từ tác phẩm 
của nhà đại thông thái, đại sáng lập viên của Phân 
Tâm Học nhân loại Sigmund Freud, trong quyển 
Jenseits der Lustprinzips (Vượt qua nguyên lý khoái 
lạc) (x.b. Wien. 1920. G.S. vi, 189-257), đã chịu 
khó phân biệt những ý nghĩa dị biệt trong cái gọi là 
“sợ hãi”: “sự hoảng sợ hốt hoảng, sự sợ hãi, sự xao 
xuyến băn khoăn thường bị dùng một cách sai lầm 
như những từ ngữ đồng nghĩa: đối với sự nguy hiểm 
đe dọa, nhân từ ngữ này đều có sự tinh nghĩa dứt 
khoát rõ ràng. Sự e sợ, xao xuyến, bồn chồn, băn 
khoăn, khắc khoải, thảng thốt, khổ não, áy náy, âu 
lo, lo lắng, xót xa, bồi hồi (nói gọn lại trong một chữ 
Ðức là “Angst” ám chỉ một điều kiện tâm tư nào đó, 
như khi mình mong đợi sự nguy hiểm sắp xảy tới và 
chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự nguy hiểm ấy, dù sự 
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sự sợ hãi hay sự áy náy xao xuyến, tôi muốn nói gọn 
lại ở đây cho dễ hiểu rằng sự sợ hãi và sự xao xuyến 
chỉ là tiến trình và diễn trình kiến trúc tưởng tượng 
của ý niệm, nói theo danh từ Phật học chữ Phạn 
là “vikalpa”, và sự kiến trúc ý niệm tưởng tượng 
(vikalpa) chỉ là con đẻ của “sự vận hành ngôn hóa 
ngữ hiện của tâm thức ý khởi niệm hiện ngôn diễn”, 
nói gọn lại vikalpa là con đẻ của prapanca. Cũng 
nên nhắc lại câu kệ dạy đời hiển đạo của Long Thọ 
(Nagàrjuna) trong Trung luận: 

Karmaklesa-ksayànmoksah karmaklesa 
vikalpatah// 

Te prspancàt prapancastu sùnyatàyàm 
nirudhyate// 

(Mũlamadhyamakàkarikà. xvii.i, 5) 
Chỉ có hai câu chữ Phạn ngắn gọn súc tích mà 

đã đúc kết được tất cả sức mạnh Tư tưởng mãnh liệt 
của trí tuệ con người. Hiểu được hai dòng chữ trên 
thì hiểu được tất cả nhiệm mầu của việc xưng danh 
hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là nhứt niệm diệu nhứt 
huyền bí khả dĩ tiêu diệt tất cả kiến trúc ý niệm ngôn 
từ và chuyển hóa toàn triệt con người và xô đẩy con 
người nhảy thẳng vào Không Tính (sùnyatà). Tôi 
xin tạm dịch dài dòng hai câu chữ Phạn trên của 
Long Thọ (Nàgàrjuna): 

“Sự giải thoát được thực hiện nhờ sự phá vỡ 
những hành động tác ý ô uế gây ra bởi sự kiến trúc 
ý niệm tưởng tượng (vikalpa) và những sự kiến trúc 
vọng tưởng này phát khởi từ sự vận hành ngôn hóa / 
ngữ động / (prapanca), chỉ lúc nào sự vận tác ngôn 
ngữ / lý luận này chấm dứt thì Không tính mới bừng 
dậy” 

Không Tính (sùnyatà) hiển nhiên không có 
nghĩa “hư vô” theo nghĩa của Keirkegaard khi 
Keirkegaard xác định sự khác nhau giữa “sự sợ hãi” 
(Furcht) và sự áy náy xao xuyến” (Angst): “Sự sợ 
hãi luôn luôn là sự sợ hãi một cái gì xác định rõ ràng  
còn sự áy náy xao xuyến (Angst) là thực tại của tự 
do được coi như là một khả thể, trước khi khả thể 
này được thể hiện; đó là sự nghịch cảm đồng cảm 
là một sự đồng cảm nghịch cảm, và đối tượng của 
nó là một cái gì đó mà thực ra chỉ là hư vô, không 
có cái gì cả” (Keirkegaard, The Concept of Dread). 
Ðiều đáng buồn ở đây là con người xao xuyến hãi 

hùng thường trực như Keirkegaard mà cũng không 
thể nào định nghĩa về sự sợ hãi xao xuyến áy náy 
cho đàng hoàng được, vì Keirkegaard vẫn bị nô lệ 
vào sự vận hành kiến trúc ý niệm theo điệu “ác cảm 
có tính cách thiện cảm” và “thiện cảm có tính cách 
ác cảm” theo kiểu thu nạp thành tựu nguyên lý mâu 
thuẫn của Hegel, vì thế “hư vô” của Keirkegaard 
chỉ là chuyển niệm khái quát rỗng tuếch theo điệu 
chuyển hành biện chứng từ “tính thể” (Sein) của  
Hegel sang “vô thể”, “hư vô” cũng của  Hegel. Ðó 
cũng là lý do cắt nghĩa tại sao trong quyển “Hoặc 
là / Hoặc là” (Either /Or), Keirkegaard đã định 
nghĩa sự áy náy xao xuyến là một phản nghĩ, một 
phản tưởng một phản hồi niệm “Fot anxiety is a 
reflection. That anxiety is determined by reffection 
is shown by our use of words; for I always say: to 
be anxious about something by which I separate the 
anxiety from that about which I am anxious, and I 
can never use anxiety in an objective sense” (Either 
/ Or, Princeton University Press, 1959, tr. 152-153). 

Mặc dù bị ảnh hưởng Hegel khi quan niệm 
sự áy náy xao xuyến như một ‘phản hồi ý niệm” 
(reflection), mặc dù “hư vô” của Keirkegaard trái 
ngược lại nghĩa “Không Tính” của Phật giáo, định 
nghĩa của Keirkegaard về sự lo âu áy náy xao xuyến 
cũng gần đi đến “vikalpa”, CHỈ CÓ MỘT ÐIỀU LÀ 
chữ “reflection” của Keirkegaard hoàn toàn có nghĩa 
tích cực theo sự vận hành biện chứng pháp. Trong tư 
tưởng Tây phương hiện đại chỉ có Heidegger là đã 
khai mở rõ ràng  ý nghĩa tính luận nền tảng của  sự 
sợ hãi (Furcht) và ý nghĩ siêu tính luận của sự xao 
xuyến áy náy (Angst), nhứt là qua kinh nghiệm triệt 
để của Angst thì đột hiện sự hiện diện huyền hoặc 
của “Vô Tính” (Nichts), một cái gì mà không là cái 
gì cả và rất gần Không Tính của Phật giáo, nhưng 
chưa triệt để vô căn để như Không Tính. Tôi không 
muốn nói nhiều về Hieidegger (Ai muốn đào sâu về 
Heidegger, xin đọc Sein und Zeit, tr. 130-140, 180-
191, và nhứt là Was ist Metaphysik?

Ðặc biệt về “Angst” và “Nichts”. Trạng thái 
cảm thức hố thẳm “Angst” của Heidegger không 
còn là một tâm thái tâm lý như nghĩa xao xuyến áy 
náy bồn chồn mà là một sự động đất tâm linh toàn 
diện, sự sụp đổ của tất cả mọi lý luận và vận hành ý 
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niệm óc não và sự xuất hiện rùng rợn mê ly huyền 
diệu của “Vô Tính” (Das Nichts) như sự “che giấu 
bí mật của Thể Tính” (der Schleier des Seins). Chỉ 
lúc nào chúng ta “được” rơi vào cảm thức động đất 
toàn diện trong ý nghĩa “Angst” của Heidegger thì 
chúng ta mới sống trong cái chết và chết trong cái 
sống, chỉ lúc ấy tất cả mọi vikalpa bị lung lay và tất 
cả mọi pranpanca bị tắt nghẹn, và chỉ lúc ấy ngôn 
ngữ đột nhiên trở thành im lặng bất ngờ, và đùng 
một cái như tiếng sấm sét bùng nổ dậy tiếng hô tên 
“NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT” mới vụt 
thoát ra như một bông sen trắng chổi dậy vượt lên 
trên tất cả mọi vọng tưởng điên đảo. Lúc ấy tiếng 
gọi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT không còn là tiếng 
nói thường tình của loài người mà chính lại là sự tập 
trung tất cả tinh lực âm thanh vũ trụ suối nguồn của 
tất cả âm thanh, năng lực huyền bí của NHỨT ÂM, 
NHỨT NIỆM, NHỨT TỰ, như Tự Mẫu linh thiêng 
A của Phạn ngữ, sự cô đọng cùng tột của tất cả Bát 
Nhã Ba La Mật, của Trí Huệ Bừng Tỉnh Toàn Diện.

6.  DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHÁ VỠ 
TẤT CẢ Ý THỨC VÀ VÔ THỨC CỦA CON NGƯỜI 
VÀ KINH NGHỆM HƯ VÔ CỦA VĂN HÀO HEMING-
WAY

Trước khi tiếp tục từ chuyển hóa và bên trong 
sự linh ứng thần diệu của việc xưng danh Quán Thế 
âm Bồ Tát, chúng ta hãy đi sâu thêm một tý nữa về 
sự sợ hãi, kinh khủng kinh hoàng, xao xuyến, và 
kinh nghiệm về hư vô, vô thể, vô tính. Từ đó chúng 
ta mới đủ chuẩn bị thần trí để đi vào cảnh giới lạ 
lùng linh hiển của danh hiệu Quán Thế âm Bồ Tát. 
Xin trở lại lãnh địa tư tưởng Tây phương về sự sợ 
hãi, xao xuyến và hư vô. Từ Platon, vấn đề hư vô 
đã được đặt ra một cách quyết liệt trong những tác 
phẩm vĩ đại của triết học Tây phương như Sophiste 
và Parménide, nhưng hư vô vẫn bị chà đạp và ném 
vào vị thế phụ thuộc, chỉ đến Schopenhauer thì có 
cái gì bắt đầu động đậy trong lời chú thích khiêm 
tốn kín đáo ở cuối cuốn sách thứ 4 cửa quyển Le 
Monde comme Volonté et comme Représentation 
(1818, lời chú thích do chính Schopenhaưer thêm 
nào lúc tái bản), mà cho đến nay trên 150 năm sau 
vẫn chưa có một triết gia Tây phương nào để ý, mặc 

dù lời chú thích ấy đã chuyển hóa toàn thể tác phẩm 
cửa Schopenhauer dưới một luồng ánh sáng kinh dị, 
lời chú thích ấy tự biện minh bằng viện dẫn Không 
Tính của Kinh Bát Nhã Ba La Mật của Phật Giáo. Cả 
Nietzsche cũng đã hiểu sai lầm Schopenhauer, tuy 
nhiên tính mệnh của Nietzsche đã xô đẩy Nietzsche 
phải cưu mang tất cả hậu quả tàn khốc nhứt của kinh 
nghiệm hư vô mà ít có người có khả năng tư tưởng 
để chịu đựng nổi trên đời này.

Trước Triết Lý Tây phương, kinh nghiệm về Hư 
Vô đã vồ chụp lấy thi hào bi kịch Hy Lạp Sophocle, 
trong nhưng bi kịch hùng tránh như Oedipe roi, 
Antigone và Oedipe à Colone, chúng ta giựt mình 
run rẩy lạc vào một thế giới hãi hùng nhứt và bi 
tráng nhứt của kiếp người, sự va chạm nẩy lửa giữa 
thần thánh và giới hạn tất mệnh của con người. Lời 
choeur trong vở Antigone bắt đầu với chữ “deinon” 
(cái gì kinh khiếp, kinh dị hãi hùng lạ lùng) đã đưa 
ta đi thẳng vào thể tính bí mật của con người, mà từ 
Thượng Cổ Hy Lạp cho đến thế kỷ XX, chưa có triết 
gia Tây phương nào có thể tư tưởng cho tới nơi được 
(có thể chỉ trừ ra nỗ lực phi thường của Heidegger 
trong Einfuehrung in die Metaphysik). Trong nền 
văn học hiện đại, gần đây có Samuel Beckett và 
trước đây có Ernest Hemingway, một nhà văn đã 
bị hiểu lầm rất nhiều vì chẳng may quá nổi tiếng 
Hemingway đã viết một truyện ngắn khủng khiếp 
chỉ gồm có 8 trang mà cô đọng lại tất cả kinh 
nghiệm sáng tạo cực điểm về sự sợ hãi, xao xuyến, 
và hư vô. Truyện nhắn nhan đề là “A Clean, Well-
lighted Place” (Một nơi nào đó sáng đèn và sạch sẽ) 
truyện đã in trong quyển Winner Take Nothing (x 
b. 1933). Chúng ta hãy lắng nghe độc thoại nội tâm 
của nhân vật chính trong truyện, một người bồi bàn 
cô độc đầy xao xuyến bàng hoàng nơi quán rượu về 
khuya ở một nơi nào đó tại đất Tây Ban Nha: 

“Tắt đèn điện xong rồi, hắn cứ tiếp tục nói 
chuyện một mình cho một mình hắn nghe, phải 
chăng hắn đã sợ hãi? Thực ra chẳng phải sự sợ hãi 
nào cả hay cũng chẳng phải sự áy náy bồn chồn 
xao xuyến nào cả. Ðó chỉ là một cái hư vô mà hắn 
đã quá quen biết. Tất cả đều là một cái hư vô và 
con người cũng là hư vô. Chỉ có thế và ánh sáng 
quả thực cần thiết vậy và một sự sạch sẽ nào đó và 
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một trật tự nào đó. Có người đã sống trong hư vô 
và chẳng bao giờ cảm thấy hư vô, nhưng hắn biết 
rõ nó, ồ tất cả là hư vô, ồ thế chỉ là hư vô nada y 
pues nada y nada pues nada. Cái nada của chúng 
con, lạy nada của chúng con, ở trên nada, nguyện 
danh nada cả nada nước nada trị đến xin dâng nada 
trên nada bằng nada vậy. Xin nada cho chúng con 
ngày hằng ngày nada và nada chúng con như chúng 
con nada nhưng nada của chúng con, lạy cho nada 
trong nada và chữa chúng con cho khỏi nada; pues 
nada. 

Kính mừng hư vô, đầy hư vô, hư vô ở cùng 
người…” 

Ðoạn văn trên chiếu rực lên một làn ánh sáng 
huyền hoặc, một thứ ánh sáng trong suốt trong 
sự trống rỗng mênh mông của cả vũ trụ. Hai bài 
kinh quen thuộc của Công giáo (Kinh lạy Cha và 
kinh Kính mừng Maria) trở thành kinh cầu nguyện 
hư vô: Thượng đế và Ðức Mẹ và tất cả mọi sự trở 
thành hư vô (sắc tức thị không). Tất cả quán cà phê, 
ánh đèn điện rực rỡ, những hình dáng con người, 
những bàn những ghế, tất cả trở thành hư vô. Triết 
gia Wỉlliam Banett đã trích dẫn đoạn văn trên trong 
một buổi nói chuyện ở Hội Triết Học Mỹ (American 
Philosophical Association) vào ngày 29-12-1957 và 
có nhắc đến Không Tính của Phật giáo “gợi lên lòng 
từ bi bao quát tất cả mọi chúng sinh” (cf. Irrational 
Man, 284-285). Chữ Tây Ban Nha “nada” có nghĩa 
là hư vô và giọng văn của Hemingway ở trên tuôn 
chảy một mạch như điệu Tâm Kinh Bát Nhã. “Thị 
chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu 
bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô 
sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hơng vị, xúc, pháp…” 

Khi tất cả những gì ta tưởng như có thực bỗng 
trở thành hư vô và ngay cả Thượng Ðế cũng là hư 
vô thì chính hư vô cũng không còn là hư vô nữa, và 
như thế chúng ta sẽ không bị rơi vào chủ nghĩa hư 
vô (nihilisme). Sắc tức thị không nhưng đồng thời 
không tức thị sắc. Chính lúc ấy, danh hiệu Quán 
Thế Âm Bồ Tát trỗi dậy như Diệu Sắc, Diệu Hữu, 
Diệu Thể, Diệu Tính, và chuyển hóa cứu độ giải 
thoát chúng sinh khỏi mọi khổ ách, mọi đau khổ, 
mọi tai nạn; mọi sợ hãi, vì tất cả đã được xoay tròn 

nhập thẳng vào sự sự vô ngại pháp giới. Diệu sắc, 
Diệu Hữu, Diệu Thể, Diệu Tính ở đây chính là Diệu 
Âm trong phẩm Phổ Môn của Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh: 

DIỆU ÂM QUÁN THẾ ÂM 
PHẠM ÂM HẢI TRIỀU ÂM 
THẮNG BỈ THẾ GIAN ÂM 
THỊ CỐ TU THƯỜNG NIỆM 

Xin dịch lại: 
Tiếng huyền diệu của sự nhìn thấy tiêng kêu của 

thế giới.
Tiếng từ tận đỉnh trời cao nổ ầm lên với tiếng 

thủy triều của đại dương. 
Tiếng bay vút lên cao làm nó vỡ tung những 

tiếng kêu, những âm thanh của vũ trụ. 
Cho nên cần phải luôn luôn tưởng nhớ. 
Theo nguyên văn chữ Phạn thì có thể dịch lại 

như vầy: 
Tiếng của Quán Thê Âm là tiếng động của tất cả 

mây bay trên trời.
Tiếng trống, tiếng mưa rào, tiếng thanh cao của 

phạm Thiên, 
Tiếng vượt xuyên qua tận cùng toàn bộ âm 

thanh của vũ trụ 
Cần nên tưởng nhớ tới Quán Thê Âm. 
Tất cả những gì thuộc về Ý Thức và cả Tiềm 

Thức, Hạ Thức, Thượng Thức, Vô Thức của con 
người đã bị phá vỡ bởi luồng ánh sáng trong sạch từ 
Mặt Trời Trí Tuệ của Quán Thế Âm. Một đoạn kệ 
thơ mộng nhứt trong phần kệ của Diệu Pháp Liên 
Hoa Kinh:

Chơn quán thanh tịnh quán 
Quảng đại trí tuệ quán 
Bi quán cập từ quán 
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng
Khi dịch ra Việt văn, Hòa Thượng Thích Trí 

Tịnh đã để yên chữ Hán, vì quá súc tích thơ mộng. 
Tôi xin dịch lại dài dòng theo văn chương Việt hiện 
nay như vầy: 

Ồ, cái nhìn chân thực, cái nhìn trong sạch, thanh 
thản, trầm lặng

Cái nhìn sáng suốt tỉnh thức sâu rộng bao la 
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Cái nhìn đầy tình thương, cái nhìn hiền lành yêu 
dấu 

Mà mình thường hoài vọng ao ước, thường ngó 
nhìn mơ tưởng. 

Theo bản chữ Phạn thì có thể dịch như vầy: 
Ồ, hỡi Người có đôi mắt trong trẻo, đôi mắt hiền 

lành nổi bật lóe sáng lên 
Trí Tuệ và sự Hiểu Biết, đôi mắt tràn trề tình 

thương và rộng lượng nhân từ; 
Người sao tuyệt đẹp, dung nhan tuyệt sắt và đôi 

mắt quá diễm kỉều!
Ở đây chúng ta thấy Sắc Uẩn (Rùpa-skandha) 

đã bị phá vỡ và chuyển hóa thành Diễm Sắc và Diệu 
Sắc, nghĩa là sắc uẩn không còn bị giới hạn nơi thân 
thể, thân xác sinh lý và vật lý, khi “không tức thị 
Sắc” thì Sắc đó là cả toàn diện vũ trụ linh động rực 
ngời phản chiếu trong suốt im lặng như mặt gương 
đài. Sắc chuyển hóa thành “Đại Viên Cảnh Trí” 
(mahàdarsa-Jinàna), tất cả sắc đẹp tuyệt vời của 
thiên nhiên trời đất vạn vật, tất cả vẻ đẹp “sắc nước 
hương trời” của những nàng tiên đẹp nhứt cũng trở 
thành cát bụi trước Mặt Gương tròn sáng trong suốt 
tỏa ra từ dôi mắt (hay ngàn mắt) của Quán Thế Âm. 
Danh hiệu Quán Thế Âm là sự chuyển hóa toàn diện 
CỦA NGŨ UẨN. 

Thọ Uẩn (Vedanà-skandha) được chuyển hóa 
thành “Bình Ðẳng Tính Trí” (Samatà-jnàna), do đó 
tình thương của Quán Thế Âm không còn là tình 
thương hữu hạn vị ngã, đó là tình thương thuần túy 
không đối tượng, vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, 
vô thọ giả, tình thương không phân hai, không phân 
biệt, tình thương của tất cả đối với một, của một đối 
với tất cả, của một đối với một, của tất cả đối với 
tất cả. Một Danh hiệu Quán Thế Âm được xưng hô 
lên thì tất cả danh hiệu của vũ trụ được xưng hô lên 
đồng lúc, danh hiệu của cái gì nhỏ nhứt như hạt bụi 
hay như hạt nhân nguyên tử cũng là đanh hiệu của 
cái gì cao lớn như danh hiệu “Phạm Thiên” của Do 
Thái Giáo (“TA LÀ CÁI TA LÀ”; EGO SUM QUI 
SUM, danh hiệu Phạm Thiên khai thị cho Moise) 
(Exodus 3:14, danh hiệu của MỘT LÀ TẤT CẢ 
(Hen Panta) của Héraclite, và TẤT CẢ LÀ MỘT 
(Parménide). 

Tưởng Uẩn (Samjnà-skandha) được chuyển 

hóa thành “Diệu Quan Sát Trí” (pratyaveksana-
jnàna) và từ đó Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hiện ra 32 
ứng thân hay trăm ngàn hóa thân, từ Phật cho đến 
Phạm Thiên, từ mọi hình tướng như chủ tể của chư 
thiên và những chư thiên của mọi tôn giáo khác. 
Thượng Ðế và Ðức Mẹ, từ nam thân đến nữ thân 
từ Avalokitesvara cho đến Phật Bà Quan Âm của 
Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Ðại Hàn, cho đến 
công chúa Diệu Thiện, Quan Âm Nam Hải (với 
Long Nữ và Thiện Tài) cho đến Quan Âm Thị Kính 
của truyền thống dân tộc, từ cái gì cao nhứt cho đến 
cái gì thấp nhứt và cho đến cả loài phi nhân. Khi nào 
con người có một ý tưởng tình thương thoáng hiện 
qua trái tim mình thì lúc ấy Quán Thế Âm đang ứng 
hiện vào ngay chính ý tưởng mong manh ấy.

Hành Uẩn (Samskàra-skandha) được chuyển 
hóa thành “Thành Sở Tác Trí” (krtyànusthàna-
jnàna) và hành vi tác động không còn vướng nghiệp 
và không có chủ động năng tác: tất cả mọi cử chỉ 
động tác trớ thành “diệu đức vô tác” và “hiệu dụng” 
thị hiện thần thông biến hóa đi dạo chơi lang thang 
khắp mọi nơi để độ thoát chúng sinh (Thị Quán Thế 
Âm Bồ Tát, thành tựu như thị công đức, dĩ chủng 
chủng hình du chư quốc độ độ thoát chúng sinh), 
nhờ sức mạnh thiêng liêng tự tại (tự tại thần lực), 
Quán Thế Âm đi dạo chơi khắp cõi Ta Bà thế giới 
(Quán Thế Âm Bồ Tát, hữu như thị tự tại thần lực, 
du ư Ta Bà thế giới). 

Thức Uẩn (Vijnàna-skandha) được chuyển hóa 
thành “Pháp Giới Trí” (dharme-dhàtu-jnàna) tất cả 
Ý Thức và Vô Thức của con người bị phá vỡ tung ra, 
xoay tròn trôn ốc mất hút trong trùng trùng duyên 
khởi của toàn thể sự sự vô ngại pháp giới, một giây 
phút kéo dài cả tỷ triệu kiếp, một bước đi là cả trăm 
tỷ dặm, một cái nhìn thì thiên thu bừng dậy, một 
tiếng kêu thì chấn động cả tỷ triệu ngàn sao, một 
tiếng la làm lạnh cả đỉnh trời (trường khiếu nhất 
thanh hàn thái hư của thiền sư Không Lộ), không 
gian là thời gian, mặt đất là bầu trời, một người chết 
là tôi đang chết (“Cái chết của bất cứ ai cũng đều 
giảm bớt tôi, vì tôi dính líu với toàn nhân loại, vì 
thế đừng bao giờ tìm hiểu hồi chuông báo tử đang 
rung cho ai đó; hồi chuông báo tử ấy đang rung 
cho chính mi”. Hemingway đã trích câu này của 
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Đi Tìm Xuất Xứ Bài Kệ Tắm Phật
Tiếp theo trang 54

Anh ngữ:

Verse of Bathing the Buddha

To bathe the Buddha,
Whose merit and insight are perfect,

John Donne để làm đề từ cho quyển tiểu thuyết For 
whom the Bell tolls). Ở nơi sự sự vô ngại pháp giới 
này, chúng ta sống với Trí Huệ tâm chứng Ðương 
Xứ, mà Suzuki đã làm sáng tỏ một cách thơ mộng 
bằng hai câu trích dẫn sau đây: 

“Chúng ta chia lìa từ nhiều ngàn kiếp trước mà 
vẫn chưa hề xa lìa nhau dù trong một khoảnh khắc. 
Chúng ta nhìn mặt nhau suốt cả ngày, thế mà vẫn 
chưa bao giờ được gặp thấy nhau.” (The Essence  
of Buddhism, trang 27)

“Anh đang gặp mặt trò chuyện với em ngay 
khoảnh khắc này, thế mà anh vẫn chưa bao giờ gặp 
gỡ em từ thiên thu vạn đại”. “Tôi đang nhập thiền 
ở đây mà đang rong chơi ra ngoài ngàn dặm thiên 
lý” (The Essence of Buddhism, trang 61)

Tôi xin tạm ngưng chương này nơi đây, và để 
thành tựu đại bi tâm, xin hồi hướng công đức cho 
tất cả chúng sinh với thần chú Ðại Bi bằng chữ Phạn 
cùng với hai chú linh hiện nhất của Quán Thế Âm 
và của hóa thân của Ngài là Tàrà, hai chú đã được 
trì tụng từ bao nhiêu thế kỷ ở Tây Tạng và đã vang 
động bí mật khắp vùng Hy Mã Lạp Sơn, đỉnh núi 
cao nhứt của toàn thể Ý Thức nhân loại và của cả 
Chuyển Thức trên mặt đất. Chú Ðại Bi: 

NAMO RATNA-TRAYÀYA NAMAH 
ÀRYA AVALOKITESVARÀYA 
BODHISATTVÀYA MAHA SATTVÀYA 
MAHÀKARU-NIKÀYYA OM SABALA-VATI 
SUDHANATASYA LAMAS-KRIVANINAM 
ÀRYA AVALOKTTESVARA LAMTABHA 
NAMO NÌLAKANTHA SRÌMAHAPATASAMI 
SARVA-TODHU-SUPHEMASIYUM 
SARVASADA NAMA BHAGA MABHATETU 
TADYATHÀ OM ÀVALOKI LOKATE KALATI 
ESILI MAHÀBODHISATTVA SABHO SABHO 
MARA MARA MASI MASI RIDHAYUM 
GURU GURU GANAM TURU TURU 
BHASIYATI MAHÀ BHASIYATI DHARA 
DHARA DHIRINI SVARAYA JALA JALA 
MAMA BHA-MARA MUDHILI EDHYEHI 
SINA SINA ALASIM BHALASARI BHASA 
BHASIMl BHARA SAYA HULU HULU PRA 

HULU HULU SRÌ SARA SARA SIRI SIRI 
SURU SURU BUDHI BUDHI BUDHAYA 
BUDHAYA MAITRIYE NÌLAKANTHA TRISA-
RANA BHAYAMANA SVÀHÀ SITAYA 
SVÀHÀ MAHÀ SITAYA SVÀHA SITAYAYE 
SVARAYA SVÀHÀ NÌLAKANTHA SVÀHÀ 
PRANILA SVÀHÀ SRÌ SIDHA MUKHAYA 
SVÀHÀ SARVA MAHÀ ASTAYA SVÀHÀ 
CAKRA ASTAYA SVÀHÀ PADMA KESAYA 
SVÀHÀ NÌLANKANTHE PANTA LAYA 
SVÀHÀ MOBHOLISANKARAYE SVÀHÀ 
NAMO RATNA-TRAYÀYA NAMAH ÀRVA 
AVALOKITA ÌSVARAYA SVÀHA OM 
SIDHYAN-TU MANTRA PATAYE SVÀHÀ! 

Và sau đây là câu chú đại linh mật thông dụng 
nhứt và nhắn gọn nhứt của Quán Thế Âm: 

OM MANI PADME HÙM!
(Án Ma Ni Bát Di Hồng!)

Và đây, câu chú linh hiển thông dụng nhứt và 
ngắn gọn nhứt của Phật Bà Tàrà, ứng Thân của 
Quán Thế Âm: 

OM TÀRE TUTTÀRE TURE SVÀHÀ!

Chương này đã được tôi giảng tại chùa Việt 
Nam ở Los Angeles thứ Bảy ngày 22 tháng 10 năm 
1983 dương lịch, nhân dịp ngày vía Quán Thế Âm 
Bồ Tát. 

PHẠM CÔNG THIỆN
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Is to purify the defi lement of all beings
So all can attain pure Dharma body.
 ***
Neither was the Buddha born in Lumbini,
Nor did He pass away among sala trees.
The true Buddha has no birth and death.
Birth and death: an illusion that we see.
***
On the eighth day of the fourth month,
Siddhartha, son of King Suddhodana, was born.
From the sky, nine dragons descended and 

showered his body with water.
On the earth, a lotus emerged to support his 

every step.

Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2561-2017, bài 
viết cũng như bản dịch Anh-Việt bài kệ tắm Phật 
này xin dâng lên cúng dường đức Từ Phụ Bổn Sư 
Thích-ca Mâu-ni cùng tất cả những người con Phật 
hữu duyên để đền đáp ân Phật và ân chúng sinh 
trong muôn một.

Nam-mô Thường Tri Ân Bồ-tát Ma-ha-tát.

Sakya Minh-Quang 

 Cultivating Compassion
Tiếp theo trang 62
at fi rst you are excited and these things bring a 
great deal of pleasure. After a while, however, it’s 
no longer exciting. Then the car or house needs 
repairs and starts to suck up a lot of money. That’s 
when it turns into suffering. We might actually get 
what we want and its ability to bring us happiness 
doesn’t wear off, but then we lose that thing and 
so we experience suffering. This is the suffering 
of change. Even in happiness are the seeds of this 
suffering because nothing is permanent.

The third kind of suffering is the suffering of 
pervasive conditioning or all-pervasive suffering. 
This is, as Hopkins puts it, “…being under 
the infl uence of a process not under one’s own 
control.” Essentially, this is about our mortality. We 
run around constantly trying to fi nd happiness in 
part to avoid this suffering. How many of us avoid 
going to the doctor so we can avoid bad news? In 

our culture now, we use make up and creams and 
surgery to avoid even looking older. We don’t even 
have complete control over our bodies on a day 
to day level. Just try to order your hair to grow so 
you won’t go bald. Or demand that the fat on your 
belly disappear. Will that work? Of course not! We 
cannot control the basic functions of our body. How 
on earth could anyone avoid death?

If we can understand these three types of suffering, 
while it might be diffi cult to feel compassion for 
someone who is generally happy, wealthy, healthy 
and so on who suddenly experiences the suffering 
of suffering, everyone has the last form of suffering. 
Every one also experiences the suffering of change. 
Understood this way, we can cultivate compassion 
for all beings.

Take your time with this practice. First become 
very accustomed to doing this practice with people 
you like and feel close to. Once you can easily do 
this practice with people who are close to you, then 
and only then should you move on to working on 
cultivating compassion for people toward whom 
you have neutral feelings. Finally, the last step 
is to work on feeling compassion for people you 
don’t really like. If you rush the practice, you might 
become discouraged and give up. 

There is a story in the Tibetan tradition of a 
man who was doing meditation through which he 
was trying to cultivate patience toward all sentient 
beings. After one session of practice, he got up and 
went outside and someone bumped into him and 
he became very angry and yelled at that person. 
The other person pointed out that he needed more 
patience, so he went back inside to meditate. His 
friend, trying to test him, saw him in mediation and 
asked him what he was doing. The man said, “I’m 
cultivating patience.” His friend asked, “What kind 
of patience?” So the man answered, “A patience 
such that, no matter what anyone does, I will not get 
angry.” The friend then asked, “What did you say?” 
so the man repeated, very patiently, “A patience 
such that, no matter what anyone does, I will not 
get angry.” The friend then put a plate of smelly, 
rotten food in front of him and said, “In that case, 
eat this rotten trash.” The man became angry and 
shouted back, “No, you eat the rotten trash!” His 
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Rèn Luyện Lòng Từ Bi

Tiếp theo trang 63
của lòng đại bi. Có lẽ kẻ tấn công chúng ta sẽ học 
được điều gì đó trong quá trình này.

Vì vậy, là người Phật tử, chúng ta cần phải xem 
tất cả chúng sinh đau khổ như là người rất thân của 
mình. Bằng cách này, chúng ta mới có thể phát triển 
được lòng từ bi đối với họ.

Trong thiền, trước hết bắt đầu thiền quán về bạn 
bè và những người thân yêu của bạn. Đưa vào tâm 
mình những người bạn hoặc thành viên gia đình 
thực sự, và suy nghiệm về sự thân thiết giữa bạn với 
họ. (Theo truyền thống, người Tây Tạng bắt đầu với 
người mẹ của mình, nhưng có một số người có mối 
quan hệ khó khăn với mẹ, cho nên điều đó là không 
bắt buộc). Suy gẫm về cảm giác của bạn như thế 
nào khi họ bị khổ não và đau đớn. Một khi bạn đã 
rèn luyện được cảm giác này, hãy cố gắng mở rộng 
ra cho nhiều người hơn. Trước tiên hãy thử những 
người mà bạn quen biết, đến cảm thấy trung dung, 
rồi sau đó mới thử những người mà bạn không thực 
sự thích họ. Cuối cùng, cố gắng mở rộng cảm giác 
này đến những người mà bạn không có thể đứng 
gần. Không nên vội vàng trong tiến trình này, mà 
hãy thư thả.

Nếu chúng ta chỉ đơn giản cố gắng rèn luyện 
lòng từ bi vì Đức Phật đã dạy là chúng ta cần làm 
như vậy, thì sẽ không thực sự hữu hiệu. Thỉnh 
thoảng chúng ta thấy có một vài thành công về lòng 
nhân ái đối người khác, tuy nhiên nó sẽ không vững 
chắc. Chúng ta cần phải làm một cách chuyên biệt. 
Cả hai kỹ thuật này – thì mới thấy có sự bình đẳng 
giữa mọi chúng sinh và mới thấy họ là thân thiết với 
mình - dựa vào kinh nghiệm chung của mình và mở 
rộng cảm giác đó cho người khác.

Thật là dễ dàng khi thấy sự đau khổ và mở lòng 
từ bi đối với người nghèo khó, nhưng khó hơn đối 
với những người giàu có. Thậm chí dễ dàng hơn 
khai mở lòng từ bi đối với những người nghèo rất 
đáng quan tâm, và khó khăn hơn khai mở lòng từ bi 
đối với những người giàu có mà lại còn khỏe mạnh, 
xinh đẹp, và hình như hạnh phúc nữa. Nếu ai đó 
vừa nghèo, vừa xấu xí, mà lại có thái độ đáng ghét 

friend calmly picked up the plate and left. The man 
then realized he had a lot of work to do.

It’s easy to learn the steps for cultivating 
compassion, but extremely diffi cult to put them 
into practice. This is because we are very self-
centered and have a diffi cult time putting ourselves 
in someone else’s position. We might fi nd that 
during practice we begin to think that if enemies 
can be friends then friends can become enemies, 
so what’s the point of seeing anyone in a positive 
light? Eventually they will all turn on us. But this 
is exactly why we need to do these meditation 
practices. We need to train the mind to see all beings 
as worthy of compassion.

When you do ultimately move to focusing on 
current enemies as objects of compassion, you 
might fi nd yourself overwhelmed by negative 
feelings. Notice your feelings. Don’t suppress 
them. Don’t judge yourself for having them. The 
point of this practice, in fact, is to recognize these 
negative feelings and then slowly reform them. It’s 
important to take a long view. No one will master 
this practice in a month or two.

As you move through this practice, the next 
step is to take this new attitude toward others off 
the meditation cushion and into your daily life. Take 
baby steps. First you might focus on looking people 
in the eye you feel neutral toward and usually ignore 
and instead giving them a big smile and a thank you. 
Then you might try immediately forgiving people 
who harm you unintentionally rather than holding 
a grudge. Unless you are already an unusually 
patient and compassionate person, it will be a very 
long time before you don’t get angry at all when 
someone intentionally harms you. Have compassion 
for yourself as you learn this practice! •

LỜI PHẬT DẠY
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
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đối với mình, thì sẽ còn thấy khó khăn hơn nữa để 
cảm thấy có lòng từ bi đối với họ. Có lẽ khó khăn 
nhất là khai mở lòng từ bi là đối với những người 
có mọi thứ như – vừa giàu có, ngoại hình đẹp, có 
sức khỏe, vừa thành công, có hạnh phúc, mà lại còn 
ghét chúng ta nữa.

Trên thực tế, có ba loại khổ. Đầu tiên là nỗi khổ 
của đau khổ, hoặc sự nỗi khổ ngay trên đau khổ. 
Sự đau khổ này thấy rõ ràng như sự đau đớn về thể 
xác và nỗi khổ về tinh thần do bệnh tật, tai nạn, đói 
kém, mất người thân, v.v... Không phải ai lúc nào 
cũng bị nỗi đau khổ này.

Nỗi khổ thứ hai là sự đau khổ về sự thay đổi. Có 
thể bạn có một điều gì đó mang đến cho bạn niềm 
vui, nhưng cuối cùng khả năng cung ứng cho niềm 
vui đó bị sút giảm, thì nó lại biến thành đau khổ. Ví 
dụ, nếu bạn mua một ngôi nhà mới hoặc một chiếc 
xe mới, lúc đầu thì bạn vui sướng và những điều 
này mang lại rất nhiều niềm vui. Tuy nhiên, sau 
một thời gian, việc này không còn thú vị nữa. Sau 
đó, khi xe hơi hoặc nhà cửa cần phải sửa chữa và 
bắt đầu tốn rất nhiều tiền. Khi đó nó lại biến thành 
phiền não khổ sở. Nếu chúng ta thực sự có được 
những gì mà chúng ta mong muốn và nó có khả 
năng mang lại hạnh phúc, nhưng rồi sau đó chúng 
ta lại mất đi điều đó và vì vậy chúng ta phải trải qua 
đau khổ. Đây là nỗi khổ của sự thay đổi. Ngay cả 
trong hạnh phúc cũng có mầm mống của khổ đau vì 
không có gì là vĩnh viễn.

Nỗi khổ thứ ba là sự đau khổ phổ quát hay khổ 
đau toàn diện trên khắp tất cả. Như câu nói của 
Hopkins là: “... dưới ảnh hưởng của tiến trình mà 
không chịu sự kiểm soát của chính con người.” Trên 
cơ bản, đây là nói về cái chết của chúng ta. Chúng 
ta chạy quanh không ngừng là cố gắng mong có 
hạnh phúc mà tránh phần nào nỗi khổ này. Có bao 
nhiêu người trong chúng ta tránh không đi gặp bác 
sĩ vì chúng ta muốn tránh tin xấu? Trong nền văn 
hóa của chúng ta bây giờ, chúng ta thường sử dụng 
việc trang điểm, dùng đủ các loại kem và phẫu thuật 
để tránh trông thấy mình già hơn. Thậm chí chúng 
ta không hoàn toàn kiểm soát được các cơ quan bộ 
phận của mình ở mức độ hàng ngày. Chỉ cần cố 
gắng giữ cho tóc của bạn tiếp tục phát triển, để bạn 

không bị hói đầu. Hoặc làm sao cho lớp mỡ bụng 
của bạn biến mất. Liệu điều đó có thể được không? 
Tất nhiên là không! Chúng ta không thể kiểm soát 
được các chức năng của các cơ quan trong cơ thể 
của mình. Làm thế nào để ở trên trái đất này màbất 
cứ ai cũng có thể tránh được cái chết?

Nếu chúng ta có thể hiểu được ba nỗi khổ này, 
trong lúc khó mà mở rộng lòng từ bi cho những ai 
đang hạnh phúc, giàu có, khỏe mạnh, v.v. rồi đột 
nhiên trải qua những nỗi khổ về đau khổ, mọi người 
đều mang hình thức của nỗi khổ cuối cùng, mọi 
người cũng trải qua những nỗi khổ về sự thay đổi. 
Hiểu được theo cách này, chúng ta mới có thể rèn 
luyện được lòng từ bi đối với tất cả mọi chúng sinh.

Hãy dành thời gian của bạn trong việc thực 
hành này. Trước tiên là làm quen với lối thực hành 
này đối với người mà bạn ưa thích và cảm thấy gần 
gũi. Một khi bạn đã có thể dễ dàng thực hành được 
điều này với những người thân quen với bạn, thì sau 
đó và chỉ sau đó thì bạn nên chuyển sang rèn luyện 
lòng từ bi hướng tới những người mà bạn có cảm 
giác trung tính. Cuối cùng, là thực hành lòng từ bi 
đối với những người mà bạn không thực sự ưa thích. 
Nếu bạn vội vã, bạn có thể dễ chán nản và bỏ cuộc.

Có một câu chuyện trong truyền thống Phật 
Giáo Tây Tạng về một người đàn ông đang thực 
hành thiền mà qua đó ông ta cố gắng rèn luyện sự 
kiên nhẫn đối với mọi chúng sinh. Sau một buổi 
thực hành, ông đứng dậy và đi ra ngoài và ai đó đụng 
vào người ông, ông ta lại trở nên cáu kỉnh và mắng 
người đó. Những người khác bảo ông ta là cần phải 
kiên nhẫn hơn, do đó, ông đã vào lại bên trong nhà 
để hành thiền. Người bạn của ông, muốn thử ông, 
thấy ông ta ngồi thiền và hỏi ông đang làm gì đó. 
Người đàn ông đáp, “Tôi đang luyện sự kiên nhẫn”. 
Người bạn hỏi, “Loại kiên nhẫn nào?” Người đàn 
ông trả lời, “Một loại kiên nhẫn mà, không có việc 
gì mà bất cứ ai làm, tôi sẽ không nổi giận”. Người 
bạn đó hỏi, “Ông nói cái gì?” làm ông lặp đi lặp 
lại, rất kiên nhẫn, “Một loại kiên nhẫn mà, không 
có việc gì mà bất cứ ai làm, tôi sẽ không nổi giận”. 
Sau đó người bạn đặt một cái mâm thức ăn hôi thối 
trước mặt ông ta và nói: “Trong trường hợp đó, hãy 
ăn rác thối này đi”, Người đàn ông nổi cơn tức giận 
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và hét lên, “Không, bạn hãy ăn đống rác thối ấy đi!” 
Người bạn của ông lặng lẽ nhặt cái mâm và đi khỏi. 
Người đàn ông sau đó đã nhận ra rằng mình còn cần 
phải thực hành nhiều hơn nữa. 

Thật dễ dàng để tìm hiểu các bước rèn luyện 
lòng từ bi, nhưng rất khó để đưa vào thực hành. Đây 
là bởi vì chúng ta mang nặng cái tôi và có khi thấy 
khó đặt mình vào vị trí của người khác. Chúng ta 
có thể thấy rằng trong thực hành, chúng ta bắt đầu 
suy nghĩ rằng nếu kẻ thù có thể là bạn bè thì bạn bè 
có thể trở thành kẻ thù, vì vậy cái gì là trọng điểm 
để nhận thấy bất cứ người nào khác trong ánh sáng 
tích cực? Cuối cùng tất cả sẽ trở lại với chính chúng 
ta. Nhưng điều này chính xác là lý do tại sao chúng 
ta cần phải thực hành thiền. Chúng ta cần phải rèn 
luyện tâm trí để thấy tất cả chúng sinh đều xứng 
đáng với lòng từ bi.

Cuối cùng khi bạn chuyển sang sự tập trung vào 
kẻ thù hiện nay là đối tượng của lòng từ bi, bạn có 
thể tìm thấy chính mình bị choáng ngợp bởi những 
cảm giác tiêu cực xấu ác. Chú ý vào cảm xúc của 
bạn. Đừng ngăn chặn chúng. Đừng tự phán xét lấy 
mình vì có chúng. Điểm thực hành này, trên thực tế, 
là để nhận diện được những cảm xúc tiêu cực và sau 
đó mà từ từ sửa đổi chúng. Điều quan trọng là để có 
cái nhìn lâu dài. Không ai sẽ nhuần nhuyễn được sự 
thực hành này trong một thời gian ngắn, một hoặc 
hai tháng.

Khi bạn chuyển qua lối thực hành này, bước tiếp 
theo là có thái độ mới đối với người khác khi bước 
ra khỏi gối thiền và mang vào cuộc đời hàng ngày 
của bạn. Hãy đi từng bước nhỏ. Trước tiên, bạn có 
thể tập trung vào việc tìm kiếm người mà trong mắt 
bạn cảm thấy trung tính và thường lơ là và thay vào 
đó đem lại cho họ nụ cười thoải mái và lời cảm ơn. 
Sau đó, bạn có thể thử ngay lập tức sự tha thứ cho 
những người làm hại bạn vì vô tình thay vì nuôi 
dưỡng lòng hận thù. Trừ phi bạn đã là một người 
kiên nhẫn khác thường và người có lòng từ bi, thì sẽ 
cần một thời gian rất lâu bạn mới không tức giận cả 
khi có ai đó cố tình làm hại bạn. Hãy mở lòng từ bi 
cho chính mình khi bạn học sự thực hành này!

LỜI PHẬT DẠY

The foolish man conceives the idea of 
'self.' The wise man sees there is no 
ground on which to build the idea of 
'self;' thus, he has a right conception 
of the world and well concludes that 
all compounds amassed by sorrow will 
be dissolved again, but the truth will 
remain.
Buddha

Người si mê sai lầm về ý niệm của “tự 
ngã”. Người sáng suốt thì thấy không có cơ sở 
nào để xây dựng ý niệm của “tự ngã”; cho nên 
người ấy có quan niệm đúng đắn về thế gian 
và kết luận rõ rằng những kết cấu ràng buộc 
của buồn phiền rồi sẽ tan biến, nhưng sự thật 
thì vẫn còn.
Đức Phật
Just as a candle cannot burn without 
fi re, men cannot live without a spiritual 
life.
Buddha
Cũng giống như một ngọn nến không 
thể cháy mà không có lửa, con người 
không thể sống mà không có đời sống 
tâm linh.
Đức Phật
Hatred does not cease by hatred, but 
only by love; this is the eternal rule. 
Buddha
Hận thù không chấm dứt bằng hận 
thù, chỉ có tình thương mới chấm dứt 
được hận thù; đây là chân lý vĩnh cửu.
Đức Phật
You will not be punished for your 
anger; you will be punished by your 
anger.
Buddha
Bạn sẽ không bị trừng phạt cho sự tức 
giận của bạn; mà bạn sẽ bị trừng phạt 
bởi sự tức giận của bạn.
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 Đại Bảo Tích.
 Thứ Sáu:   7:30PM - Thọ trì Kinh Pháp Hoa, Kinh Hành Niệm Phật, 
          Tọa Thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa.
 Chủ Nhật:   10:00AM - Khóa Lễ của GĐPT Chánh Đạo, 
             các lớp Phật Pháp và các lớp Việt Ngữ.
                           11:00AM - Thuyết Pháp
                               11:45AM – Nghi Thức Hàng Tuần, Cầu An, Cầu Siêu

Hàng tháng:
Thứ Bảy tuần lễ thứ 2: 8:00AM – Thọ bát Quan Trai
Thứ Bảy tuần lễ thứ 3: Ngày Tịnh Nghiệp
Khóa Lễ Sám Hối vào cuối tháng và 14 Âm Lịch, lúc 7:30PM
Chủ Nhật đầu tháng – Tụng Giới
Chủ Nhật cuối tháng Bố Tát dành cho chúng Bồ Tát Tại Gia

Ngoài ra, Chùa còn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, 
Cầu An, v.v.

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 
 - Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

CHÙA DIỆU PHÁP
311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776 – ĐT. (626) 614-0566

* Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với nhu cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.
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CHÙA ĐIỀU NGỰ
14472 Chestnut Street, Westminster, CA 92683 – ĐT. (714) 890-9513 / (714) 254-5068

Hàng ngày: 
Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Ba:  7:00PM – Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích
 Thứ Năm:  7:00PM – Thọ trì Kinh Pháp Hoa, kinh hành Niệm Phật, 
           tọa thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa
 Thứ Bảy:  11:00AM – Thuyết Pháp
                         11:45AM – Cầu An, Cầu Siêu
 Chủ Nhật:  09:00AM – Khóa lễ của GĐPT Điều Ngự
                        10:30AM – Các lớp Giáo Lý và các lớp Việt Ngữ
                         11:00AM – Tụng kinh
                      12:00PM – Thuyết Pháp 

Hàng tháng:
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 4:  8:30AM – Thọ Bát Quan Trai
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 3:  Ngày Tịnh Nghiệp
 Chủ Nhật tuần lễ thứ 3:  2:00PM Lễ Bố Tát cho chúng Bồ Tát Giới
 Khóa Lễ Sám Hối vào Mùng Một và Rằm mỗi tháng lúc 7:00PM

Ngoài ra, Chùa còn tổ chức các khóa Hội Luận, Huấn Luyện chuyên đề, những sinh hoạt 
văn hóa truyền thống và đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, 
Cầu An, v.v..

Hàng năm:
   - Lễ Tết Nguyên Đán
   - Lễ Rằm Thượng Nguyên
   - Đại Lễ Phật Đản 

  - Đại Lễ Vu Lan
   - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

*Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với như cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA ĐIỀU NGỰ
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KỶ NIỆM NGÀY SANH • Thích Quảng Thanh 42
SỰ VẬT NHƯ THẬT • Thích Viên Thành 45
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