
1PHẬT ĐẢN PL. 2562 ■ 2018

Lá Thư Điều Ngự

Xem tiếp trang 37    

Thích Viên Lý

Cúi lạy Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn,
Kính thưa chư liệt vị,
Cách đây 2642 năm, đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

Thế Tôn đã thị hiện đản sanh. Mụ c đí ch tố i hậ u của sự thị  hiệ n 
Đả n Sanh của Đức Phật đó  là  vì  giải thoát khổ  đau cho tấ t cả  
muôn loài. Nế u khô ng có  sự  khổ  đau củ a tấ t cả  chú ng sanh, Đức 
Phậ t đã  khô ng có  lý  do để  thị  hiệ n. Sự xuất hiện của Ngài được 
ví như vầng mặt trời, xua tan màn đêm u tối, mang lại bình an 
cho vạn loại, và ban cho chúng sanh phương thuốc mầu nhiệm, 
điều trị nỗi thống khổ sanh tử trầm luân.

Trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp, Ngài đã giã từ lạc thú trần 
gian đi tìm đạo giải thoát, hy sinh tất cả quyền lợi cá nhân, sống 
một cuộc đời đơn sơ, giản dị chỉ cho và vì sự phúc lạc lâu dài 
của hết thảy muôn loài. Hình ảnh tuyệt vời, vi diệu của Đức Thế 
Tôn đã, đang và vẫn chói sáng trong suốt 26 thế kỷ đi qua.

Do vậ y, hằ ng nă m, ngư ờ i Phậ t tử  và những người không 
phải là Phật tử trê n khắ p nă m châ u, đề u long trọ ng tổ  chứ c kỷ  
niệ m ngà y Đạ i lễ  Phậ t Đả n, để  nó i lê n lò ng tri â n về  sự  cứ u khổ  
độ  sanh củ a Đứ c Phậ t. Như ng đồ ng thờ i cũ ng để  tự  nhắ c nhở  
mì nh, nỗ lự c hơ n nữ a trong sứ  mệ nh cứ u giú p mọ i loà i trên căn 
bản của tinh thầ n Thô ng điệ p Phậ t Đả n nhằm đền đá p phầ n nà o 
â n đứ c giá o hóa độ  sinh sâ u dà y củ a Đứ c Phậ t. 

Thô ng Điệ p Phật Đản củ a Đứ c Phậ t đã  đư ợ c Ngà i minh thị  
rấ t rõ : “Phậ t vị  nhấ t đạ i sự  nhâ n duyê n xuấ t hiệ n ư  thế , khai, thị , 
ngộ , nhậ p Phậ t tri kiế n” Có  nghĩ a là , vì  mộ t nhâ n duyê n lớ n duy 
nhất, Đứ c Phậ t thị  hiệ n ra đờ i, đó  là  mở  bà y, chỉ  dạ y giú p chú ng 
sanh chứ ng ngộ  và  thể  nhậ p tri kiến như thật của chư Phật.

Để  thự c thi Thô ng Điệ p cứ u khổ  độ  sanh củ a Đứ c Phậ t, nhâ n 
mù a Phậ t Đả n, chú ng ta cầ n phải tinh cầ n siê ng nă ng tu họ c, vì  
thiế u sự  tu họ c chú ng ta sẽ  khô ng đủ  nă ng lự c để  tự cứu mình 
và góp phần cứ u độ  chú ng sanh. Nhân ngày Phật Đản, xin tất cả 
chúng ta hãy quán chiếu lý tương duyên, tương sinh, tương tức, 
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

Phật Học Viện Kim Quang,
118 Duy Tân, thành phố Huế

Phật lịch 2562 - Số 002/HĐCM/TT/TĐ

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL. 2562

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
Kính bạch Chư tôn Trưởng lão,
Thưa chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức 

Tăng Ni,
Cùng toàn thể đồng bào Phật tử, chư thiện 

hữu tri thức trong và ngoài nước.

Kính thưa quý liệt vị,
Hằng năm cứ mỗi độ trăng tròn đầu hạ theo 

nông lịch, người con Phật khắp năm châu hân 
hoan đón mừng ngày Đản sinh của Đấng Đại 
Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Sự xuất 
hiện của Ngài nơi cõi nhân gian như cơn mưa 
to đầu hạ có công năng làm mát dịu đất trời 
và vạn loại sinh linh. Ngài chứng ngộ bản chất 
thực của nhân sinh và vũ trụ. Ngài dạy: “Ba cõi 
chẳng yên giống như nhà lửa” (kinh Pháp Hoa). 

Chẳng yên, nhân vì chúng sinh nơi cõi dục còn 
quá nhiều tham ái, khát ái, quá nhiều nỗi khổ 
niềm đau do sân hận và cuồng si khởi tạo, gây 
chướng ngại cho tiến trình đi đến giải thoát, an 
nhiên tự tại. Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Mười 
hai duyên khởi mà Ngài tuyên thuyết không 
những giúp chúng sinh nhận ra chính mình và 
vạn hữu, mà còn vạch lộ trình đưa chúng sinh 
thoát khỏi sinh tử luân hồi. Trong mênh mông 
biển khổ, được khởi tạo bởi ác nghiệp chúng 
sinh. Ngài dạy: “Lấy ân báo oán, oán tiêu tan”; 
theo Ngài, không có khổ đau và thù hận “Trong 
giọt máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn”! Đạo 
từ bi, vô ngã vị tha mà Ngài xiển dương không 
ngoài mục đích ấy.

Thưa quý liệt vị,
Nền đạo lý vô ngã vị tha và giác tính bình 

đẳng của đạo Phật đã du nhập Việt Nam từ 
nghìn xưa. Đạo lý ấy đã ăn sâu, đã thẩm nhập, 
đã nuôi dưỡng,và đã hóa thành dòng tâm thức 
đạo đức của dân tộc Việt Nam hơn hai ngàn 
năm dựng nước và giữ nước. Nền đạo lý ấy đã 
hóa hiện thành nếp sống, nếp tư duy, nếp ứng 
xử trong “Xử kỷ tiếp vật” của người Việt Nam. 
Đạo lý vô ngã vị tha của Phật giáo còn được 
biểu hiện qua những thời kỳ đất nước bị lâm 
nguy, dân tộc gặp khốn khó. Nó cất lên thành ca 
dao như: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người 
trong một nước phải thương nhau cùng”. Hay 
“Thương người như thể thương thân”. “Thấy ai 
đói rách thì thương, rách thì cho mặc, đói thì 
cho ăn”. Hoặc “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy 
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rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
Ấy vậy, nhưng kể từ khi hệ tư tưởng vô thần, 

phản tự nhiên, phản tiến bộ, lấy vật chất vô tri 
làm trọng, được đưa vào Việt Nam, hơn 70 năm 
qua nó lấy “bạo lực cách mạng” làm phương 
tiện để đấu tranh giai cấp mà mục đích là đạp 
đổ tất cả bản sắc và cá tính của dân tộc Việt, 
để độc tôn phát triển và tồn tại. Nó lấy xã hội 
làm chủ nghĩa nhằm loại bỏ và thui chột mọi 
cá thể tinh hoa của con dân nước Việt, phá đổ 
mọi giá trị thiêng liêng cao quí của đất nước 
mà nhiều đời cha ông ta gầy dựng và giữ gìn. 
Hậu quả là hiện trạng đất nước ngày nay, xã 
hội Việt Nam bị đổ nát, bị băng hoại về nhiều 
lĩnh vực, nhất là lĩnh vực giáo dục và đạo đức 
xã hội! Người Cộng sản Việt Nam coi giáo dục 
và nhà trường là nơi đào tạo thanh thiếu niên 
Việt Nam trở thành những “tín đồ” chỉ duy nhất 
sùng thượng chủ thuyết Mác-Lê một cách hoàn 
toàn sai đường lạc hướng, khiến giới trẻ Việt 
không nhận ra cội nguồn tư tưởng và văn hóa 
học thuật của dân tộc mình là gì và ở đâu? Họ 
không coi giáo dục là nhằm giúp người công 
dân tương lai của đất nước hoàn thiện nhân cách 
và kỷ năng một cách nhân bản, và thích hợp với 
nền văn minh tiến bộ của nhân loại. Về đạo đức 
xã hội thì “một bộ phận không nhỏ” tức đại đa 
số người lãnh đạo đất nước đều tham nhũng. 
Theo logic đơn giản: Đã tham nhủng thì không 
yêu nước thương dân, đã yêu nước thương dân 
thì không tham nhũng. Chính hiện tượng tham 
nhũng tràn lan của những người “lãnh đạo” 
không yêu nước thương dân khiến nền kinh tế 
và tài nguyên đất nước ngày càng suy kiệt, gánh 
nợ công quốc gia ngày một nặng đè oằn lên cổ 
người dân chơn chất lương thiện. Một mớ rau, 
một cân thịt cũng bị tẩm, nhuộm hóa chất độc 
hại để đẹp mắt người mua, yếu tố lương tri và 
đạo đức trong kinh doanh hoàn toàn thiếu vắng! 
Thử hỏi cứ như thế này thì mai này dân tộc Việt 
sẽ là gì, sẽ ra sao?!!

Kính thưa chư liệt quí vị,
Có thể nói Mùa Phật Đản năm nay lại về 

trên quê hương Việt Nam trong khung cảnh đầy 
nhiễu nhương bất an đến từ “giặc nội xâm”, đến 
từ nạn đế quốc đỏ phương Bắc. Hơn 43 năm đất 
nước hòa bình thống nhất mà người dân Việt 
hoàn toàn không được hưởng những quyền cơ 
bản như: nhân quyền, dân quyền và pháp quyền, 
đi đâu cũng thấy Đảng quyền chi phối và áp đặt, 
ngay cả nơi “Tòa án nhân dân”. Những tiếng 
nói trung thực hết lòng vì dân vì nước của bao 
nhân sĩ trí thức, không được lắng nghe, ngày 
vui sum họp đoàn viên của người Việt cả trong 
và ngoài nước chưa thấy hé lộ, tình tự dân tộc – 
chất liệu để cường quốc, hưng dân – ngày thêm 
cạn kiệt, mọi giá trị tôn giáo tâm linh bị chính 
trị và đồng tiền khuynh loát. Đời sống bình nhật 
của người dân bị chính trị hóa quá ư gian trá, 
thiển cận. Nói sao cho cùng, viết sao cho cạn? 
Nhân ngày Đản sinh của Đức Bổn Sư, ngưỡng 
nguyện Hồng ân Tam Bảo, liệt tổ liệt tông Việt-
tộc, gia bị người Việt Nam tạo điều kiện nhìn 
nhau bằng ánh mắt yêu thương trong tình huyết 
thống Lạc Hồng, và cũng không phụ lời di huấn 
của vua Lê Thánh Tôn:
“Chớ xem thường chuyện ngoài biên ải
Chuyện vụng vặt thành chuyện lớn ngoại xâm!
Họa Trung Hoa! Từ lâu đời truyền kiếp!
Kiếm cớ nầy, bày chuyện nọ tà ma!
Không tôn trọng biên cương theo quy ước
Tranh chấp hoài không thôn tính được ta,
Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo
Chớ xem thường chuyện vụn chí nguy!
Gậm nhấm dần, giang sơn ta lại
Tổ Đại Bàng thành cái tổ Chim Di.
…”

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ 
Thị Hiển Đản Sảnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật.

Huế, Ngày 2 tháng 5 năm 2018.

Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh
Tăng Đoàn GHPGVNTN

(đã ấn ký)
Trưởng Lão Tỳ kheo Thích Thiện Hạnh.
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HT. Thích Viên Định tuyên đọc Thông Bạch 
trong Đại Lễ Phật Đản tại Huế - 2014

THÔNG BẠCH 
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2562

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

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

Phật lịch 2562 - Số: 05/HĐĐH/TB/VT

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 vị Nhân sĩ, Trí thức cùng 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,
Ngày trăng tròn, rằm tháng 4 Âm lịch hằng năm, hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới 

hân hoan đón mừng Đại Lễ kỷ niệm Đản sanh của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.
Ròng rã thời gian trôi qua, cách đây 2562 năm, xứ Ấn Độ, một xã hội đầy rẫy bất công, khốn 

đốn, nhân phẩm con người không được tôn trọng. Thời bấy giờ, không biết bao nhiêu giáo phái 
đã xuất hiện tranh giành địa vị trong một xã hội mang nặng tính thống trị giai cấp, làm cho nguời 
dân sống đau khổ trong cảnh nô lệ. Nhân quyền không có, nghèo đói tràn lan, dân tình thống khổ, 
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bất an vì khủng bố, đe dọa…
Không có quyền sống, quyền làm người, nhân loại bị đẩy vào hố thẳm của đau thương, lạc hậu, 

trong tiếng kêu gào thống thiết, chơi vơi giữa dòng đời đầy khổ ải, trầm luân.

Kính thưa Liệt quý vị,
Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên thế gian này tựa vầng thái dương soi sáng bước đường tiến 

triển của lịch sử. Một cuộc chuyển hóa đời sống nhân loại cách toàn diện. Chuyển hóa không phải 
bằng xương máu vì các loại vũ khí tối tân, bởi những tính toán cá nhân vị kỷ. Mà sự chuyển hóa 
ấy vượt ra ngoài thời gian và không gian của sự sống.

Sự xuất hiện của đức Phật, mở ra cho nhân loại một hành trình đi đến cuộc sống mới, chân 
thiện mỹ, đầy thiết thực.

Qua khái niệm và nhận thức đó, mùa Phật Đản năm nay, Tăng Đoàn GHPGVNTN xin gửi đến 
Quý liệt vị những Phật sự sau đây:

1. Để kỷ niệm ngày Đản sanh có ý nghĩa, toàn thể Tăng, Tín đồ Phật giáo, đốt nén tâm hương 
dâng lên đức Phật với lòng trong sáng và ý thức trách nhiệm lời di huấn của Ngài “Vị chúng sanh 
Như lai thị hiện”, nhất tâm tưởng nhớ ân đức của Chư vị Tổ sư, Chư thánh tử đạo đã dâng hiến cuộc 
đời cho Đạo pháp và Dân tộc.

2. Các Miền, Tỉnh, Thành, Quận, Huyện thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN, nỗ lực thiết trí Lễ đài 
thật trang nghiêm trọng thể, để thập phương Thiện tín về chiêm bái.

3. Trong tuần lễ Phật Đản, toàn thể Tăng Tín đồ các giới trong và ngoài nước, thực hành giới 
định tuệ, chay tịnh để trang nghiêm tự thân, cầu nguyện cho Đạo pháp được tự do phát triển, không 
bị cấm cản.

Đã hơn 40 năm trôi qua, đất nước và dân tộc bị nhiều khổ nạn do cuộc sống thiếu tự do, tiếng 
nói của người dân bị bóp nghẹt, sinh hoạt tôn giáo bị đàn áp, những người lên tiếng cho dân chủ, 
nhân quyền, bất công, bị khủng bố, tù đày…

Kính thưa Liệt quý vị,
Nhân mùa Phật Đản, Tăng Đoàn GHPGVNTN kêu gọi những người con Phật hãy phát tâm, 

mỗi người góp phần nhỏ bé của mình để cứu nguy đất nước, cứu nguy dân tộc trước nạn ngoại 
xâm và nội gián. Đó là cách thiết thực nhất để báo ân Tam Bảo, tiếp nối hạnh nguyện từ bi của 
Đức Phật.

Trân trọng kính chúc Chư tôn đức, Liệt quý vị và toàn thể Phật tử các giới một mùa Phật Đản 
đầy an lạc dưới ánh hào quang của Đức Từ Phụ.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tổ Đình Thập Tháp, Mùa Phật Đản 2562-2018
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng
(đã ấn ký)

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

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

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com
Số:0019/TT/HĐĐH/CT

THÔNG TƯ
VỀ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VÀ KHÓA AN CƯ CỦA TĂNG ĐOÀN

Hòa Thượng Thích Viên Lý

Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm, Trưởng lão Hòa thượng, chư 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,

Cách đây 2642 năm, với mục đích giải thoát sự khổ đau của muôn loại chúng sinh, đức Từ phụ Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh, để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân sâu xa lên Đức Phật, Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ long trọng tổ chức 

Đại lễ Phật Đản, PL. 2562:
vào lúc 11:00 sáng Chủ Nhật, ngày 17 tháng 6 năm 2018,

tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683.
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Sau ngày Đại lễ Phật Đản, Tăng Đoàn sẽ có  
khóa An cư ngắn hạn

từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2018
cũng tại Chùa Điều Ngự.

Để Đại lễ Phật Đản 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 thời điểm tổ chức Đại Lễ, đồng thời đê đầu thỉnh cầu quý Ngài bi mẫn tiếp tay với Ban Tổ Chức 
trong những Phật sự quan yếu sau đây:

1. Toàn tâm vận động mọi giới tham dự Đại lễ Phật Đản chung thật đông đảo;
2. Tích cực hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất cho Đại lễ;
3. Quang lâm chứng minh Đại Lễ Phật Đản PL: 2562 và tham dự khoá An Cư Kiết Hạ ngắn hạn của 

Tăng Đoàn;
4. Các Tự viện, Tịnh xá, Niệm Phật đường v.v… nếu cần cung thỉnh chư Tôn đức đến chủ lễ, thuyết 

giảng cho Đại Lễ Phật Đản xin hoan hỷ liên lạc về Văn Phòng Thường Trực của Tăng Đoàn hoặc Thượng 
Tọa Thích Quảng Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại;

5. Mọi chi tiết về Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2562 của Tăng Đoàn xin hoan hỷ liên lạc:
- Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Thường Trực kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật 

Đản PL. 2562;
- Thượng Tọa Thích Minh Quang, Phó Chủ Tịch Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ Chức Đại lễ Phật 

Đản PL. 2562;
- Thượng Tọa Thích Nhuận Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, kiêm Phó Trưởng Ban Tổ Chức Đại lễ Phật 

Đản PL. 2562;
- Thượng Tọa Thích Viên Thông, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 

Ngoại.

Vì lợi chung của số đông và sự hưng thịnh của Tăng Đoàn, thành tâm thỉnh cầu chư Tôn đức Giáo 
Phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng, Phật tử hoan hỷ, hòa hợp “tác Như Lai sứ, hành Như 
Lai sự” để Đại lễ Phật Đản chung và khoá An Cư của Tăng Đoàn được viên thành như nguyện.

Trân trọng,
Phật Lịch 2562 - Hoa Kỳ ngày 11 tháng 5 năm 2018

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
(Đã ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý
Nơi nhận:

- Quý Thành viên Hội Đồng Điều Hành “để tương tác”
Bản sao kính gởi:

- 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, “để kính thẩm tường 
  và hỗ trợ”
- Hồ sơ, lưu
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THÔNG BẠCH
Về Việc An Cư Ngắn Hạn

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

HỘI ĐỒNG GIÁM LUẬT
14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com
Số: 0018/HGL/TVTS/TB/CT

Hòa Thượng Thích Viên Thành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng, 
Ni,

Kính thưa quý Đạo hữu,

Để trưởng dưỡng giới đức và phát huy bản 
thể thanh tịnh của Tăng Đoàn, đồng thời duy trì 
truyền thống tu học đặc hữu từ thời Đức Phật 
còn trụ thế, năm nay, Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại sẽ tổ chức Khoá An Cư ngắn hạn 

từ ngày 18 tháng 6 năm 2018 đến ngày 28 
tháng 6 năm 2018
tại chùa Điều Ngự, 
14472 Chestnut St., 

Westminster, CA 92683.
Điện thoại: (714) 890-9513.

Vì sự trường tồn của chánh pháp và lợi lạc 
lâu dài của số đông, thay mặt Tổng Vụ Tăng 
Sự, chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư Tôn đức 
Giáo phẩm Tăng Ni hoan hỷ quang lâm tham 
dự Khoá An Cư ngắn hạn của Tăng Đoàn.

Chúng tôi cũng khuyến thỉnh quý Cư sĩ Phật 
tử xa gần phát tâm tùng chúng An Cư tu học để 
tích lũy công đức và nâng cao khả tính giác ngộ.

Mọi chi tiết có liên quan đến Khóa An 
Cư ngắn hạn xin hoan hỷ liên lạc Chùa Điều 
Ngự.

Cầu nguyện Đức Phật chứng minh gia bị 
cho Phật sự chung của chúng ta được công viên 
quả mãn.

Trân trọng,

PL.2562 – Ngày 09 tháng 5 năm 2018.

Chủ tịch Hội Đồng Giám Luật 
kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

(Đã ấn ký)
Hòa Thượng Thích Viên Thành
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The Dalai Lama

SEEKING AN INNER REFUGE

The purpose of Buddhism
From the Buddhist point of view, the minds of 
ordinary people are weak and distorted because of 
the delusions and emotional affl  ictions they carry 
within. As a result, they are unable to see things 
as they actually exist; what they see is a vision 
that is twisted and defi ned by their own emotional 
neuroses and preconceptions.
The purpose of Buddhism is to remove these 
distortions from the mind and thus facilitate valid 
perception. As long as we have not uprooted our 
delusions our perception remains tainted; when we 
eradicate them we enter a state of always seeing 
reality as it is. Then, because our mind abides in 
perfect wisdom and liberation, our body and speech 
automatically course in wholesome ways. This 
benefi ts not only us but also others, in both this 
life and those that follow. Therefore, Buddhism is 
said to be a path not simply of faith but also one of 
reason and knowledge.

How to study Buddhism
Tibetans are fortunate to have been born into 
a society where spiritual knowledge was both 
available and highly appreciated. However, having 
been born into it perhaps we sometimes took it for 
granted. The Buddha himself said, “Test my words 
as carefully as goldsmiths assay gold and only then 
accept them.” The Buddha taught people of all 
backgrounds and levels of intelligence for a long 
period of time. Consequently, each of his teachings 
must be weighed carefully for meaning and 
evaluated to determine whether it is literally true 
or only fi guratively so. Many teachings were given 
in particular circumstances or to beings of limited 
understanding. Accepting any doctrine or aspect of 
a doctrine without fi rst scrutinizing it analytically 
is like building a castle upon ice—one’s practice 
will be unstable and lack fundamental strength and 
depth.

Practicing Dharma
What does “practice Dharma” mean? Literally 
translated, Dharma means “that which holds”; it 
is the spiritual teaching that keeps or leads us out 
of suff ering. Buddhism asserts that although at the 
moment our mind is overpowered by delusion and 
distortion, ultimately there is an aspect of mind 
that is by nature pure and unstained, and that by 
cultivating this purity and eliminating mental 
obscurations we are “held back” from suff ering and 
unsatisfying experiences.
Buddha taught the potential purity of mind as a 
fundamental tenet of his doctrine, and Dharmakirti, 
the Indian logician who appeared a millennium later, 
established its validity logically. When this seed of 
enlightenment has been suffi  ciently cultivated, we 
gain the experience of nirvana, freedom from all the 
shortcomings of samsara. As well as the concept of 
the seed of enlightenment, Dharmakirti validated 
logically the entire spectrum of Buddhist tenets, 
including the law of karma, the concept of rebirth, 
the possibility of liberation and omniscience, and 
the nature of the Three Jewels of Refuge: Buddha, 
Dharma and Sangha.
As for the actual mode of practice, it’s a mistake 
to practice without a logical understanding of the 
doctrine. We should know well just what we are 
doing and why, especially those of us who are 
monks or nuns and have dedicated our entire lives 
to the practice of Dharma; we should be particularly 
careful to practice immaculately. The Sangha is 
very important to the stability of the doctrine; 
therefore, we should do our best to emulate the 
Buddha himself. Those considering ordination 
should fi rst think well; there is no need to become a 
monk just to be an inferior monk. The Sangha has 
the responsibility of embodying the precepts. If you 
want to lead an ordinary life, leave monasticism to 
those of greater spiritual inclination and simply 
practice as a layperson as best you can.
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All world religions are similar in that they provide 
methods for cultivating wholesome aspects of mind 
and eliminating unwholesome ones. Buddhism 
is a particularly rich religion because, having 
developed in India when the country was at a high 
point spiritually and philosophically, it presents 
both a total range of spiritual ideas and a rational 
approach to the methods of spiritual development. 
This is particularly important in this modern era, 
when the rational mind is given such credence.
Because of this aspect of rationality, Buddhism 
fi nds little diffi  culty in confronting the modern 
world. Indeed, many of the fi ndings of modern 
science, such as those of nuclear physics, which 
are considered new discoveries, have long been 
discussed in ancient Buddhist scriptures. Because 
Buddha’s last advice to his disciples was that they 
should never accept anything on faith alone but only 
through rational investigation, the Buddhist world 
has always managed to keep the spirit of inquiry 
very much alive within its precincts. This is unlike 
many other religions, which lay claims on the truth 
and thus never allow any type of investigation 
that seems to threaten their limited descriptions of 
reality.

The Three Jewels of Refuge
Whether or not you are a Buddhist is determined by 
whether or not you have taken refuge in the Three 
Jewels ̶ Buddha, Dharma and Sangha ̶ purely, from 
the depths of your heart. Simply reciting Buddhist 
prayers, playing with a rosary or walking around 
temples does not make you a Buddhist. Even a 
monkey can be taught to do these things. Dharma is 
a matter of mind and spirit, not external activities. 
Therefore, to be a Buddhist, you must understand 
exactly what the Three Jewels of Refuge are and 
how they relate to your spiritual life.
With respect to refuge in Buddha, we talk about 
the causal Buddha refuge  ̶  all the buddhas of the 
past, present and future, of whom the most relevant 
to us is Buddha Shakyamuni  ̶  and the resultant 
Buddha refuge  ̶  refuge in our own potentiality 
for enlightenment, the buddha that each of us 
will become. As for refuge in Dharma, there is 
the Dharma that was taught in the scriptures and 

that which is the spiritual realization of what was 
taught. Finally, we take refuge in Sangha, in both 
ordinary monks and nuns, who are symbols of the 
Sangha, and the arya Sangha  ̶  those beings who 
have gained meditational experience of the ultimate 
mode of truth. Therefore, we say that Buddha is 
the teacher, Dharma is the way and Sangha are the 
helpful spiritual companions.
Of these three, the most important to us as 
individuals is the Dharma, for ultimately only we 
can help ourselves  ̶  nobody else can achieve our 
enlightenment for us or give it to us. Enlightenment 
comes only to the person who practices Dharma 
well, who takes the Dharma and applies it to the 
cultivation of his or her own mental continuum. 
Therefore, of the Three Jewels, Dharma is the 
ultimate refuge. By hearing, contemplating and 
meditating on Dharma our lives can become one 
with it and enlightenment an immediate possibility.

Karma
All the great Kadampa masters of the past stressed 
that refuge must be practiced in the context of an 
intense awareness of the law of cause and eff ect; 
it requires observance of the law of karma as its 
support. Buddha said, “You are your own protector 
and your own enemy.” Buddha cannot protect us; 
only our own observance of the law of karma can. 
If we keep our refuge purely and live in accordance 
with karma, we become our own protector; if we 
don’t, if we live in a way contradictory to the 
spiritual path, we become our own worst enemy, 
harming ourselves in this and future lives.
The mind of an ordinary person is undisciplined 
and uncontrolled. To be able to engage in higher 
Buddhist practices, such as the development 
of samadhi, insight into emptiness or the yogic 
methods of the various tantric systems, we must 
fi rst cultivate a disciplined mind. On the basis of 
refuge and self-discipline we can easily develop 
ever-increasing experiences in higher Dharma 
practices but without the foundation of discipline 
our higher practices will yield no fruit.

Developing practice
We all want to practice the highest techniques but 
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fi rst we have to ask ourselves if we have mastered 
the lower prerequisites, such as discipline. The aim 
of refuge is to transform an ordinary person into 
a Buddha; when this has been accomplished the 
purpose of refuge has been fulfi lled. The moment 
our mind becomes Buddha, our speech becomes 
Dharma and our body, Sangha. However, the 
attainment of this exalted state depends upon our 
own practice of Dharma. Leaving practice to others 
while hoping for spiritual benefi ts for ourselves is 
an impossible dream.
In order to purify our mind of karmic and 
perception-related mistakes and cultivate the 
qualities of enlightenment within our stream of 
being, we ourselves must perform the practices and 
experience the spiritual states. The 108 volumes 
of the Buddha’s word that were translated into 
Tibetan have one essential theme: purify the mind 
and generate inner qualities. Nowhere does it say 
that somebody else can do this for us. Therefore, 
in a way, the Buddhas are somewhat limited—
they can liberate us only by means of inspiring us 
to practice their teachings. Many Buddhas have 
come before but we are still here in samsara. This 
is not because those Buddhas lacked compassion 
for us but because we were unable to practice their 
teachings. Individuals’ progress along the spiritual 
path depends upon the eff orts of those individuals 
themselves.

The ten virtuous actions
The process of self-cultivation has many levels. 
For beginners, however, the fi rst necessity is to 
avoid the ten non-virtuous actions and observe 
their opposites, the ten virtuous actions. Three of 
these ten actions are physical: instead of killing we 
should value and cherish life; instead of stealing we 
should give freely of what we can to help others; 
and instead of taking others’ partners we should 
respect their feelings. Four actions concern speech: 
instead of lying we should speak the truth; instead 
of causing disharmony by slandering others we 
should encourage virtue by speaking about their 
good qualities; instead of speaking harshly and 
sharply our words should be soft, gentle and loving; 
and instead of conversing meaninglessly we should 

engage in meaningful activities. Finally, three of 
the ten actions concern mind: we should replace 
attachment with non-attachment; ill-will towards 
others with feelings of love and compassion; and 
incorrect beliefs with realistic attitudes.
Every Buddhist should follow these ten fundamental 
disciplines. Not doing so while engaging in so-called 
higher tantric methods is simply fooling yourself. 
These ten are simple practices, observances that 
anybody can follow, yet they are the fi rst step for 
anybody wanting to work towards the powerful 
yogas that bring enlightenment in one lifetime.
When we take refuge and become a Buddhist 
we must honor the family of Buddhas. Engaging 
in any of the ten non-virtues after having taken 
refuge is to disgrace Buddhism. Nobody is asking 
you to be a Buddhist; you’re a Buddhist because 
you’ve chosen to be. Therefore you should qualify 
yourself accordingly, and the minimal qualifi cation 
is to avoid the ten non-virtues and cultivate their 
opposites. Granted, nobody is perfect, but if you 
want to call yourself a Buddhist, you have to exert 
some eff ort. When something causes attachment or 
anger to arise within you, the least you should do is 
make an eff ort not to be overcome by that distorted 
state of mind and instead maintain a free and loving 
attitude.

Cultivating the mind
The essence of Dharma is cultivation of the mind 
because all the positive and negative karmas of 
body and speech originate in and are given direction 
by the mind. If you do not cultivate an awareness 
of your mental processes and the ability to cut off  
negative streams of thought as they arise, twenty 
years of meditation in a remote cave will be of little 
value. Before looking for a cave you should look for 
good qualities in your mind and develop the ability 
to live in accordance with Dharma. Only then will 
sitting in a cave be better than a bear’s hibernation. 
Talking about doing tantric retreat while the ten 
foundations of Dharma are still beyond you is 
simply making yourself a laughing stock.

Making this life useful
As humans, we have the potential to attain 
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enlightenment in a single lifetime. However, life 
is short and much of it has already passed by. We 
should ask ourselves how much spiritual progress 
we have made. Death can arrive at any moment 
and when it does we must leave behind everything 
except the mental imprints of our life’s deeds. If we 
have practiced and tried to live in accordance with 
Dharma during our life, or even gained realizations, 
that energy will be there within our mind. On the 
other hand, if we have spent our life in non-virtue, 
negative thoughts and memories of our samsaric 
ways will occupy our consciousness when it goes 
to the next life.
Therefore, now, while we have the ability, we 
should practice Dharma intensively and purely. 
Dharma practice will bring peace and harmony to 
both ourselves and those around us, even in this life, 
and, should we not achieve enlightenment in this 
lifetime, it will give us a wish-fulfi lling jewel that 
we can carry into future lives to help us continue 
along on the spiritual path.
Ultimately, our future is in our own hands. Most 
people make fantastic plans for next week, next 
month and next year, but what counts most is to 
practice Dharma right now. If we do this, all our 
aims will be fulfi lled. When we cultivate virtuous 
activities today, the laws of dependent arising 
ensure that a positive stream of change is set in 
motion. This is the preciousness of being human: 
we are able to aff ect dynamically our own future 
state of being by applying discriminating wisdom 
to all the actions of our body, speech and mind. To 
use and cultivate this discriminating wisdom is to 
extract the very essence of the human life.

_______

(New Delhi, India, 1960s  ̶  His Holiness gave this 
teaching in Delhi in the early 1960s. It was translated 
by Losang Chöpel and Glenn H. Mullin and first 
published in English in 1981 in Teachings at Tushita. 
This teaching was published in 2005 in the LYWA 
publication Teachings From Tibet.)

Thích Tâm Châu

Sự Vật Như Nhiên

Trời vẫn xanh, mây vẫn trôi, 
Chờn vờn hoa nắng lượn ven đồi. 
Rung rinh cánh gió ru hồn nhạc, 
Róc rách nguồn khe nước chảy xuôi. 
  
Rực rỡ muôn hoa lộ thắm tươi, 
Truyền thông nhựa sống mạnh cho đời. 
Đổi thay cây lá xanh, hồng, tím, 
Lành lạnh tùng xanh đón tuyết rơi. 
  
Chim chíp thanh không én liệng bay, 
Im im trăng nước mặc vơi đầy. 
Nghiêng nghiêng vách đá chào sương giá, 
Lẵng lặng trời Đông ngả bóng Tây. 
  
Bát ngát hoa dâng gió thoảng hương, 
Lâng lâng sao trải rộng canh trường. 
Đìu hiu thiêm thiếp đồi hoa mộng, 
Rộn rã thanh âm khắp nẻo đường. 
  
Bàng bạc thời gian, giây phút thôi, 
Mông mênh sa-giới, một chân trời. 
Dềnh dàng hiện hữu, ly ti điểm, 
Tịch tĩnh chân tâm thể rạng ngời. 
  
Pháp tính bản lai vượt có, không, 
Như nhiên sự vật thể tương đồng. 
Thăng hoa bừng sáng, vô phân biệt, 
Trăng nước, mây trời một tính chung.
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TÌM SỰ AN TRÚ NỘI TÂM
Đào Nguyên Minh dịch

Mục đích của Phật Giáo
Theo quan điểm Phật Giáo, tâm thức của con 

người bình thường là yếu kém và bị méo mó bởi 
những ảo tưởng và những cảm xúc phiền não mà 
họ mang trong người. Kết quả là họ không thể nào 
nhìn thấy sự vật đúng như chúng thực sự là; những 
gì mà họ thấy là cái nhìn bị méo mó và bị hạn cuộc 
bởi những xúc cảm thần kinh và những định kiến 
của họ.

Mục đích của Phật Giáo là làm sao loại trừ 
những méo mó này trong tâm thức và tạo điều kiện 
cho nhận thức xác thực. Chừng nào chưa nhổ sạch 
những ảo tưởng của mình, thì chừng đó nhận thức 
của chúng ta hãy còn bị ô nhiễm sai lầm; khi chúng 
ta đã loại sạch chúng thì chúng ta mới bước vào 
trạng thái là luôn thấy thực tế đúng như là. Khi đó, 
vì tâm thức của chúng ta ở trong trạng thái trí tuệ 
sáng suốt và tự tại, cho nên lời nói và hành động 
của chúng ta tự động đi theo con đường tốt lành. 
Những lợi ích này không những chỉ cho chúng ta 
mà còn cho người khác, trong cuộc đời này và trong 
cả những cuộc đời sau. Vì vậy, Đạo Phật được cho 
là con đường không những của lòng tin mà còn của 
sự hợp lý và hiểu biết.

Làm thế nào để học Phật
Người Tây Tạng rất may mắn là được sinh ra 

trong một xã hội mà ở đó, kiến thức tâm linh đã có 
sẵn và rất được tôn trọng. Tuy nhiên, được sinh ra 
trong xã hội đó, đôi khi chúng ta lại cho đó là sự 
đương nhiên. Đức Phật ngài nói, “Hãy kiểm nghiệm 
những lời dạy của ta cho thật kỹ giống như người 
thợ vàng đem thử vàng, rồi sau đó mới chấp nhận 
chúng”. Đức Phật đã giảng dạy đủ mọi tầng lớp và 
mọi trình độ con người trong một thời gian dài. Kết 
quả là, mỗi giáo lý của ngài phải được cân nhắc một 
cách kỹ lưỡng về nghĩa lý và đánh giá để xác định 
nó có ý nghĩa xác thực hay chỉ là hình tượng mơ hồ. 

Nhiều giáo lý của ngài đã được trao truyền trong 
những hoàn cảnh đặc biệt hoặc cho những người có 
sự hiểu biết giới hạn. Chấp nhận một giáo lý nào 
hay một phần nào của một giáo lý mà không, trước 
hết, phải phân tích nó thì cũng giống như xây lâu 
đài trên băng tuyết, cho nên, sự thực hành của người 
ấy sẽ không vững chắc, thiếu đi chiều sâu và căn 
bản vững chắc.

Thực hành Pháp
“Thực hành Pháp” nghĩa là gì? Dịch theo văn tự, 

Pháp có nghĩa là “cái giữ cho (that which holds)”; 
đó là giáo lý tâm linh giúp giữ gìn và hướng dẫn 
chúng ta khỏi khổ đau. Phật Giáo khẳng định rằng, 
dù trong lúc mà tâm thức của chúng ta bị bao phủ 
bởi các ảo giác và sự mê lầm đi nữa, nhưng cho 
cùng, vẫn có một mặt của tâm thức, tự bản chất, 
là trong sáng (thanh tịnh) và không bị ô nhiễm, và 
bằng cách trau dồi sự trong sáng này và loại trừ đi 
những chướng ngại tâm lý, thì chúng ta mới được 
“giữ cho” khỏi bị khổ đau và khỏi trải qua những 
điều bất toại ý.

Đức Phật đã nói về tiềm năng trong sáng (thanh 
tịnh) của tâm thức như là một nguyên lý chính yếu 
trong giáo lý của ngài, và Dharmakirti, một luận 
sư người Ấn Độ, xuất hiện một ngàn năm sau đó, 
đã thiết lập luận chứng về giá trị của nó. Khi hạt 
giống giác ngộ này được gieo trồng một cách đầy 
đủ, thì chúng ta mới có được sự thể nghiệm Niết 
Bàn (Nirvana), thoát khỏi mọi khuyết điểm của 
Luân Hồi (Samsara). Cũng như khái niệm về hạt 
giống giác ngộ, Dharmakirti đã đánh giá qua luận 
chứng toàn bộ giáo lý Phật Giáo, bao gồm luôn cả 
luật về nghiệp báo, khái niệm tái sinh, khả tính giải 
thoát, sự toàn tri toàn giác, và tánh chất của sự Quy 
Y Tam Bảo: Phật, Pháp, và Tăng.

Nói về phương thức thực hành thực tiễn, một 
sự sai lầm là thực hành mà không hiểu rõ ý nghĩa 
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của giáo lý. Chúng ta phải biết rất rõ những gì mà 
chúng ta đang làm và tại sao, đặc biệt là với những 
ai trong chúng ta đã là tăng, hay ni, hiến trọn cuộc 
đời của mình cho sự thực hành Phật Pháp; thì chúng 
ta cần phải đặc biệt cẩn thận để thực hành một cách 
nghiêm túc. Trọng trách của Tăng Đoàn là sự thông 
suốt giáo lý; vì vậy, chúng ta phải cố gắng hết sức 
bắt chước Đức Phật. Những ai muốn thọ giới, trước 
hết phải suy nghĩ cho kỹ; không nên trở thành một 
tu sĩ mà chỉ cầu được là một tu sĩ tầm thường. Tăng 
Đoàn phải có trách nhiệm là thể hiện các giới luật. 
Nếu bạn muốn hướng đến một cuộc sống bình 
thường, thì hãy nhường tu viện lại cho những ai có 
chí nguyện tâm linh cao cả, và bạn chỉ cần thực 
hành giống như một cư sĩ là điều thiết thực tốt nhất 
cho bạn.

Tất cả các tôn giáo trên thế giới đều giống nhau 
ở chỗ là họ cung ứng các phương pháp để rèn luyện 
các khía cạnh lành mạnh của tâm thức và loại bỏ 
những khía cạnh không lành mạnh. Phật Giáo là 
một tôn giáo đặc biệt phong phú về mặt này, bởi vì 
Phật Giáo đã được phát triển ở Ấn Độ khi nước này 
đang ở cao điểm về mặt phát triển tâm linh và triết 
học, Phật Giáo đưa ra hàng loạt các tư tưởng tâm 
linh và những cách tiếp cận hợp lý về các phương 
pháp để phát triển tâm linh. Điều này cũng đặc biệt 
quan trọng cho kỷ nguyên hiện đại này, khi mà tâm 
trí hợp lý có được sự tin tưởng như vậy.

Vì khía cạnh của sự hợp lý này, cho nên Phật 
Giáo ít gặp khó khăn trong việc đương đầu với 
thế giới hiện đại. Thật vậy, nhiều phát minh của 
khoa học hiện nay, chẳng hạn như khoa vật lý hạch 
nhân, được coi là có những khám phá mới, thì các 
sự kiện này đã được thảo luận từ lâu trong các kinh 
điển Phật Giáo cổ. Vì lời khuyên cuối cùng của 
Đức Phật cho các đệ tử của ngài là họ không bao 
giờ chấp nhận bất cứ điều gì chỉ thuần là ở niềm 
tin, mà chỉ chấp nhận điều gì thông qua sự khảo 
sát suy xét hợp lý, giới Phật tử phải luôn luôn giữ 
tinh thần học hỏi rất sinh động này ngay trong các 
lãnh vực của nó. Điều này không giống như các 
tôn giáo khác, đặt nặng những chủ trương dựa trên 
thực tại và vì vậy, không cho bất kỳ một hình thức 
nghiên cứu khảo sát nào phương hại đến những mô 

tả có giới hạn thực tế của họ.

Quy y Tam Bảo
Cho dù bạn là một Phật tử qua việc bạn được 

xác nhận là bạn đã quy y Tam Bảo - Phật, Pháp và 
Tăng – thuần thành hay không là từ tận đáy lòng 
của bạn. Chỉ đơn giản đọc tụng lời nguyện cầu Phật 
Giáo, lần tràng chuỗi hay đi nhiễu quanh chùa thì 
không làm cho bạn là một người Phật tử thật sự. 
Ngay cả con khỉ cũng có thể được dạy để làm những 
việc này. Phật Pháp là vấn đề của tâm thức và tâm 
linh, không phải là những hành vi bên ngoài. Vì 
vậy, nếu là một người Phật tử, bạn phải hiểu một 
cách chính xác những gì là Tam Bảo của sự Quy 
Y và Tam Bảo liên quan đến đời sống tâm linh của 
bạn như thế nào.

Đối với sự quy y Phật, là chúng ta nói về sự 
quy y Phật nhân – tất cả các vị Phật trong quá khứ, 
hiện tại và vị lai, mà trong đó, nổi bật nhất đối với 
chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – và quy y 
Phật quả – là sự quy y về khả tánh giác ngộ trong 
chính chúng ta, vị Phật mà mỗi chúng ta sẽ trở 
thành. Còn đối với sự quy y Pháp, đó là Phật Pháp 
đã được truyền dạy trong kinh điển và trong sự thực 
chứng tâm linh của những gì đã được truyền dạy. 
Cuối cùng, chúng ta quy y Tăng, là các vị Tăng và 
Ni bình thường, là biểu tượng của Tăng Đoàn, và 
hiền thánh Tăng – những vị đã thể nghiệm qua thiền 
định sự thực chứng tối thượng. Vì vậy, chúng ta nói 
Phật là vị thầy, Pháp là hành trình và Tăng là những 
người bạn đường tâm linh.

Trong ba nơi nương tựa này, quan trọng nhất đối 
với cá nhân chúng ta là Phật Pháp, vì tối cùng, chỉ 
có chúng ta mới có thể giúp chính mình – không ai 
khác có thể đạt thành giác ngộ cho chúng ta hoặc 
trao nó cho chúng ta. Sự giác ngộ chỉ đến với người 
thực hành Phật Pháp một cách nghiêm túc, là người 
thọ trì Phật Pháp và áp dụng nó vào việc trau dồi 
dòng tâm thức tương tục của chính mình. Do đó, 
trong Tam Bảo, Phật Pháp là nơi nương tựa tối 
thượng. Bằng cách lắng nghe (Văn), suy gẫm (Tư) 
và thiền quán (Tu) về Phật Pháp, cuộc sống của 
chúng ta mới có thể trở thành một với nó và sự giác 
ngộ trở thành một khả năng tức thì.
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Nghiệp
Tất cả các bậc thầy vĩ đại trong truyền thống 

Kadampa thời quá khứ đã nhấn mạnh rằng, sự quy 
y phải được thực hiện trong bối cảnh của sự ý thức 
một cách sâu sắc về luật nhân quả; nó đòi hỏi phải 
tuân thủ luật nghiệp báo là luật chi phối luật nhân 
quả. Đức Phật dạy, “Các con chính là người bảo hộ 
lấy chính mình và cũng là kẻ thù của chính mình”. 
Phật không thể bảo vệ cho chúng ta; chỉ có sự tuân 
thủ luật nghiệp báo là có thể. Nếu chúng ta giữ cho 
sự quy y của mình một cách trong suốt và sống phù 
hợp với nghiệp báo, thì chúng ta trở thành người 
tự bảo hộ lấy chính mình; nếu không làm vậy, mà 
nếu chúng ta sống một cách trái ngược lại với con 
đường tâm linh, chúng ta trở thành là kẻ thù tồi tệ 
nhất của chính mình, làm hại bản thân mình trong 
đời này và trong những đời tương lai.

Tâm ý của một người bình thường là vô kỷ luật 
và không chế ngự được. Để có thể tiến vào các 
phương pháp thực hành Phật Giáo cao hơn, chẳng 
hạn như phát triển trạng thái thiền định thâm mật 
(Samadhi), quán chiếu thấu suốt vào tánh không 
hoặc các phương pháp yoga của các truyền thống 
Mật Thừa (Tantric) khác nhau, trước hết chúng ta 
cần phải rèn luyện một tâm ý cho có kỷ luật. Dựa 
trên căn bản của sự quy y và sự tự-chế, chúng ta mới 
có thể dễ dàng phát triển những chứng nghiệm ngày 
càng tăng trong các phương pháp thực hành Phật 
Pháp cao hơn, nhưng nếu không có nền tảng kỷ luật 
thì các sự thực hành Phật Pháp cao hơn của chúng 
ta sẽ không có kết quả.

Phát tiễn sự thực hành
Tất cả chúng ta đều muốn thực hành các kỹ 

năng cao nhất, nhưng trước hết, chúng ta phải tự hỏi 
lấy chính mình là liệu chúng ta đã thông suốt những 
điều kiện tiên quyết thấp hơn chưa, chẳng hạn như 
giới luật. Mục đích của sự quy y là chuyển hóa một 
con người bình thường thành một vị Phật; khi điều 
này được hoàn thành thì mục đích của sự quy y mới 
được hoàn mãn. Ngay khi tâm trí của chúng ta trở 
thành Phật, thì lời nói của chúng ta trở thành Pháp 
và hành động thân thể của chúng ta là Tăng. Tuy 
nhiên, việc đạt được trạng thái tôn quý này còn phải 

tùy thuộc vào sự thực hành Phật Pháp của chúng ta. 
Để cho người khác thực hành việc này cho mình mà 
hy vọng có được lợi lạc tâm linh cho chính mình là 
một giấc mơ không bao giờ đạt được.

Để thanh tịnh hóa tâm thức mang đầy nghiệp 
chướng, những nhận thức sai lầm và rèn luyện các 
phẩm hạnh của sự giác ngộ trong dòng sinh diệt 
của mình, bản thân chúng ta cần phải thực hành 
sự tu trì và trải qua các trạng thái tâm linh. Trong 
108 tập ghi về các lời dạy của Đức Phật, đã được 
chuyển dịch sang Tạng ngữ, có một đề tài trọng yếu 
là, thanh tịnh hóa tâm thức và phát triển phẩm chất 
nội tâm. Không có chỗ nào nói rằng có một ai khác 
có thể làm điều này thay cho chúng ta. Vì lẽ ấy, có 
ý nghĩa là, chư Phật có phần nào giới hạn – Chư 
Phật chỉ có thể giúp chúng ta giải thoát bằng cách 
truyền cảm hứng cho chúng ta để thực hành lời dạy 
của quý ngài. Nhiều vị Phật đã đến trước chúng ta 
nhưng chúng ta thì vẫn còn ở đây trong luân hồi. 
Đây không phải là vì chư Phật thiếu lòng tử bi đối 
với chúng ta, mà là vì chúng ta đã không tự thực 
hành giáo pháp của các ngài. Sự tiến bộ của các cá 
nhân trên bước đường tâm linh tùy thuộc vào sự nỗ 
lực của chính những cá nhân đó. 

Mười hành vi tốt lành (Mười thiện nghiệp)
Tiến trình tự rèn luyện tâm thức có nhiều cấp 

độ. Tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu, điều cần 
thiết đầu tiên là phải tránh mười hành vi bất thiện 
(mười bất thiện nghiệp) và giữ gìn mười hành vi 
ngược lại, đó là mười hành vi tốt lành (mười thiện 
nghiệp). Ba trong số mười hành vi đó là ba hành vi 
thuộc về hành động của thân (thân nghiệp): thay vì 
giết hại, chúng ta nên trân quý và tôn trọng sự sống; 
thay vì trộm cắp, chúng ta nên cho ra những gì mà 
chúng ta có thể, để giúp đỡ người khác; và thay vì 
gian díu với người hôn phối của người khác, chúng 
ta nên tôn trọng cảm giác của họ. Bốn hành vi liên 
quan đến lời nói (khẩu nghiệp): thay vì nói dối, 
chúng ta nên nói lời chân thật; thay vì gây bất hòa 
bằng cách vu khống người khác, chúng ta nên đề 
cao lòng nhân ái bằng cách nói những phẩm hạnh 
tốt của họ; thay vì nói lời cay đắng và khắc nghiệt, 
lời nói của chúng ta nên êm ái, nhẹ nhàng và thân 
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thiết; và thay vì nói chuyện vô bổ, chúng ta nên 
tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa. Cuối cùng, 
ba trong số mười hành vi liên quan đến tâm ý (ý 
nghiệp): chúng ta nên thay thế sự chấp trước bằng 
sự buông xả; ác ý đối với người khác bằng tình cảm 
mang lòng thương mến và từ bi; và niềm tin sai lầm 
bằng thái độ chân chính thực tế.

Mọi người Phật tử nên tuân thủ theo mười 
nguyên tắc cơ bản này. Nếu không làm như vậy mà 
tham dự vào các khóa tu Mật Thừa (tantric) được 
cho là cao hơn thì chỉ là tự lừa dối mình. Mười 
nguyên tắc này là những pháp thực hành đơn giản, 
những sự giữ gìn mà bất kỳ ai cũng có thể làm theo 
được, tuy nhiên đây chỉ là bước đầu tiên để những 
ai mong muốn thực hành mà hướng tới các cấp bậc 
thiền yoga mạnh mẽ mang lại sự giác ngộ trong một 
đời người.

Khi chúng ta quy y và trở thành là người Phật 
tử, chúng ta phải tôn vinh gia đình của Chư Phật. 
Dính mắc vào bất kỳ một trong mười điều bất thiện 
nào sau khi đã quy y là làm xấu cho gia đình Phật 
Giáo. Không ai yêu cầu bạn trở thành là người Phật 
tử; bạn là một Phật tử là bởi vì bạn đã chọn như vậy. 
Do đó, bạn phải tự hội đủ các điều kiện cho chính 
mình, và mức độ tối thiểu để đánh giá là tránh mười 
điều bất thiện và rèn luyện theo mười điều thiện 
ngược lại. Tự nhận, không ai là toàn hảo, nhưng 
nếu bạn muốn cho mình là người Phật tử, thì bạn 
phải nỗ lực. Khi có điều gì đó gây ra sự vướng mắc 
hoặc giận dữ nảy sinh trong người, thì bạn nên ít 
nhất phải làm một nỗ lực để không bị bao trùm bởi 
những tâm trạng sai lạc của tâm thức và thay vào đó 
là giữ một thái độ thư thái, tự tại và thân thiết.

Rèn luyện tâm thức
Cốt tủy của Phật Pháp là rèn luyện tâm thức, 

bởi vì tất cả các nghiệp thiện và nghiệp ác của thân 
và khẩu đều bắt nguồn và được định hướng từ tâm 
thức. Nếu bạn không rèn luyện sự tỉnh thức qua các 
tiến trình tâm lý và khả năng cắt đứt các luồng tư 
tưởng xấu ác ngay khi chúng mới phát sinh, thì hai 
mươi năm thiền định trong hang động sẽ chỉ có chút 
ít giá trị mà thôi. Trước khi tìm một hang động, 
bạn cần phải tìm những phẩm chất tốt đẹp trong 

tâm thức bạn và phát triển năng lực sống theo Phật 
Pháp. Chỉ có như vậy thì việc ngồi trong hang động 
mới tốt đẹp hơn so với giấc ngủ vùi mùa đông của 
con gấu. Khi nói đến việc ẩn tu Mật Thừa (tantric) 
mà mười điều cơ bản của Phật Pháp vẫn còn ngoài 
tầm tay của bạn, thì chỉ làm cho bạn thành một trò 
cười.

Làm cho cuộc sống này trở nên hữu ích
Là con người, chúng ta có tiềm năng đạt đến sự 

giác ngộ trong một đời sống con người. Tuy nhiên, 
cuộc sống thì ngắn ngủi mà phần lớn thời gian thì 
đã trôi qua. Chúng ta phải tự hỏi chính mình rằng 
có bao nhiêu tiến bộ tâm linh mà mình đã làm trong 
cuộc đời. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, mà 
khi nó đến, chúng ta phải bỏ lại mọi thứ trừ những 
dấu tích tâm linh của các hành vi trong cuộc đời 
chúng ta. Nếu chúng ta đã thực hành và cố gắng 
sống theo Phật Pháp trong suốt cuộc đời của mình, 
hoặc thậm chí đạt được kinh nghiệm thực chứng, thì 
năng lượng đó sẽ còn lại trong tâm thức của chúng 
ta. Mặt khác, nếu chúng ta sống cuộc đời không đạo 
đức, những tư tưởng xấu và những ký ức theo dấu 
luân hồi sẽ chiếm lấy thần thức của chúng ta khi nó 
đi đến đời sống kế tiếp.

Do đó, bây giờ, trong khi chúng ta còn có khả 
năng, chúng ta nên thực hành Phật Pháp một cách 
nghiêm mật và thuần thành. Sự thực hành Phật Pháp 
sẽ mang lại sự an lạc và hài hòa cho cả chúng ta 
và cho những người xung quanh chúng ta, ngay cả 
trong cuộc đời này, và nếu chúng ta không đạt được 
giác ngộ trong cuộc đời này, nó sẽ cho chúng ta một 
kho báu kỳ diệu mà chúng ta có thể mang vào cuộc 
đời tương lai để giúp cho chúng ta tiếp tục trên con 
đường tâm linh.

Tối cùng, tương lai của chúng ta nằm trong tay 
của chính chúng ta. Hầu hết mọi người đều hoạch 
định kế hoạch tuyệt vời cho tuần tới, tháng tới và 
năm tới, nhưng điều quan trọng nhất là thực hành 
Phật Pháp ngay từ bây giờ. Nếu chúng ta làm điều 
này, thì mọi mục tiêu của chúng ta đều sẽ được 
hoàn thành. Khi chúng ta trau dồi các hành vi đạo 
đức ngày hôm nay, các luật về duyên sinh sẽ bảo 

Xem tiếp trang 202
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R ÈN LUYỆN VỀ TÂM TRÍ
Thích Tâm Châu

“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.

BIẾT ĐỊNH TÂM
“Muốn tìm ngọc châu thì phải đợi sóng lặng. Nước động thì rất 

khó tìm. Nước định trong lặng thì tâm hâu 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!” Lão Tử.

Nổi khổ ở đời không sao kể 
siết 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 thế nào, thì khi 
ấy, dầu chúng ta không chăn dắt, 
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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.

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. 

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
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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.

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, địa 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.
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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 
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”.

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 
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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.

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”.

“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”.

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

“Ý dẫn đầu các pháp, ý làm 
chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói 
năng hay hành động, khổ não tiếp 
theo sau, như xe theo vật kéo. Nếu 
với ý thanh tịnh, nói năng hay hành 
động, an lạc tiếp theo sau, như 
bóng theo sau hình.”
- Đức Phật
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TRUNG LUẬN
QUÁN VỀ Ô NHIỄM và NGƯỜI Ô NHIỄM

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

Việt dịch: THÍCH THIỆN HẠNH

(10 bài kệ)
HỎI: Trong khế kinh dạy, 

tham dục, sân nhuế và ngu si, là 
căn bản phiền não của thế gian.

Tham dục có nhiều tên gọi: 
Tên gọi đầu là “Ái”, rồi “Đắm 
trước”, rồi “Nhiễm”, rồi “Dâm 
dục”. Có bấy nhiêu tên gọi, chúng 
là những kiết sử nương tựa nơi 
chúng sanh. Chúng sanh là người 
nhiễm, tham dục là pháp nhiễm. 
Có pháp nhiễm, người nhiễm thì 
có tham dục. Còn hai pháp kia 
(sân nhuế, ngu si) cũng như vậy.

Có sân thời có người sân, có 
si thời có người si. Vì ba độc hại 
này là nhân duyên sanh khởi ba 
nghiệp. Ba nghiệp khởi sanh ba 
cõi. Bởi vậy mà có ra tất cả các 
pháp.

ĐÁP: Khế kinh tuy có nói 
danh tự ba độc, nhưng tìm cầu 
thật tánh thì không thể có được. 
Vì sao?

1. Nhược ly ư nhiễm pháp
Tiên tự có nhiễm giả
Nhân thị nhiễm dục giả
Ưng sanh tự nhiễm pháp
***
(Nếu ngoài pháp ô nhiễm
Trước tự có người nhiễm
Nhân nơi người nhiễm dục
Mới có pháp ô nhiễm)

2. Nhược vô hữu nhiễm giả
Vân hà đương hữu nhiễm

Nhược hữu nhược vô nhiễm
Nhiễm giả diệc như thị
***
(Nếu không có pháp nhiễm
Làm sao có nhiễm ô
Có hoặc không nhiễm ô
Thì người nhiễm cũng vậy)

Nếu trước quyết định đã có 
người nhiễm, thời không còn phải 
nhiễm, vì người nhiễm, trước 
đó đã nhiễm. Nếu trước quyết 
định không có người nhiễm, lại 
cũng không nên khởi nhiễm. Vì 
phải có người nhiễm trước, sau 
mới khởi sanh nhiễm. Nếu trước 
không có người nhiễm, thì không 
có người thọ nhiễm. Pháp nhiễm 
cũng vậy, Nếu trước lìa ngoài 
người nhiễm quyết định có pháp 
nhiễm; như vậy pháp nhiễm ấy 
là pháp không có nhân, thì làm 
sao khởi sanh nhiễm. Cũng như 
lửa không có củi. Nếu trước quyết 
định không có pháp nhiễm, thì 
không có người nhiễm. Bởi vậy, 
trong kệ nói: Hoặc có hoặc không 
có nhiễm, người nhiễm cũng như 
vậy.

HỎI: Nếu pháp nhiễm, người 
nhiễm, trước sau chờ đợi nhau 
sanh khởi, là việc không thể được. 
Nếu sanh ra trong cùng một lúc 
thì có lỗi gì?

ĐÁP:
3. Nhiễm giả cập nhiễm pháp
Câu thành tắc bất nhiên

Nhiễm giả nhiễm pháp câu
Tắc vô hữu tương đãi
***
(Người nhiễm và pháp nhiễm
Sanh một lúc, không đúng
Hai việc cùng lúc có
Thời mất tánh tương đãi)

Nếu pháp nhiễm và người 
nhiễm ô, cùng thành trong một 
lúc, thời không có tánh tương 
quan đối đãi nhau. Người ô 
nhiễm không có nhân mà có pháp 
nhiễm, pháp nhiễm ô không có 
nhân mà có người nhiễm ô. Cả 
hai việc đó là lẽ bình thường, vì 
nó không nhân vào đâu mà thành. 
Nếu thường thì có nhiều lầm lỗi, 
không có cách nào để giải thoát.

Lại nữa, nay sẽ dùng pháp 
“Một” và “Khác” để luận phá 
pháp ô nhiễm và người nhiễm ô. 
Vì sao vậy?

4. Nhiễm giả nhiễm pháp nhất
Nhất pháp vân hà hiệp
Nhiễm giả nhiễm pháp dị
Dị pháp vân hà hiệp
***
(Người, pháp nhiễm là một
Một làm sao hợp nhau
Người, pháp nhiễm khác nhau
Khác nhau làm sao hợp)

Pháp nhiễm và người nhiễm, 
nếu cho là do cùng một pháp hợp 
lại, hay do khác pháp hợp lại. 
Nếu một thì không thành vấn đề 
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hợp. Vì sao? Vì đã một pháp thì 
làm sao tự hợp. Như đầu ngón 
tay, không thể tự xúc chạm với 
đầu ngón tay. Nếu cho là do khác 
pháp hợp lại, thì cũng không thể 
được. Vì sao vậy? Vì do pháp 
khác hợp lại mà thành. Nếu do 
pháp khác đã thành rồi, thì không 
cần phải hợp lại nữa. Vì sao? Vì 
tuy có hợp lại mà vẫn là khác.

Lại nữa, “Một” hay ”Khác” 
cũng đều không thể được. Vì sao 
vậy?

5. Nhược nhất hữu hợp giả
Ly bạn ưng hữu hợp
Nhược dị hữu hợp giả
Ly bạn diệc ưng hợp
***
(Nếu một pháp có hợp
Ngoài bạn ra, có hợp
Nếu khác pháp, có hợp
Ngoài bạn cũng có hợp)

Nếu pháp nhiễm và người 
nhiễm là một, thì gắng gượng mà 
nói có hợp. Thì, ngoài các nhân 
duyên khác, vẫn có người nhiễm 
và pháp nhiễm.

Lại nữa, nếu một pháp, cũng 
không được có hai tên gọi pháp 
nhiễm, người nhiễm. Nhiễm là 
pháp, người nhiễm là nhân. Nếu 
người và pháp là một thì đại loạn.

Nếu pháp nhiễm và người 
nhiễm mỗi khác nhau mà có hợp, 
thì không cần các nhân duyên 
khác mà vẫn hợp. Nếu pháp khác 
mà nói có hợp, thời tuy ở xa nhau 
mà cũng có thể có hợp.

HỎI: Nếu pháp một không 
thể có hợp, điều đó có thể chấp 
nhận. Vậy thì, mắt thấy sắc, là 
hai pháp khác nhau cộng hợp?

ĐÁP:
6. Nhược dị nhi hữu hợp
Nhiễm, nhiễm giả hà sự
Thị nhị tướng tiên dị

Nhiên hậu thuyết hợp tướng
***
(Pháp khác nhau có hợp
Người, pháp hợp thành gì
Hai tướng trước vốn khác
Sau gượng nói tướng hợp)

Nếu pháp nhiễm và người 
nhiễm, trước đã quyết định có 
tướng khác nhau, sau mới có 
tướng hợp. Vậy là không có tướng 
hợp. Vì sao vậy? Vì hai tướng 
ấy, pháp nhiễm và người nhiễm, 
trước vốn đã khác nhau rồi. Sau 
mới gượng nói tướng hợp đó thôi.

Lại nữa,
7. Nhược nhiễm cập nhiễm giả
Tiên các thành dị tướng
Ký dĩ thành dị tướng
Vân hà nhi ngôn hợp
***
(Nếu nhiễm và người nhiễm
Trước đã mỗi khác nhau
Đã thành tướng khác nhau
Làm sao mà nói hợp)

Nếu pháp nhiễm và người 
nhiễm, trước đó mỗi mỗi đã thành 
biệt tướng. Ông nay vì sao nói, đó 
là tướng hợp.

Lại nữa,
8. Dị tướng vô hữu thành
Thị cố nhữ dục hợp
Hợp tướng cánh vô thành
Nhi phục thuyết dị tướng
***
(Tướng khác nhau không thành
Vì thế ông muốn hợp
Hợp tướng càng không thành
Lại nói tướng khác nhau)

Ông đã nói tướng pháp 
nhiễm, người nhiễm khác nhau 
không thành. Cho nên lại nói 
tướng hợp. Trong tướng hợp có 
lỗi, pháp nhiễm người nhiễm 
không thành. Ông vì muốn thành 
lập tướng hợp, lại nói tướng khác 

nhau. Như vậy, ông tự cho mình 
là quyết định mà lại nói ra những 
điều không quyết định. Vì sao 
vậy?

9. Dị tướng bất thành cố
Hợp tướng tắc bất thành
Ư hà dị tướng trung
Nhi dục thuyết hợp tướng
***
 (Tướng khác nhau không 

thành
Nên tướng hợp chẳng thành
Vậy, tướng khác nào nữa
Mà muốn lập tướng hợp)
Vì ở đây, trong tướng khác 

nhau của pháp nhiễm người 
nhiễm không thành; nên tướng 
hợp cũng không thành. Nay ông 
vì có tướng khác nhau nào nữa, 
mà muốn lập tướng hợp?

Lại nữa,
10. Như thị nhiễm, nhiễm giả
Phi hợp bất hợp thành
Chư pháp diệc như thị
Phi hợp bất hợp thành
***
(Như vậy nhiễm, người nhiễm
Chẳng hợp, chẳng không, 

thành
Các pháp cũng như vậy
Chẳng hợp, chẳng không, 

thành)
Cũng như tham nhiễm, sân 

nhuế, si mê cũng như vậy. Cũng 
như ba độc, tất cả phiền não, tất 
cả các pháp cũng như vậy. Không 
phải trước, không phải sau, không 
phải hợp, không phải tan. Tất cả 
đều do nhân duyên mà thành tựu.
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LUẬN VỀ PHẬT PHÁP TĂNG
Thích Chánh Lạc

P hật Pháp Tăng là nhận thức 
căn bản của người học Phật, 
cũng là sự thuyết minh tận 

cùng, trọn vẹn về Phật Pháp, tất 
cả thanh tịnh pháp đều thâu nhiếp 
vào trong đó.

Bởi vậy, Tôn giả A Để Hạp 
từ Ấn Độ sang Tây Tạng hoằng 
pháp (địa vị tương đương với Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma ở Trung Quốc); 
ngài lưu trú ở đây mấy chục năm 
và trước sau chỉ thuyết giảng vỏn 
vẹn một đề tài: Tam Bảo.

Do đó, một hôm có người 
than phiền: Tại sao Ngài cứ nói đi 
nói lại về vấn đề Tam Bảo? Vẫn 
biết lý nghĩa ấy vô cùng sâu xa 
thù thắng, nhưng chúng con đã 
được nghe quá nhiều lần, xin Tôn 
giả cho nghe đề tài khác!

Ngài trả lời: Tất cả sự tu học 
của tôi ở Ấn Độ không ngoài 
phạm vi Tam Bảo, đến Tây Tạng 
cũng chỉ với mục đích hoằng 
truyền pháp ấy. Xin hỏi quý vị 
ngoại trừ Tam Bảo ra còn có một 
thứ Phật Pháp gì nữa không?

Từ đó suy ra, Phật Pháp là 
nền tảng của sự tín ngưỡng Phật 
Giáo, nghiên cứu Phật học và tu 
hành Phật Pháp. Đây là điều kiện 
quan yếu mà người Phật tử không 
thể không nhận thức rõ ràng. 
Được vậy, người sơ cơ học Phật 
mới tránh khỏi lạc vào đường mê 
và mới hy vọng đạt đến đích cuối 
cùng của việc tu học Phật Pháp. 
Sau đây xin lần lượt giải luận về 
Phật Pháp Tăng.

Quan niệm về Phật
Phật là tiếng nói tắt theo 

phạm âm, nếu muốn đầy đủ thì 
phải nói Phật Đà. Hán văn dịch 
âm chữ Phật là Phù Đồ. Những 
nhà Cổ văn Trung Quốc thì gọi 
Phật là Phù Đồ Thị. Trong kinh 
chú thường viết Phật Đà Gia. Anh 
ngữ dịch chữ Phật từ Phạm âm ra 
là Buddha.

Ý nghĩa chữ Phật là người đã 
giác ngộ (giác giả) tức là người 
đã giác chứng triệt để các pháp, 
đầy trọn vô biên cả phước đức lẫn 
trí huệ. Cũng như người có học 
thức thì gọi là học giả hoặc tương 
tự như danh từ Thánh nhân của 
Trung Quốc. Nhưng tại sao lại 
gọi là Giác giả mà không gọi là 
Giác nhơn? Vì lẽ, Tha Thọ Dụng 
Báo Thân của Đức Phật ở khắp 
trên trời, nhân gian và siêu việt 
cả tam giới, nên không thể dùng 
phạm vi người trong nhân gian để 
hạn định.

Giác giả là danh từ ngắn gọn, 
giản đơn của Tự giác, Giác tha 
và Giác hạnh viên mãn. Tự giác 
là tròn đầy Vô sư trí. Tự nhiên 
trí và Nhất thế trí; Giác tha là 
dùng biện tài vô ngại phát xuất từ 
phương tiện trí huệ để giáo hóa 
tha nhân và làm cho họ được giác 
ngộ; Giác hạnh viên mãn là khi 
hạnh tự giác và giác tha đều viên 
mãn, phước đức và trí huệ vẹn 
toàn, tức là Phật. Do đó, Phật là 
danh từ chung dùng để tôn xưng 

tất cả những ai trong ba đời, mười 
phương phương thế giới có đủ các 
công phu, đức hạnh vừa nói trên. 
Vì thế Đức Phật thường dạy: tất 
cả chúng sanh trên đại địa cầu 
đều có thể thành Phật hay hết thảy 
chúng sanh đều là những vị Phật 
tương lai, với điều kiện là vị ấy 
phải biểu hiện bằng hành động để 
xác chứng sự đầy đủ phước huệ, 
trọn vẹn Tam Giác, chứ không 
thể căn cứ vào lý tưởng mơ hồ 
hay ngôn ngữ dối trá.

Y cứ Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni để kiến lập quan niệm 
căn bản về Phật

Trong thế giới này, vị đầy đủ 
thật đức, xứng đáng với tôn hiệu 
Phật không ai ngoài Đức Thích 
Ca Mâu Ni. Nhờ Ngài, chúng ta 
mới biết được chư Phật trong ba 
đời và mười phương.

Tượng Ngài thường được tôn 
thờ ngay tại Chánh điện của mỗi 
chùa. Thích Ca là họ, ý dịch là 
Năng hay Năng Nhân nghĩa là 
rất yêu thương dân vật1. Thực 
ra, vào thời xa xưa Ngài thuộc 
dòng họ Cù Đàm, cũng dịch là 
Kiều Đạt Ma hay Kiều Đàm Di, 
họ Thích Ca là một chi nhánh từ 
đây mà ra. Mâu Ni (cũng đọc là 
Mưu Ni) dịch ý là Tịch Mặc, vì 
Phật luôn luôn ở trong cảnh tịch 
định (Phật tâm thường tại định, 
vô hữu bất định thời). Vả lại tất 
cả những lời giảng dạy của Phật 
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đều y vào định huệ, vì lợi ích 
cho trời và người mà nói, nên 
gọi là Tịch Mặc. Nguyên Ngài 
tên Tất Đạt Đa (Siddhattha hay 
Siddhartha – in Sanskrit), dịch ý 
là thành tựu tất cả (nhất thế nghĩa 
thành). Người bấy giờ quen gọi là 
Cù Đàm Tất Đạt Đa, nhưng để tỏ 
lòng kính ngưỡng thì thường tôn 
xưng là Thích Ca Mâu Ni hay 
Thích Ca Văn Phật (Văn tức là 
Mâu Ni).

Căn cứ vào lịch sử, Đức Phật 
ra đời ở miền Trung Ấn Độ, thuộc 
nước Ca Tỳ La (gần Nepal). 
Thân sinh Ngài là vua Tịnh Phạn 
(Suddhodana), thân mẫu là hoàng 
hậu Ma Gia (Maya). Ngài thành 
Phật dưới gốc cây Bồ Đề (The 
Tree of Wisdom) ở nước Ma Kiệt 
Đà. Lần thuyết pháp giáo hóa đầu 
tiên của Phật tại Lộc Uyển (Deer 
Park), nước Ba La Nại (Benares). 
Sau đó, trong suốt 45 năm Ngài 
đi khắp đó đây để hóa độ…

Tra chứng lịch sử, chúng ta 
thấy quả thật một bậc giác ngộ 
(Buddha) đầy đủ vô lượng phước 
đức và trí huệ như thế chứ không 
phải là một nhân vật ức tưởng 
viễn vông. Do đó, quan niệm căn 
bản về Đức Phật hoàn toàn được 
xây dựng trên nền móng của sự 
thật muôn đời ấy.

TIN CHẮC RẰNG THÍCH CA 
MÂU NI LÀ VỊ GIÁC NGỘ VÔ 
THƯỢNG, CHÂN CHÁNH VÀ 
CÙNG KHẮP

Không như người thường tin 
ngưỡng những vị cổ nhân có học 
vấn, đạo đức, công nghiệp, chúng 
ta tin Phật là bậc đã chứng A Nậu 
Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. 

A Nậu Đa La: vô thượng, 
không ai bằng, không gì hơn…

Tam Miểu: biến, cùng khắp.
Tam Bồ Đề: chánh giác, giác 

ngộ chân chánh.
Giác là không mê mờ, để phân 

biệt với phàm phu (bất giác).
Chánh giác để khu biệt với sự 

tà giác của ngoại đạo. Biến chánh 
giác là sự giác ngộ chân chánh, 
cùng khắp, hàng Nhị Thừa tuy 
có chánh giác nhưng chưa cùng 
khắp. Từ sơ địa Bồ Tát trở lên có 
thể gọi là bậc Biến chánh giác, 
song chưa cứu cánh (cùng tột, rốt 
ráo) nên còn HỮU THƯỢNG, 
chỉ có Phật là bậc Diệu Giác, trọn 
vẹn mới được tôn xưng là VÔ 
THƯỢNG.

Chúng ta tin Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni quả thật là vị tối cao 
vô thượng, giác ngộ triệt để về 
sự lý, tánh tướng của các Pháp, 
trong đời này tuyệt đối không tìm 
ra được một nhân vật thứ hai.

Người đời không hiểu biết 
về Phật nên cho rằng Thần hơn 
Phật; kỳ thật, Thần là một loại 
chúng sanh trong lục đạo (Trời, 
Người, A Tu La, Bàng sanh, Ngạ 
quỷ và Địa ngục) không sao so 
sánh được với Phật.

TỲ LÔ GIÁ NA, ĐẠI NHẬT 
hoặc LÔ XÁ hay KIM CANG 
TRÌ đều là tên hiệu khác của 
ĐỨC THÍCH CA MÂU NI.

Tỳ Lô Giá Na là Báo Thân 
của Đức Thích Ca, Mật Giáo lấy 
năm phương (Đông, Tây, Nam, 
Bắc và Trung Ương), năm vị Phật 
(A Súc, Di Đà, Bảo Sanh, Bất 
Không và Đại Nhật) tượng trưng 
cho năm trí (Đại Viên Kính Trí, 
Diệu Quan Sát, Bình Đẳng Tánh, 
Thành Sở Tác và Pháp Giới Thể 

Tánh Trí), sự thật mỗi Đức Phật 
đều đầy đủ cả 5 trí. Lại có thuyết 
cho Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân 
Phật, thực ra, Pháp Thân (tức 
Pháp Tánh Thân) cùng khắp mọi 
nơi không tên không tướng (vô 
tánh vô danh).

Danh hiệu Tỳ Lô Giá Na 
trong Kinh Hoa Nghiêm chính là 
Tha Thọ-Dụng Thân2 của hàng 
Thập Địa Bồ Tát hiện thân thuyết 
pháp. Gần đây có những bản dịch 
của Tây Tạng còn cho Tỳ Lô Giá 
Na là Hóa Thân Phật. Vì ý dịch 
danh từ Tỳ Lô Giá Na là Quang 
Minh Biến Chiếu, do đó, lại dịch 
Ma Ha Tỳ Lô Giá Na là Đại Nhật. 
(Ma Ha: Đại; Tỳ Lô Giá Na: 
Quang Minh Biến Chiếu; Nhật: 
mặt trời). Ngày xưa có nơi dịch 
là Lô Xa Na hoặc Phệ Lô Giá Na 
chẳng qua là cách dịch sai khác 
về một âm. Ngoài ra còn gọi Tỳ 
Lô là Thanh Tịnh Pháp Thân, Xá 
Na là Viên Mãn Báo Thân, cả hai 
đều không đúng.

Những người học Mật Giáo 
Tây Tạng tôn sùng Đa Kiệt 
Khương Phật (Kim Cang Trì), có 
nghĩa là cầm chày Kim Cang để 
hàng phục tất cả ma oán. Đó là y 
vài đức tính đại hùng, đại lực đầy 
đủ vô lượng công đức, vô biên 
phương tiện diệu dụng của chư 
Phật mà nói.

Nên biết tất cả chư Phật đều 
có Kim Cang thân, Y vào sự biểu 
thị công đức rộng lớn của Báo 
Thân Đức Thích Ca Mâu Ni nên 
có nhiều danh xưng khác nhau. 
Vì thế, không nên cho rằng ngoài 
Phật Thích Ca còn có Phật khác. 
Người đời thường phân biệt ra 
nhiều Phật và chấp đây là Báo 
Thân Phật nói Kinh, họ đâu biết 
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mỗi một vị Phật có ba thân, ba 
thân nguyên là một Phật.

Nhờ tin vào sự chỉ dạy của 
ĐỨC THÍCH CA MÂU NI nên 
biết được chư Phật: A Di ĐÀ, 
DƯỢC SƯ, NHIÊN ĐĂNG v.v… 
chư Phật Đều Bình Đẳng.

Hầu hết người học Phật đều 
nghe qua lời dạy này của Đức 
Thích Ca, trong Kinh A Di Đà:

Cách thế giới chúng ta 10 
vạn ức cõi Phật, về hướng Tây, 
có một cõi Phật tên là Cực Lạc, 
vị Giáo Chủ của cõi ấy danh hiệu 
là A Di Đà. A Di Đà có nghĩa là 
vô lượng (không tính lường, nghĩ 
bàn được) như: Vô lượng quang, 
vô lượng thọ, vô lượng công đức 
tướng hảo. Đây là nói về Đức 
Phật A Di Đà. Ngoài ra còn có vô 
lượng các vị không thoái chuyển 
Bồ Tát v.v…

Về phương Đông có thế giới 
Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược 
Sư. Chúng ta niệm Chú Dược 
Sư để được bình an, sống lâu. 
Hai vị Phật vừa kể hiện là Giáo 
Chủ và đang giáo hóa ở một thế 
giới khác; Tiểu Thừa Giáo không 
thừa nhận có Phật ở thế giới khác, 
nhưng với Đại Thừa thì đó là một 
vấn đề vô cùng phổ biến.

Hiện nay khoa học chứng 
minh rằng ngoài thế giới chúng 
ta còn có hằng sa thế giới khác, 
đương nhiên trong những thế giới 
ấy cũng có nhiều vị Phật đang 
hóa độ vậy.

Ở thế giới này, nhiều kiếp về 
trước đã từng có các Đức Phật: 
Nhiên Đăng, Tỳ Bà Thi, Thi Khí 
v.v… xuất hiện để giáo hóa. Tất 
cả các điều trên là do Đức Thích 

Ca chỉ bày cho chúng ta trong 
kinh điển và đều là những sự thật 
muôn đời. Vì lẽ, Ngài là người 
đã thành tựu Vô Thượng Chánh 
Biến Giác nên hết thảy những gì 
Ngài nói ra đều phát xuất từ trong 
chân tâm đại giác ấy, do đó, tuyệt 
nhiên không bao giờ sau quấy, hư 
giả.

Tất cả chư Phật đều như nhau, 
vì các Ngài đều đầy đủ tam giác 
(Tự giác, Giác tha và Giác hạnh 
viên mãn) vẹn toàn muôn hạnh.

PHẬT LÀ QUẢ VỊ CAO TỘT. CUỐI 
CÙNG SAU KHI ĐÃ TRẢI QUA 
VÔ SỐ KIẾP TU HẠNH BỒ TÁT, 
ĐỪNG NHẦM LẪN HOẠT PHẬT… 
của thế gian với ĐỨC PHẬT.

Thành Phật là một vấn đề Vô 
cùng khó khăn. Không phải tự 
xưng, tự tôn, tự phong hay người 
khác tôn phong mình là Phật tức 
thì nghiễm nhiên trở thành Phật 
ngay. Muốn thành Phật hành giả 
trước hết phải tu tập để tích lũy 
phước đức và trí tuệ, trải qua 10 
cấp bậc Thập Trú (Phát Tâm Trú, 
Trị Địa Trú, Tu Hành Trú, Sanh 
Quí Trú, Phương Tiện Cụ Túc 
Trú, Chánh Tâm Trú, Bất Thoái 
Trú, Đồng Chơn Trú, Pháp Vương 
Tử Trú và Quán Đỉnh Trú), 10 
cấp Thập Hạnh (Hoan Hỷ Hạnh, 
Nhiêu Ích, Vô Sân Hận, Vô Tận, 
Ly Si Loạn, Thiện Hiện, Vô 
Trước, Tôn Trọng, Thiện Pháp 
và Chơn Thật Hạnh) 10 bậc Hồi 
Hướng (Cứu Hộ Nhất Thế Chúng 
Sanh, Ly Chúng Sanh Tướng, 
Bất Hoại, Đẳng Nhất Thế Phật, 
Chí Nhất Thế Xứ, Vô Tận Công 
Đức Tạng, Tùy Thuận Bình Đẳng 
Thiện Căn, Tùy Thuận Đẳng 

Quán Nhất Thế Chúng Sanh, 
Chân Như Tướng, Vô Phước Giải 
Thoát và 4 Pháp Giới Vô Lượng 
Hồi Hướng), đó là vị Bồ Tát của 
A Tăng Kỳ3 kiếp thứ nhất.

Từ sau Thập Hồi Hướng, trải 
qua Bốn Gia Hạnh Vị (Noãn, 
Đĩnh, Nhẫn và Thế Đệ Nhất) vào 
sơ địa đến địa thứ 7 (Hoan Hỉ 
Địa, Ly Cấu, Phát Quang, Diệm 
Huệ, Nan Thắng, Hiện Tiền, 
Viễn Hành, Bất Động, Thiện Huệ 
và Pháp Vân Địa), đó là A Tăng 
Kiếp thứ hai của Bồ Tát.

Từ Bồ Tát thất địa đến thành 
Phật. Đây là A Tăng Kỳ kiếp thứ 
ba. Như vậy là một vị Bồ Tát cần 
phải trải qua thời gian ba đại kiếp 
tu hành mới đoạn hết sạch tất cả 
CHƯỚNG CHẤP, hoàn thành 
mọi công đức để đạt đến Phật vị. 
Xem thế đủ biết thành Phật đâu 
phải là vấn đề dung dị. Sở dĩ thân 
tướng của Đức Thích Ca Mâu Ni 
được tự trang nghiêm bằng 32 
tướng chính và 80 nét phụ chính 
là do công hạnh tu hành Bồ Tát 
Đạo của Ngài trên một quá trình 
dài lâu thực sự chứ đâu phải bằng 
ngôn từ xưng tán giả tạm của thế 
nhân.

Đời nay, khi thấy hành giả 
có chút ít thiền định thần thông, 
phước đức thế tục thì liền tôn 
xưng là Hoạt Phật. Về triều đại 
nhà Thanh ở Trung Hoa xưng hô 
hoàng đế là Phật Gia, Thái hậu 
là LÃO PHẬT GIA. Các vị Đạt 
Lai Lạt Ma của Tây Tạng cũng 
gọi là Phật Gia. Đó chẳng qua chỉ 
vì muốn tỏ bày lòng tôn kính nên 
tưởng tượng rằng HỌ là chư Phật 
ứng thế mà thôi. Tưởng tượng 
chứ không là sự thật!
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Đứng về mặt pháp tánh, tất 
cả các pháp đều là Phật, hết thảy 
hữu tình chúng sanh đều có tánh 
năng thành Phật, do đó, tất cả 
chúng sanh đều là những vị Phật 
tương lai (sẽ thành).

Người học Phật, nếu hiểu 
rõ giáo lý, quân bình định huệ, 
chứng tỏ bằng hành động một số 
công đức tương đối thì cũng có 
thể gọi là TƯƠNG TỰ PHẬT. 
Danh từ HOẠT PHẬT, đại khái 
có lẽ phát xuất từ đây.

Nếu đứng về mặt thực tế với 
lối nhìn nghiêm cách thì hành giả 
phải thật hành Bồ Tát Hạnh trải 
qua ba đại vô số kiếp, đạt đến quả 
vị cứu cánh mới có thể tôn xưng 
là PHẬT.

ĐỜI NAY, KHI THẤY HÀNH GIẢ 
CÓ CHÚT ÍT THIỀN ĐỊNH THẦN 
THÔNG, PHƯỚC ĐỨC THẾ TỤC 
THÌ LIỀN TÔN XƯNG LÀ HOẠT 
PHẬT.

Đấy là lý do tại sao chúng ta 
không nên nhầm lẫn Đức Phật 
với các danh xưng thiếu nghiêm 
túc nhưng thừa tính tự tôn của thế 
gian.

PHẬT LÀ VỊ ĐẠI THÁNH 
TRÊN CHƯ VỊ THÁNH CỦA 
TAM THỪA4, NGƯỜI TRỜI 
đều là Phàm Phu nên tuyệt đối 
không thể đem Thánh Triết thế 
gian so sánh với PHẬT.

Với nhãn quang giác ngộ của 
Phật, tất cả Lục Phàm (6 cõi phàm, 
cũng gọi là Lục Đạo, ở trong 
Tam Giới (Dục, Sắc và Vô Sắc 
Giới) gồm có: Trời, Người, A Tu 
La, Bàng Sanh, Ngạ Quỷ và Địa 
Ngục. Đối lại với Lục Phàm có 
Tứ Thánh, ở ngoài Tam Giới. Tứ 

Thành là Thanh Văn, Duyên Giác, 
Bồ Tát và Phật). Tam Giới, Trời, 
Thần, Tiên… đều thuộc cõi phàm 
trong thế gian. Các vị Giáo Chủ 
của các tông giáo chẳng qua chỉ là 
các vị Thánh thuộc Nhơn đạo hoặc 
Thiên đạo, nghĩa là còn làm chúng 
sanh trong Tam Giới, Lục Đạo. Đó 
là điều mà các học giả phải hết sức 
thận trọng đừng bao giờ lẫn lộn về 
giá trị của vàng thau!

Sở dĩ chúng ta cần phải nhận 
thức một cách th ấu triệt như thế, 
vì bản chất Phật Đà là sự kết tụ 
của vô biên công đức thanh tịnh, 
vô lậu trong hằng sa kiếp số mà 
thành.

KHÔNG THỂ XEM ĐỨC PHẬT 
NHƯ CÁC VỊ THẦN của NHẤT 
và ĐA THẦN GIÁO.

Đối với vũ trụ vạn hữu Đức Phật 
rõ biết tường tận, cứu cánh, nên tôn 
hiệu của Ngài là Vô Thượng Biến 
Chánh Giác. Ngài cũng là người 
đã và đang giáo hóa tất cả hữu tình 
để tiến dẫn họ hướng về quả vị ấy 
(Biến Chánh Giác).

Vũ trụ tuyệt nhiên không thể 
do một vị Thiên Thần tự ý sáng 
tạo và làm chủ như Nhất Thần 
Giáo chủ trương, cũng không 
phải như Đa Thần Giáo nói: Phật 
là một trong nhiều vị Thần của vũ 
trụ.

Thật là một điều sai lầm trầm 
trọng khi người đời vì mang nặng 
tính chất mê tín vào Nhất Thần 
hoặc Đa Thần rồi từ đó họ tự cho 
rằng Phật, Bồ Tát cũng là Thần 
không hơn không kém.

(Bài tham luận về PHẬT, 
PHÁP, TĂNG sẽ đăng tiếp 
trong các kỳ tới).

(Endnotes)
1 Tổ tiên của Ngài khi còn là Thái 

Tử, vì có lòng nhân đạo nên được 
mọi người mến chuộng và từ đó 
lập thành một quốc gia. Thân sinh 
vị Thái Tử ấy thấy vậy nên gọi con 
mình là Năng Nhân rồi lấy đức 
tính này làm họ luôn.

2 Báo thân phân nhị: Tự thọ nội 
chứng pháp lạc chí thân, danh vi 
Tự Thọ Dụng Báo Thân. Đối ư sơ 
địa dĩ thượng Bồ Tát ưng hiệu chí 
Báo Thân, danh vi Tha Thọ Dụng 
Báo Thân. Thử dữ ứng trung chí 
Thắng Ứng thân đồng thể dị danh: 
Báo thân có hai loại:
Tự Thọ Dụng Báo Thân là thân tự 
mình hưởng thọ nguồn vui vi diệu 
của những pháp đã chứng ngộ.
Tha Thọ Dụng Báo Thân là thân 
do các vị Bồ Tát từ sơ địa trở 
lên ứng hiện. Thân này (Tha Thọ 
Dụng) cùng với Thắng Ứng Thân 
đồng thể khác tên.

3 A Tăng Kỳ: vô số kiếp
4 Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát 

Thừa

LỜI PHẬT DẠY

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

“Bí quyết của sức khỏe 
cho cả thân và tâm là không 
tiếc nuối về quá khứ, mà 
cũng không lo lắng về tương 
lai, mà hãy sống một cách 
chính đáng và trân trọng ở 
giây phút hiện tại.”
- Đức Phật
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VÔ ĐỀ…
Thích Viên Thành khảo cứu

THƯỜNG KHÔNG
Tâm hồn được thảnh thơi
Tỉnh tọa ngắm mây trời
Buông cái tôi nhỏ bé
Mới thấy mình muôn nơi

Chén muối không hề mặn
Với lượng nước dòng sông
Tội lỗi lầm bé nhỏ
Thấy cõi lòng mênh mông

Tý nóng giận vô thường
Như nắng vỡ màng sương
Khi lương tâm thức tỉnh
Quán chiếu hiểu tỏ tường

Cảm ơn người biếu tặng
Đau thương cùng hạnh phúc
Hôm sau khi thức dậy
Còn có gọi cho nhau
[VT. Mậu Tuất 2018]

Muốn thấy mười phương tất cả Phật
Muốn được vô tận công đức lâm
Muốn diệc chúng sanh hết thảy khổ
Phải nên mau phát Bồ Đề tâm.

Tinh thần Thiền Trúc Lâm của Phật Hoàng – 
Trần Nhân Tông đã thể hiện trong bài kệ:

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.

Tạm dịch:

Sống ở trên đời theo hoàn cảnh mà vui với đạo
Đói thì ăn, mệt thì ngủ
Của báu sẵn có trong nhà khỏi tìm kiếm
Đứng trước cảnh vật mà vô tâm thì không phải 

hỏi Thiền là gì.
Dịch thơ:
Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên,
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.

“Hữu vi là pháp vô thường
Sớm còn tối mất vô phương vững bền
Một khi sinh diệt đã xong
Niết bàn an lạc thong dong tháng ngày”.

“Người xưa nay đã còn đâu
Chỉ còn bóng hạc lòng sầu tiếc thương
Ra vào lòng dạ vấn vương
Bóng hình Hiền sĩ du phương vô cầu.”

“Sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ 
người như huyễn. 

Tử sinh nào có, nương thuyền từ độ kẻ trong 
mê”

Trẻ trung nào biết “sắc không”, 
Mỗi khi xuân đến gửi lòng trăm hoa. 
Chúa Xuân rõ mặt bây giờ, 
Tịnh tâm lặng ngắm sân chùa hoa bay.

Tiền bạc ngọc ngà  Mua thuốc được, không mua 
được sức khỏe

Tiền bạc ngọc ngà  Mua nhà cửa được, không 
mua được hạnh phúc an lạc

Tiền bạc ngọc ngà  Mua xe ngựa được, không 
mua được an toàn vận hành

Tiền bạc ngọc ngà  Mua vật chất được, không 
mua được bình an tâm hồn 
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Tiền bạc ngọc ngà  Mua tạm gì cũng được, 
không mua được sanh tử, để thấy:

Xuân đời thoáng vội qua mau
Tóc xanh nay đã pha màu bạc sương
Mừng xuân Di Lặc miên trường
Lên đường an lạc là phương thanh bình.

Chư ác mạc tác, tuế bình an
Chúng thiện phụng hành, niên niên như ý
Niên niên như ý: Vì Phật thánh tiếp nối hậu lai
Vì vạn thế khai mở thái bình

Trời thêm tuổi mới người thêm thọ
Xuân khắp mọi nơi phúc khắp nhà
Vào cửa Phật đem lòng hỷ xã
Ra cổng chùa giữ dạ từ bi.

Tiếng kinh thức tỉnh người mê muội
Lời Phật khuyên răng kẻ lạc đường

Tết đến vui trăm điều như ý
Xuân sang mừng vạn sự thành công

Thế gian đâu có thường hằng
Có sanh có diệt có thăng có trầm
Quen nhau còn chút nghĩa nhân
Quý nhau giữ chút tình thâm chân thành
 
Làm phải phải làm làm việc phải
Nói hay hay nói nói điều hay.

Phụ mẫu thâm ân chung hữu biệt,
Phu thê nghĩa trọng diệc phân ly. 
Nhân sinh tự điểu đồng lâm túc, 
Đại hạn lai thời các tự phi.
(Cha mẹ ân sâu rồi cũng khuất,
Vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly. 
Nhân sinh như chim chung cành đậu (vội), 
Đại nạn tới đầu đều tự bay.)

Hay là:

Cha mẹ ân sâu đành vĩnh biệt,
Vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly.
Đời người như chim rừng chung ngũ,
Duyên đến phần ai nấy tự bay).

Một gương mặt đẹp... sẽ già đi
Một thân hình hoàn hảo... sẽ thay đổi
Nhưng một tâm hồn đẹp... thì mãi là tâm hồn 

đẹp
Ta có thể xây thêm... một ngôi nhà lộng lẫy, chất 

tranh ảnh đầy phòng.
Nhưng không thể dùng vàng... để mua lại những 

thân tình cũ.
Hối hận là TỐT... như không làm điều xấu còn 

TỐT HƠN
Lắng lòng nhẫn một chút thôi, 
Sẽ nghe trời đất mở lòng thương yêu.

Hỏi: Kính bạch thầy, con nghe nói người tu 
hành hay bị bốn thứ ma làm chướng ngại, nhưng 
con không hiểu bốn thứ ma đó là gì? Cúi xin thầy 
từ bi giải đáp cho con rõ.

Đáp: Trong Kinh Bát Đại Nhơn Giác có câu 
nói: “Tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục”. Nói bốn 
loại ma đó là: Phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma 
và tử ma.

Bốn loại ma nầy, làm chướng ngại cho người tu 
hành rất lớn.

Thứ nhứt là phiền não ma. Đây là ma trong 
tâm của mỗi người. Phiền não gồm có rất nhiều 
loại, nhưng không ngoài hai loại chính: căn bản 
phiền não và tùy phiền não. Căn bản là gốc rễ. Tức 
là những loại: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đây 
là những loại có gốc rễ sâu dày thật khó trừ khó 
đoạn. Chính nó là nguyên nhân gây ra cho người ta 
phải đau khổ triền miên.

Còn tùy phiền não, thì nhẹ hơn, nhưng chúng 
nó cũng gây ra cho người ta luôn luôn bất an. Chúng 
gồm có 20 thứ. Cường độ của chúng, cũng có loại 
mạnh loại yếu. Nên các nhà Duy Thức chia chúng 
ra làm ba loại: tiểu tùy, trung tùy và đại tùy.

Về tiểu tùy thì có 10 thứ: phẩn, hận, phú, não, 
tật, xan, cuống, siểm, hại, kiêu.

Trung tùy gồm có 2 loại: vô tàm và vô quý.
Đại tùy gồm có 8 thứ: điệu cử, hôn trầm, bất tín, 

giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri.
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Thứ hai là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma gồm có: 
sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tại sao gọi 5 thứ nầy 
là ma? Vì 5 thứ nầy không thật có mà người ta cố 
chấp cho là thật có, rồi từ đó mà tạo nghiệp thọ khổ 
nên gọi nó là ma.

Thứ ba là thiên ma. Đây là loại ma vương 
ở cõi trời Dục giới. Chúng có khả năng biến hóa 
khuấy phá nhiễu loạn làm trở ngại sự tiến đạo của 
hành giả. Loại ma nầy, khuấy phá Phật khi Phật sắp 
thành đạo. Vì bọn chúng không muốn cho ai thoát 
khỏi ngũ dục. Chúng thấy ai tu hành tinh tấn, không 
còn mê đắm ngũ dục lạc thế gian, thì chúng thường 
hay khuấy phá.

Thứ tư là tử ma. Tử ma là ma chết. Con người 
sau khi chết thành loài ma quái yêu tinh khuấy 
nhiểu làm người ta sợ hãi sanh bệnh v.v… Hoặc 
người đang tinh tấn tu hành, bỗng bị vô thường xảy 
đến bệnh hoạn hay tai nạn rồi ngã ra chết làm trở 
ngại dở dang sự tu hành đó cũng thuộc về tử ma.

Nói tóm lại, bốn loại ma nầy, lực dụng của 
chúng đều làm chướng ngại lớn trên bước đường 
tu tiến của hành giả. Vì bọn chúng khuấy nhiểu mà 
làm cho người tu hành khó được giải thoát.

Một đời không tu muôn đời khổ
Một ngày vô đạo vạn ngày sầu
Gần mực đen gần đèn thì sáng
Ở bầu tròn ở ống thì dài

Có duyên thà xấu mà yên
Còn hơn đẹp đẽ như tiên bị khùng   
Có đức mặc sức mà ăn
Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm

Cảnh phân ly đố ai tránh khỏi
Sự tiếc thương bao nỗi sầu bi
Cửa ải tử sanh rồi sẽ đến
Bao nhiêu lâu nữa gặp quan tài

Có ai đâu chịu lo cái chết
Lúc sống còn thăm viếng đó đây
Một kiếp không tu muôn kiếp khổ
Phiên mình kế đến có ai hay

Cuộc đời bịnh tử khó từ
Sống qua ngày chờ qua đời   

Sống qua ngày chờ vô hồm   
Sống qua ngày chờ xuống mồ

Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn
Tình nặng tình sâu tình vẫn tan
Rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết
Người hứa người thề người vẫn quên

Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết
Tuyết rơi tuyết phủ tuyết cùng tan
Hoa nở hoa rơi hoa lại tàn
Tình đẹp tình sâu tình cũng tan

Người đẹp người xấu người cũng hết
Kẻ giàu nghèo cũng sạch sành sanh.

Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật
Lòng từ bi nao nức bỗng dâng trào
Nhìn khói hương nghi ngút tận bàn cao
Thầm khấn nguyện chúng sanh đời bớt khổ

NHƯ LAI
Như Lai là đến tùy duyên
Là đi tự tại giữa miền hư không 
Tựa như những giọt nắng hồng
Vô tư xuống chốn dương trần rồi tan 

Mưa rơi từ phía cuối ngàn,
Rồi mưa trở lại vô vàn từ mây 
Vô thường gió thổi mây bay,
Vô thường mây lại đến ngày kết mưa 

Mùa đi mùa lại sang mùa,
Hoa luân hồi nở như chưa đã từng 
Như Lai vào cõi sắc không,
Đã từ vô thủy vô chung dặm trường.

Trong quy luật tự nhiên của đất trời, trải qua quá 
trình sanh-trụ-dị-diệt hoặc thành-trụ-hoại-không. 
Đối với thời tiết phân định Xuân sanh, Hạ trưởng, 
Thu thâu, Đông tàng. Con người cũng theo chu kỳ 
sanh-lão-bệnh-tử không ai tránh khỏi. Nếu chúng 
ta được tuần tự sanh rồi già, già rồi bệnh, bệnh rồi 
chết, như thế cũng đã là hạnh phúc lắm rồi, nhưng 
có biết bao người đâu dễ được vậy?

Có một phú ông đến xin Hòa thượng Tiên Nhai 
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chữ viết để mừng thọ vào đầu Xuân. Ngài hạ bút:
Ông chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắt 

chết.
Phú ông xem qua không mấy hài lòng: 
– Trời! Tôi nhờ ngài viết chúc thọ, mong được 

phước lành mừng Xuân, sao lại đùa giỡn như thế?
Hòa thượng từ tốn bảo:
– Chữ tôi viết có ý nghĩa tốt lắm đó. Giả như 

con trai ông chết trước ông, chắc là ông đau khổ 
hết sức. Và nếu cháu nội ông chết trước con ông, 
thì ông và con ông cũng rất đau lòng. Nếu như nhà 
ông đời nào cũng chết có thứ tự như chữ tôi viết. Đó 
gọi là hưởng tận tuổi trời, mới thực sự hưng vượng.

Phú ông đổi buồn thành vui liền nói: 
– À! Có lý.
Thói thường ở đời, khi sanh ra thì người vui, 

nên họ tổ chức ăn mừng sinh nhựt. Chết thì người 
buồn sợ, làm lễ tang ma, khóc kể thảm thiết. Khi 
cúng giỗ chạp gọi là kỵ. Song, sanh tử là quy luật tự 
nhiên. Nếu ai ai cũng hưởng tận tuổi trời theo thứ tự 
không phải là phước đức lớn sao?

Với năm mới, chúng ta thường chúc mừng cho 
nhau có thêm một tuổi, như câu đối của người xưa 
để lại:

Thiên tăng tuế nguyệt, nhơn tăng thọ.
Xuân đáo càn khôn, phúc đáo gia.
“Trời tăng năm tháng, người tăng thọ.
Xuân đến nhân gian, phước đến nhà”.
Điều đó chỉ là sự ước mơ và tham muốn của con 

người cầu mong được sống lâu và hưởng phước. 
Nhưng phước hay thọ đâu phải từ trời ban? Mà do 
chính con người biết ăn ngay ở lành, biết tu nhân 
tích đức, biết gieo nhân để hái quả. Tuy nhiên trong 
cảnh giới vô thường, duyên sanh như huyễn, không 
gì bền vững lâu dài. Ông bà ta đã từng nhắc nhở: 

“Mỗi năm mỗi tuổi, như đuổi Xuân đi,” thì 
đâu có gì giữ mãi nét thanh xuân duyên dáng, hồn 
nhiên, thơ mộng như thuở ban đầu.

Đại sư Thiên Tùng (  1531—1588) 
thế danh Minh Đắc, hiệu Nguyệt Đình, Tổ đời thứ 
28, Tông Thiên Thai ( )  từng bảo:

Kim triêu tận đạo thiêm nhứt tuế,
Ngô đạo như kim giảm nhứt niên.

(Sáng nay người bảo thêm một tuổi,
Tôi nói ngày này bớt một năm).

Thiền sư Mãn Giác đời Lý:
Mạc vị Xuân tàn, hoa lạc tận.
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.
“Chớ bảo Xuân qua hoa rụng hết,
Ngoài sân đêm trước nở cành mai”.
Chớ bảo xuân qua hoa rụng hết là Pháp tánh 

thường nhiên,
Ngoài sân đêm trước nở cành mai là Pháp thân 

thường tại.

XUÂN TÂM

Thử hỏi năm nào năm mới sang?
Bốn mùa hoa nở với thời gian
Trong bầu Xuân sắc đi rồi đến.
Từ thuở xưa sau vẫn ngút ngàn!

Như vậy có gì phải đón đưa?
Với lời chúc tụng biết sao vừa?
Trăm hoa, trăm cảnh, trăm ong bướm
Chớ đuổi tâm theo ý lọc lừa!

Đêm lại ngày qua những tháng năm
“Bình thường là Đạo”, khỏi đi tầm
Ngoài Tâm không Phật, không cầu khẩn
Y giáo phụng hành Đức với Nhân.

Chân lý ngàn xưa vẫn tiếp truyền
Thiền tâm vằng vặc ánh trăng huyền
Xưa nay Tự Tánh hằng soi chiếu
Nếu biết quay đầu, thấy Bổn nguyên.

Một niệm không cầu, cũng chẳng mong,
Xuân đi, Xuân đến, mặc xoay vòng.
Giữ lòng thanh thản, không lo nghĩ,
Ấy buổi êm đềm nơi cửa Không.
[Xuân Bính Dần 1986]

Thích Giác Nguyên:
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LỜI PHẬT DẠY

Chung nhật tầm Xuân bất kiến Xuân
Mang hài đạp phá lãnh đầu vân
Quy lai ngẫu bả mai hoa khứu
Xuân tại chi đầu dĩ thập phân.
(Trọn suốt ngày tìm chẳng thấy Xuân
Giày gai đạp nát đỉnh mây ngần
Trở về bỗng thấy hương mai rộ
Rõ thật đầu cành trọn Ý Xuân).

Lên thuyền Bát Nhã
Trần gian một chốn trú thân,
Bao năm ta đến một lần mà thôi.
Trần gian muôn vạn đau sầu,
Bao năm ta giữ được gì riêng ta.

Hãy nên quán chiếu sâu xa,
Lên thuyền Bát Nhã vượt qua sanh già.

Giác ngộ rồi người trở về đâu
Giác ngộ rồi người sẽ làm chi
Giác ngộ rồi xác bỏ lại đây
Giác ngộ rồi nguyện lực y nguyên
Rửa sạch thân tâm, Sám hối tam nghiệp
Phát Bồ đề tâm, thượng hoằng hạ hóa
Hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự
Báo tứ ân cứu tam đồ
Tam tu tịnh giới
Nhiếp luật nghi giới, 
nhiếp thiện pháp giới, 
nhiêu ích hữu tình giới

Niệm Phật giả cảm Phật chi ân
Lễ Phật giả kính Phật chi đức
Trì giới giả hành Phật chi hạnh
Tụng kinh giả minh Phật chi lý
Tọa thiền giả hành Phật chi hạnh
Tham thiền giả ngộ Phật chi tâm
Thuyết Pháp giả mãn Phật chi nguyện.

Thiền Sư Từ Đạo Hạnh:

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

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

Thích Viên Thành khảo cứu

“Pain is certain, suff ering is optional.” 
- Gautama Buddha
“Đau đớn là nhất định, đau khổ là tùy 
tiện.”
- Đức Phật
We are what we think. 
All that we are arises with our thoughts. 
With our thoughts, we make the world.
Buddha

Chúng ta là những gì chúng ta nghĩ.
Mọi sự khởi phát từ tư tưởng chúng ta.
Với tư tưởng ấy, chúng ta tạo ra mọi sự 
thế gian.
Đức Phật

Do not dwell in the past, do not dream 
of the future, concentrate the mind on 
the present moment.
Buddha

Đừng níu kéo quá khứ, đừng mơ tưởng 
tương lai, hãy tập trung vào giây phút 
hiện tại.
Đức Phật
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BÙI GIÁNG

Chào Nguyên Xuân

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

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

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

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

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

Hỏi rằng: người ở quê đâu
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đương đợi bước ai đi vào
Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân

Hư vô và vĩnh viễn

Cũng vô lý như lần kia dưới lá
Con chim bay bỏ lại nhánh khô cành
Đời đã mất tự bao giờ giữa dạ
Khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh

Buổi trưa đi vào giữa lòng lá nhỏ
Tiếng kêu kia còn một chút mong manh
Giòng nức nở như tia hồng đốm đỏ
Lạc trời cao kết tụ bóng không thành

Lá cũng mất như một lần đã lỡ
Trời đã xanh như tuổi ngọc đã xanh
Trời còn đó giữa tháng ngày lỡ dở
Hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình

Đường vất vả vó ngựa chồn lảo đảo
Cồn sương đi vào truông lạnh miên man
Bờ bến cũ ngậm ngùi sông nước dạo
Đêm tàn canh khắc vợi nguyệt gương ngàn

Một lần đứng lên mấy lần ngồi xuống
Ngón trên tay và tóc xoã trên đầu
Tình đếm lại muôn vàn thôi đã uổng
Để bây giờ em có biết nơi đâu

Bờ trùng ngộ một phen này phen nữa
Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng
Hồn hoa cỏ Phượng Thành Hy Lạp úa
Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không
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G iáo lý Phật giáo bao gồm nhiều lĩnh vực 
quan yếu trong đó có Nhân sinh quan và 
Vũ trụ quan. Về Vũ trụ quan thì, theo lời 

dạy của Đức Phật có đến vô lượng vô số thế giới chứ 
không phải chỉ có một thế giới duy nhất như thế giới 
mà chúng ta đang sinh sống. Kinh Hoa Nghiêm, 
Kinh A Di Đà, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Đại Bảo 
Tích, Kinh A Hàm và nhiều bộ kinh khác đã ghi lại 
rất rõ điều đó.

Theo lời dạy của Đức Phật thì có ba loại thế giới 
đó là:

1. Tiểu Thiên thế giới gồm có 1.000 kiếp; 
2. Trung Thiên thế giới gồm có 1.000.000 kiếp 

và;
3.  Đại Thiên thế giới gồm có 1.000.000.000 

kiếp. 1 Kiếp (Kalpa) được phân làm 3 loại: 
1. Tiểu kiếp: Gồm có 16,800,000 năm
2. Trung kiếp gồm có 336,000,000 năm, (một 

trung kiếp gồm có 20 tiểu kiếp;16,800,000 x 20 = 
336,000,000)

3. Đại kiếp gồm có 1,344,000,000 năm, (một 
ngàn ba trăm bốn mươi bốn triệu năm)

Một đại kiếp gồm có 4 trung kiếp (4 thời kỳ). Mỗi 
thời kỳ có 20 tiểu kiếp. Mỗi tiểu kiếp là 16,800,000 
năm. Như vậy, số năm của một Đại kiếp là:

Đk = tk x Tk = (20 x 4) x 16,800,000 = 
1,344,000,000 năm.

(một ngàn ba trăm bốn mươi bốn triệu năm)
Mỗi một hiện tượng (pháp) dù rất nhỏ cũng có 

khả năng nội hàm cả thế giới. Vũ trụ luôn luôn biến 
dịch và sự biến dịch, thay đổi ấy Đạo Phật gọi là vô 
thường. Mỗi một thế giới đều phải vận hành qua một 
chu kỳ gồm bốn giai đoạn đó là thành, trụ, hoại và 
không tức là hình thành, tồn tại hay hiện hữu, biến 
đổi và hủy diệt. Thuật ngữ Phật giáo còn gọi: Kiếp-
thành, Kiếp-trụ, Kiếp-hoại và Kiếp không. Trong 
giáo lý Phật giáo còn nói đến 3 a-tăng-kỳ kiếp bao 
gồm một tiểu kiếp, một trung kiếp và một đại kiếp.

Cách đây hơn 2600 năm Đức Phật đã nói về 
con số không thể tính đếm của các thế giới khác 
nhau, ngày nay với sự tiến bộ của khoa học bức màn 
bí mật của vũ trụ đã được vén lên nhưng thật sự 
thì khoa học vẫn chưa được khám phá trọn vẹn về 
nguyên nhân và sự hình thành của mọi hiện tượng.

Dựa theo lời dạy của Đức Phật thì, một Tiểu 
Thiên thế giới được hiểu như một thiên hà và mỗi 
thiên hà hay ngân hà gồm có nhiều trăm nghìn ngôi 
sao và mỗi ngôi sao đều có những chúng sanh sinh 
sống. Một Trung Thiên thế giới là một dãy thiên hà 
bao gồm rất nhiều ngôi sao và, Một Đại Thiên thế 
giới là một siêu thiên hà (metagalaxy).

Một thế giới được quan niệm như là một thái 
dương hệ. Thái dương hệ mà chúng ta đang sinh 
sống gồm có 9 hành tinh, trái đất là một trong 9 
hành tinh đang quay chung quanh mặt trời và theo 
Phật giáo thì không phải chỉ có một thái dương hệ 
duy nhất mà có đến vô số thái dương hệ, điều này 
rất phù hợp với những khám phá của khoa học hiện 
nay.

Thái Dương hệ gồm có Mặt Trời nằm ở trung 
tâm, và nếu tính từ trong ra ngoài thì sẽ là sao Thủy, 
sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao 
Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương. 
Khi sao Diêm Vương được phát hiện ra vào ngày 
18/2/1930 bởi Clyde Tombaugh, thì Mặt Trời ở 
trung tâm và 9 hành tinh quay xung quanh. Tuy 
nhiên vào ngày 26 tháng tháng 8 năm 2006 thì 
sao Diêm Vương đã chỉ được xem là hành tinh lùn 
(dwarf planet). Vì thế nên Hệ Mặt Trời hiện nay 
chỉ có 8 hành tinh quay xung quanh Mặt Trời cùng 
với các hành tinh lùn như sao Diêm Vương, Eris và 
Ceres.

Theo khoa học thì, tùy theo khối lượng của mỗi 
thế giới mà thời gian tồn tại của nó dài hay ngắn. Thế 
giới nào càng nặng thì sự tồn tại của nó càng ngắn 
theo tỉ lệ nghịch. Sự khám phá này rất giống với sự 

Phật Giáo và Khoa Học
THÍCH VIÊN LÝ
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khai thị của Đức Phật nếu chúng ta nghiên cứu về số 
kiếp tồn tại và hủy diệt của một thái dương hệ tương 
ứng với khối lượng của từng mỗi hành tinh.

Nếu so sánh giữa tư tưởng vũ trụ luận của kinh 
Hoa Nghiêm và học thuyết về vũ trụ của khoa học 
gia Bruno thì rõ ràng ta thấy có nhiều điểm tương 
đồng. Thuyết Big-bang của nhà bác học hiện đại 
Stephen Hawking cũng rất gần gũi với Phật giáo 
khi ông chứng minh vũ trụ vô thủy vô chung và đã 
không có ai là đấng sáng tạo ra vũ trụ.

Quan niệm về vũ trụ của Phật Giáo cách đây 
hơn 2600 năm có thể nói rất phù hợp với những 
khám phá mới nhất của những nhà vật lý học về 
thiên thể (astrophysicists) và những nhà thiên văn 
học (astronomers) hiện nay. Chúng ta có thể so sánh 
một Tiểu Thiên Thế Giới mà Đức Phật đã đề cập với 
một thiên hà (galaxy) mà những nhà thiên văn học đã 
phát hiện với hàng triệu hành tinh đang có những sự 
sống như trường hợp dãi ngân hà (Milky Way) hay 
chùm sao Andromeda. Một chùm thiên hà (galactic 
cluster) có thể so sánh với một Trung Thiên Thế 
Giới điển hình như chùm Coma Berenices, Một siêu 
thiên hà (metagalaxy) có thể so sánh với một Đại 
Thiên Thế Giới. 

Căn cứ trên những so sánh như thế, chúng ta 
có thể thấy Vũ trụ quan của Phật giáo đã đi trước 
những khám phá của những nhà thiên văn học hiện 
đại hàng nhiều thế kỷ. 

Trong Kinh Hoa-Nghiêm, phẩm Thế Giới 
Thành Tựu thứ 4, Bồ Tát Phổ Hiền đã thuyết minh 
về 10 điểm đặc thù của biển thế giới đó là:

1. Nhân duyên và nguồn gốc của biển thế giới,
2. Chỗ nương tựa và tồn tại của biển thế giới,
3. Hình trạng của biển thế giới,
4. Thể tánh của biển thế giới,
5. Sự trang nghiêm của biển thế giới,
6. Sự trong sạch của biển thế giới,
7. Sự xuất hiện của chư Phật trong biển thế 

giới,
8. Kiếp trụ của biển thế giới,
9. Kiếp đổi thay sai biệt của biển thế giới,
10. Sự không sai biệt của biển thế giới.

Bồ tát Phổ Hiền còn tuyên thuyết:

“… Số kiếp tồn tại của Biển thế giới nhiều như 
nguyên tử trong biển thế giới … Có kiếp tồn tại đến 
a tang kỳ kiếp, có kiếp tồn tại đến vô lượng vô biên 
kiếp, có kiếp tồn tại không thể so sánh, không thể 
tính đếm, không thể nghĩ bàn được…”

Cũng trong phẩm Thế Giới Thành Tựu thứ 4, 
khi nói về hình tướng của các thể giới, Bồ tát Phổ 
Hiền đã minh thị rằng:

“Biển thế giới có nhiều hình tướng khác biệt, có 
hình tướng vuông, có hình tướng tròn, hoặc không 
vuông không tròn, nhiều loại sai khác, có loại hình 
tướng như nước xoáy, có loại hình tướng như núi lửa, 
hoặc như hình cây, hình bông, hình cung điện… có 
vô lượng hình tướng khác nhau”

Trong phẩm Hoa Tạng Thế Giới thứ năm của 
Kinh Hoa Nghiêm, khi nói về hình tướng của các 
thế giới, Bồ tát Phổ hiền đã diễn tả:

“Có thế giới như hình xoáy ốc, có thế giới như 
hình dòng sông, có thế giới như hình nước xoáy, 
có thế giới như hình trục xe, có thế giới như hình 
rừng cây,… có thế giới như hình thai tạng, có thế 
giới như hình hoa sen…, có thế giới như hình đám 
mây…”

Những diễn tả về các loại thế giới trong kinh 
Hoa Nghiêm ở phẩm Thế Giới Thành Tựu và phẩm 
Hoa Tạng Giới nếu đem so sánh với những hình 
thể của các dãy ngân hà và của các chòm sao v.v… 
thì hết sức tương hợp, cụ thể là những chùm sao 
Hercules, Cetus và Pegasus v.v…

Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật cũng mô tả về số 
lượng thế giới là vô lượng, vô biên không thể nghĩ 
bàn, đặc biệt Đức Phật đã diễn tả về cảnh giới cực 
lạc, ở đó có những ao nước gồm có đủ 8 thứ công 
đức, trong khi đó hiện nay, dù với nhiều dụng cụ 
thám hiểm tối tân nhưng các nhà khoa học còn cần 
phải có thêm thời gian để tìm hiểu xem trên mặt 
trăng lượng nước đang có là bao nhiêu và thuộc loại 
nước gì.

Học thuyết nhìn vũ trụ một cách toàn ký (The 
holographic view of the universe) hiện là một quan 
niệm mới trong ngành khoa học hiện đại. Dựa vào 
những khám phá mới nhất, các nhà khoa học đã 
trưng dẫn những bằng chứng cụ thể và kết luận rằng 
thế giới ngày nay chỉ là những hình ảnh phi thực. 
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Những nhà khoa học nổi tiếng như David 
Bohm, chuyên về vật lý nguyên lượng (quantum 
mechanics), và Karl Pribam, một chuyên gia về 
thần-kinh sinh-lý-học (neurophysiologist) đã công 
nhận là nhờ khuôn mẫu toàn ký (holographic 
paradigm) mà họ đã lý giải được những điều cần 
lý giải trong phạm vi khoa học mà họ đã dày công 
nghiên cứu.

Quan niệm về Khuôn mẫu Toàn ký có thể nói 
rất tương hợp với những lời dạy của Đức Phật trong 
kinh Hoa Nghiêm và đặc biệt là Kim Cang khi Ngài 
minh thị: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, 
nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai” 
(cái gì có hình tướng cái đó là hư vọng, nếu thấy 
các tướng chẳng phải tướng (Không tướng) tức thấy 
Như Lai."

Điều đó có nghĩa là, nếu thấy rõ tướng Không 
của các thế giới là liễu triệt được bản thể muôn hữu 
vũ trụ, là thể nhập Phật tánh, Như Lai tạng…

Khi đề cập đến mối tương tác đa phương để hình 
thành nên các thế giới cũng như sự hiện hữu của 
chúng trong nhiều kiếp số sai biệt tùy theo tác động 
bởi nghiệp lực của những chúng sinh có mặt trên 
từng mỗi thế giới, Kinh Hoa Nghiêm đã khai thị 
về biển hoa tạng thế giới ở mười phương, biển hoa 
tạng thế giới đó số lượng nhiều không thể tính đếm 
hết được, Kinh đã mô tả một là tất cả, tất cả là một. 
“Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất” viên dung 
vô ngại, tương tức tương tại, tương sinh tương diệt 
v.v…

J Robert Oppenheimer (1904-1967), nhà Vật 
Lý người Hoa Kỳ đã phát biểu rằng: “If we ask, for 
instance, whether the position of the electron remains 
the same, we must say 'no'; if we ask whether the 
electron's position changes with time, we must say 
'no'; if we ask whether the electron is at rest, we 
must say 'no'; if we ask whether it is in motion, we 
must say 'no'. The Buddha has given such answers 
when interrogated as to the conditions of a man's self 
after his death; but they are not familiar answers for 
the tradition of seventeenth and eighteenth century 
science.”

Tạm dịch: Chẳng hạn, nếu chúng ta hỏi rằng, 
phải chăng vị trí của electron (điện tử) không thay 

đổi? chúng ta phải trả lời rằng “không”; nếu chúng ta 
hỏi, phải chăng vị trí của electron (điện tử) thay đổi 
với thời gian? Chúng ta phải trả lời rằng “không”; 
nếu chúng ta hỏi, phải chăng điện tử ngưng nghỉ? 
Chúng ta phải trả lời rằng“không”; Nếu chúng ta 
hỏi, phải chăng điện tử đang di động? Chúng ta phải 
trả lời rằng“không”. Đức Phật đã trả lời như thế khi 
ngài được hỏi về tình trạng cái ngã của con người 
sau khi chết; tuy nhiên, những câu trả lời này không 
thường trông thấy đối với truyền thống của khoa 
học ở thế kỷ 17 và 18.)

Ông Bertrand Russell, một nhà toán-học và 
triết-học lớn của thế giới, đã viết trong trong cuốn 
History of Western Philosophy (Lịch sử triết học 
Tây Phương) rằng là: “Buddhism is a combination 
of both speculative and scientific philosophy. It 
advocates the Scientific method and pursues that 
to a finality that may be called rationalistic...It 
takes up where science cannnot lead because of the 
limitations of the latter's physical instruments.” 
(Phật-Giáo là một tổ hợp của triết lý suy đoán và 
khoa học. Phật Giáo tán thành phương pháp khoa 
học và theo đuổi nó để đạt đến một cứu cánh có thể 
gọi là chủ nghĩa duy lý. Phật Giáo còn tiến xa hơn 
khoa học, lý do vì khoa học bị hạn chế bởi những 
công cụ vật lý.)

Học thuyết hay Giáo pháp duyên khởi của Phật 
giáo đã diễn tả về sự hỗ tương đa phương, trùng 
điệp… mọi sự vật đều nương tựa vào nhau để hình 
thành, tồn tại và hủy diệt bởi rất nhiều điều kiện và 
yếu tố khác nhau (nhân duyên) và, vi diệu hơn, hệ 
thống tư tưởng triết học Bát Nhã đã mô tả “Sắc chính 
là không, không chính là sắc…” Một hiện tượng 
và vô lượng hiện tượng trên mặt bản thể vốn là một 
nhưng đồng thời vượt trên cả cái được gọi là một.

Chẳng những trên mặt hình tướng mà ngay cả âm 
thanh, ánh sáng, hương vị v.v… đều được Đức Phật 
thuyết giảng một cách cặn kẽ. Một người có thể ngửi 
được mùi vị của các vật thể dù ở cách xa vật thể rất xa 
như kinh Pháp Hoa đã nói về 800 công đức của mũi 
của những người thọ trì Kinh Pháp Hoa và ngày nay 
khoa học cũng đã chứng minh rất cụ thể qua việc khi 
chúng ta muốn mua một vật dụng nào đó, chúng ta 
có thể ngửi thấy hương vị của nó dù chúng ta đang ở 
cách vật dụng cả nửa vòng trái đất.
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Trên bình diện hiện ra hình tướng về các cõi 
nước thì, các cõi nước được mô tả trong Kinh Duy 
Ma Cật, Kinh Hoa Nghiêm, Khinh Đại Bảo Tích, 
Kinh Pháp Hoa v.v… đã cho thấy rằng, tuy Đức 
Phật vẫn ở một chỗ nhưng Ngài đã hóa thân khắp 
cả mười phương thế giới. Hình tướng về các cảnh 
giới của chư Phật trang nghiêm, sáng đẹp mà Hoàng 
hậu Vi Đề Hy đã thấy trong Kinh Quán Vô Lượng 
Thọ cách đây hơn 2600 năm ngày hôm nay khoa 
học cũng đã chứng minh qua các phương tiện như 
đài truyền hình, Video, DVD v.v… đặc biệt là kỹ 
thuật số, một hệ thống sử dụng những giá trị rời rạc 
để tiếp nhận, lưu trữ, xử lý và chuyển tải. Kỹ thuật 
số hoàn toàn khác với hệ thống kỹ thuật tương tự 
(Analog – Phi số). Kỹ thuật số là kiểu tín hiệu và 
định dạng dữ liệu thường sử dụng các bit (số) "0" 
và "1".

Kỹ thuật số đang được ứng dụng cho các đài 
truyền hình, một hệ thông viễn thông nhận và phát 
các âm thanh, hình ảnh, tín hiệu bằng kỹ thuật số. 
DTV sử dụng những dữ liệu điều biến kỹ thuật số 
được giải mã bởi bộ giải mã được thiết kế dành cho 
TV hay các thiết bị như SET-TOP BOX hoặc một 
PC có cạc TV… Qua những thiết bị hiện đại, kỹ 
thuật viên có thể biến hoá vô số hình ảnh mà người 
xem nếu không rành kỹ thuật sẽ không thể phân 
biệt được một cách chính xác giữa ảo và thật. Chỉ 
cần một tấm vải màu xanh tại studio, các lâu đài 
nguy nga, đại dương mênh mông, rừng núi bạt ngàn 
và vô số hình ảnh đều ảnh hiện tùy theo sở thích. 
Qua hệ thống TV, vấn đề phân thân vô số một phần 
nào đã được lý giải. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là 
tương đối khi đối chiếu với pháp thân thường tại 
và vô giới hạn của chư Phật và những vị Bồ tát lớn 
trong mười phương pháp giới.

Còn nhiều điều vi diệu khác như một ly nước 
chứa đựng vô số vi sinh khuẩn; sự hình thành của 
gió, lửa, đất, nước v.v… nhất là căn nguyên của vũ 
trụ … là những khai thị đầy ngạc nhiên và thích thú 
mà Đức Phật đã khai thị cách nay hàng nhiều thế 
kỷ. 

(còn tiếp)

Thích Viên Lý

Lá Thư Điều Ngự
Tiếp theo trang 1
tương tại để cùng nhau tương tác trong tinh 
thần tương kính nhằm bảo vệ sự tương tồn và 
phát triển chung hầu giúp cho thế giới nhân 
loại thêm vui bớt khổ. 

Ngà y Phậ t đả n là ngày nhắ c nhở  chú ng ta ý  
thứ c trá ch nhiệ m về  bả n thâ n đồ ng thờ i ý  thứ c 
rõ  trá ch nhiệ m trư ớ c nhữ ng thá ch thứ c toà n cầ u 
củ a thờ i đạ i. Trê n că n bả n củ a lý duyê n khở i, 
và  trê n nề n tả ng củ a từ  bi và  trí  tuệ , chú ng ta sẽ  
giả i quyế t nhữ ng dị  biệ t, bấ t hòa và  số ng trong 
tinh thầ n khoan dung, hòa hợ p, tư ơ ng kí nh, vô  
ngã  và vị  tha. 

Nhân ngày Phật Đản, xin tất cả chúng ta 
hãy phát tâm sống đời sống Phật vì ở đâu có 
người sống đời sống Phật ở đó có sự có mặt 
của chánh pháp. Ở đâu có sự có mặt của chánh 
pháp ở đó có thương yêu và hiểu biết. Ở đâu có 
thương yêu và hiểu biết ở đó có hòa bình, thịnh 
vượng, hạnh phúc, an lạc.

Ngà y Phậ t đả n phả i là  ngà y từ  bi và  trí  tuệ . 
Ngà y Phậ t đả n phả i là  ngà y hòa bì nh, hòa hợ p, 
bao dung, ngà y mà  mọ i ngư ờ i cầ n chấ m dứ t 
tham, sâ n, si nhằ m chậ n đứ ng mọ i bạ o độ ng, 
bấ t cô ng, chiế n tranh, thù  hậ n và đau khổ.

Trong Kinh Pháp Cú, pháp kệ 194, Đức 
Phật dạy rằng có 4 thứ hạnh phúc lớn, đó là:

1. “Hạnh phúc thay đức Phật đản sinh.
2. Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh.
3. Hạnh phúc thay Tăng Đoàn hòa hợp.
4. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.”

Xin hãy cùng nhau trân trọng bảo lưu và 
vun bồi bốn hạnh phúc lớn này nhằm thực 
thi thông điệp Phật đản mà chính đức từ phụ 
Thích ca Mâu ni đã lưu bố.

Kính chúc chư liệt vị một mùa Phật đản 
phước trí nhị nghiêm, thân tâm an lạc.

Mùa Phật Đản PL: 2562 - 2018

TK Thích Viên Lý
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GIỚI THIỆU KINH DI GIÁO
Sakya Minh-Quang

(Kinh Di Giáo được TT Sakya Minh-Quang phiên dịch và giới 
thiệu trong soạn phẩm Phật Tổ Cảnh Sách mới xuất bản của 
Thầy. Ban Biên Tập xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả 
báo Điều Ngự)

K inh Di Giáo (Di Giáo Kinh) 
là nói tắt của Kinh Phật Di 
Giáo (Phật Di Giáo Kinh), 

nghĩa là Kinh Lời Dạy Cuối Cùng 
Của Đức Phật. Kinh này còn có 
tên khác đầy đủ hơn là Kinh Phật 
Nói Tóm Lược Những Điều Răn 
Dạy Lúc Sắp Nhập Niết-bàn 
(Phật Thùy Niết-bàn Lược Thuyết 
Giáo Giới Kinh 

). Kinh Phật Di 
Giáo được Ngài Cưu-ma-la-thập 
(Kumārajīva 344-413) phiên dịch 
từ Phạn ngữ ra Hán văn. 

Nội dung kinh này nhấn mạnh 
đến Giải thoát đạo, Đức Phật 
không những chỉ dạy (giáo) tóm 
tắt những điều trọng yếu trong đời 
sống tu hành của người xuất gia, 
mà còn răn nhắc (giới) đệ tử mình 
phải ghi nhớ và thực hành những 
giới luật đã thọ, gìn giữ nếp sống 
đơn giản của người tu, xa lìa nếp 
sống vật chất của thế tục, không 
được tìm cầu danh lợi bằng chính 
trị, kinh doanh, mê tín, dị đoan, 
nhất là việc buôn thần bán thánh, 
“tỏ lạ thường dối người,” v.v…. 
Ngài còn dạy đệ tử Phật phải thu 
nhiếp sáu căn, xa lìa tham lam, 
sân hận, ngã mạn, tật đố, siêng 
tu chánh niệm, thiền định và trí 
tuệ để có thể giác ngộ, giải thoát. 
Cuối cùng, đức Phật nhấn mạnh 
Tứ Diệu Đế: khổ, tập, diệt, đạo 

là chân lý bất di bất dịch. Tôn giả 
A-nậu-lâu-đà đã thay các hàng 
Thánh chúng khẳng định: “Kính 
bạch đức Thế Tôn, mặt trăng có 
thể nóng, mặt trời có thể lạnh, 
nhưng bốn Thánh đế này do đức 
Phật nói ra không sao sai khác 
được.”

Có lẽ, sẽ có người thắc mắc 
hỏi: Phật giáo Trung Quốc, Việt 
Nam, Triều Tiên và Nhật Bản 
thuộc dòng Phật giáo Đại Thừa 
Đông Á, lấy tư tưởng Bồ-tát đạo 
làm nền tảng để tu hành và hoằng 
Pháp. Vậy, tư tưởng chính yếu 
của Kinh Phật Di Giáo là Giải 
thoát đạo như trên đã nói làm sao 
phù hợp? Thực ra, Bồ-tát đạo là 
sự kết hợp giữa Giải thoát đạo và 
Phước đức đạo trên nguyên tắc 
“đem tinh thần xuất thế để làm 
việc nhập thế.” 

Nói cách khác, Bồ-tát đạo 
phải đặt trên nền tảng Giải thoát 
đạo mới có ý nghĩa và thiết thực. 
Ví dụ, từ nền tảng Tứ Thánh đế 
của Giải thoát đạo mới có Tứ 
Hoằng Thệ Nguyện của Bồ-tát 
đạo. Cụ thể, vì thấy khổ đế, nên 
Bồ-tát mới khởi tâm từ bi cứu 
độ chúng sinh. Đây là cơ sở của 
hoằng nguyện thứ nhất: “Chúng 
sinh vô biên thệ nguyện độ.” Vì 
thấy tập đế, tham ái phiền não là 
nguyên nhân khiến chúng sinh 

đau khổ, nên Bồ-tát mới phát 
hoằng nguyện thứ hai: “Phiền 
não vô tận thệ nguyện đoạn.” Vì 
muốn chỉ cho vô lượng chúng 
sinh thấy được đạo đế, con đường 
đưa đến giải thoát giác ngộ, nên 
Bồ-tát phát hoằng nguyện thứ 
ba: “Pháp môn vô lượng thệ 
nguyện học.” Vì muốn cứu giúp 
tất cả chúng sinh chấm dứt đau 
khổ, được vui Niết-bàn, nên Bồ-
tát phát hoằng nguyện thứ tư: 
“Phật đạo vô thượng thệ nguyện 
thành.”1

Cho nên, dù tư tưởng chủ yếu 
của Kinh Di Giáo là Giải thoát 
đạo, nhưng vẫn được các bậc Cao 
Tăng Đại thừa từ Ấn Độ như Thế 
Thân, Cưu-ma-la-thập…, cho 
đến các Tổ ở Trung Quốc như 
Ngẫu Ích, Liên Trì v.v… đều hết 
lòng hoằng dương. Thực tế, Phật 
giáo Đại Thừa Đông Á chưa từng 
bỏ giới luật của Giải thoát đạo 
(Ba-la-đề-mộc-xoa), lấy Tứ Phần 
Luật làm căn cứ, người xuất gia 
phải thọ giới Tỳ-kheo để đứng 
vào hàng ngũ Tăng Bảo. 

Ngoài ra, có người cho rằng, 
phần giới luật của Kinh Di Giáo 
có nhiều điều không còn phù hợp 
với nếp sống thực tế ở xã hội nông 
nghiệp thời xưa hay xã hội văn 
minh hiện nay, như không được 
cày cấy, phải sống bằng hạnh khất 
thực v.v…. Về vấn đề này, Ngài 
Ấn Thuận và Thánh Nghiêm có 
giải thích, sau khi thành Đạo sáu 
năm, đức Phật không ngừng sửa 
đổi giới luật cho thích ứng với 
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xã hội, phong tục, và tập quán 
đương thời, nhưng tinh thần ly 
dục, ly ái nhiễm, thanh tịnh và 
giải thoát của giới luật vẫn không 
thay đổi. Đức Phật đã nhập diệt, 
chúng ta không được sửa đổi 
giới luật, nhưng phải hiểu luật và 
hành luật trên tinh thần y nghĩa 
bất y ngữ, nắm rõ hoàn cảnh chế 
giới, mà không phải chấp khư 
khư trên văn tự. 

Ví dụ, từ xưa nếp sống khất 
thực đã không còn thích hợp ở 
Trung Quốc. Đời Đường Mã Tổ 
lập tòng lâm, Bách Trượng chế 
thanh quy, lấy nếp sống nông 
thiền, tự cung tự cấp làm căn 
bản sinh hoạt. Nhưng tinh thần 
của khất thực: “Trên xin giáo 
Pháp của đức Phật để nuôi giới 
thân, dưới xin cơm của đàn-na 
nhằm duy trì sinh mạng” vẫn 
còn nguyên vẹn. Người xuất gia 
ở chùa dù nhận thức ăn cúng 
dường, nhưng thiểu dục tri túc 
“phòng tâm khỏi lỗi tham sân 
là cội gốc” và với mục đích “vì 
thành tựu đạo nghiệp mới thọ 
dụng cơm này” (ngũ quán lúc thọ 
trai), thì có khác gì đi khất thực?

Ngay cả việc cầu an, cầu siêu 
là hình thức sinh hoạt và duy trì 
kinh tế của đa số tự viện hiện nay, 
nếu Tăng Ni làm với tinh thần 
khất thực như trên, thì đều phù 
hợp với Chánh Pháp. Thuở xưa, 
đức Phật và chư Tăng hằng ngày 
ôm bình bát vào thành hay làng 
xóm khất thực, ngoài nhu cầu sự 
sống, còn vì muốn tạo cơ hội để 
chúng sinh rộng kết duyên lành 
với Tam Bảo. Cũng vậy, những 
vị chân tu đến với chúng sinh để 
cầu an, cầu siêu đều xuất phát từ 
tâm từ bi, muốn kết duyên lành 
để giáo hóa chúng sinh. Chúng 

sinh hữu duyên nhờ đó khởi lòng 
kính tin và tri ân, nên phát tâm 
cúng dường và hộ trì Tam Bảo. 
Như vậy nào có lỗi gì? Vấn đề 
ở đây là động cơ như thế nào 
(why), cách làm ra sao (how), mà 
không phải là điều gì (what). Đây 
cũng là chỗ khác nhau giữa thầy 
tu theo Phật Pháp và thầy cúng 
theo tín ngưỡng dân gian. 

Lại nữa, nếu Tăng Ni tụng 
kinh tiếng Việt để gia chủ có thể 
đọc theo và hiểu được lời Phật 
dạy, bớt hình thức tán tụng hay 
nghi lễ rườm rà, dành thời gian 
để thuyết Pháp và hướng dẫn gia 
đình trong lúc tang gia bối rối, thì 
ý nghĩa và lợi ích của việc tụng 
kinh trong tang lễ lại càng to lớn 
hơn nữa. Đây chính là tinh thần 
Bồ-tát đạo:

Dựng cờ Chánh Pháp nơi nơi
Phá lưới nghi ngờ lớp lớp.

(Sám Quy Mạng-S
akya Minh-Quang dịch)

Thuở xưa, chư Tăng ôm bình 
bát vào thành khất thực, nhân đó 
gần gũi để giáo hóa chúng sinh. 
Hiện nay chư Tăng Ni mang 
lời kinh tiếng kệ, cũng như Đạo 
phong và Đạo hạnh của mình, 
đến với gia đình Phật tử, đáp 
ứng nhu cầu tín ngưỡng của xã 
hội, và cũng để giáo hóa chúng 
sinh. Việc làm tuy khác, nhưng 
chỉ cần động cơ và mục đích cao 
thượng giống nhau, thì vẫn phù 
hợp tinh thần Kinh Phật Di Giáo: 
“Như ong lấy mật hoa, chỉ lấy đi 
vị ngọt mà không hại sắc hương. 
Tỳ-kheo cũng như vậy, nhận của 
người cúng dường để dứt cơn đói 
khát, nên không được cầu nhiều, 
phá hư Đạo tâm người.”

Vì vậy, trong truyền thống 
thiền môn, Kinh Di Giáo đóng 

một vai trò vô cùng quan trọng 
trong việc giáo dục Tăng già và 
cảnh sách người xuất gia. Không 
ít các bậc tông tượng trong thiền 
môn coi trọng và ra sức hoằng 
dượng Kinh Di Giáo. Đời Bắc 
Tống, Kinh Di Giáo, Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương và Quy Sơn 
Cảnh Sách được in chung, với 
tên gọi là Phật Tổ Tam Kinh.  
Kinh Di Giáo và Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương là Kinh Phật, còn 
Quy Sơn Cảnh Sách là Kinh Tổ. 
Bộ kinh điển này được dùng làm 
sách giáo khoa mà người mới 
bước vào Thiền Môn phải tu học.2

Đời Đường, Vua Thái Tông 
thậm chí còn ra sắc chỉ cho biên 
chép Kinh Phật Di Giáo, giao cho 
quan ngũ phẩm trở lên và quan 
thứ sử ở các châu mỗi người một 
bản, để “nếu thấy hành nghiệp 
của Tăng Ni nào không giống 
với văn kinh, nên khuyên gắng 
một cách công khai hay riêng 
tư, khiến phải tuân hành.”3 Động 
cơ và cách làm của Đường Thái 
Tông còn cần phải xét lại, nhưng 
xưa nay đời sống phạm hạnh 
của Tăng Ni là mạng mạch của 
Phật giáo, yếu tố chinh phục lòng 
người, và giành sự ủng hộ của 
những người quyền thế là điều 
không thể tranh cãi. 

Ngoài phần nội dung tư 
tưởng, Kinh Phật Di Giáo còn 
đem lại người đọc tụng cảm xúc 
sâu sắc, củng cố Đạo tâm, và sách 
tấn người xuất gia dũng tiến trên 
đường giải thoát. Sau khi giáo 
giới cho các đệ từ xong, đức Phật 
đã nói lời sau cùng:

- Này Tỳ-kheo các ông, cho 
nên phải biết rằng, thế gian vốn 
vô thường, có họp phải có tan, 
đừng ôm lòng buồn khổ. Thế 
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gian vốn như vậy, phải siêng tu 
tinh tấn, sớm cầu đạo giải thoát. 
Hãy dùng trí tuệ sáng trừ bóng 
tối si mê! 

- Cuộc đời rất mong manh, 
không có gì chắc thực. Hôm nay 
ta tịch diệt như trừ được bệnh dữ. 
Thân này nên xả bỏ, vật gây bao 
tội ác, giả danh gọi là thân, chìm 
đắm mãi trong biển sinh già bệnh 
và chết. Xả bỏ được thân này như 
giết được giặc thù, người trí sao 
lại không sinh khởi lòng hoan 
hỷ?

- Này Tỳ-kheo các ông, phải 
nên luôn nhất tâm, siêng cầu đạo 
giải thoát. Tất cả pháp thế gian 
hoặc động hay bất động, đều là 
tướng vô thường, không có gì an 
ổn. Các ông hãy dừng lại, không 
được nói gì thêm. Giờ khắc đã 
đến rồi, Như Lai sắp diệt độ. Đây 
là lời răn dạy cuối cùng ta để lại. 

Có gì tha thiết và xúc động 
hơn trước những lời ân cần nhắc 
nhở cuối cùng này của đức Thế 
Tôn? Bảo sao mà các bậc chưa 
chứng A-la-hán dù cố kèm nén, 
nhưng cũng phải rơi lệ tiếc 
thương!

Khi tụng Kinh Phật Di Giáo, 
chúng ta hãy quán tưởng mình 
đang ở trong rừng Sa-la Song 
thọ, trong giờ phút đức Thế Tôn 
sắp nhập niết-bàn. Chúng ta đang 
ở bên đức Thế Tôn, một người 
Cha, một bậc Thầy lớn, suốt mấy 
mươi năm bôn ba khắp nơi giáo 
hóa chúng sinh. Hôm nay Ngài 
nằm đây, sắp từ giã trần gian 
vì tuổi cao sức yếu, thế mà còn 
gượng dậy để dạy cho con mình, 
cho học trò những lời tâm huyết 
nhất. Như vậy, từng câu từng chữ 
của lời kinh có thể thấm đến tận 
chỗ sâu nhất của tâm hồn, đánh 

thức lại sơ tâm xuất gia đã quên 
lãng, thắp sáng lên lý tưởng giải 
thoát đã lu mờ, và nung nóng 
nhiệt huyết của người mang chí 
xuất trần thượng sĩ!

Đối với bút giả, Kinh Phật Di 
Giáo không những tóm tắt nghĩa 
lý chính yếu của giải thoát đạo, 
làm nền tảng cho Bồ-tát đạo, mà 
còn bài cảnh sách cuối cùng mà 
đức Phật dành cho hàng đệ tử 
xuất gia. Không nỡ để một bộ 
Thánh điển quý giá và thiết thực 
như thế này mai một hay quên 
lãng, bút giả đề xướng tụng Kinh 
Di Giáo và đọc cảnh sách xuất 
gia trong thời công phu sáng thay 
cho tụng chú Thủ Lăng Nghiêm, 
một nghi thức ảnh hưởng của 
Mật giáo, chỉ được đưa vào khóa 
tụng từ cuối đời Nguyên, đầu đời 
Thanh ở Trung Quốc.  Sau này, 
đọc Phật Di Giáo Kinh Giảng Ký, 
mới biết Thiền sư Thánh Nghiêm 
cũng yêu cầu các Sa-di và Sa-di 
ni tụng Kinh Phật Di Giáo trong 
những ngày sám hối Bố-tát. Để 
đưa Kinh Phật Di Giáo thành 
khóa tụng hằng ngày trong Thiền 
môn là một việc làm không dễ vì 
đi ngược lại tập quán đã lâu ở các 
chùa Việt Nam. Nhưng theo bút 
giả, ít ra vào những ngày sám hối 
Bố-tát, chúng xuất gia nên đọc 
tụng lại Kinh Phật Di Giáo, nhất 
là vào mùa an cư kiết hạ của chư 
Tăng Ni.  Đây là việc làm có thể 
khả thi trước mắt. 

Vì mục đích này, bút giả dịch 
Kinh Phật Di Giáo theo nhịp câu 
năm chữ, chú trọng âm điệu hài 
hòa, dễ đọc dễ tụng. Kinh này 
được bút giả sử dụng ở Tu Viện 
Thiện Tường trong thời công phu 
sáng mỗi ngày và khóa tu xuất gia 
báo ân hằng năm. Một năm thử 

nghiệm đã trải qua, bút giả nhận 
được không ít sự tán đồng của 
người đọc tụng.  Cho nên, hôm 
nay bút giả mạnh dạn xuất bản, 
cúng dường đại chúng, để đền 
đáp công ơn Phật Tổ trong muôn 
một. Phần nghi thức tụng Kinh 
Phật Di Giáo được in và xuất bản 
chung với phần Cảnh Sách Xuất 
Gia, gồm Cảnh Sách Người Tập 
Sự Xuất Gia của Thiền Sư Từ 
Thọ và Cảnh Sách Đệ Tử Xuất 
Gia của Pháp Sư Đạo An, gọi 
chung là Phật Tổ Cảnh Sách. 

Sự biên soạn và phiên dịch 
của bút giả chắc chắn không sao 
tránh được những chỗ sơ suất. 
Ngưỡng mong chư Tôn đức, chư 
Thiện tri thức từ bi chỉ dạy. Nếu 
trong việc phiên dịch có sai lời 
Phật ý Tổ, đó là do bút giả học 
nghiệp chưa tinh, ngộ tánh nông 
cạn, xin thành tâm sám hối và 
nguyện một mình chịu trá ch 
nhiệm. Còn nếu có chút công đức 
phước lành nào, đó là nhờ ân đức 
giáo dưỡng của Thầy Tổ, công 
ơn hộ trì của đàn-na tín thí suốt 
bao năm qua. Bút giả xin thành 
tâm hồi hướng công đức về tất 
cả chúng sinh, trên đền bốn ơn 
nặng, dưới cứu khổ ba đường, 
nguyện kẻ thấy người nghe, đều 
phát Bồ-đề tâm, đồng trọn thành 
Phật đạo.

Nam-mô Chứng Minh Sư 
Bồ-tát Ma-ha-tát.

Viết tại Tu Viện Thiện Tường, 
Champaign, Illinois

Mùa Phật Đản, Phật lịch 2562
Ngày 11 tháng 05, năm 2018

Sa-môn 
Sakya Minh-Quang 

cẩn bút.
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(Endnotes)
1 Để rõ hơn ý nghĩa và mối quan hệ 

giữa Phước đức đạo, Giải thoát 
đạo và Bồ-tát đạo, xin đại chúng 
tham đọc thêm sách Vô Thường và 
Giải Thoát Đạo của bút giả.

2 Về các bản chú giải Kinh Phật Di 
Giáo, chúng ta được biết khi Cưu-
ma-thập phiên dịch Phật Di Giáo 
Kinh, Ngài cũng phiên dịch bản 
luận giải kinh này, tên là Di Giáo 
Kinh Luận, được ghi nhận là của 
Ngài Thế Thân, cũng có học giả 
cho là của Ngài Mã Minh. Đời Bắc 
Tống có Phật Tổ Tam Kinh Chú do 
Thủ Toại viết và Di Giáo Kinh Luận 
Trụ Pháp Ký do Nguyên Chiếu viết 
lưu hành. Nhưng có lẽ đời Minh 
là có nhiều bản chú giải nhất. Ví 
dụ, Phật Di Giáo Kinh Chỉ Nam do 
Ngài Đạo Phái soạn, Phật Di Giáo 
Kinh Bổ Chú do Liễu Đồng bổ chú 
bản chú giải của Thủ Toại, Phật 
Di Giáo Kinh Luận Sớ Tiết Yếu, do 
Ngài Tịnh Nguyên tiết yếu, Ngài 
Châu Hoằng (Liên Trì) bổ chú.  Đại 
sư Ngẫu Ích cũng căn cứ vào Di 
Giáo Kinh Luận của Thế Thân viết 
Di Giáo Kinh Giải. Thời cận đại, 
Thái Hư Đại Sư cũng có Phật Di 
Giáo Kinh Giảng Yếu. Hòa thượng 
Thánh Nghiêm hiện nay cũng có 
Phật Di Giáo Kinh Giảng Ký. Đây 
là những tài liệu quan trọng để 
hiểu rõ hơn về Kinh Phật Di Giáo.  
Xem Thích Thánh Nghiêm, “Liên 
Quan Đến Chú Giải Kinh Di Giáo”, 
trong Phật Di Giáo Kinh Giảng Ký, 
tr. 2.

3 Lý Thế Dân, Sắc Chỉ Thi Hành 
Kinh Phật Di Giáo.

Toàn Đường Văn, q. 9.

Tuệ Nga - Diệu Minh

Trăng Thiền
Trầm dâng khói quyện vẻ tôn nghiêm
Tâm ảnh như quang chẳng bợn phiền
Nắng sớm thêm tươi mầu áo đạo
Xuân chiều mãi thắm cánh hoa duyên
Lời vàng mở pháp khai tâm tuệ
Bút ngọc gieo vần sáng cảnh tiên
Ngát một phương mây bờ tịnh thủy
Vườn Thơ thanh thản ánh Trăng Thiền.

Bạch Liên
Cánh trắng đài xanh ẩn nhụy vàng
Giữa hồ tĩnh mặc nét khoan trang
Hương thơm xa ngát dâng đài Phật
Lá biếc chẳng vương mảy bụi phàm
Đón Gió Vô Ưu, Trăng Tịnh Khiết
Tươi mầu nhã đạm Bút thanh quang
Bạch Liên danh tự ngàn xưa tặng
Hoa Đạo hương trời đẹp thế gian.
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Ký 
Quyển Thứ Ba - Phẩm Dược Thảo - Dụ Thứ 5

Hán Ngữ: Thích Trí Dụ Giảng Thuật

Việt Dịch: Sa môn Thích Viên Huy

Vì sao phẩm kinh này có tên là Dược Thảo 
Dụ?, bởi đức Như Lai muốn mượn ý Thảo 
Dược làm thí dụ, tùy nghi đối trị tâm bịnh 

chúng sanh, vì dược thảo là loại thuốc có thể trừ 
được tất cả bệnh tật cho chúng sanh trong nhân 
gian, không phân biệt lớn nhỏ, già trẻ, yếu hèn.

Mưa gió thấm nhuận qua từng cái cây ngọn cỏ, 
mỗi loại đượm nhuận khác nhau, cũng như việc giáo 
hóa chúng sanh, mỗi chúng sanh đức Phật đều có 
cách đối trị thích ứng, giống như cây nhỏ gốc nhỏ, 
cành lá nhỏ, đối trị nhỏ, cây trung hay to lớn dùng 
pháp trung thượng đối trị, do vậy gọi là Dược Thảo 
Dụ.

Phật pháp là như nhất, nhưng có phân biệt trong 
tên gọi, như tên gọi “Ngũ thừa giáo” do sự phân biệt 
đó, làm nên có sự khác biệt trong dụ Thảo Dược, và 
chỗ trị liệu cũng bất đồng, bệnh quả cũng sai khác, 
tuy có chỗ bất đồng như vậy, nhưng sự thấm nhuận 
của mưa pháp vẫn như nhau, sự chứng đắc trong tu 
tập cũng vậy, tuy quả vị chứng đắc không giống 
nhau, nhưng tựu chung vẫn là một hương vị giải 
thoát, trên đây là một đôi chút bất đồng trong danh 
xưng của phẩm “Dược Thảo Dụ”.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn cáo Ma Ha Ca 
Diếp cập chư đại đệ tử, thiện tai thiện tai, Ca 
Diếp, thiện thuyết Như Lai chân thật công 
đức, thành như sở ngôn, Như Lai phục hữu 
vô lượng vô biên a tăng kỳ công đức, nhữ đẳng 
nhược ư vô lượng ức kiếp thuyết bất năng tận.

Giản thuật: Đức Phật khen ngợi ngài Ca Diếp 
cùng chư đệ tử rằng: thiện thuyết Như Lai chân thật 
công đức, công đức thuyết chư pháp bất ly thật tướng 
của đức Thế Tôn, nếu như đức Như Lai không nói 
pháp này thì không được xưng tán là “thiện thuyết”; 

Như Lai phục hữu vô lượng công đức, biểu thị công 
đức giáo hóa tất cả chúng sanh của Như Lai.

Chánh văn: Ca Diếp đương tri, Như Lai thị 
chư pháp chi vương nhược hữu sở thuyết giai 
bất hư giả, ư nhất thiết pháp dĩ trí phương 
tiện nhi diễn thuyết chi, kỳ sở thuyết pháp, 
giai tất đáo ư nhất thiết trí địa, Như Lai quán 
tri nhất thiết chư pháp chi sở quy thú, diệc 
tri nhất thiết chúng sanh thâm tâm sở hành, 
thông đạt vô ngại, hựu ư chư pháp cứu tận 
minh liễu, thị chư chúng sanh nhất thiết trí 
huệ.

Giản thuật: Pháp của đức Như Lai nói ra là pháp 
tự tại, nên gọi là “chư pháp chi vương”; sở thuyết 
giai bất hư, ý nói thể tánh của các pháp là không 
thực, hư vọng; ư nhất thiết pháp dĩ trí phương tiện 
nhi diễn thuyết chi, phương tiện thực trí, là trí thật 
của chư Phật, còn thật trí phương tiện, là quyền trí 
của chư Phật, trí này chính đức Phật lấy pháp đệ 
nhất nghĩa đế nói pháp thế gian đế; kỳ sở thuyết 
pháp, giai tất đáo ư nhất thiết trí địa, nhất thiết trí, 
là Phật trí, nhất thiết trí địa, là Phật địa (đất Phật), 
đức Phật thuyết pháp giáo hóa, là vì muốn chúng 
sanh được về với xứ (đất) Phật, ý này muốn nói duy 
có Nhất Phật thừa, không hai không ba; Như Lai 
quán tri nhất thiết chư pháp chi sở quy thú, bằng 
quyền trí của đức Như Lai, ngài thấy rằng tất cả chư 
pháp đều quy về thật tướng, bởi vì các pháp dựa vào 
thật tướng lưu chuyển vận hành; diệc tri nhất thiết 
chúng sanh thâm tâm sở hành, câu này nói về bịnh 
của chúng sanh, có chúng sanh thì nhận được phước 
báo của cõi Nhơn Thiên, có chúng sanh thì đang đi 
vào cõi Niết Bàn, và có chúng sanh lại mang tâm 
tham ác, đó là tùy chư ác nghiệp mà lưu chuyển 
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trong tam đồ; hựu ư chư pháp cứu tận minh liễu, 
thị chư chúng sanh nhất thiết trí huệ, ý này nói 
về thuốc trị bệnh tật cho chúng sanh, đối với chúng 
sanh trong cõi Nhơn Thiên, đức Phật thuyết thiện 
giới, giúp chúng sanh thoát ra khổ não trong tam 
đồ lục thú. Đối với hàng Nhị thừa, đức Phật thuyết 
pháp Tứ Đế và Thập Nhị Nhân Duyên, giúp thoát 
ra khỏi cõi tam giới, không còn đọa lạc hay luân 
chuyển trong vòng lục đạo này nữa. Đối với hàng 
Bồ tát, ngài thuyết pháp Lục Độ, để chư Bồ tát có 
tư lương hành đạo Bồ tát giáo hóa chúng sanh, đắc 
thành Phật quả, Kinh Lục Độ Nhược Quảng nói: 
Thập Độ là nơi cho hàng Bồ tát hành đạo, Sơ địa Bồ 
tát tu pháp Bố Thí độ, Nhị địa tu pháp Tịnh Giới độ, 
Tam địa tu pháp Nhẫn Nhục độ, Tứ địa tu pháp Tinh 
Tấn độ, Ngũ địa tu pháp Thiền Định độ, Lục địa tu 
pháp Bát Nhã độ, Thất địa tu pháp Phương Tiện độ, 
Bát địa tu pháp Nguyện độ, Cửu địa tu pháp Lực độ, 
và Thập địa tu pháp Trí độ. Đức Như lai, người liễu 
thông cả nội hàm và ngoại biên của các pháp, do 
vậy khi ngài nói kinh Pháp Hoa, ngài xoáy sâu vào 
pháp thật tướng, thật tướng, tức chư pháp, gọi là trí, 
còn chư pháp, tức thật tướng, gọi là huệ.

Chánh văn: Ca Diếp, thí như tam thiên đại 
thiên thế giới, sơn xuyên hoát dục thổ địa sở 
sanh hủy mộc tùng lâm, cập chư dược thảo 
chủng loại nhược can danh sắc các dị, mật 
vân di bố biến phúc tam thiên đại thiên thế 
giới, nhất thời đẳng thụ kỳ thích phổ hiệp 
hủy mộc tùng lâm cập chư dược thảo, tiểu 
căn tiểu hành tiểu chi tiểu diệp, trung căn 
trung hành trung chi trung diệp, đại căn đại 
hành đại chi đại diệp, chư thụ đại tiểu, tùy 
thượng trung hạ các hữu sở ái, nhất vân sở 
vũ, xưng kỳ chủng tánh nhi đắc sanh trưởng, 
hoa quả số thật, tùy nhất địa sở sanh nhất vũ 
sở nhuận, nhi chư quả mộc các hữu sai biệt.

Giản thuật: Tất cả các loại cây cỏ, đều là dược 
thảo, có người hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ tát rằng: 
loại cỏ nào là dược thảo?, ngài Văn Thù vấn ngược 
rằng: loại cỏ nào không phải dược thảo? nên biết 
trong tam thiên đại thiên thế giới, tự xuyên núi đến 
vách đá cheo leo, hang cùng ngỏ hẻm, sơn lâm cùng 
cốc, không đâu mà không có dược thảo; nhất thời 

đẳng thụ kỳ thích phổ hiệp, là dụ cho việc đức Phật 
thuyết mưa pháp cho đại chúng cùng nghe; nhất 
thiết hủy mộc cập chư dược thảo, tiểu căn tiểu 
hành tiểu chi tiểu diệp, là thí dụ cho cõi trời người, 
trung căn trung hành trung chi trung diệp, là thí dụ 
cho hàng Thanh Văn Duyên Giác, đại căn đại hành 
đại chi đại diệp, là thí dụ cho hàng Bồ tát, tuỳ theo 
nhân duyên và nghiệp lực, từ thấp đến cao, các các 
đều thọ nhận pháp hỷ từ đức Phật; nhất vân sở vũ, 
dụ về Nhất thừa; xưng kỳ chủng chủng tánh nhi 
đắc sanh trưởng, hoa quả số thật, âm thanh thuyết 
pháp của đức Phật khiến cho hàng Ngũ thừa đều 
được thấm nhuần hương vị an lạc giải thoát; nhất 
địa sở sanh, đồng thật tướng sở sanh, nhất vũ sở 
nhuận, ý nói đại chúng và cỏ cây thảo mộc đều 
cùng quy về một chỗ, tùy duyên thấm nhuận Nhất 
thừa pháp.

Chánh văn: Ca Diếp đương tri, Như Lai diệc 
phục như thị, xuất hiện ư thế như đại vân 
khởi, dĩ đại âm thanh phổ biến thế giới Thiên 
Nhân, A Tu La, như bỉ đại vân biến phục tam 
thiên đại thiên quốc thổ, ư đại chúng trung 
nhi xướng thị ngôn, ngã thị Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Trí Minh Hạnh Túc Thiện 
Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự 
Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, 
vị độ giả lịnh độ, vị giải giả lịnh giải, vị an giả 
lịnh an, vị Niết Bàn giả lịnh đắc Niết Bàn, 
kim thế hậu thế như thật tri chi, ngã thị nhất 
thiết tri giả, nhất thiết kiến giả, tri đạo giả, 
khai đạo giả, thuyết đạo giả, nhữ đẳng Thiên 
Nhân, A Tu La chúng, giai ứng đáo thử, vi 
thính pháp cố.

Giản thuật: Hợp các thí dụ trên lại với nhau, gọi 
là “Như Lai diệc phục như thị”; đại âm thanh phổ 
biến thế giới Thiên Nhân A Tu La, Thiên Nhân A 
Tu La là biểu hiện ba con đường đó là: địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh, chúng sanh sở dĩ bị rơi vào tam 
đạo này là do đau khổ bức bách, hoặc bị ám độn, 
không có cơ hội nghe pháp tu tập; thị xướng ngôn, 
lời nói từ đức Phật, thập hiệu Như Lai biểu hiện đầy 
đủ sự chứng đắc vô thượng Bồ Đề; xuất vi thế gian 
đạo sư, vị độ giả lịnh độ, vị giải thoát giả lịnh giải 
thoát, vị an giả lịnh an, vị Niết Bàn giả lịnh đắc 



44 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 6 - 2018  

Niết Bàn, là biểu hiện đấng từ phụ Ngũ thừa, đời 
này đời sau đều là đạo sư của cõi Thiên Nhân; ngã 
thị nhất thiết tri nhất thiết kiến, tri kiến cứu cánh 
(thấy biết đến cùng tột), tri kiến thanh tịnh (thấy 
biết thanh tịnh), tri kiến bình đẳng (thấy biết tánh 
bình đẳng của chúng sanh), đó chính là nhất thiết 
tri kiến; tri đạo, biểu đạt tịnh nghiệp thanh tịnh của 
đức Phật, Thuyết đạo, khẩu Phật thanh tịnh, thuyết 
pháp giáo hóa.

Chánh văn: Nhĩ thời vô số thiên vạn ức 
chủng chúng sanh, lai đáo Phật sở nhi thính 
pháp, Như Lai vu thời quán thị chúng sanh 
chư căn lợi độn tinh tấn giải đãi, tùy kỳ sở 
kham nhi vị thuyết pháp, chủng chủng vô 
lượng, giai lịnh hoan hỷ khoái đắc thiện lợi, 
thị chư chúng sanh văn thị pháp dĩ, hiện thế 
an ổn hậu sanh thiện xứ, dĩ đạo ái lạc diệc 
đắc văn pháp, tức văn pháp dĩ ly chư chướng 
ngại, ư chư pháp trung, nhậm lực sở năng 
tiệm đắc nhập đạo, như bị đại vân vũ ư nhất 
thiết hủy mộc tùng lâm cập chư dược quả, 
như kỳ chủng tánh, cụ túc mông nhuận các 
đắc sanh trưởng.

Giản thuật: Sau khi đức Phật xuất hiện, có vô 
số thiên vạn ức chúng sanh đều câu hội nghe pháp, 
đức Như Lai tùy từng căn tánh chúng sanh nói pháp; 
giai lịnh hoan hỷ khoái đắc thiện lợi, đời hiện tại 
và hậu lai đều được lợi ích, gọi là thiện lợi; hiện thế 
an ổn hậu sanh thiện xứ, chúng sanh nghe được 
pháp Phật, hiện đời sẽ được an ổn, đời sau sanh vào 
cõi lành, cõi lành là sanh vào thời đức Phật hiện thế, 
đây là con đường an lạc, đồng thời có cơ hội học 
Phật pháp, đời sau sanh ra gặp được Phật pháp, xa 
lìa ác chướng, tiến gần với đạo.

Chánh Văn: Như Lai thuyết pháp nhất tướng 
nhất vị, sở vị giải thoát tướng, ly tướng, diệt 
tướng, cứu cánh đáo ư nhất thiết chủng trí.

Giản thuật: Đức Như Lai thuyết pháp, chỉ có 
nhất vị đó là nhất tướng, tức thật tướng, hai tướng này 
đều là vô tướng; nhất vị, là vị pháp tánh, giống như 
nước biển mênh mông vô lượng, nhưng đồng thể tánh 
đó là vị mặn, pháp tánh đức Phật thuyết là diệu đạo 
của Nhất thừa, dưới đây là phần giải thích kinh văn:

Nói giải thoát tướng, tức ly tướng, diệt tướng 
và cuối cùng đạt đến nhất thiết chủng trí, giải thoát 
sanh tử cũng gọi là giải thoát tướng, sanh tử có 2 
loại, một là phân đoạn sanh tử và biến dị sanh tử, 
hai là câu tận, tức tướng giải thoát, hàng Nhị thừa 
đã giải thoát được phân đoạn sanh tử, nên không gọi 
là giải thoát tướng; Ly tướng, là xa lìa sanh tử và 
Niết Bàn, ly chí đến vô ly cũng thuộc ly tướng; diệt 
tướng, tức tịch diệt tướng, kinh Nhị Vương viết: 
Tam Hiền Vị Bồ tát đắc phục nhẫn, Sơ Nhị Tam 
Địa Bồ tát đắc tín nhẫn, Tứ Ngũ Lục Địa Bồ tát đắc 
thuận nhẫn, Thất Bát Cửu Địa Bồ tát đắc vô sanh 
nhẫn, và Thập Địa Chí Diệu Giác đắc tịch diệt nhẫn, 
còn Nhất Thiết Chủng Trí là Phật địa, đức Phật có 
đầy đủ nhất thiết trí, cộng với Nhị thừa), có đầy đủ 
đạo chủng trí, cộng với Bồ tát, có đầy đủ nhất thiết 
chủng trí, không có nghĩa là tất cả.

Chánh văn: Kỳ hữu chúng sanh khai Như 
Lai pháp, nhược trì độc thông như thuyết tu 
hành, sở đắc công đức bất tự giác tri, sở dĩ 
giả hà, duy hữu Như Lai, tri thử chúng sanh 
chủng tướng thể tánh, niệm hà sự, tư hà sự, 
tu hà sự; vân hà niệm, vân hà tư, vân hà tu; 
dĩ hà pháp niệm, dĩ hà pháp tư, dĩ hà pháp 
tu, dĩ hà pháp đắc hà pháp, chúng sanh trụ ư 
chủng chủng chi địa, duy hữu Như Lai, như 
thật kiến chi minh liễu vô ngại.

Giản thuật: Kỳ hữu chúng sanh văn Như Lai 
pháp, nhược năng thọ ký độc thông, như thuyết 
tu hành, sở đắc công đức bất khả tư nghì, chúng 
sanh nghe được pháp Phật, trì tụng độc thuộc, như 
pháp tu tập, đắc được công đức không thể nghĩ bàn, 
ngoài ra những điều đó ra, hoàn toàn không có trí 
giác biết, chỉ có đức Như Lai mới có đầy đủ trí 
giác, bởi vì trí tuệ của Như Lai vô lượng vô biên, 
có thể biết được chủng tướng tánh thể của chúng 
sanh; Thể tánh, là những lời thuyết giáo đầu tiên 
về như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như 
thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, 
như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu 
cánh đẳng. Chủng tướng thể tánh, là nói về chúng 
sanh trong mười pháp giới, có liên hệ đến chủng 
tướng, tánh, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báu, bổn 
mạc cứu cánh, ..vv; Như Lai trí tuệ năng tri, chúng 
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sanh niệm hà sự, tư hà sự,tu hà sự, trí tuệ của đấng 
Như Lai là trí tuệ tuệ giác siêu việt, có thể thấu biết 
chúng sanh đang nghĩ gì, muốn gì, và tu tập như 
thế nào, ví dụ ngài biết cõi Trời Người tu tập là cầu 
phước báu, hàng Tiểu thừa Thanh Văn khi tu tập 
cầu đắc Niết Bàn, hàng Bồ tát tu tập cầu đắc thành 
Phật đạo; vân hà niệm, vân hà tư, vân hà tu, Trời 
Người ngày đêm mong được phước báu gì trong quá 
trình tu tập?, Tiểu thừa Thanh Văn ngày đêm mong 
được phước báu gì trong quá trình tu tập?, và hàng 
Bồ tát ngày đêm mong được phước báu gì trong quá 
trình tu tập?, tất cả những điều đức Phật thấy biết từ 
ba chúng trên trên đều là tự độ và độ tha; dĩ hà pháp 
niệm, dĩ hà pháp tư, dĩ hà pháp tu?, dĩ hà pháp 
đắc hà pháp?, cõi Trời Người thường xem pháp tu 
Thập Thiện và trì giữ Ngũ Giới là phước báu cần 
mẫn, hàng Nhị thừa lấy pháp tu Tứ Đế và Thập Nhị 
Nhân Duyên làm cứu cánh chứng đắc Niết Bàn, 
hàng Bồ tát lấy Thập Độ Ba La Mật làm cứu cánh 
để đạt vô thượng Bồ Đề. 

Chánh văn: Như bị hỷ mộc tùng lâm chư 
dược thảo đẳng, nhi bất tự tri thượng trung 
hạ tánh, Như Lai tri thị nhất tướng nhất vị 
chi pháp, sở vị giải thoát tướng, ly tướng, diệt 
tướng, cứu cánh Niết Bàn thường tịch tướng, 
chung quy ư không, Phật tri thị dĩ, quán 
chúng sanh tâm dục nhi tướng thuyết chi, 
thị cố bất tức vi thuyết nhất thiết chủng trí, 
nhữ đẳng Ca Diếp, thậm vi bố hữu, năng tri 
Như Lai tùy nghi thuyết pháp, năng tín năng 
thọ, sở dĩ giả hà, chư Phật Thế Tôn tùy nghi 
thuyết pháp nan giải nan tri.

Giản thuật: Như bị hỷ mộc tùng lâm chư 
dược thảo đẳng, nhi bất tự tri thượng trung hạ 
tánh, là gộp các pháp lại làm thí dụ; Như Lai tri 
thị nhất tướng nhất vị chi pháp, nói về các ngoại 
biên của thật tướng, như ngoại biệt của pháp tánh là 
chư pháp tánh vậy, tất cả các pháp đều quy về thật 
tướng, và tất cả các pháp đều đồng pháp tánh; Như 
Lai như thị tri dĩ, đức Như Lai thấy biết thật tướng 
của vạn pháp qua thật trí của mình, dụng quyền trí 
để thấy biết tâm, tâm sở, và căn tánh tham dục của 
từng chúng sanh; nhi thị tri dĩ, chính là rõ tâm ham 
muốn của chúng sanh mà hộ trì, do đó ngài không 

nói Nhất Thiết Chủng Trí hay Nhất thừa mà lại nói 
Tam thừa. Sau cùng tán thán Ca Diếp và chúng đệ 
tử, giáo pháp Nhất thừa do Như Lai nói, là pháp 
sâu rộng nan giải nan tri, nay hội chúng có thể liễu 
nghĩa pháp này, tức đã nhận biết pháp tùy nghi của 
Như Lai.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trọng 
thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn: phá hữu pháp 
vương, xuất hiện thế gian, tùy chúng sanh 
dục, chủng chủng thuyết pháp, Như lai tôn 
trọng, trí tuệ thâm viễn, cửu mặc tư yếu, bất 
vụ tốc thuyết, Ca Diếp Đương tri, thí như đại 
vân, khởi ư thế gian, biết phục nhất thiết, huệ 
vân hàm nhuận, điển quang huảng diệu, lôi 
thanh viễn chấn, lịnh chúng duyệt dự, nhật 
quang yểm tế, địa thượng thanh lương, ái đãi 
thuỳ bố, như hà tặng lãm, kỳ vũ phổ đẳng, tứ 
phương cụ hạ, lưu thụ vô lượng, súy thổ sung 
hợp, sơn xuyên hiểm cóc, u thúy sở sanh, hỷ 
mộc dược thảo, đại tiểu chư thọ, bách cốc 
miêu giá, cam giá bồ đào, vũ chi sở nhuận, 
vô bất phong túc, can địa phổ hiệp, dược mộc 
tịnh mậu, kỳ vân sở xuất, nhất vị chi thủy, 
thảo mộc tùng lâm, tùy phân thọ nhận, nhất 
thiết chư thụ, thượng trung hạ đẳng, xưng kỳ 
đại tiểu, các đắc sanh trưởng, căn hành chi 
diệp, hoa thảo quang sắc, nhất vũ sở cập, giai 
đắc tiên trạch, như kỳ thể tướng, tánh phân 
đại tiểu, sở nhuận thị nhất, nhi các tư mậu.

Giản thuật: Phá hữu pháp vương, xuất hiện 
thế gian, chúng sanh vì vướng mắc vào các pháp, 
nên đọa lạc vào con đường sanh tử, chấp những 
thứ sở hữu là có, chấp những thứ không sở hữu là 
không, có không không có đều quy là có, đây gọi 
là chấp hữu; tùy nhập nhị trùng sanh tử, nhị trùng 
sanh tử, là phân đoạn sanh tử và biến dị sanh tử, 
đức Phật vì độ chúng sanh nên đi vào con đường 
sanh tử, và phá ngã chấp của chúng sanh; Như Lai 
tôn trọng, biểu đạt tánh tôn quý của Như Lai; Cửu 
mặc tư yếu, bất vụ tốc thuyết, nói lên sự tùy thuận 
chúng sanh của đức Phật, suốt 40 năm ngài thuyết 
pháp pháp Nhị thừa, và trong pháp hội Pháp Hoa 
ngài vì chúng Thanh Văn thọ ký cũng chính là làm 
hạnh lành này, bởi vì hàng Thanh Văn không có đủ 
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trí huệ, dễ sanh tâm nghi ngờ nên đắc tội, do vậy 
đánh mất cơ hội học pháp Đại thừa; Ca Diếp đương 
tri hạ, câu này thí dụ tính hợp nhất; kỳ vân sở xuất, 
nhất vị chi thủy, ví như đức Phật dùng âm thanh 
thuyết pháp, chúng sanh tùy căn cơ mà thấm nhuần; 
sở nhuận thị nhất, nhi các từ mậu, vì căn cơ chúng 
sanh không đồng, nên thậm nhuần pháp vị và đắc 
quả cũng không đồng.

Chánh văn: Phật diệc như thị, xuất hiện ư 
thế, dụ như đại vân, phổ phục nhất thiết, tức 
xuất ư thế, vì chư chúng sanh, phân biệt diễn 
thuyết, chư pháp chi thật, đại thánh Thế Tôn, 
ư chư Thiên Nhơn, nhất thiết chúng trung, 
nhi tuyên thị ngôn, ngã vi Như Lai, lưỡng túc 
chi tôn, xuất ư thế gian, do như đại vũ, sung 
nhuận nhất thiết, khô cảo chúng sanh, giai 
lịnh ly khổ, đắc an ổn lạc, thế gian chi lạc, 
cập Niết Bàn lạc, chư Thiên Nhơn chúng, 
nhất tâm thiện thính, giai ưng đáo thử, quán 
vô thượng tôn, ngã vi Thế Tôn, vô năng cập 
giả, an ổn chúng sanh, cố hiện ư thế, vị đại 
chúng thuyết, cam lộ tịnh pháp, kỳ pháp nhất 
vị, giải thoát Niết Bàn, dĩ nhất diệu âm, diễn 
dương tư nghĩa, thường vi Đại thừa, nhi tác 
nhân duyên, ngã quán nhất thiết, phổ giai 
bình đẳng, vô hữu bỉ thử, ái tắng chi tâm, 
ngã vô tham trước, diệc vô hạn ngại, hằng 
vi nhất thiết, bình đẳng thuyết pháp, như vị 
nhất nhơn, chúng đa diệc nhiên, thường diễn 
thuyết pháp, tăng vô tha sự, khứ lai tọa lập, 
chung bất bì yêm, sung túc thế gian, như vũ 
phổ nhuận, quý tiện thượng hạ, trì giới huỷ 
giới, uy nghi cụ túc, cập bất cụ túc, lợi căn 
đốn căn, đẳng vũ pháp vũ, như vô giải quyện.

Giản thuật: Phật diệc như thị, như đại vân 
vũ, xuất ư thế gian, phổ phục nhất thiết, vì độ 
chúng sanh căn cơ cao thấp không đồng, nên đức 
Phật phân biệt để nói pháp thật tướng, đức Phật ở 
trong Trời Người đại chúng, tự nói ta là Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri, phước huệ đầy đủ, có thể giúp cho 
chúng sanh ly khổ đắc lạc; cam lồ tịnh pháp, kỳ 
pháp nhất vị, kỳ pháp nhất vị là nói thật tướng của 
các pháp cùng đồng một tướng, khi đức Phật nói 
pháp thật tướng, là vì đại chúng gieo duyên; Như 

Lai quán nhất thiết chúng sanh, phổ giai bình 
đẳng, đức Phật đem tâm bình đẳng ra đối đãi chúng 
sanh, bởi ngài hoàn toàn không có tâm ái hữu tham 
cầu chấp trước, ngài luôn vì chúng sanh nói bình 
đẳng nói pháp, nếu vì một người nào đó nói pháp, 
tức thị có tâm phân biệt bỉ thử (tôi và bạn; Thế Tôn 
thuyết pháp vô hữu bì lao, vô hưu vô ẩm, cô phân 
quý tiện lợi độn, đức Thế Tôn nói pháp, không hà 
mệt nhọc, không ăn không uống, không phân biệt 
thượng căn lợi độn, ngài luôn dùng tâm bình đẳng 
bố thí pháp.

Chánh văn: Nhất thiết chúng sanh, văn ngã 
pháp giả, tùy lực sở ái, trụ ư chư địa, hoặc 
xứ Nhơn Thiên, Chuyển Luân Thánh Vương, 
Thích Phạm chư vương, thị tiểu dược thảo, 
tri vô lậu pháp, năng đắc Niết Bàn, khởi lục 
thần thông, cập đắc tam minh, độc xứ sơn 
lâm, thường hành thiền định, đắc Duyên Giác 
chứng, thị trung dược thảo, cầu Thế Tôn xứ, 
ngã đương tác Phật, hành tinh tấn định, thị 
thượng dược thảo.

Giản thuật: Nhân Thiên Chuyển Luân Thánh 
Vương, là cõi trời dục giới; thích phạm, là cõi trời 
sắc giới; thị tiểu dược thảo, tri vô lậu pháp, người 
đắc được Tam Minh, Thanh Văn, độc xứ sơn lâm, 
chí đến Duyên Giác đều tu tập an định trong pháp 
Phật, và cầu đến vô thượng đạo.

Chánh văn: Hựu chư Phật tử, chuyển tâm 
Phật đạo, thường hành từ bi, tự tri tác Phật, 
quyết định vô ngại, như danh tiểu thụ, an trụ 
thần thông, chuyển bất thối luân, độ vô lượng 
ức, bách thiên chúng sanh, như thị Bồ tát, 
danh vi đại thụ.

Giản thuật: Tiểu thọ đại thụ, là dụ như hàng 
Bồ tát, phát tâm hành Phật hạnh, đem tâm từ bi ra 
hoằng hóa chúng sanh, không cầu chứng đắc quả vị 
vô thượng Bồ Đề, hạnh này được xem như tiểu thụ 
(cây nhỏ), còn an trụ trong thần thông, đăng địa Bồ 
tát, chuyển bất thối pháp luân, phổ độ thập phương 
vô lượng chúng sanh, được xem là đại thụ (cây lớn).

Chánh văn: Phật bình đẳng thuyết, như thị 
vị vũ, tùy chúng sanh tánh, sở thọ bất đồng, 
như bỉ thảo mộc, sở lẫm các dị, Phật dĩ thử dụ, 
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phương tiện khai thị, chủng chủng ngôn từ, 
diễn thuyết nhất pháp, ư Phật trí tuệ, như hải 
như đề, ngã vũ pháp vũ, sung mãn thế gian, 
nhất vị chi pháp, tùy lực tùy hạnh, như bỉ tùng 
lâm, dược thảo chư thụ, tùy cộng đại tiểu, tiệm 
tăng mậu hảo, chư Phật chi pháp, thường dĩ 
nhất vị, lịnh chư thế gian, phổ đắc cụ túc, tiệm 
thứ tu hành, giai đắc đạo quả, Thanh Văn 
Duyên Giác, xứ ư sơn lâm, trụ tốt hậu thân, 
văn pháp đắc quả, thị danh dược thảo, các đắc 
tăng trưởng, nhược chư Bồ tát, trí tuệ kiên cố, 
liễu đạt tam giới, cầu tốt thượng thừa, như 
danh tiểu thụ, nhi đắc tăng trưởng, phục hữu 
trụ thiền, đắc thần thông lực, khai chư pháp 
không, tâm đại hoan hỷ, phóng vô số quang, 
độ chư chúng sanh, thị danh đại thụ, nhi đắc 
tăng trưởng, như thị Ca Diếp, Phật sở thuyết 
pháp, thí như đại vân, dĩ nhất vị vũ, nhuận ư 
Nhân hoa, các đắc thành thật, Ca Diếp đương 
tri, dĩ chư nhân duyên, chủng chủng thí dụ, 
khai thị Phật đạo, thị ngã phương tiện, chư 
Phật diệc nhiên, kim vi nhữ đẳng, thuyết tốt 
thật sự, chư Thanh Văn chúng, giai phi diệc 
độ, nhữ đẳng sở hành, thị Bồ tát đạo, tiệm 
tiệm tu tập, tất đương thành Phật.

Giản thuật: Pháp chỉ có một, không có cao 
thấp, Phật bình đẳng thuyết pháp, nhi chúng sanh 
tùy kỳ căn cơ, sở thọ bất đồng, đức Phật tùy nghi 
phương tiện khai thị pháp thật tướng, chúng sanh 
tùy căn cơ khác biệt mà thấm nhuận, tuy căn cơ 
không đồng nhau, nhưng mùi an lạc giải thoát thì 
giống nhau, như một giọt nước biển và nước của 
cả đại dương mênh mông, tuy có nhiều ít, nhưng vị 
mặn đều như nhau. Ca Diếp nên biết, đức Phật vì 
muốn khai thị con đường Nhất Phật thừa cho chúng 
sanh, nên ngài phương tiện thuyết pháp Tam thừa, 
chư Phật ba đời cũng thuyết giáo như vậy, khai tam 
hiển nhất, cho đến hiện tại, ta lại vì các ông thuyết 
pháp thật tướng, các ông tuy đang thực tập pháp Tứ 
Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, tên gọi có khác, nhưng 
đó cũng chính là giáo pháp phương tiện Nhất thừa 
mà Như Lai muốn nói, các ông tu tập dần dần, sẽ 
chứng thành đạo quả. 

Thích Nữ Minh Huệ 

Dưới Cội Bồ Đề

Thành kính con quỳ cạnh Thế Tôn
Niềm vui tràn ngập cả tâm hồn
Não phiền tan biến cùng sương sớm
Lạc pháp trưởng sanh với nguyệt hôm
Đại Tháp uy nghiêm vươn trí dũng
Bồ Đề thùy mẫn rũ từ tôn
Ngàn năm xứ Ấn luôn huyền diệu
Chánh pháp Như Lai mãi vĩnh tồn.

Những ngày trên xứ Phật
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HOẰNG PHÁP LÀ SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI CON PHẬT
Thích Quảng Long

T ừ khi Đức Thế Tôn thành 
đạo dưới cội cây Bồ đề đã 
trên 25 thế kỷ trôi qua, suốt 

dòng chảy lịch sử ấy hơn 49 năm 
thuyết pháp, dấu chân Ngài đã 
lưu khắp thung lũng sông Hằng 
mục đích hóa hữu duyên nhơn. Vì 
lòng thương tưởng chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho số đông, vì lòng 
đại bi mà Ngài truyền giảng giáo 
pháp cao siêu vi diệu để chuyển 
hóa những nỗi khổ niềm đau cho 
cuộc đời và hơn hết là cho con 
người. Hình ảnh ấy đã nổi bật với 
hạnh nguyện dấn thân qua bài kệ 
sau:

“Nhứt bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du
Kỳ vi sanh tử sự
Giáo hóa độ xuân thu”

Giáo đoàn do Đức Phật dẫn 
đầu bao gồm 1,250 vị Tỳ kheo đi 
vào làng khất thực để đưa giáo lý 
vào cuộc đời cứu khổ ban vui cho 
chúng sanh giải thoát những hệ 
lụy khổ đau phiền não. 

Kế thừa truyền thống cao 
đẹp ấy, chư vị Tổ sư không quản 
ngại những chướng duyên nghịch 
cảnh tiếp tục dấn thân để truyền 
bá chánh pháp cao siêu của Đức 
Phật. Gương hạnh của Phổ Hiền 
Bồ tát là hình ảnh đi vào cuộc đời 
mà không bị cuộc đời làm nhiễm 
ô tỳ vết. Cho nên vấn đề đặt ra 
là đem đạo Phật đi vào cuộc đời 

nhằm chuyển tải những lời vàng 
ngọc của Đức Thế Tôn trong bối 
cảnh hiện nay là một công việc 
thiết yếu vô cùng linh hoạt để 
thích ứng với môi trường hoàn 
cảnh mới. Với tinh thần tiếp dẫn 
hậu lai báo Phật ân đức là trách 
vụ của hàng Thích tử nói riêng và 
cho người con Phật chúng ta nói 
chung. 

Dù bất cứ trong hoàn cảnh 
nào ở quốc độ nào thì vấn đề ứng 
dụng giáo pháp chân lý của Đạo 
Phật cũng được thực tập tu hành 
mọi chốn mọi nơi. Thế nhưng 
muốn thực hiện những tiêu chí 
này hoằng pháp viên hiện nay cần 
phải kiện toàn song hành hai mặt 
sở học và sở hành. Hay nói một 
cách khác là người hoằng pháp 
cần có trình độ Phật học uyên 
thâm, nắm vững hệ thống giáo lý 
và kiến thức chuyên môn đồng 
thời đạo phong và phẩm hạnh của 
hoằng pháp viên là yếu tố quan 
trọng trong lãnh vực này.

Chúng ta đang đối diện với 
một hoàn cảnh mới; thế thì phải 
tiên liệu tìm ra phương pháp nào 
để thích ứng trong vấn đề đưa 
giáo lý đạo Phật vào trong cuộc 
đời. Hiện nay chúng ta còn bỏ 
ngõ khá nhiều những nơi tương 
đối cộng đồng người Việt không 
nhiều và điều đó cho thấy hoằng 
pháp chưa được đồng bộ. Trong 
khi có những tiểu bang lại có 
nhiều giảng sư giỏi và muốn đến 

thuyết giảng những nơi xa xôi ấy 
thì phương tiện di chuyển cũng 
rất giới hạn vì thời gian không 
cho phép, vì bận rộn cho những 
Phật sự khác. Chính vì thế chúng 
ta cần lưu tâm hơn về vấn đề 
hoằng pháp phân bổ cho đồng 
đều, vì những vùng xa xôi người 
Phật tử thiếu sự hướng dẫn tu học 
và nếu chúng ta không quan tâm, 
có lẽ những Phật tử họ sẽ mất 
tự tin và định hướng khi bị một 
thế lực truyền giáo nào đó cuốn 
họ theo. Điều này là một thực tế, 
vì thỉnh thoảng chúng ta có tiếp 
xúc với những người đã từng theo 
đạo Phật nhưng đối với những lễ 
hội thuộc văn hóa dân tộc, chẳng 
hạn những ngày Tết âm lịch, nếu 
không có ngôi chùa nào hiện diện 
những vùng vắng vẻ xa xôi kia 
thì chắc chắn họ sẽ rẻ sang một 
hướng mới theo bất kỳ một tôn 
giáo nào, miễn đáp ứng được cho 
họ về mặt tinh thần và tâm linh 
mà họ đang cần.

Tuy nhiên, ngày nay cũng 
nhờ phương tiện truyền thông 
đại chúng nên trên kênh youtube 
hoặc các website hoặc TV v.v… 
giáo lý của đạo Phật cũng đến 
được những nơi hang cùng ngỏ 
hẻm xa xăm, người Phật tử cũng 
có thể nhờ đó hiểu được phần 
nào giáo pháp của đạo Phật. Đạo 
Phật là đạo như thật, soi sáng cho 
chúng sanh những chân lý vi diệu 
để người Phật tử lấy đó làm kim 
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chỉ nam ứng dụng trong đời sống 
tu tập chính mình. Đức Phật cũng 
từng dạy: “Hãy tự làm hải đảo 
cho chính mình, hoặc tự mình 
thắp đuốc lên mà đi” Thầy hiền 
bạn tốt cũng là sự trợ duyên thù 
thắng trên con đường hướng tới 
an lạc giải thoát. 

Nói tóm lại trong vấn đề 
hoằng pháp, chúng ta cần dấn 
thân đi vào trong cuộc đời nhiều 
hơn nữa với những phương tiện 
hữu hiệu mà chúng ta có thể. 

Ứng dụng việc tu tập trong đời 
sống hằng ngày cũng là bước đầu 
làm nền tảng cho người Phật tử 
đạt được sự an lạc và giải phóng 
những nỗi khổ niềm đau cho 
chính mình. Vấn đề hoằng pháp là 
vấn đề chung của người con Phật 
chứ không chỉ dành cho riêng ai; 
do đó hàng xuất gia cũng như tại 
gia đều có trọng trách xem việc 
hoằng pháp là hàng đầu để thực 
hiện truyền bá chánh pháp cho 
những bước tiếp theo.

Nhân mùa Phật Đản năm nay, 
chúng tôi mạo muội có vài ý kiến 
nhỏ xin được chia sẻ cùng với các 
độc giả gần xa và đặc biệt hàng 
Phật tử chúng ta. Rất mong các 
bậc cao minh hoan hỷ chỉ giáo 
để có thêm những phương pháp 
mới mẻ và hữu hiệu nhằm truyền 
bá đạo Phật trong giai đoạn hiện 
nay.

Tỳ kheo 
Thích Quảng Long

The Law of Cause and Effect
The Fabric of Space and Time

Thich An Minh

Before any of this to makes sense, we have 
to understand about this fabric of space 
and time we are in right now. The very 

existence of nature is dependent on this fabric. 
This fabric of space is the formations of a highly 
intricate web of causes and eff ects. It shapes the 
existence of reality. Everything you see right now 
around you is the work of this very law. You can 
see it in the planets and stars, how every planet 
keeps its perfect distance from each other, as they 
rotate harmoniously around the sun. You can see 
this law in trees; a seed grows into a plant that will 
eventually bear fruits. This law—the law of cause 
and eff ect, governs everything. 

The Law of Cause and Effect
The Law of Cause and Eff ect, otherwise known 

as karma in Buddhist terms, is a law saying that 
every action always has a respected reaction. For 
example, if you do something positive, you will 
get something positive back. If you do anything 
negative, you will receive something negative 
back. This web of causes and eff ect put into motion 

everything that occurs in our universe.

“By karma the world moves, by karma men
Live; and by karma are all brings bound
As by it pin the rolling chariot wheel.
By karma one attains glory and praise.
By karma bondage, ruin, tyranny, 
Knowing that karma bears fruit manifold, 
Why say ye, ‘in the world no karma is.”1

Napoleon Hill goes into great details about the 
Law of Cause and Eff ect. However, he mentions 
is as the Law of Hypnotic Rhythm. In his book 
“Outwitting the Devil”: Hill goes into great detail 
about how this law forms the intricate reality of 
what we see. Hill explains, “Nature maintains a 
perfect balance between all the elements and all the 
energy in the universe. You can see that the stars and 
the planets move with perfect precision, each one 
keeping its own place and time in space. You can 

1 Narada Maha Thera. The Buddha and His Teachings. 
Pg. 191-192



50 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 6 - 2018  

see that the seasons of the year come and go with 
perfect regularity. You can see that oak tree grows 
from an acorn, and a pine grows from the seed of 
its ancestor. An acorn never produces a pine, and a 
pine seed never produces and oak.”2 

He continued to explain that this “universal 
law in which nature maintain perfect balance 
throughout the myriad of universes.” It is this same 
universal law of causes and eff ect that does in line 
with the scientifi c works of Newton. Hill explains 
that “Newton understood this law when he saw that 
it hold earths in its position and causes all material 
object to be attracted toward the center of the earth. 
He called the law gravitation. But he did not go far 
enough in his study of the law. If he had, he would 
discover the same law which holds your earth in 
position and helps nature maintain a perfect balance 
over the four dimensions; in which all matter and 
energy are contained is the web in which that 
entangles and control the minds of human beings.”3

The Law of Cause and Eff ect, is “a universal 
form of energy, with which nature keeps a 
perfect balance between all matter and energy. 
[Nature] makes specialize use of this universal 
building material by breaking it up into diff erent 
wavelengths. The breaking up process is carried 
on through habit.” Napoleon Hill continues and 
explains the concept by relating it to music. “At 
fi rst the notes are memorized in the mind, then 
they are related to one another through melody 
and rhythm. By repetition, the melody and rhythm 
become fi xed in the mind. Observe how relentlessly 
the musician must repeat a tune before he masters 
it. Through repetition, the musical notes blend, 
and then you have music. Any impulses of thought 
that the mind repeat over and over through habit, 
forms an organized rhythm. Undesirable habit can 
be broken, they must be broken before they assume 
the proportions of rhythm.”4

2 Hill, Napoleon. Outwitting the Devil: The Secret to 
Freedom and Success. pg. 121

3 Hill, Napoleon. Outwitting the Devil: The Secret to 
Freedom and Success. pg. 121

4 Hill, Napoleon. Outwitting the Devil: The Secret to 
Freedom and Success. pg. 121

In other words, any action, either thought, 
speech or action, that is repeated over multiple times 
will cause someone to form a habit. Hill continues 
saying that “rhythm is the last stage of habit. Any 
thought or physical movement, which is repeated 
over and over through the principle of habit, fi nally 
reaches the proportions of rhythm. Then the habit 
cannot be broken, because nature takes it over and 
makes it permanent. It is something like a whirlpool 
in water. An object may fl oat indefi nitely unless it’s 
caught in a whirlpool, then it is carried round and 
round but it cannot escape. The energy with which 
people think maybe compared to water in a river.”5 

Every cause will have an eff ect and this law 
operates on three diff erent levels: The Mind Level, 
the Speech Level and the Action Level. What one has 
to understand is that the law operates automatically, 
whether we consciously or unconsciously do 
something, the law will respond accordingly. 

“Karma law operates automatically and, when 
the karma is powerful, man cannot interfere with its 
inexorable result though he may desire to do so; but 
here also right understanding and skillful volition 
can accomplish much and mold the future. Good 
karma, persisted in, can thwart the reaping of bad.”6

The law plays a vital role in shaping the mind, 
both the conscious and unconscious. The law 
creates a rhythm, a rhythm that can be interwoven. 
Every action follows thought, there can never be 
an action without it fi rst been patterned in thought. 
Thoughts become words that will become an action. 
If we continue to repeatedly perform a specifi c 
action, it will become a habit. A repeated form of 
habit without any sign of change will become your 
character and defi ne your lifestyle. 

5 Hill, Napoleon. Outwitting the Devil: The Secret to 
Freedom and Success. pg. 121

6 Narada Maha Thera. The Buddha and His Teachings. 
Pg. 194
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HOẰNG PHÁP, 
TRƯỚC SỰ THÁCH ĐỐ CỦA THỜI ĐẠI MỚI

Thích Nữ Tịnh Quang

H iện nay xã hội đang trên đà 
thay đổi như vũ bão theo 
tiến trình cách mạng của 

khoa học và công nghệ thông 
tin; nhận thức của con người 
đã không ngừng thay đổi song 
song với những bước sáng tạo 
và những phát minh tân tiến của 
kỹ nghệ hiện đại; những giá trị 
truyền thống tâm linh ít nhiều đã 
bị xao lãng bởi sức hấp dẫn của 
nó… Vượt thoát sự cố hữu hay 
theo thời, với căn bản triết học 
“tùy duyên,” Đạo Phật tượng 
trưng cho quá trình chuyển đổi và 
thay đổi để thích ứng với thời đại 
và căn cơ của con người nhằm đạt 
đến mục tiêu duy nhất là chuyển 
tải thông điệp yêu thương, hòa 
bình và trí tuệ của Đức Phật đến 
với nhân loại một cách hữu hiệu 
nhất.

Non hai mươi sáu thế kỷ 
truyền bá và phát triển, Đạo Phật 
thường xuyên chạm trán với 
những hoàn cảnh không ít cam 
go khi một thời đại kết thúc và 
một thời đại mới đang bắt đầu 
trong sự phát triển của một nền 
văn hóa, và thông điệp của Đức 
Phật đã không ít lần được hiểu 
sai hoặc cố tình hiểu sai khi vận 
mệnh của những quốc gia rơi vào 
tay những kẻ tham vọng và bạo 
cuồng. Chúng ta hiện đang sống 
khoảng giữa giai đoạn cuối của 
cuộc Cách mạng công nghiệp và 

sự khởi đầu của thời đại Kỹ thuật 
và cuộc cách mạng công nghệ 
thông tin, và chúng ta cũng thực 
sự chưa bước ra khỏi hẳn bóng 
tối của thời đại thống trị của các 
cường quốc với sự áp đặc và điều 
động kinh tế, chính trị xã hội, 
theo sau là sự lấn át về những giá 
trị văn hóa và tâm linh đã và đang 
không ngừng thách đố Đạo Phật 
─ một Tôn giáo có bề dài lịch sử 
dài lâu đồng hành cùng vận mệnh 
văn hóa Á châu và các quốc gia 
Đông nam á.

Qua bao thế kỷ thăng trầm, 
Đạo Phật đang ở trong một thời 
đại mới, thời đại của sự đa nguyên 
và phân hóa xã hội, các giá trị và 
kiến thức trào lưu đã gây cản trở 
nghiêm trọng đến sự xuất hiện 
của bất kỳ triết lý thống nhất của 
văn hóa, lịch sử hay cuộc sống cá 
nhân; đây cũng chính là thời đại 
khủng hoảng khi những giá trị 
tâm linh bị tước mất ý nghĩa, sự 
vùng vẫy giữa cũ và mới, giữa sự 
phát triển kiêu hãnh của kỹ thuật 
và công nghệ thông tin và niềm 
tin đối với những giá trị tâm linh 
định hướng cho đời sống... Francis 
Fukuyama đã định nghĩa thời đại 
này trong nghiên cứu đáng chú ý 
của mình, “The End of History 
and the Last Man.” Với những 
thách đố lớn của thời đại, ngoài 
sự cạnh tranh của các tôn giáo có 
thế lực trong những quốc gia phát 

triển, những nhà hoằng pháp còn 
phải đối đầu với sự phát triển của 
khoa học kỹ thuật và công nghệ 
thông tin quần chúng. Vậy đâu 
là phương hướng chính để những 
nhà Hoằng pháp phát huy được vị 
trí của mình trên thế trường mới?

Ngày nay sự sợ hãi về sự tấn 
công văn hoá tâm linh là một 
trong những sự cố về tâm lý và xã 
hội hơn là cuộc xâm lược từ bên 
ngoài, tuy nhiên những khó khăn 
này lại là cơ hội tốt cho những 
người hoằng pháp hiện đại trong 
một xã hội mới để hướng dẫn 
những thành phần trẻ, dẫu rằng 
chúng ta không thể tránh khỏi 
các kết quả từ sự thay đổi đa dạng 
này bởi vì mọi thứ dường như là 
sự đảo ngược vai trò; thí dụ, trong 
thời đại nông nghiệp, người trẻ 
luôn luôn học hỏi kinh nghiệm 
từ các vị thâm niên để có kết quả 
thu hoạch tốt, trẻ em học hỏi từ 
cha mẹ và người lớn tuổi… Tuy 
nhiên, với những tiến bộ công 
nghệ, đôi khi những người làm 
cha mẹ phải học hỏi từ con em 
của họ về hệ thống điện toán và 
thông tin trên mạng lưới toàn cầu.

Trong thời đại kinh tế toàn 
cầu hóa, Đạo Phật đang ở một 
giao lộ ngã tư phương Tây; chúng 
ta không thể nhắm mắt để cầu 
nguyện; chúng ta phải có những 
biểu đồ cụ thể trên những con 
đường mới trong thời đại mới. 
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Lập trình căn bản của chúng ta là 
tiếp cận và khuyến khích giới trẻ 
- những tâm hồn mới, là những 
chiếc cầu nối liền giữa quá khứ 
và hiện tại, giữa tâm linh và vật 
chất, giữa sự tĩnh lặng an bình và 
sự quay cuồng hối hả. Thời đại 
mới không phải là ngoại giáo; 
nó là một hiện tượng hiện đại 
(hoặc thậm chí là một hậu hiện 
đại), nó cũng là một triệu chứng 
của sự lai căng  ̶  không có gốc 
rễ (rootlessness) hơn là sự mất 
gốc (uprooted); do đó thành phần 
trẻ có thể dễ dàng hấp thụ truyền 
thống Phật Giáo như là nguồn 
sinh lực cho kinh nghiệm cá nhân 
nếu những người hoằng pháp hiện 
đại biết cách thổi mới tư tưởng 
Giáo pháp vào trong đời sống 
thực tiễn. Hiện nay Đạo Phật ở 
phương Tây được xem như là một 
truyền thống mới nhờ công lao 
hoằng pháp của Đức Dalai Lama, 
thiền sư Nhất Hạnh… và các Cư 
sĩ hoằng pháp mới biết cách vận 
dụng Phật pháp thích ứng vào đời 
sống thiết thực.

Thiết nghĩ, để nắm lấy cơ hội, 
những ai có tâm nguyện hoằng 
pháp phải bước vào thời đại thông 
tin với tư tưởng vô hạn của Đạo 
Phật, vượt thoát khỏi sự khác biệt 
giới hạn về dân tộc và ngôn ngữ; 
Đạo Phật phải trở thành một hệ 
thống giáo dục khai mở tâm linh 
với các thành viên trẻ tiếp nối có 
trình độ và ý chí khi thâm nhập 
trong thế giới mới, và biết cách 
tiếp ứng với thời đại bằng phương 
tiện kỹ thuật truyền thông hiện 
đại để chuyển tải đạo lý (chúng 
ta đừng quên rằng những tôn giáo 
sống trong quốc gia phát triển kỹ 
thuật và công nghệ thông tin sớm 

đã biết cách tận dụng lợi thế để 
chinh phục và hấp dẫn các quốc 
gia đang phát triển). Tăng Ni và 
những Cư sĩ Hộ pháp của chúng 
ta phải sử dụng với đầy đủ những 
tính năng của thời đại mới có thể 
làm sâu sắc thêm sự hiểu biết để 
cung ứng cho sự truyền đạt: mở 
rộng tiếp cận với hệ thống thông 
tin Phật Giáo toàn cầu, chuyển 
tải giáo lý phù hợp với thế hệ, 
không những chỉ quảng bá Phật 
Giáo mà là sự thể hiện nó xuyên 
qua những sinh hoạt có tổ chức 
mang tính cộng đồng để củng cố 
sức mạnh và những lợi ích thiết 
thực nhằm đáp ứng những thách 
thức gây áp lực và tấn công vào 
đời sống hàng ngày đối với Phật 
tử chúng ta.

Gần đây, tại Hội đồng Quốc 
gia BCA, một nhà lý thuyết vật 
lý  ̶  Tiến sĩ Michio Kaku, kêu 
gọi Đạo Phật nên mở rộng chân 
trời tâm linh của mình. Ông 
khẳng định vượt ra ngoài thế giới 
ba chiều của chúng ta, có thể là 
chiều thứ tư trong mười phương 
pháp giới, phóng chiếu tầm nhìn 
của Đạo Phật về vũ trụ và khoa 
học tâm linh trước thời đại mới. 
Mặc dù khoa học có thể đi một 
chặng đường dài hướng tới sự hiểu 
biết nguồn gốc và bản chất của 
vũ trụ, nó vẫn luôn luôn ở điểm 
tương đối, không thể giải quyết 
những vấn đề cơ bản của con 
người như những giá trị tâm linh 
muôn thuở. Chúng ta đừng quên 
rằng các nhà khoa học phát minh 
ra vũ khí tối tân, bom nguyên tử, 
và rồi phát triển các nhà máy hạt 
nhân… ngoài sự đổ nát của chiến 
tranh và hận thù dai dẳng, nhân 
loại vẫn chưa xích lại gần nhau, 

sự nghèo đói và thất học vẫn còn 
lây lất đâu đó trên quả địa cầu 
này. Lợi điểm của Phật Giáo là 
lòng từ bi và trí tuệ. Chúng ta cần 
đem tình thương đến cho thời đại 
với hành động thực tiễn xuyên 
qua hai đạo lộ là Tài thí và Pháp 
thí, được quảng bá sâu rộng qua 
truyền thông hiện đại.

Bước vào kỷ nguyên mới, 
truyền thông toàn cầu đều nằm 
trong một máy laptop xách tay, 
hoặc chỉ nằm gọn trong lòng bàn 
tay như máy Iphone, Ipad… đây 
là cơ hội vô hạn cho chúng ta để 
chuyển tải thông điệp yêu thương 
của đức Từ Phụ. Trong kinh Di 
Đà diễn tả hình ảnh tướng lưỡi 
rộng dài của Đức Phật phóng 
đến ba nghìn Đại thiên thế giới 
và ánh sáng của Ngài chiếu soi 
tất cả ngằn mé của cõi giới vô 
biên. Những hình ảnh trong kinh 
bây giờ đã trở thành thực tế ảo, 
chỉ cần nhấn một vài phím trên 
máy tính hoặc Iphone, chúng ta 
ngay lập tức có thể tiếp cận với 
hàng triệu các thông tin trên toàn 
thế giới. Gần đây, một cuộc khảo 
sát Internet về thông tin về Phật 
Giáo cho thấy rằng, Đạo Phật có 
nguồn tài nguyên phong phú với 
sự đa dạng thông tin và nhân sự 
hùng hậu xuyên qua các trang 
web và các mạng lưới xã hội.

Đạo Phật chúng ta đang có 
một cơ hội rất lớn để tiếp cận với 
thế giới trong một cách mà chúng 
ta không bao giờ có thể thấy được 
trong thời gian trước đó. Nếu 
chúng ta không tận dụng lợi thế 
của phương tiện này để kết nối 
với đền thờ tâm linh của chúng ta 

Xem tiếp trang 202
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I have often had occasion to listen to criticisms 
of individuals presenting the Dharma. People 
observe a Buddhist teacher and often look very 

disappointed if they hear something that does not 
accord with their preconceptions. Let us endeavor 
to examine this common reaction.

A basic illusion lies at the heart of the relationship 
between the individual who teaches the Dharma 
and Buddhahood itself. The Dharma talk one gives 
is not one’s own. It is the teaching of the Buddha 
which one does one’s best to transmit −  learning for 
oneself as much as teaching others.

I do not feel as though I am the author of any 
Dharma talks I deliver. I feel very much a listener 
of them. In a true Dharma talk, the only speaker 
is the Dharma itself. All people, including teachers, 
are students of the Dharma. The very moment in 
which I am writing or delivering a Dharma talk is 
an occasion for listening to the Buddha. I have often 
been quite surprised at what I have said in my talks, 
as if I were not really the author.

It would have been exceptionally good karma 
to have been taught, directly and personally, by a 
teacher like Sakyamuni Buddha. People no longer 
have this precious opportunity. But this does not 
mean that the people of today are separated from 
the Dharma. The Buddha’s teaching continues to 
be transmitted in a great variety of ways. One such 
way is through people of Shinjin1.

People of Shinjin are not Buddhas, though they 
are able to listen to the Buddha directly and are 
ensured of attaining enlightenment sooner rather 
than later. Such people are qualifi ed to see their own 
life, and those of others, in a special manner given 
to them by the Buddha through the Nembutsu2. 
However, because they are still samsaric creatures, 
they cannot act in the way a Buddha can. This is 
what it means to be in samsara. They live samsaric 
lives, though their minds have been transformed 
and prepared for their ultimate liberation. To attain 
Buddhahood, it is not enough to understand most of 

the teaching; for this purpose, we have to eliminate 
all our ignorance and delusion (bonno3), and 
replace it with the Buddha’s merits. No person of 
Shinjin has ever been able to do that and this makes 
all the diff erence.

In Jodo Shinshu, we participate in the Buddha’s 
merits by the practice of calling His Name 
(Nembutsu). Buddha transforms our bonno and 
enables us to reach an identity with His Mind. This 
transformation is the only possible way for us to 
become spiritually mature. But not being a Buddha 
we are enable to behave like one; neither should we 
expect such a possibility while we remain human.

Whatever authority we may be able to command, 
whatever social or ecclesiastical position we might 
hold, we are not yet fully enlightened Buddhas. 
We are still subject to our karmically-conditioned 
emotions and often react like ordinary people 
when we are aff ected by events in life. We have 
our limitations (including our bodies) because of 
our long-ingrained attachments which have kept 
us bound to samsara. Even if we knew all the 
Buddha’s teaching perfectly (which is, in fact, quite 
impossible without a completely pure mind), we 
would still carry our human bonno thus rendering 
us unfi t, both emotionally and physically, to act as 
a perfect Buddha.

Shinran often confessed that he found samsara 
attractive, though he recognized the illusory nature 
of its dangerously seductive charm. He thoroughly 
understood human nature and recognized the 
necessity of personalizing the Dharma. Only 
through adopting an individual approach to 
Buddhahood, are people able to transform their 
minds and leave samsara behind. If you do not 
feel the Dharma as your own living experience of 
life and yourself, then there will always be a gap 
between your Buddhist knowledge and you as you 
really are. Your perception of the teaching remains 
only theoretical and is not able to really change you. 
Shinran insisted on not following the teaching as 

THE SAMSARIC ILLUSION
Agnes Jedrzejewska
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theory only, but to approach the Buddha in a very 
tangible manner through the Nembutsu.

The Nembutsu enables us to realize the illusion 
of samsara as well as our own hypocrisy. It helps us 
to recognize and accept our true possibilities and as 
well as our limitations.

If we truly practice the Nembutsu, we do not 
thereby believe we have improved the state of the 
world or even the lives of others. We are constantly 
preoccupied with the issue of who we are and who 
the Buddha is. This is our basic lifetime’s task and 
it requires all our dedication. If, instead of listening 
to the Buddha and being mindful of ourselves, we 
only try to infl uence our external circumstances, 
we get nothing but confusing frustration. This 
confusion is not brought about by the Buddha or any 
Dharma teacher, but by our human samsaric way of 
thinking. We, as ordinary people, are enthralled by 
samsara and its endless fascinations.

We are human because we are immersed in 
samsara. Of course, we are not pleased by samsaric 
pain, but we enjoy samsaric pleasures enough to 
remain attached to our human condition. One of our 
most fundamental illusions is the belief that samsara 
can somehow be improved to provide us with a 
trouble-free life. Many people have sacrifi ced their 
lives for such a goal. Most people start to listen to 
the Dharma only to improve their lot in life rather 
than from any desire to understand the way things 
really are. This misguided perspective aims to 
improve that which will always remain imperfect 
rather than trying to acquire the right point of view 
in life.

Without true Nembutsu practice no one can 
honestly realize the human egocentricity that forms 
the core of one’s existence. Good-hearted and well-
intentioned people usually ‘do the right thing’ and 
take care of others in the belief that they are working 
for the common good. However, without the Light 
of Buddha to illuminate us, nobody can see the self-
centeredness that lies at the heart of many altruistic 
and virtuous activities. Shinran realized this cruel 
reality and said: ‘Buddha Amida made His Vows 
only for me, Shinran’. In the Light of the Nembutsu, 
we can see that all our eff orts, no matter whether 
they are right or wrong, have only ever had one aim 
- to make us feel better. We want our family to give 

us no trouble, rather than genuinely wishing them 
well. If we love somebody, we want this person to 
serve our own benefi t and we get angry if they do 
not give us what we expect of them. We prefer the 
recognized teachers of the Dharma to make our life 
easier and we criticize them for our problems. We 
try to deprecate the Dharma as not good enough for 
us, taking the example of somebody else’s life for 
reaching such a conclusion. But what can we know 
about the life of another? We do not even know our 
own lives well enough.

In this way, we prefer to stay as we are, but we 
want to live among Bodhisattvas who serve our 
personal advantage. We do not consciously think 
in such a way but we clearly behave like that. To 
improve everything around us instead of ourselves 
actually means to expect others to make our life 
better.

It is obvious that ordinary samsaric people act 
to support samsara, and that those with aspiration 
for Enlightenment want to leave samsara altogether 
- their aims are entirely opposed. Why should 
samsaric society expect religious people to be 
amenable and useful to the samsaric world? 

There is no warrant for such a view. Have a look 
at human history: 1) Sakyamuni Buddha deserted 
his family to seek his own spiritual path; this left his 
family distraught and, from a strictly social point of 
view, his decision could be seen as a reprehensible 
act; 2) Jesus Christ caused much trouble for the 
authorities in his time, so they decided to kill 
him; 3) Muhammed was forced to escape to avoid 
being killed by his own people; 4) Shinran was 
considered a criminal by Japanese authorities and 
exiled; 5) The Dalai Lama is viewed as a dangerous 
individual by the Chinese government.

Samsaric people only understand religion, in all 
its forms, as an ornament of samsara; as a social or 
cultural tradition, something that may make people 
think better of themselves. ‘Religion makes the 
human more human’. This is a thoroughly samsaric 
point of view.

If we like to be human, we cannot be Buddha. 
First we must realize how awful it is to be human, 
how miserable is to be human! Unless we practice 
(Nembutsu) we do not have any chance of seeing 
our true human condition. Without the insight 
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into our own bonno, we are unable to eff ect our 
transformation into Buddha.

Shinran is criticized by Westerners because he 
does not fi t the samsaric human ideal of a saint. He 
left his monastery, he was married twice and left 
both wives, and was considered a criminal for some 
time. It is true - he did all these ‘awful’ things. He 
did what he did in order to discover who he really 
was and in order to encounter the shining face of 
the Buddha, no matter what. He never sought any 
followers or disciples. He understood there was no 
reason to follow any karmically-bound being. The 
Buddha was the only one to follow.

Realizing that in order to listen to Amida 
he had to write about the Dharma, he fi nally left 
his wife, Enshinni. He did not write about his 
religious realization for the sake of mankind. He 
did it for himself. He was the fi rst student of his 
own writings. If people found his writings useful, 
it was only because of the impersonal power of the 
Dharma that perfumed them. No person of Shinjin 
is a thinker. All are listeners. The Dharma is about 
listening and be-ing.

Only the well-established Buddhist practice of 
the Nembutsu can enable us to listen to the Dharma. 
Only in this way we are able to realize that whatever 
we do, we do for ourselves. We convince ourselves 
that we act for somebody else, for mankind, for 
the planet, for the Dharma, for the Buddha but we 
are really seeking our own benefi t. This profound 
limitation is intimately connected to the samsaric 
nature of our existence. We engage with others 
and we all are inter-related, but watching others 
around us, we see only ourselves. This shortcoming 
in our human state does not allow us to properly 
understand other people, no matter who they are. 
If we try to understand Shinran’s teaching without 
practicing Nembutsu and realizing Shinjin, then we 
are wasting our time. Without Shinjin, we can only 
view the world through the fi lter of our own karmic 
blindness and miss the point of our existence 
altogether. Through Shinjin, however, we may 
come understand the way things are for we are then 
able to view the world through the eyes of Buddha.

Alas, in spending so much of our time and 
energy in pursuing illusory samsaric goals, we 

fail to attend to the one thing that truly matters 
- awakening to the Buddha’s mind through the 
realization of Shinjin. But how can those who 
are totally intoxicated with samsara and its false 
promises even begin to believe in the possibility of 
a life free from such crippling delusions?

NAMU AMIDA BUTSU

(Agnes Jedrzejewska - http://www.jodoshinshu.pl
/jodoe/data/dharma.html)

(Endnotes)
1 Shinjin, according to Shinran, means ‘the true, real, 

and sincere mind and heart’. It is not the mind and 
heart of an ordinary being; rather it refers to the mind 
and heart of Tathagata or Amida Buddha. Sentient be-
ings, which include people, possess only a defiled and 
tainted mind (filled with bonno or blind passion). They 
are basically vain and false, the very opposite of that 
which is true, real, and sincere.

2 Nembutsu, according to Shinran, represents Amida 
Buddha’s Great Practice on our behalf through the 
power of His Primal Vow to save all suffering beings 
EVERYWHERE. Now in True Shin Buddhism we only 
have one practice that we as bombu (spiritual idiots) 
“do”, and that is Listening Deeply. We open our minds 
and hearts to the Dharma, we aspire to Buddhahood, 
and we interact with a true teacher who is a person of 
Shinjin.

3 Blind passion (bonno) is a comprehensive term de-
scriptive of all the forces, conscious and unconscious, 
that propel the unenlightened person to think, feel, act 
and speak - whether in happiness or sorrow - in such 
a way as to cause uneasiness, frustration, torment and 
pain and sorrow mentally, emotionally, spiritually, and 
even physically for themselves and others. While Bud-
dhism makes a detailed and subtle analysis of blind 
passion, employing such terms as craving, anger, delu-
sion, arrogance, doubt and wrong views, fundamentally 
it is rooted in the fierce, stubborn clinging to the foolish 
and evil self that constitutes the basis of our existence. 
When we realize the full implications of this truth about 
ourselves, we see that the human condition is itself 
nothing but blind passion. Thus, just to live, or want-
ing to live, as an unenlightened being is to manifest 
blind passion at all times, regardless of what we may 
appear to be. One comes to know this, however, only 
through the illumination of great compassion. Hence, 
awakening to one’s own nature is called the wisdom of 
shinjin, and the person who realizes it has already been 
grasped by the Primal Vow.
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Đ ôi khi tôi có nghe những lời chỉ trích về một 
số cá nhân khi họ trình bày giáo lý Đạo Phật 
(Phật Pháp). Người ta quan sát một vị thầy 

Phật Giáo rồi thường tỏ thái độ rất thất vọng nếu họ 
nghe điều gì đó không phù hợp với những định kiến 
của họ. Chúng ta hãy cứu xét xem những phản ứng 
này thường là như thế nào.

Ảo tưởng cơ bản này là nằm ngay ở nơi tâm của 
mối quan hệ giữa cá nhân người thuyết Pháp và quả 
vị Phật. Bài thuyết Pháp mà người ấy giảng không 
phải là của chính họ. Đó là lời dạy của Đức Phật rồi 
người ấy chuyển tải qua khả năng cao nhất của mình 
– tức là họ tự mình học hỏi, rồi diễn giảng một cách 
tốt nhất cho người khác.

Tôi không cảm thấy mình là tác giả, mặc dù tôi 
là người tự biên soạn bất cứ bài thuyết giảng nào 
mà tôi trình bày. Tôi cảm thấy mình chỉ là người 
lắng nghe nhiều hơn. Trong một bài Pháp đúng đắn, 
người thuyết giảng duy nhất chính là bài Pháp đó. 
Mọi người, kể cả các vị giảng sư, đều là người học 
bài Pháp. Ngay trong lúc biên soạn hay truyền đạt 
một bài Pháp, chính đó là cơ hội để tôi lắng nghe 
Đức Phật. Tôi thường rất đỗi ngạc nhiên với những 
gì mà tôi khám phá ra trong bài giảng của tôi, quả 
thực tôi không phải là tác giả của bài Pháp.

Phải có thiện nghiệp phi thường mới có được 
sự truyền dạy Phật Pháp, một cách trực tiếp và cá 
nhân, từ một vị thầy như Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni. Người ta không còn có cơ hội quý báu này nữa. 
Tuy nhiên, đây không có nghĩa là con người ngày 
nay bị cách biệt với Phật Pháp. Giáo lý của Đức 
Phật vẫn tiếp tục được lưu truyền qua nhiều cách 
tiếp cận khác nhau. Một trong những cách tiếp cận 
đó là thông qua những người Shinjin1 (Tín Tâm 
trong Tịnh Độ Chân Tông).

Những người Tín Tâm không phải là Phật, mặc 
dù họ có thể lắng nghe Đức Phật một cách trực tiếp 
và chắc chắn rằng họ sẽ đạt đến giác ngộ trong 

tương lai không sớm thì muộn.  Những người này 
có đầy đủ điều kiện để thấy được cuộc đời của chính 
họ, và của những người khác, qua phương tiện thiện 
xảo được trao truyền cho họ từ Đức Phật xuyên qua 
pháp Nembutsu2 (Niệm Phật). Tuy nhiên, vì họ hãy 
còn là chúng sanh luân hồi, họ không thể hành động 
như là một vị Phật. Đây có ý nghĩa là những gì vẫn 
còn nằm trong luân hồi. Tuy họ sống cuộc đời luân 
hồi, nhưng tâm thức của họ đã được chuyển hóa và 
chuẩn bị cho sự giải thoát tối hậu. Để đạt đến quả 
vị Phật, thông hiểu hầu hết giáo lý vẫn chưa đủ; vì 
hướng đến mục tiêu này, chúng ta còn cần phải loại 
trừ sạch hết vô minh và phiền não (bonno3), và thay 
vào đó bằng năng lượng công đức của Đức Phật. 
Không có người Tín Tâm nào mà không thông qua 
việc đó và điều này nói lên tất cả sự khác biệt.

Trong Tịnh Độ Chân Tông, chúng ta được thấm 
nhuần vào trong năng lượng công đức của Đức 
Phật bằng cách trì niệm Danh Hiệu của Ngài (Niệm 
Phật). Đức Phật chuyển hóa những phiền não của 
chúng ta và giúp cho chúng ta đạt đến sự thuần nhất 
với Trí Tuệ của Ngài. Sự chuyển hóa này là cách 
duy nhất giúp cho chúng ta trưởng thành về mặt 
tâm linh. Nhưng chưa phải là Phật cho nên chúng ta 
không thể hành động như là một vị Phật; chúng ta 
cũng không trông mong có khả năng như thế trong 
khi chúng ta hãy còn là con người.

Với bất cứ quyền lực nào mà chúng ta có thể 
dùng để ra mệnh lệnh, với bất cứ địa vị xã hội hay 
tôn giáo nào mà chúng ta có thể nắm giữ, chúng ta 
vẫn chưa phải là những vị Phật toàn giác. Chúng 
ta vẫn phải đối diện với những cảm xúc do nghiệp 
lực và thường phản ứng lại như những con người 
bình thường khi chúng ta bị tác động từ những biến 
cố trong cuộc đời. Chúng ta có những giới hạn của 
mình (kể cả thể xác) xuất phát từ những chấp trước 
sâu-dày-lâu-đời này đã ràng buộc chúng ta trong 
luân hồi. Cho dù chúng ta có hiểu biết tất cả những 

Ảo Tưởng Luân Hồi
Nhật Tịnh dịch
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lời dạy của Đức Phật một cách hoàn hảo (trên thực 
tế, không thể nào có được như vậy nếu không có 
một tâm trí hoàn toàn thanh tịnh), chúng ta vẫn còn 
phải mang những ảo tưởng của kiếp nhân sinh, vì 
vậy làm cho con người chúng ta không tương ứng, 
cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, mà hành động như 
là một vị Phật toàn giác được.

Tổ Shinran (Thân Loan) thường thú nhận rằng, 
ngài vẫn còn thấy sự hấp dẫn của luân hồi, mặc dù 
ngài đã nhận ra tánh chất ảo tưởng trong sự đam mê 
lôi cuốn nguy hiểm của nó. Ngài hoàn toàn thấu 
hiểu bản chất của con người và nhận ra sự cần thiết 
trong việc nhân cách hóa Phật Pháp. Chỉ có thông 
qua việc chọn lựa một phương pháp cá biệt để tiến 
đến quả vị Phật, thì người ta mới có thể chuyển hóa 
tâm thức của họ để lìa bỏ luân hồi lại phía sau. Nếu 
bạn không thấy Phật Pháp là những kinh nghiệm 
sống ngay trong đời sống của mình và bản thân bạn, 
thì bạn luôn luôn bị ngăn cách giữa kiến thức Phật 
Giáo và con người thực của bạn. Khái niệm Phật 
Pháp của bạn vẫn chỉ là mớ lý thuyết và nó không 
thể thực sự giúp bạn chuyển hóa. Ngài Thân Loan 
nhấn mạnh rằng, không những chỉ nương theo Phật 
Pháp làm lý thuyết, mà còn phải tiếp cận cụ thể với 
Đức Phật qua sự Niệm Phật.

Niệm Phật giúp cho chúng ta nhận ra được ảo 
tưởng của luân hồi cũng như tánh cách đạo đức giả 
của chúng ta. Nó còn giúp cho chúng ta nhận ra và 
chấp nhận khả năng thực sự của chúng ta cũng như 
những giới hạn của chúng ta.

Nếu chúng ta thực hành Niệm Phật một cách 
thiết thực, thì chúng ta không thể nào tin rằng mình 
có thể cải thiện được hoàn cảnh của thế giới hay 
thậm chí ngay cả đời sống của người khác. Chúng 
ta luôn luôn bận tâm với vấn đề như, ai là chúng ta 
và ai là Phật. Đây là sự thử thách chính yếu trong 
đời sống của chúng ta và nó đòi hỏi tất cả sự cống 
hiến của chúng ta. Nếu, thay vì lắng nghe Đức Phật 
và tỉnh thức với chính mình, chúng ta lại lo tạo ảnh 
hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài, thì chúng ta chỉ 
chuốc lấy sự hoang mang thất vọng mà thôi. Sự 
hoang mang này tự nó không phải do Đức Phật hay 
bất kỳ một vị thầy Phật Pháp nào, mà nó phát xuất 
từ lối suy nghĩ mang tánh cách luân hồi trong con 
người của chúng ta. Chúng ta, là con người bình 

thường, bị mê hoặc bởi hấp lực của luân hồi và 
những ma lực vô tận của nó.

Chúng ta là con người vì chúng ta bị chìm đắm 
trong luân hồi. Dĩ nhiên, chúng ta không vui thú 
gì với sự khổ đau trong luân hồi, nhưng mà chúng 
ta cố hưởng đủ những thú vui luân hồi nên gắn bó 
với kiếp con người của chúng ta. Một trong những  
ảo tưởng cơ bản nhất là tin tưởng rằng cõi luân hồi 
có thể, bằng cách nào đó, được cải thiện để cung 
ứng cho con người chúng ta một đời sống khỏi-khổ-
sở. Nhiều người đã thỏa mãn trong đời sống của họ 
theo mục đích như thế. Phần lớn người ta bắt đầu 
lắng nghe Phật Pháp chỉ là để cải thiện cuộc sống 
của họ, hơn là phát xuất từ sự mong muốn để thấu 
hiểu đạo lý về sự vật thực sự là như thế nào. Quan 
niệm sai lầm này là nhắm vào sự cải thiện điều mà 
nó sẽ luôn luôn bất toàn hảo, hơn là cố gắng để có 
một quan điểm đúng đắn về đời sống.

Nếu không thực hành Niệm Phật một cách chân 
chính thì không ai có thể thành thực mà thấy rằng 
sự-coi-trọng-cái-ta là trọng tâm tạo ra sự hiện hữu 
của con người. Con người mà có lòng tốt hay có 
thiện chí thường ‘làm điều đúng’ và chăm sóc người 
khác với sự tin tưởng rằng họ đang làm công việc 
tốt lành. Tuy nhiên, nếu không có Ánh Sáng của 
Phật soi sáng chúng ta, thì không ai có thể thấy 
được sự coi-trọng-cái-ta nó nằm ngay nơi trọng tâm 
của nhiều hoạt động vị tha và đạo đức của chúng 
ta. Tổ Shinran nhận thấy thực tế tàn tệ này cho nên 
Ngài nói: “Đức Phật A Di Đà phát Lời Nguyện của 
Ngài là dành cho Shinran con”. Trong Ánh Sáng 
của Niệm Phật, chúng ta mới có thể thấy rằng tất 
cả các nỗ lực của chúng ta, cho dù chúng làm đúng 
hay sai, chỉ duy nhất có một mục đích – để làm cho 
chúng ta cảm thấy tốt hơn. Chúng ta muốn gia đình 
chúng ta không gây rắc rối cho mình, hơn là thực sự 
mong muốn họ tốt lành. Nếu chúng ta thương yêu 
một ai, chúng ta muốn người ấy phục dịch cho sự 
lợi ích của mình, và giận dữ nếu họ không mang lại 
cho mình những gì mà chúng ta mong muốn ở nơi 
họ. Chúng ta thích chấp nhận những Pháp sư nào 
làm cho đời sống của chúng ta dễ dàng hơn, hay lại 
chỉ trích họ vì những khó khăn riêng của chúng ta. 
Chúng ta cố phản đối Phật Pháp nếu không đủ tốt 
cho chúng ta, rồi lấy thí dụ đời sống của một người 
nào đó để đưa ra kết luận như vậy. Nhưng chúng ta 
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có thể biết gì về đời sống của người nào khác đâu? 
Chúng ta thậm chí không biết rõ hết đời sống của 
chính mình nữa kia mà.

Bằng cách này, chúng ta thích như chúng ta 
đang là, nhưng chúng ta lại mong muốn sống trong 
những vị Bồ Tát để họ phục vụ cho lợi ích riêng cá 
nhân chúng ta. Chúng ta không có ý như vậy nhưng 
rõ ràng là chúng ta có thái độ như vậy. Nhằm cải 
thiện mọi thứ xung quanh chúng ta, thay vì chính 
chúng ta thực sự có ý là mong đợi người khác làm 
cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.

Rõ ràng, những người luân hồi bình thường là 
có hành động hỗ trợ cho luân hồi, và rằng những 
người có nguyện vọng giác ngộ thì muốn rời khỏi 
luân hồi hoàn toàn – mục đích giữa họ hoàn toàn 
trái ngược nhau. Vậy thì tại sao xã hội luân hồi lại 
đòi hỏi những người tôn giáo phải tuân thủ và có ích 
cho thế giới luân hồi?

Không có gì xác đáng đối với quan niệm như 
vậy. Hãy nhìn kỹ vào lịch sử của nhân loại: 1) Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ gia đình để tìm con 
đường tâm linh của chính mình; điều này đã làm 
cho gia đình của ngài mất phương hướng và từ quan 
điểm nghiêm khắc của xã hội, quyết định ra đi của 
ngài bị coi là một hành động đáng trách; 2) Đức 
Chúa Jesus Christ gây ra nhiều rắc rối cho nhà cầm 
quyền đương thời, vì thế họ quyết định giết ngài; 3) 
Muhammed đã buộc phải trốn tránh để khỏi bị giết 
bởi chính người dân của mình; 4) Tổ Shinran bị nhà 
cầm quyền Nhật Bản xem là tội phạm và đã bị lưu 
đày; 5) Đức Dalai Lama được coi như là một nhân 
vật nguy hiểm bởi chính quyền Trung Cộng.

Con người luân hồi chỉ hiểu tôn giáo, qua mọi 
hình thức, như là vật trang sức cho luân hồi; giống 
như là một truyền thống xã hội hay văn hóa, điều mà 
có thể làm cho con người cảm thấy họ tốt đẹp hơn. 
‘Tôn giáo làm cho con người hơn là con người’. 
Đây là một quan điểm hoàn toàn luân hồi.

Nếu chúng ta thích là con người, chúng ta 
không thể là Phật. Trước hết, chúng ta phải biết, 
khủng khiếp như thế nào là con người, khổ sở như 
thế nào là con người! Trừ khi chúng ta thực hành 
(Niệm Phật), bằng không chúng ta không có cơ hội 
để thấy rõ thực trạng của con người. Nếu không có 
cái nhìn thấu suốt vào phiền não (bonno) của chính 

mình, thì chúng ta không thể thực hiện sự chuyển 
hóa của chúng ta để thành Phật.

Shinran bị người Tây phương chỉ trích là vì ngài 
không xứng đáng là mẫu người lý tưởng của một 
bậc thánh trong luân hồi. Ngài rời bỏ tu viện của 
mình, kết hôn hai lần và từ bỏ cả hai người vợ, và bị 
coi là một phạm nhân trong một thời gian. Sự thực 
là ngài đã làm ra tất cả những điều gọi là “khủng 
khiếp”. Ngài đã làm những gì cần phải làm, bất kể 
là gì, để khám phá ra con người thật của mình và để 
đối chiếu với khuôn mặt trong sáng của Phật. Ngài 
không bao giờ tìm kiếm một tín đồ hay đệ tử nào. 
Ngài đã hiểu rõ là không có lý do gì để đi theo một 
người bị-nghiệp-ràng-buộc. Chỉ có Đức Phật mới là 
người để noi theo.

Nhận ra rằng để lắng nghe Đức A Di Đà, ngài 
phải viết về Phật Pháp, cuối cùng ngài phải rời vợ 
ngài, Enshinni. Ngài đã không viết về sự thực chứng 
tâm linh của mình là vì lợi ích cho nhân loại. Ngài 
viết cho chính ngài. Ngài là người học trò đầu tiên 
trong tác phẩm của ngài. Nếu người ta tìm thấy tác 
phẩm của ngài là hữu ích, đó chỉ là vì năng lực phi 
thường của Phật Pháp tự tỏa ngát hương. Không có 
một người Tín Tâm nào là một tư tưởng gia. Tất cả 
đều là những người lắng nghe. Phật Pháp là những 
gì để lắng nghe và thể hiện. 

Chỉ có sự thực hành Phật Giáo được thiết lập 
vững chãi của sự Niệm Phật mới có thể giúp chúng 
ta lắng nghe Phật Pháp. Chỉ bằng cách này, chúng 
ta mới có thể biết rằng bất cứ điều gì mà chúng ta 
làm, là làm cho chính chúng ta. Chúng ta cố thuyết 
phục bản thân mình rằng chúng ta làm là làm cho 
người khác, cho nhân loại, cho hành tinh này, cho 
Phật Pháp, cho Đức Phật, nhưng thực sự chúng ta 
đang tìm kiếm sự lợi ích cho chính mình. Sự giới 
hạn sâu xa này gắn bó chặt chẽ với bản chất luân 
hồi qua sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta giao tiếp 
với những người khác và tất cả chúng ta đều liên 
quan với nhau, nhưng xem kỹ những người khác 
xung quanh chúng ta, chúng ta chỉ thấy có mình. Sự 
thiếu sót này trong thực trạng con người chúng ta 
không cho phép chúng ta hiểu đúng về người khác, 
bất kể họ là ai. Nếu chúng ta cố gắng hiểu giáo lý 
của Ngài Shinran mà không thực hành Niệm Phật 
và thực chứng Tín Tâm, thì chúng ta đang phí phạm 
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thời giờ của mình. Không có Tín Tâm, chúng ta chỉ 
có thể nhìn thấy thế giới qua bộ kính lọc mù của 
nghiệp lực của mình và bỏ lỡ tất cả điểm quan trọng 
trong sự hiện hữu của chúng ta. Tuy nhiên, thông 
qua Tín Tâm, chúng ta mới có thể thấu hiểu cách 
mà mọi thứ dành cho chúng ta, sau đó chúng ta mới 
có thể nhìn thấy thế giới thông qua đôi mắt của Phật 
(Phật Nhãn).

Than ôi, vì đã dành quá nhiều thời gian và năng 
lực của chúng ta để theo đuổi các mục tiêu ảo tưởng 
luân hồi, chúng ta không tham dự vào một điều thực 
sự quan trọng, đó là đánh thức trí tuệ của Phật thông 
qua việc thực chứng Tín Tâm. Nhưng làm thế nào 
để những người hoàn toàn say đắm trong luân hồi 
và những lời hứa hẹn giả dối của nó để mà bắt đầu 
tin tưởng vào khả năng của một đời sống thoát ra 
khỏi những ảo tưởng hoại liệt như vậy?

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

(Dịch theo nguyên tác: The Samsaric Illusion. 
Tác giả: Agnes Jedrzejewska)

(Endnotes)
1 Shinjin (Tín Tâm), theo Tổ Shinran (Thân Loan), có 

nghĩa là ‘tâm chân chính, chân thực, và chân thành’ 
Đó không phải là tâm của một người bình thường; mà 
nó là tâm của Đức Như Lai hay Đức Phật A Di Đà. 
Chúng sanh, kể cả con người, chỉ có cái tâm nhiễm 
ô và bất tịnh (đầy phiền não và đam mê mù quáng). 
Những tâm ấy, trên căn bản, là cái tâm ảo tưởng và giả 
dối, rất trái ngược với cái tâm chân chính, chân thực, 
và chân thành.

2 Nembutsu (Niệm Phật), theo Tổ Shinran (Thân Loan), 
diễn tả trong Đại Hạnh Nguyện của Đức Phật A Di Đà 
dành cho chúng ta qua năng lực của Bản Nguyện của 
Ngài nhằm cứu độ mọi chúng sanh khổ đau Ở Khắp 
Mọi Nơi. Ngày nay, trong truyền thống Tịnh Độ Chân 
Tông, chúng ta chỉ có một phương pháp thực hành duy 
nhất, như chúng ta là kẻ phàm phu “làm”, và đó là 
Lắng Nghe Sâu Thẳm. Chúng ta mở rộng tâm trí hướng 
đến Phật Pháp, chúng ta thiết nguyện đạt đến quả vị 
Phật, và chúng ta tương tác với vị thầy chân chính là 
người có Tín Tâm (Shinjin).

3 Bonno (Phiền não) là một từ ngữ phổ quát nói về tất 
cả các năng lực, ý thức và vô ý thức, nó thúc đẩy con 
người chưa giác ngộ suy nghĩ, cảm giác, hành động và 
nói năng – dù trong niềm vui hay trong cơn buồn – qua 
cách mà nó tạo nên sự khó chịu, bực bội, tra vấn, khổ 
đau và buồn bã cả về tâm thần, cảm xúc, tinh thần, và 
thể xác cho chính họ và cho người khác. Trong đó Phật 

Giáo đưa ra một sự phân tích tỷ mỷ và chi tiết về phiền 
não, xử dụng những từ ngữ như là tham lam, sân hận, 
si mê, kiêu mạn, nghi hoặc và tà kiến, trên cơ bản nó 
bắt nguồn từ sự ương ngạnh, bướng bỉnh bám víu với 
cái tôi (ngã) si mê và xấu xa tạo thành nền tảng cho 
sự hiện hữu của chúng ta. Khi chúng ta nhận ra được 
trọn vẹn hàm ý của sự thực này về bản thân chúng ta, 
chúng ta thấy rằng đời sống con người tự nó không gì 
ngoài phiền não. Vì vậy, chỉ là để sống, hoặc là muốn 
sống, như một con người không giác ngộ là sự biểu hiện 
sự phiền não trong mọi lúc, bất kể chúng ta là gì. Tuy 
nhiên, khi người ta biết đến điều này, chỉ qua sự soi 
sáng của lòng đại từ bi. Do đó, đánh thức bản tánh của 
con người được gọi là trí tuệ của Shinjin (Tín Tâm), và 
người nhận ra được nó đã có được sự kết nối với Bản 
Nguyện (của Đức Phật A Di Đà).

Thích Nữ Trung Trí

Không đề…
Lùa nắng gió, nhốt vào trong túi mộng
Gom mây hồng, lau mắt lúc u mê
Xin đừng hỏi bến bờ hư và thực
Ta tìm ta từ vạn kiếp đến giờ

Mùa Phật Đản 2018
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 Hiểu Biết Về Vô Thường Dẫn Đến Hạnh Phúc
Ayya Khema

Chơn Minh-Nguyễn Văn Phú, Tịnh Nghiêm-Nghiêm Xuân Cường 
và Diệu Liên-Lý Thu Linh dịch

Người luôn luôn chánh niệm, 
Sự sanh diệt các uẩn,
Được hoan hỷ, hân hoan,
Chỉ bậc bất tử biết.
Kinh Pháp Cú - Câu 3741

T ừ Pali “Dhammapada” có 
thể được dịch là ‘Những 
bước trên con đường giáo 

pháp’. Tác phẩm nổi tiếng nầy 
được chia làm nhiều phần, mỗi 
phần có nhiều đoạn kệ: là những 
câu kệ được Đức Phật nói ra vào 
những dịp khác nhau, nhằm giáo 
huấn về các đề tài khác nhau. Tuy 
nhiên, những lời dạy nầy thật xúc 
tích, cô đọng nên mỗi đoạn kệ tự 
nó là một bài tiểu luận.

Để diễn giải đoạn kinh được 
trích dẫn ở trên, tôi (Ni Sư Ayya 
Khema) muốn trước hết phân tích 
nghĩa của một số từ trong câu đó. 
Đức Phật nói về khả năng đạt 
được an vui hạnh phúc của chúng 
ta và đó là điều mà tất cả chúng 
ta đều muốn đạt được. Nhân loại 
tìm cầu hạnh phúc bằng nhiều 
cách, qua nhiều thứ khác nhau, 
thường là ở các đối tượng bên 
ngoài. Chúng ta cố gắng, bằng 
đủ mọi cách, để đạt được hạnh 
phúc, và khi có rồi thì ta muốn 
giữ chặt lấy nó. Ta nghĩ rằng 
mình sẽ luôn được hạnh phúc nếu 
có thể giữ chặt một cái gì đó, một 
người nào đó hoặc một sự kiện gì 
mà đã có lần đem lại cho ta hạnh 

phúc. Thế nên ta thường cố tìm 
hạnh phúc trong của cải vật chất, 
hay làm một việc gì đó mà ta nghĩ 
sẽ làm mình thỏa mãn. Nhưng từ 
thuở khai thiên lập địa, chưa ai là 
người có thể giữ được hạnh phúc 
luôn bên mình.

Đức Phật dạy là để tìm được 
hạnh phúc chúng ta phải tu tập. 
Ta có thể nói nghề nghiệp đem 
lại cho ta hạnh phúc, nhưng dù 
cố gắng tự nhủ mình đến mấy là 
ta cảm thấy mãn nguyện vì đã 
làm được nhiều việc ích lợi cho 
đời, nhưng khi nhìn kỹ lại ta thấy 
thứ hạnh phúc nầy không trường 
cửu và trong thâm tâm ta vẫn bồn 
chồn, bất ổn. Khi mang tâm trạng 
buồn chán như thế, người ta lại 
thường nghĩ rằng có gì đó không 
ổn ở bên ngoài - họ không nhận ra 
được rằng điều mà họ đang cảm 
nhận đến từ nội tâm của mình.

Cách suy nghĩ thông thường 
của ta luôn là muốn được một cái 
gì đó. Ngay cả khi cái mà chúng 
ta muốn là một điều lành mạnh, 
tốt đẹp, ta cũng thấy là dù có 
cố gắng cách mấy, ta không thể 
lúc nào cũng an vui, do đó ta lại 
muốn một cái gì mới hơn, khác 
hơn. Đức Phật chỉ cho chúng ta 
một phương cách khác hẳn. Ngài 
muốn dạy ta những cách suy nghĩ 
mới, chỉ cho ta bước lên một tầng 
cao hơn, dựa trên thực tế chứ 
không phải ở sự mong cầu. Thí 

dụ như nếu ta đã thử đủ mọi cách 
và nhận ra rằng của cải vật chất 
không làm ta hạnh phúc, chính 
kiến thức đó cũng mang đến cho 
ta đôi chút hạnh phúc rồi. Trong 
đoạn kinh nầy, Đức Phật dạy:

Người thường suy gẫm trong 
tâm

Sự sanh diệt của các uẩn, . . .

Uẩn là các thành phần của cái 
ta. Trước nhất là thân, cái mà ta tự 
đồng hóa khi ta nghĩ “Đây là ta”. 
Sau đó là tâm, cái mà Đức Phật 
chia làm bốn phần: Trước tiên, 
thức – mà chúng ta cảm nhận 
được qua tiếp xúc với các giác 
quan của cái nhìn, nghe, ngửi, 
nếm, hay xúc; thứ hai là thọ, hoặc 
vui hoặc buồn, phát sinh dựa vào 
sự xúc chạm của các giác quan, 
kể cả các tình cảm; thứ ba, tưởng 
theo sau các cảm giác; thứ tư, 
hành là phản ứng đối với tưởng − 
cũng được gọi là tâm hành.

Chúng ta có thể phân tích 
tâm sâu hơn, để bao gồm, thí 
dụ, ý chí như là một trong những 
thành phần của tâm. Tuy nhiên, 
chúng ta thường chỉ chú tâm vào 
bốn phần nầy: thức, thọ, tưởng và 
hành.

Chúng ta cần chú ý đến năm 
uẩn, ít nhất là đến sự phân chia 
của tâm và thân, bốn phần kia là 
những phương tiện qua đó chúng 
ta có thể giải đáp câu hỏi tâm thực 
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sự là gì. Ta có thể kiểm nghiệm 
việc này ngay tức khắc: giờ phút 
này những cái bạn đang cảm nhận 
được gồm có thấy, xúc chạm và 
nghe. Bạn có thể không nếm hay 
ngửi cái gì ngay lúc nầy, nhưng 
ba trong năm giác quan của bạn 
đang có sự tiếp xúc với thế giới 
bên ngoài và qua đó chúng để lại 
một cảm thọ mà ta sẽ không nhận 
biết được nếu ta không thực tập 
chánh niệm. Cái cảm giác ban sơ 
rất vi tế, nên thay vào đó chúng 
ta thường vướng vào các phản 
ứng, mạnh mẽ hơn nhiều. Giữa 
hai cảm nhận này (thọ và hành) 
là tưởng, và điều này thì cũng tùy 
thuộc vào mỗi cá nhân. Mặc dầu 
hai người có thể cùng nhìn một 
vật, mỗi người có thể cảm nhận 
khác nhau và phản ứng tùy theo 
đó; khi một người nhìn cái gì đó 
thấy đẹp, người khác có thể cảm 
thấy dửng dưng hoặc cho là nó 
xấu xí là đằng khác. Đây là lý do 
tại sao ít khi chúng ta để ý đến 
cảm giác hoặc nhận thức của 
mình. Khi nghe ai nói điều gì, ta 
có thể tự nhủ ‘thật vô lý,’ hoặc 
‘thật là hay,’ hoặc ‘tôi không cần 
biết,’ hay ‘tôi đã biết rồi.’ Ta quá 
bận rộn với những phản ứng của 
mình nên khó mà thấy được giữa 
sự xúc chạm và phản ứng còn có 
những cảm giác và nhận thức. Do 
đó, trước hết ta phải kiểm nghiệm 
thật kỹ các cảm quan của mình 
cũng như những phản ứng phát 
sinh từ đó. Ta có thể dễ dàng 
nhận ra các phản ứng nầy và quá 
trình nhận thức đó sẽ giúp ta làm 
quen với sự có mặt của các uẩn.

Thông thường thì chúng ta 
hành động theo các phản ứng 
của mình và tìm cách hoàn thiện 
chúng bằng cách chuyển hóa các 

cảm quan của mình. Ta tìm cách 
nghe, nếm, ngửi, hoặc xúc chạm 
thứ gì khác hơn những cái thường 
làm, nhưng ta luôn bị các thói 
quen đã huân tập đưa vào đường 
cũ. Thật ra ta phải thấy ngay rằng 
đây là một phương cách không 
hiệu quả và chẳng lâu bền. Thế 
nhưng ta vẫn tiếp tục tìm đủ mọi 
cơ hội để thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm những thứ mới lạ khác. 
Tuy nhiên, ta có thể đi theo một 
con đường mới. Trên con đường 
nầy, thay vì đồng hóa với các 
phản ứng của bản thân thì ta có 
thể quán sát chúng.

Điều này nói thì dễ nhưng 
khó làm. Và chắc chắn là cần có 
sự thực tập vì chúng ta thường 
theo cách suy nghĩ cho các phản 
ứng là ta và xem đó là đúng. Vì 
xét cho cùng, đó là các phản ứng 
của ta. Nếu ta xem các tư tưởng 
của mình, ngay cả những tư tưởng 
tiêu cực là chính xác, chỉ vì chúng 
là của mình, thì lẽ tự nhiên ta sẽ 
tiếp tục chờ đợi hạnh phúc đến từ 
thế giới bên ngoài. Và vì thế, ta 
tránh né những gì có thể đem lại 
cho ta những phản ứng khó chịu, 
rồi tiếp tục đi tìm những gì mà ta 
cho rằng sẽ đem lại cho mình lạc 
thú. Lẽ đương nhiên là, dù có cố 
gắng đến đâu, ta cũng không thể 
có được một cuộc đời chỉ toàn 
là lạc thọ, nhưng vì quá mải mê 
theo đuổi con đường nầy mà ta 
chẳng nhận ra được là ta cũng có 
thể tìm được hạnh phúc bằng một 
con đường hoàn toàn khác. Dù 
không kiếm tìm chúng ta cũng có 
lúc có lạc thọ. Một trong những 
lợi lạc của kiếp sống con người là 
sẽ không thiếu những cơ hội để ta 
được hưởng những hạnh phúc đó. 

Hầu hết chúng ta đều có đồ ăn và 
thức uống thích hợp, hưởng thời 
tiết tốt, được xem hoa nở và có 
người để trò chuyện. Những điều 
này tự chúng không có gì là xấu, 
song nếu ta bám theo các cảm thọ 
nầy và dốc hết sức lực để đuổi 
theo các lạc thọ, ta sẽ đi từ thất 
vọng này đến thất vọng khác. Ta 
sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh 
phúc cho tâm hồn mình bằng con 
đường đó. Chính vì lẽ này mà 
trong đoạn kệ nói trên, Đức Phật 
dạy chúng ta hãy quán sát sự sinh 
diệt của các uẩn, xem chúng đến 
và đi như thế nào. Điều nầy có 
thể được thực hiện một cách đơn 
giản bằng sự chú ý quan sát bản 
thân. Vì quá để ý đến người khác, 
ta quên mất một điều là trước 
khi hiểu được người, ta phải biết 
rõ chính mình. Cái mà chúng ta 
nhận ra được ở người khác chỉ là 
cái mà chúng ta đã tự khám phá 
ra ở ngay nơi mình.

Ta có thể quán sát sự sinh 
diệt của các ý nghĩ, các cảm thọ; 
chúng đến và đi như thế nào thật 
rõ ràng và rành mạch; điều này 
không có gì khó. Thế nhưng vì 
quá đắm chìm trong các cảm thọ 
của mình, mà ta không nhận thấy 
chúng biến đi nhanh thế nào. Một 
ý nghĩ thường biến mất ngay khi 
nó vừa khởi sinh, trừ trường hợp 
một ý tuởng mới lại phát sinh dựa 
vào nó trong một chuỗi tư tưởng 
– ngay chính như thế ý nghĩ ban 
đầu cũng đã biến mất. Hiển nhiên 
là ta có thể ghi chép lại ý tưởng 
nầy ngay khi nó phát khởi, song 
vì dòng tư tưởng thay đổi không 
ngừng nên chưa chắc là nó có ích 
lợi gì cho ta.

Ít người muốn đối diện với 
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sự thật là các ý nghĩ và cảm nhận 
của họ đều vô thường. Tuy nhiên, 
một khi đã biết được như thế rồi 
thì ít ai có thể phủ nhận sức mạnh 
của sự thật nầy, vì tất cả chúng 
ta ai cũng có thể chứng nghiệm 
được điều đó ngay bản thân. Tính 
phù du nầy là một thách đố cho 
cái nhìn của ta về bản ngã, khiến 
nó trở nên bớt cụ thể, nền tảng của 
nó bớt vững chắc, và như thế là ta 
phải đối mặt với một vấn đề trọng 
đại, đó là việc ta tự xem mình như 
một thực thể vững chắc, bất biến 
trong cái ta gọi là con người với 
những quan điểm, ý kiến cá nhân 
tạo thành một ‘bản ngã’. Cái nhìn 
của ta về bản thân, và ngã tưởng 
bị lung lay khi ta nhận ra rằng các 
quan điểm, ý tưởng và cảm nhận 
của mình, kỳ thật luôn đến và đi 
trong từng giây phút.

Càng ít chấp ngã thì ta càng 
dễ có hạnh phúc. Ta không nhất 
thiết phải đồng ý ngay với câu 
nầy, song cũng không có một lý 
do gì để phủ nhận nó ngay, bởi ta 
có thể tự kiểm nghiệm nó. Càng 
muốn chứng tỏ cho mọi người 
biết ta là một ‘ai đó’ với một số 
quan điểm, một hệ thống niềm 
tin riêng của mình và một cương 
vị đặc biệt thì ta lại càng phải 
bám chặt vào những thứ khiến 
chúng ta trở thành con người 
đó, cố gắng biến tất cả trở thành 
vững bền. Tuy nhiên, vì mọi sự 
luôn luôn sinh diệt đổi thay, nên 
chúng ta phải đối mặt với một 
nhiệm vụ gần như không thể thực 
hiện được. Đây là lý do tại sao 
con người không có hạnh phúc.

Tất cả chúng ta đều ở trong 
tình trạng khó xử này. Một khi 
ta còn cố gắng để khẳng định 

mình, và bám víu vào người hay 
vật mà ta gắn bó, thì ta không thể 
có tự do và hạnh phúc. Bởi lẽ đó 
– cho dù ta đang bận rộn hoặc 
hoàn toàn rảnh rỗi – ta luôn cảm 
thấy bức xúc, cái mà ngày nay 
chúng ta gọi là căng thẳng thần 
kinh (stress). Kỳ thực thì nỗi bức 
xúc mà ta tự tạo cho mình, lúc 
nào cũng đã có mặt, vì nó hỗ trợ 
cho cái cảm nhận về ngã, và nhu 
cầu muốn tự khẳng định là lý do 
khiến nó phát sinh trước hết. Ta 
muốn tự nhủ rằng ta là những con 
người có thực thể và bền vững với 
những cá tính riêng biệt, nên ta 
thường nói những câu như “Xin 
lỗi tôi đến trễ, nhưng tính tôi 
quen vậy rồi” hoặc “Những phim 
buồn làm tôi phải khóc – tôi là 
vậy đó”.

Những câu nói như vậy 
không có nghĩa gì cả vì không có 
một vật thể hay cá tính nào mà 
không thể thay đổi được. Từng ý 
nghĩ, từng cảm giác đến rồi đi. Ta 
chỉ cần nghĩ lại xem các ý nghĩ 
hay cảm giác mình đã có trong 
ngày hôm nay có còn ở với ta hay 
không. Khi nhìn lại, ta thấy là 
những ý nghĩ ta vừa có cách đây 
vài phút đã biến mất hẳn rồi. Thật 
ra không có gì - kể cả cuộc đời 
ta- mà ta có thể cầm chắc trong 
tay. Mặc dù ta già đi trong từng 
phút giây, nhưng vẫn có nhiều 
người không thể chấp nhận được 
điều nầy. Tệ hơn nữa, họ còn 
không biết là họ không thể chấp 
nhận được sự thực đó. Ta giữ mãi 
những ký ức về chính mình đến 
nỗi ta không thể để ý thấy là mình 
đang già đi, và tất cả những ký ức 
ta có về mình tạo thành một cái ta 
ảo tưởng. Bằng cách này chúng ta 

đã tạo dựng cho mình một ý niệm 
càng vững chắc hơn về bản ngã.

Những bằng chứng phủ nhận 
cách suy nghĩ của ta về thực tại 
cuộc sống có thể tìm thấy ở khắp 
mọi nơi. Giả thử như trời đang 
mưa: mỗi giọt nước rơi xuống và 
thấm vào lòng đất rồi biến mất hẳn. 
Ta cũng thế. Ta cũng như những 
giọt mưa, nhưng ta muốn quên đi 
định luật về sinh và diệt nầy.

Ta không bắt buộc phải tin 
những điều Đức Phật thuyết, song 
ít nhất ta cũng không quay lưng 
với Ngài và đồng ý kiểm nghiệm 
sự thật của định luật này. Luôn 
ghi nhớ đến nó trong tâm để có 
thể thấu triệt nó và đạt được an 
lạc, hạnh phúc là một nỗ lực lớn. 
Chúng ta có thể đạt được niềm an 
lạc trong thiền định, nhưng cái 
hạnh phúc nội tại mà mỗi chúng 
ta luôn cố gắng kiếm tìm phải đến 
từ trí tuệ. Trí tuệ có thể phát khởi 
qua cuộc sống thiền và tỉnh thức, 
nhưng ngay cả thiền định cũng vô 
thường: ngay khi ta vừa rời khỏi 
chiếu thiền thì trạng thái thiền 
định dễ chịu cũng đã biến mất.

Trước khi giác ngộ, Đức Phật 
đã là một thiền giả tinh tấn. Ngài 
rất tinh thông tám tầng thiền định 
và qua đó chứng nghiệm được 
cảm giác khinh an, hạnh phúc, 
thanh tịnh vô biên. Tuy nhiên, 
sau khi đạt được những cảm giác 
an lạc đó Ngài lại cảm thấy bất 
như ý vì muốn giữ lại những lạc 
thọ đó. Vì thế, Ngài muốn giữ 
vững tâm trí của mình như thế 
nào để cho hoàn cảnh bên ngoài 
không thể quấy nhiễu mình nữa. 
Nói tóm lại, con đường tâm linh 
phải là con đường làm phát triển 
hạnh phúc nội tâm của ta cho đến 
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khi nó trở thành hoàn toàn độc 
lập và không còn bị chi phối bởi 
những hoàn cảnh bên ngoài.

Con đường còn dài trước 
mắt. Tuy nhiên cuộc hành trình 
dài nhất cũng phải bắt đầu bằng 
một bước chân. Còn nhiều bước 
chân phải đi, nhưng tiên quyết là 
bước đầu tiên, mà ở đây là tâm 
thực tập quán tưởng về vô thường. 
Ta không chỉ quan tâm về tính 
vô thường của những của cải vật 
chất. (Ở những xã hội dư thừa, ít 
ai bận tâm đến điều này; khi vật 
dụng bị hư gãy, họ mua ngay cái 
khác). Chúng ta cũng phải quán 
về sự vô thường của bản thân. 
Ta có thể thực tập điều nầy bằng 
cách quán về các uẩn – sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức – và nhận diện 
sự sinh diệt của chúng. Ta phải 
nhận rõ sự lệ thuộc của mình vào 
các cảm nhận bên ngoài - như nếu 
nghe thấy điều gì trái tai có thể 
làm ta bực dọc cả ngày, hoặc nếu 
không được như ý thì ta sẽ cảm 
thấy thất vọng, bực tức. Chẳng có 
ai lại không muốn tránh các cảm 
giác khó chịu ấy, song nếu chỉ 
nghe những điều ta muốn nghe, 
thấy những gì ta muốn thấy, được 
những gì ta muốn được, thì mới 
có hạnh phúc thì thật là kỳ quặc, 
một việc làm hoàn toàn vô vọng. 
Phương cách hợp lý duy nhất để 
nhận diện và đối phó với vấn đề 
nầy là quán tưởng về sự vô thường 
của vạn vật.

Tất cả chúng ta đều có thể 
nhớ về thời thơ ấu của mình 
cùng với một số sự kiện trong 
giai đoạn đó. Dường như nó chỉ 
mới đây. Thế nhưng đã bao nhiêu 
nước chảy qua cầu. Và vì sao 
bây giờ ta phản ứng thật khác với 

hồi ấy? Ta muốn nghĩ rằng mình 
vẫn như xưa, nhưng không có gì 
trong ta còn nguyên vẹn. Tất cả 
các ý nghĩ, các cảm giác của ta 
đều đã thay đổi về bản chất, cùng 
với những thay đổi rõ ràng về 
diện mạo. Cho dù một số dấu vết 
của thời xa xưa vẫn còn trong ta, 
nhưng những gì tạo ra ta của thời 
đó đã hoàn toàn khác xa với cái 
tạo ra ta của ngày hôm nay.

Sự chuyển hóa này thực sự 
xảy ra từ ngày này qua ngày khác 
– nói chính xác hơn thì nó xảy ra 
trong từng giây phút. Ta không 
thể bám víu vào bất cứ cảm nhận 
nào của ta, và nếu ta cố gắng giữ 
lại một người hay sự việc nào đó 
chắc chắn ta sẽ bị thất vọng bởi 
đây là một việc không thể nào 
làm được. Sự thật đơn giản và 
chắc chắn là ta không thể níu giữ 
được đời mình, cũng như ý nghĩ 
và cảm nhận của mình; các xúc 
chạm giác quan của ta cũng thay 
đổi từng giây phút một. Ta có thể 
thành công đôi chút trong việc 
giữ lại bản thảo của ý nghĩ hay 
cảm nhận của mình qua sách vở 
hay băng ghi âm – song đó không 
phải là những ý nghĩ ban đầu của 
ta. Bạn có thể quán sát đời mình 
ngay bây giờ và thấy nó đang trôi 
qua như thế nào. Nếu biết cách 
nhìn, bạn sẽ dễ dàng làm được 
việc nầy. Khi quán sát đời mình 
trải ra trước mắt, bạn sẽ thấy nó 
không ngừng thay đổi.

Bản chất con người không 
thích nhìn thấy sự thay đổi và 
hoại diệt này, vì thế ta tạo ra thói 
quen: ta chủ tâm làm cùng một 
việc vào những giờ nhất định 
trong ngày. Càng có nhiều thói 
quen, chúng ta càng ảo tưởng về 

một sự cố định, một cái gì bền 
chắc, và kèm theo đó là sự đảm 
bảo an toàn trong việc thường 
xuyên lập lại chúng. Tuy nhiên, 
đây là một ước đoán hết sức bấp 
bênh, vì thói quen chỉ là thói 
quen, không thể nào thay thế cho 
một ‘cái tôi’ bền chắc độc lập. Ta 
tìm kiếm không ngừng các cảm 
giác vững chắc để phù hợp với cái 
khung mà chúng ta đã dựng lên 
qua các thói quen của mình. Tuy 
nhiên, bất cứ thứ gì mà chúng ta 
tìm được trong cái khung hạn hẹp 
đó, cũng không thể giúp ta tìm 
được thứ hạnh phúc mà ta hằng 
mong mỏi, là hạnh phúc nội tại 
không phụ thuộc vào hoàn cảnh 
bên ngoài.

Các yếu tố bên ngoài thường 
không ở trong tầm kiểm soát của 
ta. Thường thì chúng thình lình 
ập đến trước khi ta có thể trở tay. 
Tuy nhiên, chúng ta không thích 
chấp nhận sự thật đắng cay nầy. 
Chúng ta muốn làm chủ cuộc 
đời mình, cũng như hưởng một 
hạnh phúc nội tâm, độc lập với 
các hoàn cảnh bên ngoài, nhưng 
điều này thật vô vọng. Ta ở trong 
cùng một hoàn cảnh như anh 
chàng “Hans in Luck” trong câu 
chuyện cổ tích cùng tên của anh 
em nhà Grimm. Anh chàng này, 
sau nhiều năm phục vụ đắc lực 
được chủ thưởng cho một thỏi 
vàng và trên đường về thăm mẹ, 
anh ghé vào một nơi để đổi vàng 
lấy những thứ thực dụng hơn, rồi 
về đến nhà mang theo trong túi 
một thỏi khác: một hòn đá vô giá 
trị. Sau cùng, anh liệng hòn đá 
ấy đi và cảm thấy như thoát một 
gánh nặng lớn. Đó cũng là những 
điều xảy ra cho chúng ta trên 
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cuộc hành trình tâm linh. Trong 
khi đi tìm kiếm một thứ không 
có trên đời nầy, giải pháp duy 
nhất là phải vứt bỏ đi những thứ 
ta vẫn luôn mang theo bên mình. 
Hòn đá mà chúng ta hằng mang, 
gánh nặng trên vai bấy lâu nay là 
ngã chấp, sự đồng hóa của ta với 
những gì mà ta coi là bền vững, 
bất biến, là cái mà ta gọi là ‘ngã’ 
hay ‘cái tôi’, đã hiển nhiên là sự 
ăn sâu, bám rễ của hành động và 
tư tưởng của ta vào một cái gì bền 
vững, mạch lạc. Nhưng các thành 
quả của ta sẽ kéo dài được bao 
lâu? Chúng chỉ hiện hữu trong 
quá khứ xa vời. Bây giờ ta chỉ 
sống với kết quả của các hành 
động ấy. Mọi việc chỉ đến rồi đi - 
không có gì trong sự hiện hữu của 
ta là lâu bền.

Thế giới, và ngay cả vũ trụ 
nầy, cũng chẳng bao giờ làm 
thỏa mãn được ước vọng sâu xa 
nhất của ta. Sự thỏa mãn không 
bao giờ đến từ bất cứ thứ gì ở bên 
ngoài – nó từ nội tâm ta. Đây là 
sự khác biệt chính yếu giữa đời 
sống tâm linh và cuộc sống đời 
thường: sự tự tại ở ngay trong ta. 
Khi ta ngưng tìm kiếm hạnh phúc 
ở thế giới bên ngoài để quay về 
nhìn sâu trong thiền định, ta sẽ 
khám phá ra là mình vốn sẵn có 
tất cả những điều kiện hạnh phúc 
mà xưa nay mình bôn ba kiếm 
tìm. Ta chỉ cần học cách chú tâm – 
một điều không khó như ta tưởng 
– và ta có đủ phương tiện để liên 
hệ với đời sống nội tâm bất cứ lúc 
nào. Vấn đề chỉ là ngồi xuống và 
thực tập hằng ngày. Giống như 
mỗi ngày ta nuôi dưỡng thân thế 
nào, thì ta cũng cần chăm sóc cho 
sức khỏe tinh thần của ta thế ấy. 
Không ai thắc mắc vì sao ta cần 

nuôi thân, tuy thế ta phải nhấn 
mạnh là mình cũng cần nuôi 
dưỡng tâm y hệt như thế. Khi 
ngồi thiền, tâm ngưng chú ý đến 
những gì xảy ra chung quanh. 
Nhờ đó, nó trở nên lắng đọng, kết 
quả là, các khía cạnh của những 
kinh nghiệm đã có sẵn trong ta ở 
một trạng thái thô sơ nay có cơ 
hội hiển bày. Thoạt tiên, ta có thể 
thấy thoải mái, yếu tố báo hiệu 
tầng thiền đầu tiên. Cảm giác dễ 
chịu nầy ai cũng có thể đạt được, 
song nó thường bị tư tưởng của 
ta che khuất, vì vậy ta cần phải 
ngưng dòng tư tưởng bằng cách 
tập trung tâm trí trong thiền quán. 
Nếu tiếp tục hành thiền như thế, 
sẽ có lúc ta nhận ra là tâm có thể 
ngừng suy nghĩ lăng xăng.

Khi ta đã có thể bước vào 
đời sống tâm linh bằng cách nầy, 
khi đã chứng nghiệm được tầng 
thiền thứ nhất, ta biết chắc chắn 
là thế giới nội tâm không thể nào 
thấy được ở ngoài ta mà chỉ có 
thể thấy qua thiền tập. Ta thấy rõ 
là có một con đường có thể đưa 
ta đến điều mà xưa nay ta vẫn đi 
tìm, điều mà thế giới bên ngoài 
không thể cho ta. Từ nay hạnh 
phúc của ta sẽ tùy thuộc vào các 
phản ứng của ta đối với mọi việc, 
bởi chúng luôn đến và đi, nhưng 
nằm ngay trong cái đến và đi ấy.

Nói một cách tổng quát, con 
người chúng ta luôn chìm đắm 
trong các phản ứng của mình đối 
với sự việc, và ta đôn đáo tìm 
khắp nơi cho một hoàn cảnh lý 
tưởng trong đó các phản ứng nầy 
sẽ được hoàn hảo theo ý mình. 
Song một khi đã kinh nghiệm 
được sự an lạc trong thiền, ta sẽ 
không mải mê tìm lạc thú cuộc 
đời nữa bởi ta biết - không mảy 

may nghi ngờ gì nữa - là chỉ cần 
hướng về nội tâm là ta sẽ tìm 
được những thứ mà ta vẫn thường 
tưởng chỉ có ở bên ngoài. Lúc đó 
ta sẽ sẵn sàng chú tâm hơn đến sự 
sinh diệt của các sự kiện, thay vì 
chỉ chú tâm đến các phản ứng của 
ta về chúng.

Khi bắt đầu thực tập, ta 
thường đánh mất chánh niệm về 
vô thường; mọi thứ khác dường 
như quan trọng hơn nhiều và sự 
vật không thay đổi gì nhiều. Phải 
cần nhiều cố gắng mới có thể hiểu 
đúng tính vô thường của vạn vật. 
Tâm cần được khuyến khích để 
chấp nhận nguyên lý nầy không 
chỉ về mặt tri thức – trên phương 
diện nầy chắc ta đủ sức hiểu rõ 
nó – mà còn về mặt tình cảm. Lúc 
ấy đột nhiên ta thấy mình nhìn sự 
vật như sự vật đang biến mất dần.

Khi ta thực sự cảm thấy là 
mọi vật luôn không ngừng thay 
đổi, ta sẽ không còn chống lại sự 
thật đó nữa. Khi thấy được mọi 
vật như chúng là, tức là vạn vật 
luôn thay đổi, ta không còn mơ 
ước chúng có thể khác bản chất 
của chúng. Ta cũng sẽ mất cái 
cảm giác bực tức khi gặp phải 
những điều bất như ý hay không 
muốn trải qua, và cảm giác hối 
hận hay luyến ái đối với những 
gì ta muốn kinh qua. Lúc đó, khi 
những xung đột nội tâm dừng lại, 
ta sẽ ngưng không đi tìm hạnh 
phúc ở bên ngoài, và nhận thức rõ 
ràng là ta đã là chủ của kho báu 
mà ta kiếm tìm.

Có rất nhiều những câu 
chuyện cổ tích từ nhiều truyền 
thống văn hóa khác nhau về một 
người đi tìm vàng, đôn đáo khắp 
nơi để tìm đúng chỗ đào vàng. 
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Xem tiếp trang 202    

Sau cùng người ấy được một nhà 
hiền triết dạy rằng – thể theo cổ 
tích Do Thái – ‘Con hãy về nhà, 
kho tàng ở ngay dưới bàn trong 
bếp nhà con.’ Người ấy về nhà và 
sửa soạn đào dưới bàn ăn trong 
bếp song chợt hiểu ra rằng: ‘Báu 
vật ấy ở ngay trong tâm ta, có đâu 
ở dưới cái bàn nầy! Ta chỉ cần 
ngồi ung dung để chân dưới bàn 
là kiếm được nó ngay’. Ta ruổi 
rong tìm kiếm khắp nơi, có ngờ 
đâu bảo vật ở ngay nơi mình.

Tất nhiên đây là điều mà 
mỗi chúng ta sẽ phải tự tìm ra 
cho mình. Chỉ muốn khám phá 
ra những kho tàng tâm linh thôi 
không đủ; ta phải thực sự bắt tay 
vào việc. Nếu ta vẫn sống theo các 
thói quen cũ và không cố gắng gì 
để thay đổi, ta vẫn tùy thuộc vào 
con người cũ của mình, vẫn đồng 
hóa với những phản ứng nhất thời 
của mình đối với sự việc.

Một điều mà Đức Phật đã dạy 
là nếu chúng ta có thể đạt được sự 
nhận thức rõ ràng, sâu sắc về sự 
đến và đi của năm uẩn, thì chúng 
ta có thể tự quan sát bản thân cũng 
như thế - như một chuỗi nhân và 
quả liên tục. Khi đã hiểu mình 
như những hiện tượng nhân quả, 
cái ngã sẽ chấm dứt, vì chúng ta 
là nhân mà cũng là quả và cả hai 
đều có gốc rễ trong sự chấp ngã 
không dừng dứt của ta.

Nếu, trong lúc thiền tọa, ta 
cảm nhận rõ ràng được sự đến và 
đi của các uẩn qua từng giây phút, 
không dừng dứt, ngay lúc đó, trở 
lại quán tưởng về vô thường, ta sẽ 
vào được cõi vô diệt. Đây là lời 
hứa của Đức Phật.

Câu cuối cùng của đoạn 
kinh nói: ‘Người mà biết gọi đó 

là cõi vô diệt’. Thay vì nhóm từ 
ngữ ‘người mà biết’ ta có thể nói 
‘người trí tuệ’. Xét cho cùng, chỉ 
biết thôi chưa đủ, ta phải đưa cái 
biết đó vào thực hành. Hiểu biết 
về một điều gì đó và có thể thực 
hành nó là hai điều hoàn toàn 
khác nhau. Nói là mọi vật đều vô 
thường thì chẳng có gì là mới mẻ 
cả – biết vô thường không thành 
vấn đề đối với chúng ta. Nhưng để 
là đòi hỏi trí tuệ hiện hữu – phải 
thực sự là cái ta biết. Đây là điểm 
khác biệt chính yếu giữa nhà học 
giả và hành giả. Nhà học giả biết 
tất cả mọi thứ về vô thường, song 
chỉ có hành giả là kẻ sẽ có ngày 
đạt được nó. ‘Người mà biết’ do 
đó là người trí tuệ và điều mà 
người trí tuệ biết là ‘cõi vô diệt’, 
một từ đồng nghĩa với niết bàn.

Niết bàn là một ý niệm khó 
hiểu và khó thể được diễn tả 
chính xác. Thí dụ ta có thể cho 
nó là sự thể hiện của thượng đế 
ở trong ta – không phải là một 
thượng đế dưới hình dạng nào, 
nhưng là một nền tảng căn bản 
cho tất cả những gì đang hiện 
hữu. Điều đó, ta có thể gọi, là niết 
bàn. Điều đáng tiếc là ý nghĩa 
của từ ngữ  ‘thượng đế’ quá phức 
tạp nên mỗi người sẽ nghĩ về một 
thứ khác nhau khi nói đến từ ngữ 
này – do đó nó không còn ý nghĩa 
gì mấy. Cũng thế, có rất nhiều sự 
ngộ nhận về từ ngữ ‘niết bàn’.

Tốt nhất là ta nên tránh tạo 
những khái niệm liên hệ với từ 
ngữ ‘niết bàn.’ Tuy nhiên, tôi 
muốn đưa ra vài khái niệm về ý 
nghĩa của nó để người đọc có thể 
hiểu nhóm từ ngữ ‘cõi vô diệt’ 
(deathless realm) muốn diễn tả là 
gì. ‘Vô diệt’ có nghĩa là không có 

gì tịch diệt – nhưng trước khi có vô 
diệt thì phải có vô sinh. Căn bản 
rốt ráo của mọi hiện hữu không có 
sinh cũng không có diệt.

Để chứng ngộ được sự thật 
nầy, ta phải tiếp cận nó một cách 
hết sức từ tốn. Nó không liên hệ 
gì đến niềm tin vào một thực tại 
bên ngoài, những nghi thức bên 
ngoài, hay những ảnh hưởng 
bên ngoài nào đối với ta. Nếu ta 
tương đối may mắn sống ở một 
nơi thoải mái, có đủ ăn, đủ mặc, 
có nơi tránh gió mưa bão táp, có 
thuốc men khi ốm đau, ta đã có 
đủ mọi thứ ta cần từ thế giới bên 
ngoài. Tất cả chúng ta đều có thể 
chứng ngộ sự thật tối thượng vì 
nó ở ngay trong ta. Từ trong tiềm 
thức, ta biết rằng đây chính là 
điều mà ta hằng tìm kiếm, nhưng 
người ta chẳng bao giờ bàn về 
điều nầy và cũng không muốn 
tự thú nhận điều đó. Sự thật này 
không nhất thiết phải có một cái 
tên, dù đó là ‘niết bàn’, ‘cõi vô 
diệt’ hay là ‘thượng đế’. Có một 
thực tại ở đó ta có thể tìm được sự 
nghỉ ngơi, an tịnh, nhưng ta chỉ 
có thể tìm được nó trong nội tâm 
ta. Tiếng nói của nội tâm cũng 
cho ta lời khuyên. Vậy mà ta mãi 
kiếm tìm ở những chỗ đâu đâu.

Trạng thái nghỉ ngơi này là 
gì? Có phải là khi ta về hưu? Hầu 
hết những người về hưu không 
nghỉ ngơi mà trái lại còn bận rộn 
hơn bao giờ hết, nếu không họ sẽ 
thấy buồn chán. Nghỉ ngơi của 
đời thường chỉ có nghĩa là thay 
đổi công việc làm chúng ta bận 
rộn. Tìm được sự nghỉ ngơi nghĩa 
là tìm được bản chất của ta, căn 
bản của hiện hữu, và chứng ngộ 



66 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 6 - 2018

Tâm Minh - Ngô Tằng Giao

Rằm Tháng Tư Phật Ra Đời

Nơi vùng Hy Mã Lạp Sơn
Tuyết giăng núi biếc, mây vờn đỉnh cao
Ven sườn phong cảnh đẹp sao
Bềnh bồng sương gió, dạt dào nắng mưa
Ngay miền bắc Ấn Độ xưa
Có vương quốc nhỏ nên thơ vô cùng,
Một ngày xảy chuyện đáng mừng
Khiến cho thế giới tưng bừng đổi thay,
Ma Da hoàng hậu ngủ say
Nằm mơ chợt thấy sắc mây rạng ngời
Một luồng ánh sáng từ trời
Lung linh chiếu xuống tận nơi giường bà
Trong hào quang bỗng hiện ra
Voi to, màu trắng, sáu ngà đẹp thay,
Voi và ánh sáng cùng bay
Tới gần hoàng hậu nhập ngay vào bà.
Sáng hôm sau tỉnh giấc ra
Trong lòng hoàng hậu chan hòa niềm vui
Tâu vua rõ chuyện lạ đời,
Nhà vua Tịnh Phạn cho mời các quan
Quần thần thông thái giỏi giang
Đoán điềm giải mộng rõ ràng giúp vua.
Quần thần hoan hỉ cùng thưa:
"Đây là điềm tốt. Giấc mơ tuyệt vời
Báo tin mừng sắp tới nơi
Rồi đây hoàng hậu thụ thai an lành
Sau này hoàng hậu sẽ sanh
Tương lai thái tử rạng danh thiên tài
Siêu nhân vĩ đại giúp đời
Sẽ mang hạnh phúc cho người gần xa,
Cho vua dòng dõi Thích Ca
Và cho nhân loại nhà nhà thơm hương."

Vua nhìn hoàng hậu yêu thương
Cùng nhau âu yếm mừng thầm biết bao
Từ lâu vua vẫn ước ao
Sinh con nối dõi thế vào ngôi vua
Hai mươi năm mãi đợi chờ
Sắp thành hiện thực giấc mơ lâu dài.
*
Quả nhiên lời đoán chẳng sai
Thế rồi hoàng hậu mang thai một ngày
Thật vui thay! Thật mừng thay!
Hương lành theo gió dâng đầy thoảng xa,
Theo phong tục Ấn Độ xưa
Đàn bà sinh nở thường đưa trở về
Khai hoa nở nhụy chốn quê
Nhà cha mẹ ruột thêm bề bình yên,
Biết ngày sinh tới gần bên
Cho nên hoàng hậu vội lên đường về
Đi cùng một số bạn bè
Thêm người hầu hạ cận kề trước sau,
Hoàng cung đưa tiễn hồi lâu
Đoàn về quê ngoại cùng nhau lên đường.
Khi gần về đến quê hương
Cả đoàn được lệnh bên vườn ghé qua
Lâm Tỳ Ni tỏa hương ra
Đón người nở nhụy khai hoa chốn này
Trong vườn phong cảnh đẹp thay
Cây vươn nhánh xuống dang tay đỡ người
Bà vin cành biếc mỉm cười
Hoa vô ưu nở cánh tươi đón chào
Bà sinh thái tử lành sao
Dễ thương, kháu khỉnh, hồng hào, tinh anh.
Địa cầu như rạng bình minh
Tràn niềm hạnh phúc, đầy tình vui tươi
Điềm lành xuất hiện khắp nơi
Cầu vồng phô sắc, đất trời tỏa hương
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Rằm tháng Tư đẹp lạ thường
Một ngày trọng đại mở đường tương lai.
Trong vương quốc khắp nơi nơi
Hân hoan đón nhận tin vui vô cùng
Cả đoàn trở lại hoàng cung
Muôn chim đua hót bên đường tiễn chân
Nhà vua cùng các quần thần
Chào mừng đón tiếp phái đoàn hồi cung
Khắp nơi lễ hội vui chung
Chập chùng cờ phướn, tưng bừng múa ca.
Bấy giờ khắp nước gần xa
Ngát hương an lạc, thắm hoa thanh bình
Cho nên thái tử sơ sinh
Được vua, hoàng hậu, triều đình đặt tên
"Tất Đạt Đa" nghĩa bình yên
"Người mang toại nguyện", "người đem tốt lành".
*
Dựa vào dấu hiệu lúc sanh
Tiên tri các vị tài danh đoán rằng
Tương lai thái tử huy hoàng
Sau này nổi tiếng, vẻ vang vô cùng.
Có nhà ẩn sĩ trong rừng
Giỏi giang, thánh thiện tiếng lừng gần xa
Ông già tên A Tư Đà
Nghe tin quý tử, tìm ra thăm liền
Vào hoàng cung đứng lặng yên
Cạnh bên thái tử, ngắm nhìn thật lâu
Rồi trở ra mặt buồn rầu
Ngước nhìn tinh tú trên bầu trời cao
Ông già bật khóc nghẹn ngào
Khiến vua, hoàng hậu xiết bao ngỡ ngàng
Vội vàng hỏi, giọng hoang mang:
"Có điềm xuất hiện xấu chăng thưa người?"
Nhà tiên tri vội trả lời:
"Muôn tâu Bệ Hạ xin ngài an tâm,
Băm hai tướng tốt vô ngần
Tám mươi vẻ đẹp tuyệt trần phô ra,
Tương lai thái tử nhà ta
Huy hoàng, đẹp đẽ, đúng là vĩ nhân!

Nếu mà nối nghiệp phụ thân
Chắc rằng thái tử thế chân của ngài
Làm vua vĩ đại tuyệt vời
Trị vì đất nước khắp nơi an bình!
Nếu mà rời bỏ cung đình
Chắc rằng thái tử trở thành đạo sư
Tương lai rực rỡ vô bờ
Chúng sinh náo nức đón chờ ân nhân
Vị thầy cao quý bội phần
Đưa đường vào đạo, khai tâm cho người,
Nhận ra cảnh khổ cuộc đời
Chắc rằng thái tử sẽ rời hoàng cung
Ra đi tìm kiếm con đường
Không còn đau khổ, hết vương muộn sầu
Rồi đem giáo lý thâm sâu
Dạy cho bất cứ người nào muốn theo!"
Ông già nói tiếp buồn hiu:
"Đời tôi đã mất quá nhiều thời gian
Chưa tìm ra ánh đạo vàng
Giúp đời chấm dứt vô vàn khổ đau,
Tiếc rằng chẳng sống thêm lâu
Để còn học được đạo mầu! Buồn thay!
Về sau chính thái tử đây
Là người chỉ lối, là thầy khai tâm.
Mừng hoàng cung có vĩ nhân
Xiết bao siêu việt, bội phần vinh quang!"
Nhìn hài nhi, vẻ luyến thương
Ông già rời khỏi hoàng cung ra về.
Vua lòng sung sướng đê mê
Nghĩ thầm: "Thái tử trị vì giang sơn
Sau này rạng mặt quốc vương
Uy quyền một cõi, danh lừng vang xa
Rồi khi tới tuổi về già
Mới lo đến chuyện xuất gia tu hành."
 

(Trích “CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA” 

Tâm Minh - Ngô Tằng Giao)
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Thiền và Thơ Bài-Cú
Daisetz T. Suzuki - Nhật Bảo Quốc dịch

T ôi (tác giả Daisetz T. Suzuki) 
xin giới hạn Zen ( - Thiền) 
và sự ảnh hưởng của nó, hay 

đúng hơn, là sự liên quan của nó 
đối với nền văn hóa Nhật Bản, 
để có thể một lần nữa, mặc dù 
một cách ngắn gọn là đề cập đến 
một vài khía cạnh của Thiền Phật 
Giáo hầu nêu lên những nét đặc 
thù trong tâm lý của người Nhật 
Bản. 

Không nghi ngờ gì nữa về 
triết lý Thiền là của Đại Thừa 
Phật Giáo nói chung, tuy nhiên 
cũng có cách riêng để nhận ra nó. 
Điều này bao gồm việc nhận diện 
một cách trực tiếp sự kỳ diệu này 
ngay nơi bản thể của chúng ta, mà 
trong đó, theo Thiền, chính nó là 
Thực Thể. Do vậy, Thiền khuyên 
chúng ta không nên nương theo 
giáo pháp của Đức Phật chỉ qua 
ngôn từ hay chữ nghĩa không 
thôi, hay dựa vào các bậc cao 
nhân hơn là chính mình, và cũng 
không thực hành theo lối tu khổ 
hạnh, mà hãy tự mình đạt đến sự 
thể nghiệm nội tâm diễn ra tận 
sâu thẳm nơi con người chúng 
ta. Điều này khơi dậy sự thấu 
triệt qua trực giác, hàm xúc qua 
sự chứng nghiệm mà người Nhật 
gọi là Satori ( - Ngộ). Không có 
Ngộ thì không có Thiền. Thiền và 
Ngộ là đồng nghĩa mà dị âm. Vì 
vậy, tầm quan trọng qua sự chứng 
nghiệm Ngộ này, ở đây, được 
xem như là nét độc đáo liên quan 
đến Thiền.

Nguyên tắc của Ngộ là không 
dựa vào khái niệm để đạt đến 
chân tướng của sự vật, vì khái 
niệm chỉ được dùng để diễn tả 
chân tướng của sự vật nhưng 
không giúp gì cho chúng ta tự 
mình đạt đến nó. Kiến thức mang 
tính khái niệm chỉ có thể giúp 
chúng ta hiểu biết một cách rộng 
rãi qua cách nào đó, nhưng chỉ là 
bề ngoài. Nó không phải là bản 
chất sống thật, và vì vậy không 
có sự sáng tạo trong nó, chỉ là sự 
tích lũy của những sự kiện chết. 
Thiền về phương diện này phản 
ảnh một cách toàn hảo tinh thần 
của tư tưởng Đông Phương.

Thực sự mà nói, tâm lý Đông 
Phương nhắm về trực giác trong 
khi đó tâm lý Tây Phương nhắm 
về luận lý và suy luận. Tâm lý 
trực giác có yếu điểm của nó, đó 
là sự thực, tuy nhiên điểm mạnh 
nhất của nó được biểu hiện khi 
nó đối diện với những điều cơ 
bản nhất trong cuộc sống, đó là, 
những điều có liên quan đến tôn 
giáo, nghệ thuật, và những vấn đề 
trừu tượng. Và ở đó Thiền đã đặc 
biệt thành lập qua thực tế này – ở 
trong Ngộ. Có ý tưởng cho rằng 
chân lý tối hậu của sự sống và 
sự vật, một cách tổng quát, được 
thấu hiểu qua trực giác chứ không 
phải qua khái niệm, và sự thấu 
hiểu qua trực giác này làm nền 
tảng không những cho triết học, 
mà còn cho tất cả các sinh hoạt 
văn hóa khác, là những gì mà 

Thiền Phật Giáo đã cống hiến để 
phong phú hóa sự thưởng ngoạn 
nghệ thuật của người Nhật Bản.

Từ đó mối quan hệ thiêng 
liêng giữa Thiền và quan niệm 
nghệ thuật của người Nhật mới 
được thành lập. Bất kỳ định 
nghĩa nào được đem ra xử dụng 
đi chăng nữa, thì mối quan hệ này 
nâng cao giá trị về ý nghĩa của 
cuộc sống – hay chúng ta có thể 
nói rằng sự kỳ diệu của cuộc sống 
đã ăn sâu vào sự cấu thành của 
nghệ thuật. Vì vậy, khi nghệ thuật 
nêu ra những sự kỳ diệu đó qua 
một cách thâm thúy và sáng tạo 
nhất, nó đưa chúng ta đến vùng 
sâu thẳm của con người chúng 
ta; nghệ thuật khi đó trở thành 
một công cụ thiêng liêng. Các 
tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất, 
cho dù là hội họa, âm nhạc, điêu 
khắc, hay thi ca, đều mang tính 
chất không thay đổi này – một cái 
gì đó gần như công việc của Trời. 
Người nghệ sĩ, trong giây phút 
mà sự sáng tạo lên cao độ, biến 
thành một phần tâm thể của đấng 
sáng tạo. Đây là giây phút tuyệt 
diệu nhất trong đời sống của một 
nghệ sĩ, nếu diễn tả qua ngôn ngữ 
của Thiền, đó là sự chứng Ngộ. 
Theo cách nói của tâm lý học, 
chứng Ngộ là trở nên ý thức được 
sự vô ý thức – tức là Mushin (
 - Vô Tâm). Nghệ thuật luôn có 

cái Vô Tâm của nó.
Vì vậy chứng Ngộ không thể 

đạt được qua đường lối thông 
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thường của sự truyền dạy hay 
học hỏi. Nó có sự khéo léo riêng 
của nó để vạch ra điều kỳ diệu có 
mặt trong mỗi chúng ta mà vượt 
xa sự phân tích của kiến thức. 
Cuộc sống thực sự đầy những sự 
kỳ diệu, và bất kỳ ở đâu đều có 
cảm ứng của sự kỳ diệu, chúng ta 
có thể nói ở đâu có Thiền thì có 
nghĩa này hay nghĩa khác. Điều 
này được biết trong giới nghệ sĩ 
là shin-in (  – Thần Vận) 
hay ki-in (  – Khí Vận) gọi là 
nhịp điệu tâm linh, trong sự cấu 
thành của Ngộ.

Ngộ, do đó, từ chối sự gộp lại 
dưới bất kỳ một hình thức luận 
lý nào, và Thiền cung ứng cho 
chúng ta một phương pháp cụ 
thể để chứng nghiệm về nó. Kiến 
thức mang tính khái niệm có kỹ 
thuật riêng của nó, đó là, phương 
pháp tiệm tiến, ở đó người ta 
bắt đầu tiến vào đó từng bước 
một. Nhưng điều này không cho 
phép chúng ta tiếp cận được với 
sự kỳ diệu của con người, với ý 
nghĩa của cuộc sống, và vẻ đẹp 
của những thứ chung quanh ta. 
Nếu không có một cái nhìn sâu 
sắc vào các giá trị này, thì không 
thể nào một người lại có thể trở 
thành một bậc thầy lịch lãm hay 
một nghệ sĩ tài ba về một điều 
gì đó. Mọi nghành nghệ thuật 
đều có nét kỳ diệu của riêng nó, 
nhịp điệu tâm linh của nó, myo 
( –Diệu) là sự kỳ diệu của nó, 
như người Nhật gán cho nó. Như 
chúng ta đã thấy, đây là nơi mà 
Thiền có liên quan thật mật thiết 
với mọi ngành nghệ thuật. Một 
nghệ sĩ đích thực, giống như một 
thiền sư, là người biết làm thế nào 
để thưởng thức sự kỳ diệu của sự 
vật.

Myo (  – Diệu) – sự kỳ diệu 
đôi khi cũng được gọi là yugen (

–Huyền) hay gemmyo (
–Huyền-Diệu) trong văn 

chương Nhật Bản. Một số các nhà 
phê bình cho rằng tất cả các công 
trình nghệ thuật lớn đều biểu hiện 
mang tính chất U-Huyền, nhờ đó 
mà chúng ta mới có được một cái 
nhìn thoáng qua về những điều 
vĩnh cửu trong thế giới biến đổi 
liên tục: đó là, chúng ta nhìn suốt 
vào những bí ẩn của Hiện Thực. 
Nơi mà Ngộ bừng sáng, nơi mà nó 
hấp thụ năng lượng sáng tạo; nơi 
mà năng lượng sáng tạo được cảm 
ứng, nơi mà nghệ thuật thở trong 
không khí Kỳ Diệu và U-Huyền.

Ngộ có một chu trình Phật 
Giáo đặc biệt về nó, để nó thể 
nhập vào chân lý của giáo lý Phật 
Giáo liên quan đến chân tướng 
của sự vật hay sự kỳ diệu và ý 
nghĩa của cuộc sống. Khi Ngộ 
tự biểu hiện qua nghệ thuật, nó 
tạo ra những tác phẩm rung động 
với “nhịp điệu tâm linh”, phô bày 
nét Huyền-Diệu, hay có cái nhìn 
không thể đo lường được, đó là 
nét U-Huyền. Do đó Thiền giúp 
rất nhiều cho người Nhật tiếp cận 
được với sự có mặt của lòng thôi 
thúc sáng tạo đầy kỳ diệu trong 
tất cả các ngành nghệ thuật.

***
Trước khi chúng ta đi vào 

lãnh vực nghệ thuật của thơ 
Haiku [đọc là Hai Cư]  – 
Bài-Cú), tôi phải nói thêm với 
bạn những gì về thể thơ Bài-Cú. 
Nó là một thể thơ ngắn nhất mà 
chúng ta có thể tìm thấy trong 
nền văn học thế giới. Nó bao 
gồm mười bảy âm tiết mà trong 
đó đã được cô đọng một số cảm 

xúc cao vời nhất mà con người có 
thể diễn đạt được. Một số độc giả 
có thể, cũng có lẽ một cách hợp 
lý, tự hỏi là làm thế nào mà một 
chuỗi ngắn các ngôn từ lại có thể 
diễn tả được bất kỳ sự rung động 
sâu sắc nào của tâm. Không phải 
Milton đã từng viết Thiên Đường 
Đã Mất (Paradise Lost) hay sao? 
Ngay cả Wordsworth đã không 
viết “Thâm Mật của Bất Tử” 
(Intimations of Immortality) hay 
sao? Nhưng chúng ta phải nhớ 
rằng “Thượng Đế” chỉ nói, “Hãy 
có ánh sáng” (Let there be light,) 
và khi công việc đã hoàn thành, 
ngài lại chỉ ghi nhận ánh sáng là 
“tốt” thế thôi. Trong mọi trường 
hợp, sự ngắn cụt của thể thơ Bài-
Cú trong số âm tiết không mắc 
mớ gì với ý nghĩa nội dung trong 
đó. Tại giây phút cao điểm nhất 
của sống và chết, chúng ta chỉ 
thốt ra tiếng kêu gào hoặc đi đến 
hành động, chúng ta không bao 
giờ tranh luận, chúng ta không 
bao giờ cho mình nói chuyện dài 
dòng. Những cảm giác từ chối sự 
hành xử qua khái niệm, và một 
bài thơ Bài-Cú không phải là sản 
phẩm của khái niệm. Vì đây là sự 
ngắn gọn mà súc tích của nó.

Tôi xin đưa ra đây một bài 
thơ Bài-Cú tiêu biểu của Basho. 
Basho (1643-94), người đã sáng 
lập trường phái thơ Bài-Cú hiện 
đại, sau đây, được cho là bài thơ 
đã bắt đầu phong trào chuyển hóa 
thể thơ Bài-Cú cũ trước đó qua bài 
thơ Bài-Cú mới của ông sau đây: 

(Furu ike ya!
Kawazu tobikomu,
Mizu no oto.)
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The old pond, ah!
A frog jumps in:
The water’s sound!
(Daisetz T. Suzuki dịch)

Xin tạm dịch:
Ao xưa!
Ếch nhảy vào,
Tiếng nước.

Không có gì có thể ngắn hơn 
bài thơ này, tuy nhiên một số 
người trong chúng ta có thể hỏi, 
“Đây có thực sự là bài thơ hay 
không? Liệu nó nói lên bất kỳ 
điều gì đó gợi ra sự sâu thẳm của 
con người chúng ta mà thực sự 
có giá trị về phương diện truyền 
đạt hay không? Những gì có ‘cái 
ao xưa’, ‘con ếch nhảy vào’, và 
‘tiếng nước’ có ý nghĩa gì để 
mang nguồn cảm hứng thi ca?”

Xin nêu ra đây, Tiến Sĩ R. H. 
Blyth, một người có thẩm quyền 
trong việc nghiên cứu về thơ Bài-
Cú nói như sau: “Một bài thơ 
Bài-Cú là sự biểu hiện của sự 
giác ngộ tạm thời, trong đó chúng 
ta tìm thấy sự sống của mọi thứ,” 
Cho dù có “tạm thời” hay không, 
Basho đã đưa vào nơi mười bảy 
âm tiết trực giác bén nhạy của 
mình để trở thành hiện thực.

Tiến Sĩ Blyth tiếp: “Mỗi 
sự việc đều đang thuyết pháp 
[Dharma] không ngừng, nhưng 
giáo pháp này không phải là cái 
gì đó khác với chính nó. Bài-Cú là 
cách gợi ra sự truyền giảng này 
bằng cách trình bày cho chúng ta 
thấy những điều không có một sự 
méo mó tâm lý nào và biến thái 
cảm xúc nào của chúng ta; hay 
nói đúng hơn, nó cho thấy sự vật 
như nó hiện đang là và cùng lúc 

với bên ngoài và bên trong tâm 
thức, hoàn toàn chủ quan, mình 
không tách rời khỏi đối tượng, 
đối tượng ngay từ đầu đồng nhất 
với ta... Đó là một cách để trở 
về với bản tánh, về với bản tánh 
trăng của ta, về với bản tánh hoa 
anh đào của ta, về với bản tánh 
lá rơi của ta, nói ngắn gọn, về với 
Phật tánh của ta. Đó là cách mà 
mưa mùa đông lạnh, chim sẽ vào 
đêm, ngay cả ngày nóng bỏng và 
đêm dài của nó đã trở thành sống 
thực, chia sẻ trong con người 
chúng ta, nói thứ ngôn ngữ của 
thầm lặng và diễn đạt ngay tự nơi 
chúng.”

Tiến Sĩ Blyth gọi bản tánh 
trăng, bản tánh hoa anh đào, 
v.v… không gì khác hơn như sự 
vật đang là (như thị). Basho đã 
khám phá ra điều này nơi tiếng 
nước khi con ếch nhảy vào trong 
ao xưa. Âm thanh này phát ra từ 
cái ao xưa được nghe thấy bởi 
Basho như lan tỏa khắp vũ trụ. 
Không chỉ toàn thể môi trường 
chung quanh thu nhiếp vào trong 
âm thanh và tan biến vào nó, 
mà Basho đã hoàn toàn bị hòa 
tan vào nơi tâm thức của mình. 
Cả chủ thể và đối tượng, không 
còn là sự đối đãi và điều kiện lẫn 
nhau. Và điều này không thể nào 
là một trạng thái của sự hủy diệt 
tuyệt đối. Basho vẫn có mặt ở 
đó, ao xưa vẫn có mặt ở đó, với 
tất cả các phần còn lại. Nhưng 
Basho đã không còn là Basho cũ. 
Ông đã được “vãng sinh”. Ông 
là “Âm Thanh” hay “Lời Chúa” 
ngay cả trước khi trời đất bị tách 
rời. Ông bây giờ trải qua sự kỳ 
diệu của sự “có mặt – trở nên” 
(being – becoming) và “trở nên – 
có mặt” (becoming – being). Ao 

xưa không còn nữa, con ếch cũng 
không còn là con ếch. Chúng 
xuất hiện với ông bây giờ được 
bao phủ bằng bức màn kỳ diệu 
mà không có bức màn kỳ diệu. 
Khi ông mong muốn truyền đạt 
cho người khác, ông không thể 
tránh khỏi nghịch lý này, nhưng 
tận thâm tâm ông mọi thứ đều rõ 
ràng, và không có đám mây mơ 
hồ nào bao phủ lấy ông ta.

Tuy nhiên, Bài-Cú và Thiền 
không nên lẫn lộn. Bài-Cú là Bài-
Cú và Thiền là Thiền, Bài-Cú 
có lĩnh vực riêng của nó, đó là 
thơ, nhưng nó cũng có phần của 
Thiền, ở vào điểm mà một bài thơ 
Bài-Cú có liên quan đến Thiền.

***
Trở lại với bài thơ Bài-Cú của 

Basho:
Furu ike ya!
Kawazu tobikomu,
Mizu no oto.
 
(The old pond, ah!
A frog jumps in:
The water’s sound!)

(Ao xưa!
Ếch nhảy vào,
Tiếng nước.)

Điều này được cho là đã báo 
động cuộc chuyển hóa đầu tiên 
đã được Basho đưa ra về thể thơ 
Bài-Cú của thế kỷ thứ mười bảy 
tại Nhật Bản. Trước mắt ông, Bài-
Cú chỉ là lối chơi chữ mà không 
có gì sâu sắc hơn là sự thưởng 
thức, và nó đã được Basho, người 
đã cho chúng sự khởi sắc mới, 
qua cách nói này trên “ao xưa.” 
Câu chuyện là làm thế nào, ông 
đã sáng tác nó theo lối này:
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Khi Basho tu tập Thiền dưới 
vị thầy của mình là Buccho, một 
ngày kia, Buccho đến thăm ông và 
hỏi, “Ông đã thu đạt được như thế 
nào vào những ngày gần đây?”

Basho nói, “Gần đây sau cơn 
mưa rêu đã mọc xanh hơn bao 
giờ hết.”

Buccho bắn thêm mũi tên thứ 
hai để xem chiều sâu về Thiền 
của Basho, “Phật Giáo là gì ngay 
trước khi rêu mọc xanh hơn?”

Câu hỏi này tương đương với 
câu nói của Chúa Kitô, “Tôi thậm 
chí có trước cả Abraham.” Đối 
với vị thiền sư thì muốn biết ai 
là “Tôi”. Đối với các Kitô hữu có 
lẽ sự khẳng định chỉ đơn thuần, 
“Tôi,” là đủ, nhưng trong Thiền 
câu hỏi phải được hỏi và câu 
trả lời cụ thể hơn phải được đáp 
ứng. Vì đây là phần thiết yếu ở 
nơi trực giác Thiền. Do vậy mà 
Buccho hỏi, “Có gì ngay trước 
khi thế giới đi vào hiện hữu?” Đó 
là để nói, “Nơi mà Thiên Chúa 
có ngay cả trước khi ngài thốt 
lên, ‘Hãy có ánh sáng’?” Thiền 
sư Buccho không những chỉ 
nói về cơn mưa gần đây và rêu 
xanh mọc tươi hơn; điều mà ông 
muốn biết về quang cảnh vũ trụ 
trước khi có sự sáng tạo ra mọi 
thứ. Khi nào thời gian là vô tận? 
Có phải nó không gì hơn là một 
khái niệm rỗng? Nếu không, thì 
chúng ta phải có khả năng để mô 
tả nó bằng cách nào đó cho người 
khác. Câu trả lời của Basho là, 
“Con ếch nhảy xuống nước, và 
nghe thấy âm thanh!”

Câu trả lời của Basho tại 
thời điểm mà nó được thốt ra 
thì không có dòng đầu tiên, “ao 
xưa,” đó, nó được nhắc đến, ông 
thêm vào sau này để làm một 

bài thơ Bài-Cú hoàn chỉnh trong 
mười bảy âm tiết. Bấy giờ chúng 
ta mới có thể hỏi: Vậy ở chỗ nào 
mang tính chuyển hóa trong đó 
đánh dấu sự khởi đầu của thơ 
Bài-Cú hiện đại? Đó, là cái nhìn 
sâu sắc của Basho vào bản chất 
của sự sống, hoặc vào sự sống 
của thiên nhiên, làm bối cảnh cho 
câu thơ của mình. Ông ấy đã thực 
sự thâm nhập vào bề sâu của toàn 
bộ sự sáng tạo, và những gì ông 
nhìn thấy đã xuất hiện như được 
mô tả trong bài thơ Bài-Cú của 
mình về cái ao xưa.

Tôi xin nêu ra một điều dễ 
hiểu hơn về Basho, nhờ đó mà 
chúng ta, với tâm trí hiện đại quá 
tầm thường của mình, có thể hiểu 
được ông ta. Hầu hết chúng ta 
đều dễ dàng chịu lối giải thích thơ 
Bài-Cú về cái ao xưa là sự mô tả 
quang cảnh cô tịch hay tĩnh lặng. 
Theo họ, sau đây là câu văn mang 
hình ảnh mà họ đeo đuổi: “Một 
ao xưa lặng có thể hiện hữu trong 
vườn một ngôi chùa cũ, choáng 
đầy với nhiều tàng cây rộng âm u. 
Quanh ao cũng có những bụi cây 
và đám cây hình thù kỳ dị chìa 
ra những nhánh cây mang đầy lá. 
Quang cảnh như vậy thêm vào sự 
yên tĩnh của mặt ao không dợn 
sóng. Khi đó bị phá vỡ bởi một 
con ếch nhảy vào, sự khuấy động 
làm nổi bật sự tĩnh lặng đang ngự 
trị toàn cảnh; âm thanh của tiếng 
nước vang lên, và sự vang dội 
làm cho tất cả chúng ta để ý đến 
toàn bộ sự yên tĩnh. Tuy nhiên, 
ý thức này chỉ được đánh thức 
qua những ai có tâm thức thực 
sự cộng hưởng ngay với thế giới 
tâm linh. Nơi đây Basho, được 
chọn là nhà thơ Bài-Cú thực vĩ 
đại, mang lại tiếng nói của trực 

giác hay cảm hứng này.”
Tôi xin lặp lại, nếu hiểu Thiền 

theo giáo nghĩa của chủ nghĩa 
thanh tịnh là không hẳn đúng, 
cũng không phải là cách để diễn 
dịch thơ Bài-Cú của Basho, vì nó 
vượt xa hơn sự thưởng ngoạn của 
sự thanh tịnh. Sự sai lầm gấp bội 
như vậy lại bị phạm phải. Nói đến 
Thiền, tôi đã có dịp trình bày ý 
kiến của mình trong một số sách 
về chủ đề này và sẽ thu gọn ở đây 
để mô tả một cách đúng đắn về 
Basho.

Trước hết, chúng ta phải biết 
rằng một bài thơ Bài-Cú không 
phải để diễn đạt ý tưởng, mà nó 
nhắm vào hình ảnh phản ánh lên 
từ trực giác. Những hình ảnh này 
không phải là sự diễn tả bóng 
bẩy được sử dụng bởi tâm trí thơ 
mộng, mà chúng chỉ ra một cách 
trực tiếp đến trực giác nguyên 
sơ, thực ra, chúng chính là trực 
giác. Khi đạt được cái sau này, 
những hình ảnh trở nên trong 
sáng và diễn đạt ngay sự chứng 
nghiệm. Một trực giác tự chính 
nó, quá thâm mật, quá cá biệt, 
quá tức khắc, không thể truyền 
đạt cho người khác được; để 
thực hiện được điều này, nó gợi 
lên những hình ảnh, nhờ đó nó 
mới chuyển tải được. Nhưng đối 
với những người chưa bao giờ 
có kinh nghiệm như vậy thì rất 
khó, thậm chí không thể nào đạt 
được chính thực tại đó chỉ nhờ 
vào hình ảnh, bởi vì trong trường 
hợp này, hình ảnh được chuyển 
thành ý tưởng hay khái niệm, và 
khi đó tâm thức cố gắng để cung 
cấp cho chúng một sự diễn giải 
bằng trí óc, như một số các nhà 
phê bình thường làm đối với bài 
thơ Bài-Cú cái ao xưa của Basho. 
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Một sự nỗ lực như vậy phá hỏng 
đi toàn bộ sự chân thật và nét đẹp 
bên trong của thơ Bài-Cú.

Khi mà chúng ta còn vận hành 
trên bề mặt của ý thức, chúng ta 
không bao giờ có thể tách rời 
khỏi suy luận; cái ao xưa được 
hiểu như là biểu tượng của sự 
cô tịch và yên lặng, một con ếch 
nhảy vào đó và âm thanh phát ra 
từ đó được dùng làm phương tiện 
để đặt ra và cũng để làm tăng cảm 
giác chung của sự tĩnh lặng vĩnh 
cửu. Nhưng nhà thơ Basho không 
sống ở đó như chúng ta, ông ta đã 
xuyên qua lớp vỏ bên ngoài của 
ý thức để đi vào hốc sâu nhất của 
nó, vào trong cõi không thể nghĩ 
bàn, vào cõi Vô Tâm, mà thậm chí 
còn vượt xa ngoài tầm vô thức 
thường được nhận biết bởi các 
nhà tâm lý học. Cái ao xưa của 
Basho nằm ở phía bên kia của sự 
vĩnh cửu, nơi mà thời gian là thời 
gian vô tận. Nó thực sự rất “xưa,” 
không có gì cổ xưa hơn. Không 
phân lượng của ý thức nào có thể 
đo lường được nó. Đó là nơi mà 
tất cả mọi thứ đến từ, nó là nguồn 
gốc của riêng thế giới này, nhưng 
trong chính nó cho thấy không 
có sự đặc thù hóa. Chúng ta đến 
với nó khi chúng ta vượt xa “cơn 
mưa” và “rêu mọc xanh hơn.” 
Nhưng khi nhận thức được điều 
này, nó trở thành ý tưởng và bắt 
đầu có sự hiện hữu bên ngoài thế 
giới đặc thù này, vì vậy biến nó 
thành đối tượng của kiến thức. Ở 
đây chỉ có trực giác không thôi 
mà Vô Tâm của thời gian vô tận 
này được thể hiện thực sự. Và 
trực giác nắm bắt Thực Tế này 
không bao giờ xảy ra khi mà một 
thế giới của Tánh Không được 
giả lập bên ngoài thế giới giác 

quan hàng ngày của chúng ta; vì 
hai thế giới này, cảm giác và siêu 
cảm giác, không tách biệt mà là 
một. Vì vậy, nhà thơ nhìn vào Vô 
Tâm của mình không phải qua 
sự yên tĩnh của cái ao xưa mà là 
qua các âm thanh khuấy động bởi 
con ếch nhảy vào. Nếu không có 
âm thanh thì không có cái thấy 
về phần của Basho vào Vô Tâm, 
trong đó là nguồn gốc của sinh 
hoạt sáng tạo và trên đó tất cả các 
nghệ sĩ thật sự vẽ ra cảm hứng 
của họ. Nó khó mà diễn tả thời 
điểm này của ý thức nơi mà sự 
phân cực ngừng nghỉ hay bắt đầu, 
vì những điều mâu thuẫn này có 
thể áp dụng ở đó mà không gây 
sự bất tiện về luận lý. Đó là nhà 
thơ hoặc một thiên tài tôn giáo là 
những người thực sự có lối chứng 
nghiệm này. Và theo cách hành 
xử kinh nghiệm này, nó sẽ trở 
thành trong một trường hợp của 
thơ Bài-Cú Basho và trong thể 
dạng khác là một Thiền Ngữ.

Tâm trí con người có thể được 
xem như là được tạo nên, vì nó 
là, nhiều tầng lớp của ý thức, từ 
một ý thức cấu thành mang tính 
nhị nguyên đến vô thức. Lớp đầu 
tiên là nơi mà chúng ta thường 
tác động trên đó; tất cả mọi thứ 
ở đây được thiết lập một cách nhị 
nguyên, phân cực là nguyên tắc 
của tầng này. Lớp tiếp theo bên 
dưới là mặt phẳng bán ý thức; 
thứ đặt ở đây có thể được đưa lên 
với ý thức đầy đủ bất kỳ thời gian 
nào họ muốn; nó là tầng của trí 
nhớ. Lớp thứ ba là Vô Thức, vì 
nó là tên gọi nguyên thủy bởi các 
nhà tâm lý học; ký ức bị mất từ 
thời gian xa xưa được lưu trữ ở 
đây; chúng được đánh thức khi 
có một biến động tâm thần thông 

thường; ký ức được chôn lấp lúc 
mà không ai biết thời gian là bao 
lâu về trước được mang lên trên 
mặt khi có một thảm họa xảy ra 
do cố ý hay vô tình. Lớp vô thức 
này của tâm không phải là lớp 
cuối cùng; vẫn còn có một lớp 
mà nó thực sự là nền tảng nhân 
cách của chúng ta, và có thể được 
gọi là “tập thể vô thức,” tương 
ứng phần nào với ý tưởng Phật 
Giáo về thức alayavijnana, đó là, 
“ý thức tàng chứa tất cả.” Sự có 
mặt của vijnana hoặc vô thức này 
không thể kiểm nghiệm được, 
nhưng sự giả định về nó là cần 
thiết để giải thích thực tế tổng 
quát của ý thức.

Basho đã bước qua tầng vô 
thức này, và kinh nghiệm của ông 
đã được biểu lộ trong thơ Bài-Cú 
của mình. Thơ Bài-Cú không chỉ 
ca ngợi của sự thanh bình tưởng 
tượng bên dưới sự ồn ào bên ngoài 
của cuộc sống trần tục. Sự phát 
biểu của ông chỉ nhắm vào điều 
gì đó sâu xa bên trong, đó là cùng 
một lúc một cái gì đó chúng ta bắt 
gặp trong thế giới của số nhiều 
này, và trên sự ghi nhận điều này 
là thế giới của chúng ta gặt hái giá 
trị và ý nghĩa của nó. Nếu không 
có sự ước đoán trên Vũ Trụ Vô 
Thức, cuộc sống của chúng ta, 
sống trong cõi tương đối, mất đi 
toàn bộ chiếc neo của nó.

Bây giờ chúng ta có thể hiểu 
được lý do tại sao các bài thơ Bài-
Cú Nhật Bản không cần thiết phải 
dài và trau chuốt và có kiến thức. 
Nó tránh sự xây dựng lý tưởng 
hay khái niệm. Khi nó kêu gọi đến 
ý tưởng, hướng đi của nó đến Vô 
Thức bị cong vênh, hoen ố, đứt 
đoạn, sức sống tươi mát của nó 
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VẺ ÐẸP PHẬT PHÁP VẺ ÐẸP PHẬT PHÁP 
“CHÂN-THIỆN-MỸ”

Minh Đức - Triều Tâm Ảnh

C húng ta thường nghe các 
tôn giáo cũng như đạo 
học Đông phương thường 

nói đến Chân, Thiện, Mỹ mà 
đạo Phật cũng có nói đến Chân, 
Thiện, Mỹ; vậy chân, thiện, mỹ 
là gì và nội hàm ngữ nghĩa của nó 
như thế nào?

Theo đạo Phật, muốn thấy 
được cái Chân, Sự Thật thì phải 
có trí tuệ. Có trí tuệ mới thấy rõ 
chân lý được! Từ thấy rõ chân lý, 
ta có thể có hướng đi đúng, lập 
tâm, lập hạnh đúng; và không còn 
bị tham sân phiền não chi phối. 
Vậy, Chân phải được xem như 
cái gốc, cái Thể; còn Thiện, Mỹ 
là cành nhánh, hoa trái, là Tướng, 
Dụng để chúng ta sống với cuộc 
đời.

Người ta cũng thường hay nói 
rằng đạo Phật là đạo của trí tuệ, 
là “Duy tuệ thị nghiệp”. Nói cách 
khác, đạo Phật lấy trí tuệ làm sự 
nghiệp cho đời mình, dù xuất gia 
hay tại gia cũng phải lấy trí tuệ 
mà chiếu soi, mà tu tập mới chấm 
dứt được tất thảy mọi khổ đau trên 
trần thế. Tuy nhiên, về một “đạo 
Phật toàn diện” thì nói vậy dường 
như vẫn còn chưa đủ. Trí tuệ phải 
có thêm Từ bi nữa. Nếu trí tuệ là 
ngọn đèn soi sáng để chúng ta 
lên đường mà không lầm lạc, xóa 
tan tất thảy phiền não chướng, sở 
tri chướng; vén vẹt những đám 
sương khói của vô minh để cho 

“mặt trời chân lý hiển lộ” thì từ bi 
là để sống giữa cuộc đời với tấm 
lòng, với tình thương bao dung, 
rộng lượng. Và từ bi còn được 
xem như là sứ giả hòa bình giữa 
bối cảnh chiến tranh bạo tàn, ác 
độc hiện nay trên khắp thế gian, 
thế giới. Cũng có thể nói rằng, trí 
tuệ mà không có từ bi thì có vẻ 
“độc thiện kỳ thân” quá; từ bi mà 
không có trí tuệ thì có vẻ thương 
vay khóc mướn vô ích, vô bổ giữa 
cuộc đời.

Bất cứ tông, hệ phái nào trong 
đạo Phật cũng hướng đến Chân, 
Thiện, Mỹ. Đó là sự gặp gỡ chung 
giữa những dị biệt, sai khác của 
kiến giải hoặc phương pháp tu 
tập. Và người Phật tử khi đến 
chùa tu học, dù là Thiền, Tịnh, 
Mật hoặc là Theravāda Nguyên 
Thủy đều hàm tàng Chân, Thiện, 
Mỹ trong nội dung tu tập và lập 
hạnh, lấy đó làm tư lương, hành 
trang để lên đường…

Đạo Phật có mặt tại Ấn Độ, 
sau đó phân thành có hai nhánh 
chính. Nhánh thứ nhất đi qua miền 
Tây Bắc Ấn Độ như Pakistan, 
Afganistan, Uzbekistan… ven 
theo dưới chân Hymalaya qua 
36 nước Tây Vực sau đó mới 
đến Đôn Hoàng. Từ đây, nó tản 
mác qua Mãn Châu, Tây Tạng, 
Mông Cổ, Nhật Bổn, Triều Tiên, 
Trung Quốc. Nhánh này được 
gọi là nhánh Phát Triển, từ Đại 

chúng bộ (Mahāsaṅghika) và về 
sau biến thành Phật giáo Đại thừa 
(Mahāyana). Nhánh thứ hai đi 
từ Sri-Laṅka qua Malaysia, Thái 
Lan, Myanmar, Indonesia, Lào… 
gọi là nhánh Phật giáo nguyên 
thủy Theravāda. Dù là Nam 
phương hay Bắc phái thì đều nội 
hàm tư tưởng Phật học mà rốt ráo 
là giải quyết vấn đề tham, sân, 
phiền não, trầm luân sinh tử của 
chúng sanh. Nhánh nào cũng 
đều hướng đến chúng sanh, tùy 
căn cơ trình độ mà phổ cập một 
giáo pháp thích hợp. Nghĩa là, 
khi Phật giáo đi qua từng quốc độ 
thì cần phải linh động, biến hóa, 
hòa nhập để phù hợp với văn hóa 
bản địa, thổ nhưỡng đất đai của 
vùng đó. Ví dụ, khi ngài Đạt-Ma 
qua Trung Quốc, khai sinh dòng 
Thiền Đông Độ, rồi sau đến thời 
ngài Huệ Năng, đã mặc thêm 
chiếc áo văn hóa, tư tưởng của 
Khổng, Mạnh, điển hình nhất 
là tư tưởng sương khói của Lão 
Trang rất hợp “khẩu vị” của người 
Trung Quốc. Tiếp nữa, trước khi 
truyền vào Tây Tạng, dân chúng 
nơi này chưa có một tôn giáo nào 
đậm nét. Lúc đó vùng đất này chỉ 
có đạo Bon – một tín ngưỡng thờ 
Ma Quỷ – là đạo giáo cổ truyền 
của dân bản xứ, sau này kết hợp 
với tinh thần Mật Tông để hình 
thành nên Mật tông tả phái và 
Mật tông hữu phái, nó hợp với 
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“khẩu vị” của người Tây Tạng. 
Hoặc là, khi đạo Phật vào Nhật 
Bổn, từ thế kỷ thứ 11, người Nhật 
tiếp thu Thiền Đông Độ, kết hợp 
với tinh thần Thần Đạo để biến 
thành Thiền Zen mang đậm bản 
sắc tín ngưỡng cũng như văn hoá 
của dân tộc họ. Và rồi sau đó 
không bao lâu, thiền Zen này đã 
đi vào tất cả mọi sinh hoạt xã hội. 
Thiền Zen Nhật Bổn đã có công 
biến hóa tư tưởng của đạo Phật 
thành những bộ môn nghệ thuật! 
Ngày nay, cả thế giới đều ca ngợi 
vẻ đẹp tuyệt vời của “võ đạo”, 
“kiếm đạo”, “trà đạo”, “hoa đạo”, 
“thư đạo”… Cũng tương tự vậy, 
khi Phật giáo du nhập vào Việt 
Nam, đến thời vua Trần Nhân 
Tông thì ngài cũng muốn vận 
dụng, sáng tạo ngôn ngữ, khẩu 
thuyết, thiền ngôn, thơ, phú bằng 
chữ Nôm cho phù hợp với văn 
hóa, “khẩu vị” của người Việt để 
cho ra đời Thiền phái Trúc Lâm 
Yên Tử.

Trong tất cả mọi vận dụng, 
biến hóa đó họ đều không quên 
lấy Chân làm Thể, làm nền tảng; 
lấy Thiện, Mỹ làm Tướng, Dụng. 
Do vậy, Mỹ, Cái Đẹp trở thành 
giá trị Mỹ Học phổ quát; nghĩa là 
tất cả những phẩm tính cao đẹp 
của con người, của nhân văn, 
nhân bản bắt gặp những tinh hoa, 
cốt lõi của Phật giáo, để biến Cái 
Đẹp đó thành Cái Đẹp Chung cho 
xã hội và con người mọi thời đại 
thưởng ngoạn.

Cái Đẹp Của Thiền 
Zen Nhật Bổn.

Thử xem các vị thiền sư đã 
vận dụng ra sao trong xã hội Nhật, 
vận dụng ra sao trong nghệ thuật 

uống trà, cắm hoa, múa kiếm, 
viết chữ, kiến lập vườn cảnh cùng 
phong cách sống.

Trở lại vấn đề tinh yếu. Dù là 
tông phái nào, đạo Phật đều chú 
trọng đến sự giải thoát nội tâm 
(phiền não chướng), giải thoát 
những vướng mắc của lý trí (sở tri 
chướng). Muốn giải quyết phiền 
não chướng – tạm thời phiền 
não yên lặng – thì phải tu tập 
thiền định (samatha-bhāvanā). 
Muốn giải quyết sở tri chướng thì 
phải tu tập thiền tuệ (vipassanā-
bhāvanā). Tuy nhiên, nói rốt ráo, 
tóm gọn thì chỉ còn nhóm từ ngữ 
“Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác” 
là đủ đại diện trọn vẹn cho Bát 
Chánh Đạo; cũng là đại diện trọn 
vẹn cho Con Đường Thấy Khổ và 
Diệt Khổ.

Người Nhật họ vận dụng 
chánh niệm, tỉnh giác dẫn dắt 
mọi người bước vào vườn thiền 
với tâm tĩnh lặng, yên lặng; khi 
đó chỉ còn nghe hơi thở của chính 
mình, hơi thở của cỏ cây, hoa lá, 
vạn vật. Họ cảm thấy mình như 
hòa tan vào thiên nhiên vạn hữu; 
lúc ấy, tất thảy cái gọi là ưu tư, lo 
lắng, mọi toan tính, phiền muộn 
giữa cuộc đời đều được lắng 
dịu… Uống trà – Trà Đạo cũng 
tương tợ vậy.

Đầu tiên là Cắm Hoa.

Cái Đẹp Của 
Nghệ Thuật Cắm Hoa.

Nghệ thuật cắm hoa, hiện nay 
không biết bao nhiêu là trường 
phái, càng ngày càng phát triển 
rầm rộ, phong phú và đa dạng. 
Tuy nhiên, càng nhiều trường 
phái chừng nào thì chúng càng 

ngày càng đi xa vẻ đẹp thô mộc 
và dị giản của thiền mà các vị 
thiền sư khởi thủy đã sáng tạo 
nên.

Ví như câu chuyện sau:
“Tại một vườn thiền quy 

mô nọ, tất cả đều hoàn chỉnh, 
viên mãn từng chi tiết mỹ thuật, 
mọi thứ đều sắp đặt đâu ra đấy; 
không thể đặt thêm vào đấy một 
viên sỏi, một cục đá, một khóm 
cây mà không lạc điệu.

Một hôm, vị viện chủ chống 
gậy ra thăm vườn. Khi dạo bước 
trên các lối đi, thấy một vài viên 
sỏi tròn rơi lạc ra đường, ngài 
liền nhặt lấy bỏ vào túi áo rộng. 
Thêm năm bảy bước nữa lại thấy 
vài cành cây khô, một số trái cây 
do dơi ăn, chim mổ còn vương 
vãi, trái thì đứt cuống còn xanh, 
trái thì vỡ đôi nửa xanh nửa đỏ; 
vài nơi đâu đó nữa, có những đóa 
hoa rụng, hoa tàn… thế là ngài 
đều nhặt hết.

Trở về thiền đường, lấy một cái 
đĩa tròn (sứt mẻ cũng không sao), 
đổ vào đấy một ít nước. Xong, rải 
sỏi trắng, sỏi đỏ lên, dựng mấy 
cành cây khô; rồi nào là trái cây 
xanh đỏ, lá xanh, lá vàng, hoa 
tàn, hoa rụng… tất thảy đều được 
ngài sắp xếp, chưng bày lên… trở 
thành một tác phẩm nghệ thuật rồi 
đặt lên án thư.”

Thế đấy! Nghệ thuật cao diệu 
nhất của Thiền là sử dụng tất cả 
những vật thừa thãi, những cái mà 
người ta quăng bỏ ở thế giới bên 
ngoài để tạo thành tác phẩm.

Vậy thì, việc làm ấy, nghệ 
thuật ấy thể hiện được cái gì của 
nhà Phật trong tinh thần Từ bi? 
Những người vào chùa có thể là 
trốn bỏ xã hội, mắc nợ thế gian, 
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có thể là xì ke, ma túy, vướng kẹt 
tình đời, có thể là đần độn ngu si 
không đủ sức bươn chải với cuộc 
sống, có thể là rác thải, cặn bả bị 
quăng bỏ đâu đó… Dẫu vậy, cửa 
Phật từ bi luôn rộng mở, đón nhận 
tất cả, chấp nhận tất cả; biến họ 
thành những con người hữu dụng, 
những tác phẩm sống có ích; dẫn 
dắt họ bước đi không lầm lạc trên 
đường đời, đường đạo, đó chính 
là một loại nghệ thuật chân chính 
có giá trị nhất trên cuộc đời. Đấy 
có phải là Mỹ học có sự dẫn dắt 
của Thiện và Chân hay chăng?

Thử so sánh vườn thiền ngày 
đó, nghệ thuật cắm hoa của thiền 
sư thuở đó với bây giờ xem thử 
thế nào? Hiện tại, các trường phái 
cắm hoa ở Nhật Bổn, bây giờ là cả 
thế giới: Tất cả những hoa thơm, 
cỏ lạ, trái chín, trái xanh người 
ta sẵn sàng cắt chúng, đoạn lìa 
sự sống của chúng không thương 
tiếc. Cả một đống hoa, một rừng 
hoa, người ta chưng lên cao ngất, 
ngồn ngộn, đủ mọi hình dáng, 
hằng chục sắc màu… và gọi là 
nghệ thuật cắm hoa! Như vậy là 
chúng hoàn toàn đi ngược với 
tinh thần của nghệ thuật Thiền: 
Thô mộc, giản phác, biến cái thừa 
thãi, vô ích dụng trở thành tác 
phẩm có giá trị! Nghệ thuật ấy đôi 
khi họ học thêm tư tưởng của Lão 
Tử: “Vi đạo nhật tổn, tổn chi hựu 
tổn…”. Ở đây, tâm cảnh là một. 
Thấy một bình hoa quá rườm rà, 
phức tạp, vị thiền sư bèn lấy bớt, 
bỏ bớt, bớt và bớt nữa… đến khi 
nào nó trở thành thanh giản nhất, 
tâm cảnh đồng điệu, người và tác 
phẩm là một.

Thử nghĩ xem, những đóa hoa 
tinh khôi, tươi non mũm mĩm, có 

vài giọt sương long lanh đang đón 
chào ánh nắng sớm mai… như 
thế mà người ta nỡ cắt phăng một 
nhát kéo không nương tay. Nó 
đang khóc đấy! Nó rỉ nhựa chẳng 
khác gì sự sống đang bị rỉ máu. 
Nghệ thuật Thiền là tôn trọng sự 
sống của vạn vật: Một đóa hoa 
khô, một chiếc lá vàng, một cành 
cây mục… đều có thể tận dụng để 
biến thành tác phẩm nghệ thuật 
có linh hồn, có sự sống.

Câu chuyện thứ hai:
“Có một lão giang hồ mệt 

mỏi cuộc sống tìm đến thiền viện 
xin xuất gia tu học.

Nhìn lão giang hồ tóc trắng, 
từ khuôn mặt, dáng dấp cũng 
như y phục đều mang đậm dấu 
ấn phong trần, vị thiền sư ái ngại 
hỏi:

– Ông đã lớn tuổi như thế, 
chẳng hay có thể ẩn nhẫn ghép 
mình vào đời sống gian khổ của 
tu viện được chăng?

– Dạ, được! Nhất định là 
được.

– Vậy, hãy thử nói cho ta 
nghe, là ông có thể làm được việc 
gì trong tu viện này?

– Con có thể làm bất cứ việc 
gì mà ngài hoặc đại chúng sai 
bảo.

– Vậy thì, ông hãy cầm cái 
chổi đằng kia và quét dọn sạch sẽ 
xung quanh cái sân này trước rồi 
sẽ nói chuyện tu học sau.

Thế rồi, lão giang hồ rất cẩn 
trọng, quét dọn sạch sẽ từng vị 
trí, từng vuông đất một cách tươm 
tất, đâu ra đó, vun rác lại thành 
từng đống nhỏ, từng đống nhỏ… 
Xong, ông lão vào trình diện với 
vị thiền sư:

– Bạch ngài, con đã quét dọn 

xong rồi, vậy thì mấy đống rác 
này con phải quăng bỏ ở đâu?

Vị thiền sư bước ra nhìn một 
lượt rồi nói:

– Không! Không! Chúng 
không phải rác! Chẳng có rác mà 
quăng bỏ đâu. Hãy lượm những 
viên sạn, viên sỏi riêng; những 
đám rêu, mảng rêu riêng; những 
cành cây mục, lá khô, lá xanh, 
lá vàng riêng. Sau đó, sạn sỏi 
thì ông rải lên chỗ bùn lầy đang 
đọng nước kia kìa. Những đám 
rêu, mảng rêu thì ông hãy dán, 
hãy đắp lên chỗ vôi lở trên tường. 
Còn những lá khô, lá vàng, cành 
cây mục gãy thì gom lại để vào 
bếp mà nhen lửa nấu ăn… Mọi 
thứ ở đâu thì hãy đặt yên vào 
đúng vị trí của nó; tất cả đều có 
chỗ dụng của nó, chớ có cái gì 
gọi là rác đâu mà ông đòi quăng 
bỏ?”

Người xưa nói “dụng nhân 
như dụng mộc”, chẳng có ai 
mà không hữu dụng. Cũng vậy, 
cuộc đời này không có rác đâu, 
cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các 
nước tân tiến, hiện đại đang tái 
chế rác, biến rác thành hữu ích, 
hữu dụng. Ví như tất cả chúng ta 
đây, có người thì con cái nhiều 
đứa tính này tật kia, nghịch lòng 
cha mẹ. Nhưng xét kỹ, có thể vì 
chúng ta áp đặt chúng vào sai vị 
trí; chưa đúng tâm, chưa đúng 
cảnh; chưa đúng sở thích, tầm cỡ 
nhận thức, hiểu biết của chúng thì 
làm sao chúng thuận được. Hơn 
ai hết, theo thời gian, cha mẹ phải 
là người đọc được tâm hướng 
của con, thấu hiểu được tâm tư 
nguyện vọng của con để từ đó 
mà dẫn đường, soi lối, mở mang 
nhận thức, hiểu biết để chúng tự 
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lên đường bằng chính đôi chân 
của mình…

Thế giới sum la vạn tượng 
quanh ta nào có khác gì, cây 
nào hoa nấy, mỗi chúng đều có 
tính chất riêng của chính nó; vị 
ngọt của “cam” sẽ khác vị ngọt 
của “quýt”, vị chua của “khế” 
sẽ không giống vị chua của 
“chanh”… Cái cá biệt tính ấy tạo 
nên thế gian, vạn hữu và cả đời 
sống của chúng sanh.

Từ vô thỉ dĩ lai, dòng nghiệp 
tích lũy thói hư, tật xấu, đức lành, 
tính tốt đã trở thành một cá biệt 
tính, cá biệt nghiệp không ai 
giống ai. Từ môi trường gia đình, 
trường học hay nhà chùa cũng 
phải thấy được những phẩm tính 
cao đẹp trong mỗi con người tầm 
thường kia để biến họ thành hoa 
thơm, quả ngọt, biến những hư 
đốn rác rưởi trở thành những thứ 
hữu dụng, thanh lương. Đó là cái 
đẹp, cái mỹ học mà tư tưởng Phật 
giáo, tư tưởng Thiền muốn hiến 
tặng cho thế gian.

Quý vị thử nghĩ xem, cuộc 
sống chúng ta trăm công nghìn 
việc, bề bộn tứ phía, tâm tính lúc 
nào cũng lao xao, động loạn, tính 
toán đủ điều để mưu cầu đủ mọi 
loại hạnh phúc khác nhau? Biết 
bao nhiêu chuyện được và không 
được nó duyên khởi, phát sanh 
nó làm cho cái tâm của chúng 
ta không lúc nào được yên nghỉ, 
được bình hòa. Vậy thì, đôi khi 
quý vị cũng cần một không gian 
tĩnh lặng để mà thở, để đón nhận 
những năng lượng mát mẻ, trong 
lành hầu tưới tẩm cho cơ thể đang 
khô cỗi này. Cũng là để gạn lọc 
những lo âu, phiền muộn, để thải 
bớt những độc chất, độc tố đã 

tiêm nhiễm quá lâu, quá nhiều 
qua thời gian và qua bụi bặm của 
cuộc đời.

Cái Đẹp Của Vườn Thiền, 
Của Trà Đạo

Đây có thể là cách vận dụng 
sự tu học mà không qua kinh điển 
chữ nghĩa, vượt ra ngoài đối đãi 
nhị nguyên, như Thiền Đông Độ 
tuyên bố: “Bất lập văn tự, giáo 
ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân 
tâm, kiến tánh thành Phật”. Thật 
vậy, ngôn ngữ là khái niệm khô 
chết của chữ nghĩa, là tướng vọng 
tưởng của ngôn từ, chẳng phải 
thật nghĩa. Thiền theo nghĩa của 
Vipassanā, của tuệ minh sát, luôn 
luôn là cái đang là, cái đang trôi 
chảy, dịch biến, cái luôn luôn đang 
trở thành. Những niềm đau, nỗi 
khổ, những trăn trở, thao thức của 
chúng ta bây giờ đây cũng chẳng 
cần qua kinh điển. Mỗi người 
phải đọc lấy, chiêm nghiệm lấy, 
phải quay vào trong tâm để nhìn 
ra bộ mặt thật của chúng; đừng 
xua, đừng đuổi, hãy nhìn ngắm 
chúng như chúng đang là… để rồi 
nó phải tự yên lặng, chấm dứt mà 
thôi. Đó là cứu cánh rốt ráo của 
đạo Phật, của tuệ minh sát, của 
Thiền; nhưng trên phương tiện tu 
tập, không phải ai cũng được như 
vậy. Có nhiều người bận rộn trăm 
việc họ không có thì giờ để tu tập 
nên các vị thiền sư Nhật Bổn đã 
sáng tạo vườn thiền cùng phong 
cách trà đạo – như là cái Tướng 
Dụng của thiền để cho thế gian 
lắng dịu tâm và tĩnh lặng trí. Ta có 
thể đi vào một ngôi vườn thiền và 
uống trà ở đấy, xem thử thế nào?

“Câu chuyện xảy ra tại Nhật 
Bổn. Một nhóm người, họ gồm 
có giám đốc, thư ký, thủ quỹ, 

nhân viên kể cả người phụ việc, 
tất cả dừng chân nơi một vườn 
thiền và xin được vào uống trà. 
Khi tất cả mọi người bước qua 
cánh cổng tre đầu tiên vừa khép 
lại – thì mọi sự ồn ào, tấp nập, 
huyên náo bên ngoài dường như 
đã ngưng lắng hết. Họ đang bước 
vào một thế giới khác, thế giới 
của thiên nhiên hoa cỏ, không 
có bóng dáng của những khối 
óc, bàn tay và vật liệu xây dựng 
hiện đại. Khách tĩnh lặng bước 
từng bước chậm rãi trên từng lối 
đi bằng sạn sỏi rào rạo. Hai bên 
là thảm cỏ xanh mướt còn đọng 
hơi sương, đằng kia là chiếc cầu 
gỗ cong cong, cheo leo vắt ngang 
một con suối nước chảy róc rách. 
Đâu đó là những gốc tùng cỗi 
cằn, những gốc liễu rủ cành lá 
xanh xanh, mấy khóm tre gió nhẹ 
rung xào xạc… Đâu đó là những 
tiếng chim hót lãnh lót tan loãng 
vào không gian tiêu sơ, vắng 
bóng con người! Rồi nào là bướm 
lượn, hoa vàng, hoa trắng… Tất 
cả chúng, tất cả thiên nhiên, tự 
nhiên đó đã tạo nên một khung 
cảnh nên thơ trầm mặc, làm tỉnh 
lắng và bình an lòng người.

Rồi sao nữa?
Khách được mời ngồi trên 

những chiếc ghế thô sơ, giản mộc 
trong một góc vườn. Người hầu 
trà trao cho mỗi người một chiếc 
áo khoác màu hương khói, màu 
mây xanh… Bây giờ, hãy nhìn 
họ xem sao? Mọi đường nét, sắc 
màu, dáng vẻ về cuộc đời, về thế 
tục… chợt dưng, biến mất. Không 
thấy đâu là giám đốc, đâu là nhân 
viên, đâu là người phục vụ; tất cả 
mọi người đều bình đẳng trong 
chiếc áo với sắc màu dị giản và 
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trong không gian thiên nhiên tĩnh 
lặng ấy.

Bước vào một lối đi khác, 
một không gian khác nữa; khung 
cảnh hoàn toàn tịch tịnh hiện ra, 
chỉ còn ngôn ngữ của cây, của 
đá, của đất, của hoa… không còn 
tiếng nói của con người. Không 
gian uống trà này hoàn toàn thiết 
kế thô mộc, từ những bức tường 
đơn sơ dị giản, không điểm tô một 
bức tranh, hình tượng nào, đến 
những bộ bàn ghế cũng đơn sơ, 
thô ráp… Tất cả đều tạo cảm giác 
cho khách uống trà không bị chi 
phối tâm trí bởi bất kỳ một hình 
tượng hoặc sắc màu công nghiệp 
nào. Người hầu trà chậm rãi, cẩn 
trọng, rót trà vào từng bát nhỏ. 
Hơi trà bốc lên thơm thoảng nhè 
nhẹ. Rồi từng người một ngồi với 
tư thế quỳ gộp hai chân, cúi khom 
người nhận bát trà, để lắng nghe 
hơi thở của mình, hơi thở của trà, 
hơi thở của không gian tịch mịch, 
cùng nhau nhắp từng ngụm trà 
trong trạng thái lắng đọng của 
tâm, yên lặng của trí…”

Đấy là sự dụng tâm của Trà 
Đạo mà các vị thiền sư xưa muốn 
gửi gắm đến cho thế tục, cho 
nhân gian. Uống trà như thế mới 
là thiền, mới thực sự chính danh 
là Trà Đạo: Nó làm lắng dịu toàn 
bộ thân tâm; là một sự tịnh dưỡng 
và nghỉ ngơi tuyệt vời; là giây 
khắc vắng bặt tất thảy mọi ưu tư, 
phiền muộn…

Tuy nhiên, bây giờ thì “hỏng” 
hết, suy thoái, “vong bản” hết rồi! 
Từ Đông sang Tây đều bắt chước 
Trà Đạo với những phó bản mờ 
nhạt, vô hồn, trống rỗng! Đâu đâu 
Trà Đạo cũng là phong cách thời 
thượng, nhưng tất thảy đều đã 

đánh mất vẻ đẹp thanh cao, thoát 
tục của nghệ thuật ấy! Không 
một nơi nào tạo ra được một thiên 
nhiên và một không gian tĩnh 
lặng đúng nghĩa. Không có cảnh 
mà cũng không có người! Xin 
thưa! Đó chính là phá sản của mỹ 
học thiền – qua nghệ thuật uống 
trà – Trà Đạo hiện nay vậy.

Bây giờ, chúng ta hãy thử đi 
dạo một vòng xem các ngôi vườn 
Đông Tây, cách phối trí, phối 
cảnh cùng nghệ thuật kiến tạo của 
họ – để biết rằng, chỉ có những 
ngôi vườn mang phong cách nghệ 
thuật thiền mới là tinh hoa cao 
diệu nhất của nhân loại.

– Vườn cảnh Trung Hoa thì 
ta thấy, từ thờ tự, nhà cửa, ngoại 
viên, vườn cảnh… đâu đâu cũng 
ảnh hưởng bởi tư tưởng Khổng 
Nho mà chi li, cân phân và đăng 
đối đến bực mình, khó chịu! Cho 
chí cưới vợ gã chồng cũng môn 
đăng hộ đối – thì nói chi khối đá, 
cụm cây. Ở đâu cũng ngay hàng 
thẳng lối. Ở đâu cũng từng cặp, 
từng cặp cân đối cao thấp bằng 
nhau. Có một áp lực nào đó làm 
cho tâm hồn ta không được lắng 
dịu, thanh thản khi đi vào một 
ngôi vườn như thế.

– Vườn thiền Nhật Bổn tuy 
phá cách, vứt bỏ sự cân phân của 
không gian vật lý, lấy cảm giác 
tâm làm chủ đạo nhưng lại áp đặt 
thiên nhiên, bắt thiên nhiên tùng 
phục mình thì cũng hơi quá đáng. 
Ví dụ, các lùm cây, lùm hoa, thậm 
chí cả khóm trúc cũng cắt tỉa cụt 
rồi xắn khoanh tròn! Nói cách 
khác, khi mà “lý tính” tham dự 
quá nhiều vào “nhiên tính” – một 
là nói lên sự tham vọng, chiếm 
hữu của bản ngã, hai là trước ý 

và áp đặt ngoại giới một cách thái 
quá! Rồi còn sự láng lẩy, phẳng 
phiu, sắp đặt cố ý chỗ này, chỗ 
kia hoặc gởi gắm triết lý, tư tưởng 
cũng làm phiền đầu óc của chúng 
ta quá lắm! Trường hợp nó tỏa ra 
chất hồn để cảm nhận – thì khác! 
Nói tóm lại, vườn cảnh Nhật Bổn 
phá bỏ sự đăng đối, cân phân của 
Khổng Nho, lấy tâm làm chủ 
đạo (quân bình cảm giác) do ảnh 
hưởng thiền Zen, nhưng khi mà 
quá tinh tế, chi li, tỉ mỉ từ cục đá, 
bờ ao, cụm cỏ… thì ảnh hưởng lý 
trí Tây phương rồi đó. Tôi nghe 
được nó nói như vậy.

– Vườn cảnh Tây phương 
thì ngay hàng, thẳng lối, vuông, 
chữ nhật, tam giác, vòng tròn, 
tươm tất, kỷ hà học và sự tính 
toán đến độ trí xảo nên cũng 
chẳng phải là nơi để cho ta thật 
sự thư giãn, buông xả những mệt 
mề, bức xúc, phiên tạp, đa đoan 
của đời sống, của xã hội công 
nghiệp. Dường như ai cũng cảm 
nhận được như vậy. Dường như 
ai cũng muốn trở về với thế giới 
tự nhiên, thiên nhiên chưa có bàn 
tay mưu đồ, sắp xếp, kiến tạo của 
con người!

Thấy được tất cả những điều 
đó, tôi kiến tạo Rừng Thiền 
Huyền Không Sơn Thượng, cốt ý 
là hòa mình vào thiên nhiên, ẩn 
hiện trong cây rừng đá núi, với bố 
cục sắp xếp một cách tự nhiên, cố 
gắng thật tự nhiên như không hề 
có bàn tay của con người! Ngoài 
ra, có một điều quan trọng nhất là 
phải toát ra cái “ngôn ngữ thầm 
lặng” mà ta muốn gởi gắm, muốn 
hiến tặng cho cuộc đời. Nói cách 
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B ình đẳng là mơ ước của 
loài người. Trải qua lịch 
sử của mình, con người đã 

tạo ra hiến pháp, pháp luật, những 
loại xã hội có tổ chức, những quy 
định về kinh tế, chính trị, xã hội… 
để đem lại sự bình đẳng cho tất cả 
mọi người. Nhưng sự bình đẳng 
do con người tổ chức ấy vẫn là 
tương đối, vì khi mới sinh ra đã 
có những khác biệt không thể lấp 
đầy: có người thông minh hơn, 
may mắn hơn, giàu có hơn, sống 
thọ hơn, ít bệnh tật hơn… Có vẻ 
sự bất bình đẳng đã gắn liền với 
số phận con người. Và điều này 
tạo ra sự không yên tâm, oán thân 
trách phận suốt cả một đời người.

Thế thì đạo Phật có đóng góp 
gì cho lý thuyết và thực hành sự 
bình đẳng, một trong những ước 
vọng lớn nhất của con người? 
“Chánh kiến” của đạo Phật về vấn 
đề này là thế nào? Có sự bình đẳng 
nào để cho con người yên tâm mà 
sống và tự hoàn thiện mình?

Bình đẳng 
về phương diện vật chất

Ngày nay, khoa học đã cho 
chúng ta biết là bộ óc, cấu trúc 
của nó, sự phát triển những trung 
tâm và sự nối kết giữa chúng đã 
hoàn thành từ lúc 2 tuổi. Sau đó, 
sự học chỉ là đưa thông tin và dữ 
liệu vào và phát triển cái căn bản 
đã có. Nghĩa là từ lúc 2 tuổi, bộ 
óc đã được cấu trúc để xác định sẽ 
trở thành nhạc sĩ, nhà khoa học, 

nhà toán học, nhà văn… điều 
chúng ta gọi là năng khiếu. Năng 
khiếu ấy không bình đẳng giữa 
người này và người khác; bộ môn 
này người này giỏi hơn, ngành 
kia người kia giỏi hơn.

Sở dĩ như thế vì có sự khác 
biệt ở đời trước. Đời trước người 
học nhiều về toán, đời này người 
ấy giỏi về toán. Người kia đã 
làm nhiều về điêu khắc trong đời 
trước, đời này tự nhiên có năng 
khiếu điêu khắc. Hiện nay, có tác 
giả chia trí thông minh làm bảy 
loại (Bảy loại hình thức thông 
minh - Thomas Armstrong), tất 
cả là do công phu học tập rèn 
luyện từ những đời trước. Không 
phải do gene của cha mẹ, không 
phải do hoàn cảnh, những cái này 
chỉ là những yếu tố phụ, mà yếu 
tố chính là công sức người ấy từ 
những kiếp trước. Thế thì sự bất 
bình đẳng thấy được ở đời này 
thật ra là sự bình đẳng của nhân 
quả: trồng dưa được dưa, trồng 
đậu được đậu, trồng lúa được lúa, 
trồng sầu riêng được sầu riêng.

Khi hiểu được sự vận hành 
của luật nhân quả, sự công bằng 
của nó, người ta yên tâm, vì chẳng 
có quả nào mà không có nhân, và 
muốn được quả gì thì hãy gieo 
nhân đó. Cái gì xảy ra với mình 
đều là sự chọn lựa, dù tốt dù xấu, 
của mình trong quá khứ. Sự bình 
đẳng, công bình của luật nhân 
quả làm người ta yên tâm. Cuộc 
đời chúng ta hiện tại và mai sau 

là do chúng ta tạo nên theo định 
luật nhân quả. Định luật nhân quả 
là cơ sở cho sự vận hành của đời 
sống trước mắt như chúng ta đang 
thấy. Chúng ta hành động (hành 
động là karma, nghiệp) như thế 
nào thì chúng ta sẽ có kết quả 
của hành động (nghiệp quả) như 
thế ấy. Tốt hay xấu, thông minh 
hay kém trí, may mắn hay xui rủi, 
giàu hay nghèo, thọ hay yểu… 
đều là kết quả của những nhân đã 
tạo và tương lai như thế nào là do 
những nhân chúng ta đang tạo.

Với định luật nhân quả, chúng 
ta tự tạo ra đời mình. Không phải 
oán trách một ông Trời đã sanh 
ra tôi thế này, không oán trách 
gia đình, người khác làm cho 
tôi như thế này, không oán trách 
hoàn cảnh khiến cho tôi thành 
thế này. Không oán giận, không 
trả thù, không đố kỵ, không kiêu 
căng… là những thứ phiền não cứ 
làm khổ đời người. Người tin và 
sống theo định luật nhân quả thì 
yên tâm và tích cực làm việc tốt 
cho mình và cho người. Nhờ luật 
nhân quả mà người ta tìm thấy 
ý nghĩa đời sống, để tiến bộ, để 
thăng hoa.

Định luật nhân quả là sự bình 
đẳng tuyệt đối và chính nó cũng 
là cái điều hòa, quản lý cuộc đời 
của mỗi cá nhân và đời sống xã 
hội. Định luật nhân quả là sự bình 
đẳng, công bình trong đời sống 
vật chất, hay thế giới của chân lý 
tương đối (thế đế hay tục đế).

AN TÂM VỚI BÌNH ÐẲNG
Nguyễn Thế Đăng
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Bình đẳng 
về phương diện tâm linh

Kinh Đại Bát-niết-bàn nói: 
“Tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh”. Đây là sự bình đẳng tuyệt 
đối về mặt tâm linh.

Kinh Viên Giác nói: “Nhân 
địa bản khởi tu hành của tất cả 
chư Như Lai là y vào tánh Giác 
thanh tịnh tròn đầy soi khắp này 
mà vĩnh viễn đoạn dứt vô minh và 
thành Phật đạo. Bồ-tát y vào tánh 
Giác đó mà phát tâm thanh tịnh, 
chúng sanh đời sau y vào tánh 
Giác đó mà tu hành thì chẳng sa 
vào tà kiến”.

Tánh Giác và tánh Không ấy 
là bình đẳng, không có nhiều hơn 
ở chỗ này người này, ít hơn ở chỗ 
kia người kia. Như Bát-nhã Tâm 
kinh nói: “không sanh không 
diệt, không dơ không sạch, không 
tăng không giảm”.

Phật tánh, hay tánh Giác, hay 
tánh Không là bình đẳng tuyệt 
đối trong tất cả chúng sanh, trong 
mọi không gian, mọi thời gian. 
Tất cả chúng sanh chúng ta đều 
bình đẳng trong cái Phật tánh 
không tùy thuộc không gian và 
thời gian, nghĩa là cái Phật tánh 
tại đây và bây giờ.

Vậy tại sao có sự bất bình 
đẳng giữa thánh và phàm, người 
ngộ và người mê? Chúng ta 
không bình đẳng mặc dầu vẫn 
ở trong Phật tánh bình đẳng bởi 
vì chúng ta bị che đậy bởi phiền 
não chướng và sở tri chướng. Hai 
che chướng này chẳng phải các 
bậc giác ngộ làm ra, chẳng phải 
ma quỷ nào có thể làm ra: chúng 
có là do chúng ta tự che chướng 
lấy, do quá trình tích tập sự che 

chướng trong nhiều kiếp,
Chúng ta cùng một nền tảng 

Phật tánh với chư Phật và với mọi 
loài. Nhưng cũng chính trong cùng 
một nền tảng Phật tánh ấy chúng 
ta đã tạo ra nghiệp xấu để che lấp 
chính mình (nghiệp chướng, sự 
che chướng bởi nghiệp). Cho nên 
để thấy và sống Phật tánh chung 
ấy, chúng ta phải lột bỏ những 
che chướng do chính mình tạo ra. 
Thực hành Phật giáo không phải 
là tạo thêm, làm ra cái gì cao siêu, 
siêu việt, mà là bớt đi những che 
chướng tự tạo.

Bởi vì xưa nay chúng ta vẫn 
sống trong Phật tánh bình đẳng, 
như Tuệ Trung Thượng sĩ nói: 
Lông mày ngang, lỗ mũi dọc 
Phật với chúng sanh cùng một 
mặt. (Phàm Thánh bất dị)

Chúng ta không phải sửa 

sang hay tạo thêm để có sự bình 
đẳng; sự bình đẳng xưa nay đã có 
sẵn. Đây là sự bình đẳng tuyệt 
đối về mặt tâm linh, về mặt bản 
tánh. Thế nên đạo Phật không 
phải là một lời hứa hẹn ở tương 
lai xa xôi, một thưởng phạt của 
ông Trời sẽ xuất hiện. Đạo Phật 
là sự có mặt ở tại đây và bây giờ, 
nền tảng Phật tánh có mặt ở đây 
và bây giờ, mà sự cảm nhận, tiếp 
xúc, thấy biết, kinh nghiệm trọn 
vẹn tùy thuộc vào mỗi chúng ta.

Sự bình đẳng về mặt nhân quả 
(thế đế) và bình đẳng về mặt bản 
tánh (chân đế) khiến người ta có 
niềm tin, có tự tin để sống. Sự tự 
tin ấy là điểm khởi đầu của một 
đời sống hạnh phúc; hạnh phúc 
tương đối cũng như hạnh phúc 
tuyệt đối. 

LỜI PHẬT DẠY

“It is like a lighted torch whose fl ame can be 
distributed to ever so many other torches which 
people may bring along; and therewith they will 
cook food and dispel darkness, while the original 
torch itself remains burning ever the same. It is 
even so with the bliss of the Way.”
- Gautama Buddha [Sutra of 42 Sections]

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

“Tịnh Độ là lòng trong sạch,
Di Đà là tính sáng soi,”

K hông phải ngẫu nhiên, Phật hoàng Trần 
NhânTông, trong Cư trần lạc đạo phú, hội thứ 
hai, Ngài viết:

“Tịnh độ là lòng trong sạch,
chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương;
Di Đà là tính sáng soi,
mựa phải nhọc tìm về Cực lạc”1.

Ý Ngài muốn khẳng định rằng thế giới Tịnh độ 
chính là tự tâm thanh tịnh của mỗi người, không cần 
phải hỏi rằng có hay không có cõi Tịnh độ ở Tây 
phương. Phật A Di Đà chính là tự tánh sáng soi của 
chính lòng mình, không cần phải nhọc công tìm về 
cõi Cực lạc ở đâu đó nữa. Đây cũng chính là quan 
điểm của Thiền phái Trúc Lâm về tư tưởng Tịnh độ 
nhân gian được phổ biến rộng rãi trong tâm thức 
người dân Đại Việt vào thời Trần.

Thực tế cho thấy, vào đầu thời Trần, kể từ khi 
Quốc sư Viên Chứng đưa ra lời khuyên cho vua 
Trần Thái Tông trong cuộc hành trình lên núi Yên 
Tử mong cầu làm Phật được ghi trong Thiền tông 
chỉ nam tự: 

“Trong núi vốn không có Phật, 
Phật ở trong tâm, 
chỉ cần lòng lặng mà biết, 
đó chính là chân Phật”;

hệ quả, một quan điểm mới về Phật thể được 
hình thành. Trong một bối cảnh đất nước Đại Việt 
đang xây dựng và phát triển trên mọi lĩnh vực, nhất 
là khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc Đại Việt, 
ắt hẳn nó sẽ tạo sự tác động lớn vào tâm thức con 
người và đời sống xã hội.

Mỗi khi tư duy Phật thể thay đổi thì nội dung 
sinh hoạt Phật giáo thay đổi hẳn. Ta chẳng ngạc 
nhiên gì, các nhà lãnh đạo Phật giáo và lãnh đạo 

quốc gia đời Trần lấy Thiền tông làm hệ tư tưởng 
chính, thế nên mọi tông môn, pháp môn tu tập 
truyền thống như niệm Phật, bái sám, trì kinh… 
đều được quy hướng theo sắc thái thiền trong các 
danh lam, thiền đường, chùa chiền bấy giờ. Mục 
đích cuối cùng là vận dụng mọi pháp môn tu tập vào 
trong cuộc sống đời thường, khiến cho mọi người 
đều kiến tánh thành Phật, tức là thành Phật ngay 
giữa cuộc đời này.

Rõ ràng, Phật giáo Thiền tông bấy giờ đã nhìn 
nhận Đức Phật luôn hiện hữu ở ngay trong tâm thức, 
chỉ cần lòng lặng mà biết thì ai cũng trở thành Phật. 
Một quan điểm như thế đã tác động chi phối toàn 
bộ lịch sử tư tưởng Phật giáo Đại Việt, điều đó cũng 
có nghĩa nó cũng có ảnh hưởng tương tác với lịch 
sử tư tưởng dân tộc từ đó trở về sau. Trong bài Niệm 
Phật luận, Trần Thái Tông đã phát biểu một cách 
dứt khoát: 

“Thân ta tức là thân Phật, không có hai tướng”.

Tuệ Trung Thượng sĩ trong Thượng sĩ ngữ lục 
cho rằng: 

“Khi mê không biết ta là Phật”.

Trần Nhân Tông trong Cư trần lạc đạo phú thì 
tuyên bố:

“Bụt ở trong nhà, 
Chẳng phải tìm xa, 
Nhân khuấy bổn nên ta tìm Bụt, 
Chỉn mới hay chính Bụt là ta”.
Rõ ràng, các thiền gia chứng ngộ đời Trần đã 

nói rõ Phật và chúng sanh không khác. Đó chính là 
giá trị nhân sinh của một tinh thần Thiền học như 
là lời giải đáp tại sao chúng ta hiện hữu trên cõi đời 
này.

Thế nên, trong cương vị là Tổ khai sáng dòng 
thiền Trúc Lâm, cũng là người đứng đầu quốc gia 
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Đại Việt, Phật hoàng Trần Nhân Tông khao khát 
xây dựng thế giới Tịnh độ nhân gian ngay tại cuộc 
đời này, cũng nghĩa là xây dựng cõi Tây phương ở 
chốn trần thế đầy bụi bặm trong tinh thần Cư trần 
lạc đạo. Sự thật này không phải ngẫu nhiên mà thiết 
lập được, nó là một quá trình thể nhập chuyển hóa 
nội tâm qua những phương thức tu trì lâu dài của cả 
cộng đồng người dân Đại Việt được diễn ra kể từ 
đạo Phật du nhập vào nước ta cho đến nay.

Rõ ràng, trên tinh thần của bản kinh Vô lượng 
thọ, còn gọi là Đại vô lượng thọ, thế giới Tây phương 
được kiến lập bởi một hình thức trang nghiêm của 
cung điện vàng ngọc, cây báu,… ở đó còn có đức 
Phật A Di Đà đang thuyết pháp cùng với 48 lời 
nguyện được mọi người dân Phật tử hướng nguyện. 
Trong 48 lời nguyện này, có lời nguyện rằng tất cả 
chúng sinh, nếu ai niệm Phật A Di Đà thì khi lâm 
chung sẽ được Ngài tiếp dẫn đưa về thế giới Tịnh độ 
thanh tịnh, đẹp đẽ. Tại đây, tự thân người đó không 
còn bị đau khổ sinh tử trầm luân nữa. Đích thực là 
tự mình được diện kiến Phật A Di Đà và được Ngài 
dạy bảo, sau đó là đợi ngày thành Phật.

Rõ ràng, tư tưởng và tín ngưỡng mong cầu đạt 
đến một thế giới Tây phương Tịnh độ để thành Phật 
là thế. Việc con người sống trong thế giới hiện thực 
khổ đau này luôn mong ước tìm cầu, hướng niệm 
được diện kiến hình ảnh đức Phật A Di Đà ở cõi Tây 
phương, hẳn nhiên là một nhu cầu có thật và cấp 
thiết. Ngay trong bản kinh A Di Đà (Đại 12-354), 
một bản kinh nhật tụng hàng ngày của người Phật 
tử, cũng đã mô tả lộ trình về cõi Tây phương rất là 
sống động, thu hút biết bao người dân, mọi thành 
phần trong xã hội nỗ lực hành trình về miền Tịnh 
độ: 

“…Hành giả đi về phía Tây quá mười vạn ức 
Phật độ, có một thế giới Cực lạc của đức Phật A Di 
Đà”.

Phật A Di Đà chính là vị Phật biểu trưng cho một 
Phật thể có thọ mạng vô lượng, trí tuệ vô cùng, công 
đức vô biên (Vô lượng thọ, Vô lượng quang, Vô 
lượng công đức). Cho nên vấn đề đặt ra cho người 
học đạo phải thiết lập Tín-Hạnh-Nguyện trong cuộc 
hành trình về miền đất an lạc. Nghĩa là một người 
tu tập pháp môn hướng niệm về Cực lạc, trên cơ sở 

khởi lòng tin bất động có một thế giới Tịnh độ ở Tây 
phương do đức Di Đà làm giáo chủ mà thực thi hành 
trì niệm Phật, thể nhập hạnh nguyện của mình vào 
để cầu vãng sinh 

“Lâm chung Tây phương cảnh, 
phân minh tại mục tiền”. 

Nó lý giải tại sao vào thời kỳ Phật giáo du nhập, 
tín ngưỡng Tịnh độ đã được người dân nước ta thực 
thi hành trì, mong cầu trong suốt cả cuộc đời, ít nhất 
là khi nhắm mắt xuôi tay, giã từ cuộc đời có thể diện 
kiến Phật, cụ thể là thấy được đức Di Đà tiếp dẫn về 
cõi Cực lạc ở Tây phương.

Và thực tế đã minh chứng cho thấy, ngay từ thế 
kỷ V, tư tưởng Tịnh độ và phương thức niệm Phật đã 
đã được hành trì tại nước ta. Rõ nét nhất là sự kiện 
sư Đàm Hoằng đến Giao Châu tu hành theo giáo 
lý Tịnh độ, chỉ tập trung hành trì theo bản kinh Vô 
lượng thọ và Thập lục quán với một ước mong duy 
nhất là được vãng sinh về thế giới Cực lạc phương 
Tây2. Theo Vãng sinh Tịnh độ truyện (q.Thượng tờ 
112a22-b7) do Giới Châu biên soạn vào năm 1068-
1077, thì Đàm Hoằng đã sống và tu hành như sau: 

“Thích Đàm Hoằng, người Hoàng Long, hoặc 
có sách nói là người Cao Bưu của Quảng Lăng, 
trong khoảng Tống Vĩnh sơ, nam du Phiên Ngung, 
dừng ở chùa Đài, sau đến chùa Tiên Sơn, Giao Chỉ 
vào khoảng năm 425. Ngoài việc nhang đèn, hoàn 
toàn không làm gì khác, chỉ tụng Vô lượng thọ và 
Thập lục quán (Quán kinh) không biết bao nhiêu 
lần. Hoằng mỗi lần niệm nói: Một thân muôn nối, 
niệm chính khó giữ, có thể nương niệm chính, mới 
sớm thấy A Di Đà”.

Điểm đáng nói của sự kiện sư Đàm Hoằng trong 
tiến trình tu tập pháp môn Tịnh độ là sư đã minh 
chứng cho giới Phật tử bấy giờ có niềm tin để thực 
hiện hoài bão thấy Phật là một sự thật. Đó cũng là 
hình ảnh sư đã tự thiêu cúng dường Tam bảo và hóa 
thân sắc vàng, cỡi con nai vàng đi về Tây phương 
như trong Cao Tăng truyện (q.12 tờ 405c 19-28) 
lược ghi: 

“Vào năm Hiếu Kiến thứ 2 (455), sư nhóm củi 
trên núi, lén vào trong củi lấy lửa tự thiêu. Đệ tử 
đuổi kịp, ôm giữ đem về, thì nửa mình đã cháy, trải 
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tháng mới biết chút ít. Sau đó, xóm gần có hội cả 
chùa đối phó. Hoằng vào ngày ấy, lại vào hang núi 
tự thiêu. Dân xóm đuổi tìm thì mạng Hoằng đã dứt. 
Do đó họ chất củi thêm, đốt lửa ngày hôm sau mới 
tắt. Ngày hôm đó, dân xóm đều thấy Hoằng thân 
vàng, sắc vàng, cỡi một con nai vàng đi về phía Tây 
rất nhanh, không nghỉ hỏi han. Tăng tục mới hiểu 
sự thần dị, cùng lượm xương tro, để dựng tháp thờ”.

Cũng từ đó, phải chăng giới Phật tử Việt Nam 
thời bấy giờ lại có thêm niềm tin về hình ảnh Phật 
thể A Di Đà để niệm Phật mọi lúc mọi nơi cho đến 
nhất tâm bất loạn, mà ta có thể thấy bản kinh A Di 
Đà ghi: “Hành giả nhất tâm niệm Phật trong một 
ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu 
ngày, bảy ngày cho đến khi nhất tâm bất loạn…”. 
Đó là lúc mà tự thân người tu trì diện kiến đức Phật 
A Di Đà ở cõi Tây phương Tịnh độ, giải thoát mọi 
khổ đau.

Sách Thiền uyển tập anh3,cũng ghi nhận ngoài 
việc thiền sư Không Lộ tôn trí tượng Phật A Di Đà 
để phụng thờ, còn đề cập đến việc thiền sư Tịnh 
Lực, học trò của Đạo Huệ, thuộc thế hệ thứ 11, dòng 
Vô Ngôn Thông. Ông đã vâng lời Đạo Huệ dạy: 

“Tâm ấn chư Phật, người đã có sẵn, không cần 
theo ai mà được”.

Sư thưa: 
“Đã được thầy chỉ dạy, nhưng nay nên trụ nơi 

nào?”.
Đạo Huệ bảo: 
“Chẳng cần đi đâu xa, ở tại Vũ Ninh là tốt”.
Sư lên thẳng núi, cất am cỏ, ở tu. Kết quả, qua 

12 năm tu hành, chứng đắc pháp “niệm Phật Tam 
muội” nhờ công phu niệm Phật mà được đại định.

Điều quan trọng là sư đã dạy các môn đồ của 
mình không nên tìm cầu Phật bên ngoài mà đạt 
được và nếu muốn diệt trừ các ác nghiệp thì nên áp 
dụng phương pháp niệm Phật bằng cả tâm lẫn miệng 
cho đến khi nào để thấy tự tính Di Đà (thấy tánh 
mà thành Phật). Vậy là pháp môn Niệm Phật tam 
muội mà Thiền sư Tịnh Lực chứng đắc và phổ biến 
trong các thiền đường ở nước ta vào thời Lý cho mọi 
người tu tập, thực chất là phương pháp thiền định 
bằng cách niệm tưởng (nghĩ nhớ) đến Phật, căn cứ 
trên bản kinh Vô lượng thọ và Quán kinh.

Đến thời Trần thì quá trình hình thành hội nhập 
và phát triển đã hội tụ đầy đủ các tông Thiền, Tịnh, 
Mật trong diễn trình sinh hoạt tâm linh của cộng 
đồng người dân nước Đại Việt. Với quan điểm Phật 
tại tâm, phương thức niệm Phật theo Thiền phái 
Trúc Lâm là loại bỏ niệm xấu thay vào đó là niệm 
tốt để tâm trở nên trong sạch hoàn toàn. Mục đích 
cuối cùng mà Phật hoàng mong muốn là làm hóa 
hiện thế giới Tịnh độ ngay giữa cuộc đời bằng cách 
mỗi người dân Đại Việt tu tập thành tựu được cái 
tâm thanh tịnh, trong sạch, không có sự cấu bẩn của 
bụit rần (Tịnh độ là lòng trong sạch).

Do đó, mỗi người dân Đại Việt bấy giờ, sống 
trong một xã hội đầy biến động, việc cần xác định 
trước tiên, là biện tâm, tẩy rửa tâm để tâm thanh 
tịnh. Mỗi khi tâm thanh tịnh thì Tịnh độ mới xuất 
hiện ở cõi lòng. Nói như trong Khóa hư lục, bản 
kinh nhật tụng đời Trần, qua bài Niệm Phật luận 
là tâm người học đạo luôn phải khởi niệm thiện, 
khi niệm thiện khởi thì niệm ác không có cơ duyên 
hiện khởi. “Tâm khởi điều thiện tức là điều thiện. 
Niệm thiện khởi thì thiện nghiệp báo ứng lại”. Để 
có những niệm thiện, những niệm tốt, ý nghĩ lành 
thì không cách gì hơn là mỗi người nên niệm Phật.

Niệm Phật nhằm có khả năng xử lý những sai 
lầm, ngõ hầu dập tắt ba nghiệp thân khẩu ý: “Trong 
lúc niệm Phật thân thẳng ngồi ngay, không làm việc 
tà, như vậy là tắt được nghiệp thân.Miệng tụng lời 
chân chính, không nói điều xằng bậy, thế là tắt được 
nghiệp miệng. Ý chăm chú ở sự tinh tiến, không nảy 
sinh ý nghĩ tà, thế là tắt được nghiệp ý”4.

Trong tinh thần niệm Phật theo sắc thái thiền 
đó, niệm Phật trở thành phương thức tu tập loại 
bỏ tập khí dần dần, hướng đến thuần thục để tâm 
trở nên tịch tịnh. Đối tượng để tu tập là nhớ nghĩ 
về Phật. Tập trung nghĩ vào một đối tượng là một 
hình thức “chỉ”. Sâu hơn nữa thấy rõ tâm thức ấy 
biểu hiện những hành động gì, có sai trái thì phải 
nỗ lực hối cải, tẩy rửa tâm thức, đây là một hình 
thức “quán”. Mỗi khi hành giả đã quán thấy rõ 
sự vật, tỉnh thức với những việc sai trái thì sẽ điều 
chỉnh. Đây là một phương thức “chỉ quán song tu”, 
thực chất là những bước đi đầu tiên của thiền.

Việc vận dụng pháp môn niệm Phật vào việc 
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hành thiền, chứng tỏ Thiền phái Trúc 
Lâm kế thừa và tùy duyên hướng dẫn 
quần chúng bước vào nếp sống đạo thiền 
đi từ thấp đến cao, chú tâm hướng nội, 
tìm lại Phật thân. Phật thân đó, ta có thể 
tóm tắt ngắn gọn tôn ý của Phật hoàng:

“Tịnh độ là lòng trong sạch, Di Đà 
là tự tính sáng soi”.

Đây là kết quả biến đổi từ một nội 
dung mang màu sắc tư tưởng Tịnh độ 
sang sắc thái “thiền” mà thiền Trúc 
Lâm nỗ lực thiết lập và vận dụng vào 
đời sống tu tập thực tiễn.

Chủ trương này đã hóa thành hiện 
thực, nó lý giải tại sao vào đời Trần − 
Phật giáo Đại Việt có hình ảnh Phật 
hoàng Trần Nhân Tông ra đời, và quan 
trọng hơn mọi người dân nước Việt có 
thể kiến tạo Phật quốc trong lòng mình 
bằng nếp sống đạo Thiền “Cư trần lạc 
đạo”, đúng như trong Thượng sĩ ngữ lục 
của Trần Tung mô tả qua bài kệ Thị tu 
Tây phương bối5.

Thân báu Di Đà tại đáy lòng,
Bốn phương thân pháp tỏa mênh 

mông.
Cả trời chỉ thấy vừng trăng quạnh,
Đêm lắng vào thu vũ trụ trong.

Thích Phước Đạt

(Nguồn www.quangduc.com)

(Endnotes)
1 Thơ văn Lý Trần, tập 2, quyển thượng, 

Nxb. KHXH, HN, 1989, tr. 505.
2 Lê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt 

Nam, tập 1, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1999.
3 Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu Thiền uyển 

tập anh, Nxb TP. HCM, 1999, tr. 223.
4 Viện văn học, Thơ văn Lý Trần, tập 2, 

quyển thượng, Nxb. KHXH, HN, 1989, 
tr.84.

5  Viện Văn học, Thơ văn Lý- Trần, Sđd, tr. 
242.

Thái Tú Hạp

Mưa trong vùng trí tưởng
trên nhánh sông xưa gầy guộc
trăng soi bóng mình quạnh quẽ tuổi thơ
hoa lá sớm mai gọi mặt trời thức dậy
quê hương trở về thắp lửa cõi hư vô
ta bỗng gặp em trong kỷ hà tịch mịch
càn khôn ơi, hạt bụi xót xa đưa
ta trở lại như đàn chim về cố xứ
khi con tàu nối lại bến ga xưa
khi người tình thầm hỏi chuyện nắng mưa
trong đôi mắt hoàng hôn chan chứa mộng
nếu một mai trí tưởng về có thật
bóng cá ngược dòng khe suối cũ yêu thương
tâm có động mười phương thao thức
cõi bình minh rạng rỡ hồn phương đông
 
ta bây giờ hoang vu như đá cuội
bên triền sông di trú quê người
đời huyễn tượng qua đi theo giòng nước
ngôn ngữ câm trong vực thẳm cô đơn
còn lại gì trong tâm thức Việt Nam
trong ngục tù - lưu đày nghiệt ngã
trăm nguồn sông thôi thúc về biển cả
khói sương tan theo gió chở về non
cho em hái giọt mưa trên cành nguyệt quế
mùa xuân tìm thấy quê hương
với nụ cười em từ ái
trong tim người nở ngát đóa vô ưu.
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TRÍCH ĐOẠN

NIỆM PHẬT CHUYỂN HÓA TẾ BÀO UNG THƯ
Tác giả: Pháp Sư ĐẠO CHỨNG

Phiên dịch: SAKYA MINH-QUANG

 Vạn pháp do tâm tạo, 
niệm Phật an vui nhất. 

Nghiên cứu khoa học cho 
thấy, khi người ta vui vẻ, bộ não 
sẽ tiết ra chất hóa học, như chất 
Endorphins và Enkephalins. Chất 
Endorphins giúp tăng sản lượng 
tế bào T (lymphocyte), giống như 
tăng thêm số lượng cảnh vệ, hay 
quân đội. Còn chất Enkephalins 
giúp tế bào T tăng thêm sức mạnh 
để chiến thắng tế bào ung thư, 
đồng thời giúp tế bào T trở nên 
linh hoạt, có hiệu quả hơn. Cho 
nên “tâm niệm” chính là vị tổng 
chỉ huy của đội quân miễn dịch. 
Đây là kết quả thực nghiệm khoa 
học, cũng là chứng minh lời đức 
Phật dạy: “Vạn pháp duy tâm 
tạo”. Người niệm Phật nguyện 
sinh về thế giới Cực Lạc, chính 
là nguyện: Không có các khổ, chỉ 

hưởng an lạc; hay nói khác đi, 
chính là nguyện khiến tâm luôn 
ở trong trạng thái an lạc, vui vẻ. 
Phật A Di Đà còn được gọi là 
Phật Hoan Hỉ Quang, nên thường 
niệm Phật chính là thường hoan 
hỉ, thường tạo ra tất cả những chất 
tăng thêm sức miễn dịch. Cho 
nên đức Phật được xưng là Vô 
Thượng Y Vương, tức là vị Thầy 
thuốc vua của tất cả thầy thuốc! 
Còn hoan hỉ niệm Phật chính là 
thuốc bổ tốt nhất!

Niệm Phật là môn trị liệu 
bằng âm ba vi diệu nhất, 
nhằm khai phát khả năng trị 
liệu tự nhiên của Phật tánh. 

Bản thân tôi niệm Phật không 
có thành tựu gì đặc biệt. Bởi vì sự 
hiểu biết của tôi rất cạn cợt, còn 
về phương diện thực hành thì cũng 
không được tinh tấn, thiết thực 

bằng người khác. Nhưng tôi có một 
kinh nghiệm nhỏ như sau. Đó là 
khi niệm Phật lập tức trong miệng 
liền tiết ra chất dịch rất ngọt, khiến 
cả ngày dù không uống nước cũng 
không cảm thấy khát, nên dù niệm 
Phật ra tiếng suốt buổi cũng không 
bị khan giọng, có lúc còn cảm thấy 
cả lục phủ ngũ tạng của mình đều 
mát mẻ, dường như mỗi tế bào đều 
hoan hỉ. 

Trên thế giới không có ai bắt 
buộc tôi phải niệm Phật; càng 
không có ai quy định mỗi ngày 
tôi phải niệm bao nhiêu câu Phật. 
Nhưng tôi cảm thấy niệm Phật 
thân tâm thực sảng khoái, thư thới, 
vượt hơn bất cứ sự hưởng thụ nào. 
Vì vậy tôi chọn lựa niệm Phật. 
Làn sóng tâm niệm Phật và làn 
sóng âm thanh niệm Phật khiến 
toàn thân chúng ta chấn động một 
cách vi diệu, dường như xoa bóp 

-Sách Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư 
được biên tập từ những bài giảng của Pháp sư Đạo 
Chứng, tức bác sĩ Phật tử Quách Huệ Trân trước 
khi xuất gia. Quách Huệ Trân là bác sĩ trị bịnh ung 
thư ở Đài Loan, nhưng cuối cùng cô phát hiện mình 
mắc bịnh ung thư, nên đã bỏ hết lên núi xuất gia. Sau 
khi xuất gia, cô chuyên thực hành Pháp môn Niệm 
Phật, chuyển hóa bệnh khổ, thân tâm an lạc. Với 
kiến thức y học, chánh kiến Phật Pháp và tâm đắc 
của một hành giả thắng vượt bệnh khổ, cô đã đi các 
nơi giảng dạy và khích lệ những người cùng chung 
cảnh ngộ. Rất nhiều bệnh nhân ung thư nhờ đó khỏi 
bệnh, tìm lại được ý nghĩa cuộc sống và an vui hằng 
ngày. Thượng tọa Sakya Minh-Quang, Viện chủ Tu 

Viện Thiện Tường Champaign, Illinois đã phát tâm 
dịch sách này ra Việt ngữ năm 2000, xuất bản và ấn 
tống ở Mỹ và Việt Nam năm 2005, và tái bản nhiều 
lần sau đó. Nhờ vậy, rất nhiều bệnh nhân ung thư 
tìm được chỗ dựa tinh thần, hết bệnh khổ, sống an 
vui, và khởi lòng tin sâu Phật Pháp. Vì thấy lợi ích 
thiết thực của quyển sách này, Ban Biên Tập Tập 
San Điều Ngự đã xin phép trích đăng và giới thiệu 
với các độc giả xa gần. Độc giả muốn đọc toàn bộ 
quyển sách cũng như nghe sách nghe (audio book), 
xin vào đường link  https://www.thientuongtemple.
com/nie-m-pha-t-chuye-n-ho-a

BBT Điều Ngự.
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cho tất cả tế bào. Việc xoa bóp 
này rất nhẹ êm, rất tinh tế, khiến 
cho các tế bào trong trạng thái dễ 
chịu có thể phát huy công năng tốt 
nhất. Sự rung động tinh tế, vi diệu 
này, chỉ có khi nào thân tâm của 
mình buông thỏng, thư thới mới 
thể nhận được tương đối rõ ràng. 

Giới y học và âm nhạc từng 
cùng nhau nghiên cứu việc dùng 
âm nhạc để trị liệu. Những loại 
âm nhạc khác nhau có khả năng 
trị liệu khác nhau. Đây là điều 
mà các nhà khoa học đã chứng 
minh được qua thực nghiệm. Khi 
chúng ta mở rộng tấm lòng, toàn 
thân buông thư và niệm Phật theo 
âm vận nhất định, thì tin rằng còn 
hiệu quả hơn so với những âm 
nhạc bình thường. Bởi vì trong 
danh hiệu Phật đã hàm chứa tâm 
từ bi vĩ đại và trí tuệ thâm sâu cứu 
độ chúng sinh của đức Phật. Đồng 
thời, danh hiệu Phật cũng khai 
phát ánh sáng và năng lực công 
đức Phật tánh vốn có bên trong 
chúng ta! Năng lực công đức này 
đương nhiên cũng bao gồm năng 
lực trị liệu tâm bệnh và thân bệnh!

Chúng ta niệm Phật có thể 
khai phát và hiển lộ năng lượng 
Phật tánh sẵn có nơi chính mình, 
giải quyết được rất nhiều vấn đề. 
Phật là người đã khai phát và hiển 
lộ năng lượng Phật tánh của mình 
đến mức viên mãn. Khi chúng ta 
niệm danh hiệu Phật, Ngài cũng 
sẽ theo bản thệ nguyện của mình 
mà đến hướng dẫn, giúp chúng 
ta đạt đến cảnh giới vĩnh viễn an 
vui, không còn lo buồn!

Lễ Phật để tiêu trừ tội chướng 
và khai phát năng lực tiềm ẩn. 

Tôi còn có một chút kinh 

nghiệm, cũng xin giới thiệu để 
các bạn tham khảo. Biết đâu kinh 
nghiệm này có thể giúp bạn vượt 
thắng được cơn bệnh, hay giúp đỡ 
được phần nào. 

Khi tôi mắc bệnh không lâu, 
Hòa thượng Sám Vân dạy tôi phải 
lạy Phật cho nhiều để tiêu trừ 
nghiệp chướng. Hai chữ “nghiệp 
chướng” nếu giải thích đơn giản 
có nghĩa: “Nghiệp” là hành vi; 
“chướng” là chướng ngại. Đây là 
chỉ những hành vi tích lũy trong 
quá khứ của chúng ta đã tạo ra 
chướng ngại cho cả hai mặt thân 
thể và tâm lý. Nói hành vi trong 
quá khứ là bao gồm những tư 
tưởng, lời nói, và hành động của 
ba nghiệp thân miệng ý.

Sao lại nói niệm Phật và lễ 
Phật lại có thể tiêu trừ nghiệp 
chướng? Vì đang lúc chúng ta lạy 
Phật, tâm niệm được điều chỉnh 
đến mức “cung kính” và “từ bi 
thanh tịnh”. Miệng chúng ta niệm 
Phật thì không còn những lời nói 
tạp nhạp nào khác, đạt đến “ngôn 
ngữ thanh tịnh”, còn động tác lạy 
của thân thể thì mềm mại, thành 
kính, khiêm cung, đều có thể tiêu 
trừ những hành vi không tốt đã 
tạo ra những áp lực và chướng 
ngại. Như vậy cả ba phương diện 
thân, miệng, ý đều trở nên thanh 
tịnh, cung kính, thì có thể tiêu trừ 
những chướng ngại do hành vi 
thân tâm không hợp lý của mình 
tạo ra trong quá khứ. Đó chính là 
tiêu trừ nghiệp chướng, và cũng 
là huấn luyện thân tâm “an định 
trong động”. Giống như chúng 
ta không ngừng đổ nước hay dội 
nước vào ống nước, thì có thể lần 
lần khiến ống nước trở nên thông 
lưu và sạch sẽ. Thân tâm ta cũng 

như vậy, không ngừng tắm mình 
trong pháp niệm Phật, lễ Phật, 
thì có thể khai phát được năng 
lực còn tiềm ẩn, làm sống dậy và 
thêm sinh lực cho các bộ phận 
chức năng trong cơ thể. 

Khi sức khỏe tôi suy yếu trầm 
trọng, khối u lại rất lớn, động tác 
lạy mọp sát người theo cách “năm 
vóc sát đất” (ngũ thể đầu địa) 
thực là khó khăn, nhọc mệt. Nói 
năm vóc sát đất, là chỉ cho năm 
phần thân thể: đầu, hai tay, và hai 
đầu gối khi lạy phải chạm sát đất. 
Lúc ban đầu vì không biết cách, 
nên khi cúi xuống lạy, khối u và 
ruột lại cấn, đè vào nhau, có cảm 
giác như nghẹt thở. Lúc đứng dậy 
thì chóng mặt như trời xoay đất 
chuyển. Cho nên mỗi một lạy là 
một cực hình. Nhưng tôi đối với 
Phật có lòng tin và tôn kính rất 
sâu xa. Tôi nghĩ: “Dù mình có lạy 
Phật mà chết ngay tại chỗ cũng 
tốt hơn là không lễ Phật, nằm 
chết trên giường bệnh!”. Chính 
tâm niệm này đã nâng đỡ, giúp 
tôi tiếp tục lạy Phật. 

Mới ban đầu, phải hết sức cố 
gắng tôi mới lạy xong một ngày 
một trăm lạy. Tôi cảm thấy thân 
thể rất nặng nề, hơi động một chút 
là thở hổn hển, tối tăm mày mặt. 
Sau đó, một hôm, tôi biết được 
có một chị họ Vương, là người tu 
học trước tôi, mắc bệnh ung thư 
xương, bị cưa mất một chân, thế 
mà mỗi ngày chị đứng trên chiếc 
chân còn lại, niệm Phật và lễ Phật 
đến một trăm lẻ tám lạy! Ngoài 
ra chị còn làm rất nhiều việc nhà. 
Tôi nghe xong cảm thấy rất xấu 
hổ. Trong lòng thầm nghĩ: “Chị 
chỉ có một chân, khó khăn như 
vậy mà còn cung kính lễ Phật đủ 
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một trăm lẻ tám lạy. Còn mình 
hai chân nguyên vẹn, ít ra cũng 
phải lễ Phật đến ba trăm lạy!” 

Thực ra, bạn chỉ cần thử qua 
cũng đủ biết, đứng một chân lạy 
còn khó hơn đứng hai chân lạy cả 
chục lần! 

Việc khó khăn gấp mười so 
với tôi mà chị còn làm được, cho 
nên tôi phải cố gắng hơn. Vì vậy, 
tôi đã phát nguyện: “Phải lạy một 
trăm ngàn lạy để cảm ơn Phật, cảm 
ơn cha mẹ, thầy tổ, và tất cả chúng 
sinh; cũng đem công đức này hồi 
hướng cho những ai đang lâm khổ 
nạn, và những ai chẳng may mắc 
bệnh ung thư, nguyện mọi người 
đều có thể lìa khổ được vui!”.

Tưởng rằng mệt lắm, đâu ngờ 
càng lạy càng nhẹ nhàng, 
khoan khoái.

Trên đời không có ai bắt ép tôi 
lạy Phật. Trái lại, mọi người còn 
khuyên tôi không nên nhọc sức 
quá. Đây là vì tự tôi phát nguyện. 
Phát nguyện rồi thì phải làm. Cho 
dù có khổ cũng phải làm đến nơi 
đến chốn. 

Nhưng thực lạ kỳ, lạy Phật 
hoàn toàn không phải khổ, không 
phải mệt như mọi người đã nghĩ! 
Trái lại, dường như càng lạy Phật 
càng thấy khỏe, gánh nặng như 
mỗi lúc mỗi nhẹ. 

Ban đầu lễ Phật ba trăm lạy, 
mỗi ngày tôi phải chia ra làm 
nhiều lần mới lạy xong. Sau đó 
không biết tại sao, càng lạy, càng 
thấy nhẹ nhàng, mau chóng. Tôi 
cũng không có ý là phải lạy mau 
cho đủ số, chẳng qua là thân thể 
dường như nhẹ đi rất nhiều. Tôi 
có cảm giác như ống nước càng 
được rửa sạch bao nhiêu, thì nước 

chảy càng thông suốt bấy nhiêu, 
không giống ống nước lúc mới 
đầu bị bùn cát bên trong cản trở, 
nên nước chảy không thông. 

Có một hôm, trong trạng thái 
quên bẵng thời gian, không ngờ 
mình lạy liền một mạch đến ba 
trăm lạy! Thêm nữa, không mệt 
cũng không thở hổn hển, giống như 
mình chỉ mới lạy cái lạy đầu tiên!

Lạy Phật hàm chứa nguyên lý 
y học thâm sâu. 

Trước đây tôi nghe Sư phụ 
Sám Vân dạy: “Lạy Phật là vận 
động tốt nhất, còn tốt hơn khí 
công và thái cực quyền”. 

Lúc đó tôi còn chưa thể hội 
được. Về sau trong khi lạy Phật, 
tôi phát hiện ra rất nhiều lợi ích, 
cho đến mối quan hệ tương ứng 
giữa nguyên lý lễ Phật và y học, 
chừng đó mới lần lần hiểu được 
lời của Sư phụ. 

Lạy Phật là môn vận động 
giúp thân, miệng, ý chúng ta thanh 
tịnh; có thể giúp tâm chúng ta khế 
hợp với tâm Phật và đương nhiên 
cũng có thể trị bệnh. Về mối quan 
hệ giữa lạy Phật và y học, chúng 
tôi sẽ có một chuyên đề riêng để 
bàn luận sâu rộng hơn. Ở đây chỉ 
xin nói lược qua đôi điều.

Lạy Phật có hiệu quả điều 
chỉnh xương sống, cường hóa nội 
tạng, làm tăng thêm tế bào mang 
dưỡng khí.

Con người hiện nay bị rất 
nhiều áp lực, tinh thần căng thẳng, 
cơ bắp toàn thân cũng tự nhiên 
căng cứng theo. Lại thêm vì thiếu 
vận động, cột xương sống trở nên 
cứng nhắc, rất khó uốn cong. Đứng 
về mặt y học mà nói, kẻ hở giữa 
những đốt xương trên cột sống 

là chỗ thần kinh và mạch máu đi 
qua. Thần kinh nơi tủy sống phụ 
trách quản lý các cơ quan nội tạng. 
Nếu khoảng cách giữa những đốt 
xương sống quá sát thì sẽ chèn ép 
dây thần kinh và mạch máu. Cho 
nên, nếu thần kinh và mạch máu ở 
đốt xương sống nào đó bị chèn ép, 
thì đốt xương sống đó có vấn đề. 
Những chức năng của cơ quan nội 
tạng nào được sự giúp đỡ của dây 
thần kinh và mạch máu đó sẽ từ từ 
hư hoại. Bởi vì tư thế không đúng, 
cơ bắp căng cứng khiến xương 
cột sống đè lên nhau quá sát, máu 
chảy không thông, thần kinh bị 
ảnh hưởng, nên không thể đưa 
chất dinh dưỡng và dưỡng khí đến 
cung cấp cho những tế bào trong 
cơ quan nội tạng. Tế bào nếu thiếu 
dưỡng khí sẽ dễ dàng trở thành tế 
bào ung thư. Cho nên, điều này có 
liên quan rất lớn đến bệnh ung thư. 
Vì vậy chúng ta lúc bình thường, 
điều chỉnh các tư thế và động tác 
đi đứng nằm ngồi phối hợp với hơi 
thở, sẽ có ảnh hưởng tốt đối với 
tình trạng bệnh tật.

Động tác lạy Phật đúng đắn 
giúp tiêu trừ những chướng 
ngại về mặt sinh lý và tâm lý. 

Động tác lạy Phật nếu đúng 
đắn có thể giúp ích cho việc trị 
liệu. Vì lúc lạy Phật phải cúi đầu 
xuống một cách dịu dàng, đến mức 
cằm đụng sát ngực, động tác này 
có thể giúp cột xương cổ gồm bảy 
đốt kéo giãn ra, đem lại những lợi 
ích sau đây: 1. Lượng máu dồn về 
bộ não đầy đủ: Chỉ có hai đường 
huyết quản dẫn máu lên bộ não. 
Đường thứ nhất là động mạch 
cổ, đường thứ hai là động mạch 
xương sống. Động tác này khiến 
động mạch xương sống không bị 
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đè ép, lượng máu và dưỡng khí 
cung cấp bộ não sẽ thông suốt và 
nhiều hơn, do đó giúp nâng cao 
công năng bộ não. 2. Dịch tủy 
xương sống và não (cerebrospinal 
fluid) lưu thông: Dịch tuỷ xương 
sống và não là lớp chất dịch tuần 
hoàn ở vòng ngoài tủy sống và 
bộ não, cũng như bên trong não 
thất. Nó có những công năng như 
sau: 1. Điều tiết sức ép của não. 
2. Bảo vệ não. 3. Cung cấp chất 
dinh dưỡng. 4. Chuyển đưa các 
chất thải. Nếu tư thế của đầu, cổ 
không đúng, góc độ không ngay, 
sự lưu thông của chất dịch này bị 
cản trở, thì lớp tủy sống và não 
như bị ngâm trong nước ứ đọng 
không tươi mới, sức ép não cũng 
bất bình thường, dễ bị chứng 
nhức đầu, choáng váng. Động tác 
lạy Phật có thể giúp cho chất dịch 
của tủy sống và bộ não lưu thông, 
giúp tăng cường công năng bộ 
não, có thể chỉ huy tế bào toàn 
thân một cách thỏa đáng. 3. Giúp 
hệ thần kinh ở xương cổ không 
bị ép, phát huy được công năng: 
Thần kinh ở những đốt xương cổ 
có liên quan mật thiết với những 
chức năng của mắt, tim, huyết áp, 
khí quản và nước miếng. Thần 
kinh của cánh tay cũng đến từ 
xương cổ. Nếu hệ thần kinh trong 
xương cổ bị chèn ép, sẽ sinh ra 
các chứng như đau nhức, tê bại. 
Nếu thường lạy Phật, cúi đầu nhè 
nhẹ, kéo giãn các đốt xương cổ, 
thì có thể trị liệu những chứng 
bệnh ở các bộ vị nói trên.

Lạy Phật: Điều chỉnh xương 
sống, trị dứt bệnh nhức lưng, 
đau hông. 

Lúc cúi mình lạy xuống (cúi 
đầu, khom lưng, co gối), phải lấy 

gót chân làm điểm tựa. Lấy gót 
chân làm điểm tựa là nguyên lý 
trọng tâm vật lý tự nhiên. Vì như 
vậy cơ bắp mới không căng cứng, 
tốn sức. Phần bụng và ngực phải 
cố gắng đưa về phía sau, đến có 
thể thấy được gót chân sau, mới 
cúi lưng xuống. Tốt nhất cúi đến 
mức phần bụng dưới cũng có thể 
sát với đùi. Động tác này có thể 
kéo giãn làm buông lỏng bắp thịt 
ở hai bên xương sống, khiến kẻ 
hở giữa các đốt xương sống có thể 
kéo giãn ra. Làm như vậy sẽ có 
tác dụng cải thiện rất lớn đối với 
nội tạng, hệ thần kinh và sự lưu 
thông máu huyết. Toàn bộ động 
tác lạy, cũng như động tác quỳ 
xuống, thân tuy động mà trọng 
tâm giữ không động. Đó gọi là 
nhất tâm, là định trong động. 

Lại nữa, trong khi lạy Phật 
mắt đừng nhắm lại, nên thu nhiếp 
nhãn thần, quán chiếu lại mình. 
Nếu nhắm mắt thì tư thế không 
vững, công năng điều tiết huyết 
áp cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, 
làn sóng não lúc mở mắt và nhắm 
mắt khác nhau. Chúng ta lễ Phật 
là khai phát công năng của tánh 
giác, khai phát công năng điều 
hành thống nhất cao cấp của não 
bộ, mà không phải sùng bái một 
cách mù quáng. 

Lúc lạy Phật hai tay chắp lại, 
nhưng trước khi quỳ xuống thì hai 
tay buông nhẹ ra hai bên, chống 
xuống đất, sau đó đầu gối mới 
quỳ xuống. Sau khi quỳ xuống, 
lòng bàn chân hướng lên, thân 
người ngồi giữa mé trong của hai 
gót chân. Động tác này giúp kéo 
giãn khớp xương cổ chân, đồng 
thời cũng kích thích làm hoạt hóa 
điểm phản xạ của tuyến lymph, 

sau đó thân trên cúi xuống, mặt úp 
ngay ngắn sát đất. Điều nên chú 
ý là mắt phải mở. Động tác này 
có thể điều chỉnh lại cột sống của 
chúng ta. Con người vì muốn giữ 
tư thế đứng thẳng đã phải trả giá 
bằng sự đau lưng nhức hông. Nói 
chung khi người ta đứng, phần eo 
tương đối chịu lực, nên cột sống 
phần eo thường cong lại về phía 
bụng. Như vậy sẽ khiến các đốt 
xương ở cột sống phần eo ép chặt 
lại, tạo nên sức ép chướng ngại. 
Như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng 
đến công năng của các cơ quan 
nội tạng như gan, dạ dày, lá lách, 
ruột già, ruột non, thận, bàng 
quang, v.v… Lạy Phật có thể trị 
được những chướng ngại này. 
Đây cũng gọi là tiêu trừ nghiệp 
chướng. Vì lạy Phật sửa cột sống 
phần eo cong vào khiến cho nó 
thẳng lại, bằng cách đưa nó ra về 
hướng lưng. Đây cũng chính là 
cách đẩy ra phần cột sống bị ép 
quá chặt, khiến nó được giãn ra, 
không còn bị ép.

Lạy Phật giúp hô hấp triệt để, 
hoành cách mô co giãn mạnh, 
dẫn đến thở ở đan điền. Thở 
ra hết hơi dơ cặn bã, hít vào 
toàn hơi Phật thanh tịnh. 

Mọi người chúng ta ai cũng 
hít thở mãi. Nhưng thực ra ít ai 
biết phải hít thở như thế nào. Rất 
ít người biết thở một cách hoàn 
chỉnh và triệt để. Vì sao? Bạn thử 
quan sát xem, người ta chỉ cần ở 
trong trạng thái bận rộn, hay là 
tâm đang chú ý đến sự việc bên 
ngoài, thì hơi thở sẽ bị ành hưởng. 
Nó trở nên rất cạn, rất ngắn, thậm 
chí có lúc còn tạm thời dừng 
lại. Nhất là lúc trong lòng buồn 
bực, hay nổi giận, thì cách thở 
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này không thể đem những khí 
dơ trong cơ thể ra ngoài, đổi lấy 
không khí tươi mới. Nếu như vậy 
lâu ngày chày tháng sẽ tích lũy 
thành uế khí bên trong khiến cơ 
thể thiếu dưỡng khí thì dễ biến 
thành tế bào ung thư, hay nói 
khác đi mình dễ mắc bệnh ung 
thư. Chúng ta lễ Phật có thể điều 
chỉnh hơi thở, khiến hít ra thở vào 
triệt để và hoàn toàn. Vì vậy, lễ 
Phật cũng là loại khí công rất tốt. 

Khi chúng ta cúi xuống lễ 
Phật, động tác này giúp chúng ta 
thở ra một cách triệt để, những 
chất khí dơ trong toàn thân và 
vùng phổi đều được xả bỏ sạch 
sẽ. Lúc năm vóc mọp sát đất, vì 
bắp thịt toàn thân buông lỏng, 
không bị sức cản, nên tự nhiên sẽ 
hít vào một cách rất sâu, rất đầy 
đủ. Theo nguyên lý động lực học 
của huyết dịch, thì hít hơi thở vào 
sâu có tác dụng hấp dẫn dòng 
máu chảy thuận lợi trở về tim rồi 
bơm đi khắp nơi. Do đó trong khi 
lạy Phật, từng tế bào trong thân 
chúng ta sẽ nhận được dưỡng khí 
và dinh dưỡng rất phong phú, cho 
đến cảm nhận được không khí 
hoan hỉ, hạnh phúc của thế giới 
Cực Lạc. Lúc lạy xong chuẩn 
bị đứng dậy, cần phải mượn sức 
hít hơi thở vào để đứng lên, thì 
sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, đỡ nhọc 
mệt.

Hiện tại sống không an vui và 
đem hạnh phúc cho mọi người, 
dù sống lâu cũng vô dụng. 

Dần dần tôi cảm thấy, thì ra 
một ngàn lạy, hay mười ngàn lạy, 
chẳng qua chỉ là một lạy hiện 
tiền mà thôi, không cần phải để 
tâm, càng không cần phải nhọc 

lòng nghĩ đến cái lạy kế tiếp, chỉ 
thọ dụng sát na hiện tiền được 
tiếp xúc với Phật mà thôi. Cổ 
đức bảo: “Bầu trời muôn thuở, 
một sớm gió trăng”. Bầu trời từ 
muôn thuở đến nay, chính là gió 
trăng hiện tiền mà bạn đang thấy. 
Cho nên, một sớm gió trăng nào 
cũng đều là bầu trời muôn thuở 
cả. Đây gọi là: Vĩnh viễn an vui 
không phiền muộn, chính là mỗi 
phút giây hiện tại đều an vui 
không phiền muộn. Giả như hiện 
tại mình không thể sống vui vẻ và 
phát huy dòng sinh mệnh để gây 
dựng hạnh phúc cho mọi người, 
thì thực ra có giành được ngày 
mai cũng vô dụng, giành được 
sinh mệnh lâu dài hơn cũng vô 
dụng. Tôi vẫn thích một câu nói 
cũ: 

Giả sử ngày mai tận thế, 
Đêm nay sen vẫn gieo trồng, 
Đem lòng gió mát trăng thanh 
Xưng tán A Di Đà Phật.

Hiện tại an lạc, 
tương lai Cực Lạc. 

Dù cho mình có giải quyết 
được tất cả mọi việc, mọi bệnh 
tật trên thế gian, đến cuối cùng 
vẫn còn lại vấn đề không sao 
tránh được đó là cái chết và vấn 
đề luân hồi chịu khổ sau khi chết. 
Cũng may, có đức Phật A Di Đà 
từ bi phát ra bốn mươi tám lời 
nguyện, là chỗ nương tựa cho 
chúng ta trong vòng sinh tử. Tôi 
chính mắt trông thấy rất nhiều 
người niệm Phật khi lâm chung 
được thấy đức Phật đến tiếp dẫn, 
hoan hỉ nhẹ nhàng vãng sinh về 
thế giới Cực Lạc. Cho nên tôi đã 
suy nghĩ kỹ qua, mắc bệnh ung 
thư rồi phải làm sao? Cách tốt 

nhất là phải ngay trong hiện tại 
sống vui vẻ, sống can đảm trong 
thế giới Tịnh độ từ bi. Nắm lấy 
hiện tại, giữ tâm Phật, làm việc 
tốt, thường niệm Phật, đây chính 
là hiện tại đã “vãng sinh” trong 
cảnh giới an lạc, mới không sống 
thừa chết uổng. Người như vậy 
khi mạng chung lại càng an lạc, 
vì người niệm Phật chỉ cần tín 
nguyện kiên cố, đức Phật nhất 
định hiện tiền từ bi gia hộ, khiến 
chúng ta an nhiên, tự tại, không 
khổ không loạn, và tiếp dẫn 
chúng ta hoan hỉ vãng sinh về thế 
giới Cực Lạc. Xin chú ý, ngay khi 
sống là có thể vãng sinh (di dân) 
đến thế giới Cực Lạc có thọ mạng 
vô lượng, mà không phải khi chết 
đi mới gọi là vãng sinh. Vãng 
sinh Cực Lạc là đến cõi Phật du 
học nâng cao trình độ, phát huy 
đầy đủ tiềm năng Phật tính, khả 
năng độ mình độ người, rồi trở lại 
thế giới khổ đau, hoạn nạn để cứu 
độ chúng sinh, viên mãn nguyện 
lớn vĩnh hằng. Bạn nghĩ xem, 
còn có phương pháp nào tốt hơn 
thế nữa không? 

Hiện tại an lạc, tương lai Cực 
Lạc! 

Cùng Bồ tát Cực Lạc 
Đồng phong thái an lạc 
Cùng đức Phật Di Đà 
Đồng từ bi nhu hòa. 

Chúng ta tin vào sức Phật, 
hay tin vào sức nghiệp? Đức tin 
của chúng ta khác nhau, nên kết 
quả cũng trở nên khác nhau.
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Căng Thẳng (Stress)
Là Một Chứng Bệnh Của Nền Văn Minh

K. Sri Dhammananda

Pháp Thông dịch

Hãy hiểu và 
chế ngự căng thẳng.

Căng thẳng là một từ mà 
ngành tâm lý và y khoa chọn từ 
cơ khí học. Định nghĩa đơn giản, 
căng thẳng trong cơ khí có nghĩa 
là áp lực trên một vùng nào đó. 
Do có quá nhiều áp lực tác động 
trên chúng ta trong thời hiện đại, 
và chúng ta thấy làm việc dưới 
quá nhiều sức ép như vậy là cực 
kỳ khó. Cho nên căng thẳng được 
gọi là ‘chứng bệnh của nền văn 
minh.’ Philip Zimbardo trong 
cuốn Tâm Lý Học và Cuộc Sống 
(Psychology and Life) đã truy 
nguyên bốn mức tương quan 
trong đó chúng ta phản ứng với 
sức ép tác động trên chúng ta từ 
môi trường chung quanh.

Bốn mức đó là: mức cảm xúc, 
mức ứng xử, mức sinh lý và mức 
nhận thức. Những phản ứng của 
cảm xúc đối với tình trạng căng 
thẳng là buồn rầu, chán nản, tức 
giận, cáu kỉnh, và thất vọng. 
Những phản ứng của hành vi cư 
xử là sức tập trung yếu, hay quên, 
những quan hệ cá nhân xuống 
cấp, và sức sản xuất thấp.

Phản ứng của sinh lý bao gồm 
những căng thẳng trên cơ thể, có 
thể dẫn đến các chứng bệnh đau 
đầu, đau lưng, loét dạ dày, huyết 
áp cao, và thậm chí cả những bệnh 
giết người. Ở mức nhận thức người 

ta có thể mất lòng tự trọng, và tự 
tin, dẫn đến những cảm giác bất lực 
và tuyệt vọng. Tệ hại nhất là người 
bị stress như vậy ngay cả có thể tự 
sát để kết liễu cuộc đời mình.

Để hiểu được tình trạng căng 
thẳng hay stress, chúng ta hãy xét 
đến các yếu tố ngoại cảnh khác 
tác động sức ép lên con người 
hiện đại. Trong thời đại nguyên 
tử này ngay sự sống của muôn 
loài cũng bị đe dọa. Chiến tranh 
hạt nhân đe dọa đến từng con 
người sống trên trái đất này, bất 
kể họ ở một quốc gia nào và có vũ 
khí hạt nhân hay không. Sự bùng 
nổ dân số đe dọa con người với 
nguy cơ thiếu hụt lương thực trầm 
trọng; hiện nay một phần lớn dân 
số thế giới trong tình trạng thiếu 
ăn trong khi số khác đang phải 
chết đói và suy dinh dưỡng. Sự ô 
nhiễm môi trường gây ra những 
nguy hiểm trầm trọng cho sức 
khoẻ, làm chậm sự phát triển cả 
về thể xác lẫn tinh thần. Tình 
trạng thất nghiệp trong số những 
người có tay nghề là một vấn đề 
toàn cầu đang có chiều hướng gia 
tăng. Nhịp độ của cuộc sống đã 
trở nên bề bộn đến nỗi con người 
cứ phải vội vã hết công việc này 
đến công việc khác không có lúc 
nào được thư giãn. Đây thực sự là 
nghịch lý trong một thời đại mà 
những dụng cụ tiết kiệm lao động 

có được một cách tự do và được 
sử dụng tới một mức mà chúng ta 
chưa từng thấy trước đây.

Sự cạnh tranh để có được 
những cơ hội kiếm việc làm và 
giáo dục gay gắt đến độ nó đã 
góp phần làm tăng nhanh tỷ lệ tự 
tử. Tình trạng hưởng thụ các dục 
lạc cũng phát triển mạnh đến nỗi 
nó trở thành giống như uống nước 
muối để dập tắt cơn khát vậy. 
Ngày nay sự kích thích không 
ngừng của các giác quan được con 
người xem như một nhu cầu cần 
thiết, vì thế mà các loại máy hát 
bỏ túi có gắn tai nghe cũng như 
các loại mỹ phẩm được mua bán 
ở khắp mọi nơi. Tất nhiên, kích 
thích giác quan cứ tiếp tục phát 
triển song sự thoả mãn thì chẳng 
bao giờ đạt đến được. Thảo nào 
mà con người, bị cuốn hút trong 
những thứ này, đã trở nên cực kỳ 
rối ren và thất vọng, và cuộc sống 
của họ căng thẳng tới mức không 
còn có thể chịu nổi. Đây là tình 
trạng mà Đức Phật mô tả như nội 
triền và ngoại triền (rối ren bên 
trong và rối ren bên ngoài), con 
người bị vướng mắc trong những 
rối ren này.’

Những Chướng Ngại 
Đối Với Chân Hạnh Phúc.

Trong khi những quan sát trên 
được thực hiện từ quan điểm của 
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những nghiên cứu hiện đại và từ 
những điều kiện tạm thời, đạo 
Phật cũng thực hiện những quan 
sát tương tự nhưng từ một viễn 
cảnh tâm lý. Sở dĩ con người bị 
căng thẳng và đau khổ là vì năm 
trạng thái tâm lý vốn bao trùm 
toàn bộ cá tính của người ấy.

Năm trạng thái đó được gọi 
là năm triền cái (nivarana) trong 
ngôn ngữ Pāḷi. Chúng ngăn trở 
hạnh phúc và che phủ cái nhìn của 
con người về chính người ấy, môi 
trường chung quanh người ấy, và 
sự tác động qua lại giữa người ấy 
và ngoại cảnh. Những chướng 
ngại hay triền cái này càng dày và 
càng bền chắc bao nhiêu, khổ đau 
và căng thẳng mà con người thọ 
lãnh sẽ càng lớn hơn bấy nhiêu. 
Những triền cái này càng mỏng 
và càng thưa, thì khổ đau của họ 
sẽ càng ít đồng thời hạnh phúc sẽ 
gia tăng thêm.

Năm triền cái đó là mong 
muốn các dục lạc hay tham dục, 
sân hận, lười nhác (uể oải), lo 
lắng và hoài nghi. Kinh Điển Pāḷi 
minh họa hệ quả của năm triền 
cái này với sự trợ giúp của năm 
ẩn dụ. Tâm bị tham dục áp đảo 
được so sánh với nước có pha 
màu ngăn sự phản ánh trung thực 
của đối tượng trên nước ấy.

Như vậy một người bị tham 
dục ám ảnh thì không thể nào có 
được một cái nhìn trung thực về 
chính bản thân họ hay về những 
người khác hoặc về môi trường 
chung quanh người ấy. Tâm bị 
ám ảnh bởi sân hận được so sánh 
với nước sôi không thể đưa ra một 
sự phản ánh chính xác. Vì thế khi 
một người đã bị sân hận ám ảnh 

sẽ không thể nào nhận ra đúng 
thực chất của vấn đề.

Khi tâm bị lười nhác, uể oải 
bám chặt nó cũng giống như nước 
bị phủ rêu: ánh sáng thậm chí 
không thể xuyên qua nước và sự 
phản chiếu lại càng không thể. 
Người lười nhác ngay cả không 
buồn cố gắng để hiểu đúng một 
vấn đề gì. Khi lo lắng tâm chẳng 
khác nước bị nhồi lao xao, cũng 
không phản chiếu trung thực 
được.

Người lo lắng, muôn đời bất 
an, không thể nào đưa ra một 
đánh giá đúng về một vấn đề gì. 
Khi tâm trong tình trạng hoài 
nghi nó được so sánh với nước 
bùn đặt trong chỗ tối không thể 
phản chiếu rõ một hình ảnh. Như 
vậy cả năm triền cái tước mất của 
tâm sự hiểu biết đúng và hạnh 
phúc đồng thời còn gây ra nhiều 
căng thẳng và khổ đau.

Hạnh Phúc Nhờ 
Phát Triển Đạo Đức. 

Đạo Phật đề xuất một đường 
lối tu tập có phương pháp nhằm 
loại trừ dần các căng thẳng và 
gia tăng hạnh phúc cũng như 
trí tuệ. Bước đầu tiên được giới 
thiệu trong trình tự tu tập này là 
giữ Ngũ Giới, bao gồm không 
sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối và uống các chất gây say. Sở 
dĩ căng thẳng tăng lên cao độ là 
do lầm lỗi, và việc giữ giới giúp 
cho lương tâm con người không 
bị mặc cảm tội lỗi ấy. Kinh Pháp 
Cú nói người làm điều ác đời này 
khổ, đời sau khổ, trái lại, người 
làm điều thiện đời này vui, đời 
sau cũng an vui.

Đạo Phật tin chắc rằng điều ác 
làm gia tăng tình trạng căng thẳng 
(stress) trong khi điều thiện giúp 
tăng trưởng hạnh phúc. Ngoài 
việc giữ Ngũ Giới suốt cuộc đời, 
Đaọ Phật còn giới thiệu Bát Quan 
Trai Giới định kỳ cho người tại 
gia cư sĩ. Ba giới thêm vào sau 
này nhằm rèn luyện cho người ta 
sống một cuộc sống giản dị chỉ 
sử dụng những nhu cầu cần thiết 
thay vì thỏa mãn lòng tham của 
họ. Đạo Phật rất tán dương cuộc 
sống giản dị ở đây những thứ cần 
thiết chỉ vừa đủ và dễ dàng thỏa 
mãn. Chính tâm lý tham đắm và 
thích tích chứa chịu trách nhiệm 
cho rất nhiều những căng thẳng 
(stress) mà chúng ta mắc phải 
trong cuộc sống này.

Hạnh Phúc Nhờ 
Chế Ngự Các Giác Quan.

Bước kế tiếp trong tiến trình 
tu tập là kiểm soát các giác quan 
(căn). Khi các căn của chúng ta 
không được kiểm soát chúng ta bị 
căng thẳng cực độ. Ở đây trước 
tiên chúng ta cần phải hiểu không 
kiểm soát các căn muốn nói tới 
điều gì. Khi một người thấy một 
sắc đẹp, người ấy bị hấp dẫn tới 
nó; khi người ấy thấy một vật xấu 
xí, người ấy hắt hủi, loại bỏ nó.

Đối với các giác quan hay căn 
khác cũng tương tự. Vì thế nếu 
một người không kiểm soát các 
giác quan của mình họ luôn luôn 
bị hấp dẫn đến hoặc luôn luôn có 
cảm giác ghét bỏ các đối tượng 
giác quan, vì trong cuộc sống 
hàng ngày các đối tượng giác 
quan không ngừng thâm nhập 
vào các giác quan của người ấy 
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vậy. Khi bị những kích thích giác 
quan kéo đi các hướng, chúng ta 
trở nên rối ren và khốn khổ.

Các giác quan hay các căn của 
chúng ta có những lĩnh vực hoạt 
động khác nhau và những đối 
tượng khác nhau. Và vì mỗi giác 
quan là ông chủ trong lĩnh vực 
riêng của nó, cũng như chúng có 
thể thống trị con người theo từng 
căn tính riêng hay theo các căn 
tính chung, nên chúng được gọi 
là indriyas trong ngôn ngữ Pāḷi với 
nghĩa ‘ông chủ’ hay căn, quyền. 
Nếu chúng ta để cho các căn này 
thống trị chúng ta, chúng ta sẽ bị 
rối ren vô cùng. Song nếu chúng ta 
tự khẳng định mình và kiểm soát 
các giác quan của chúng ta, chúng 
ta sẽ có được niềm vui hay an lạc 
tinh khiết, sở dĩ gọi như vậy là vì 
niềm vui này không bị ô nhiễm 
bởi các phiền não. Nó cũng được 
gọi là lạc hay niềm vui tinh thần. 
Trong khi các dục lạc (niềm vui 
do thỏa mãn các căn) làm gia tăng 
căng thẳng, loại lạc tinh thần này 
lại làm suy giảm tình trạng căng 
thẳng ấy và gia tăng sự bình yên 
tâm hồn và tri túc.

Hạnh Phúc Có Được 
Qua Việc Hành Thiền.

Bước thứ ba trong trình tự giải 
quyết căng thẳng là trao dồi các 
thói quen tốt qua việc tu thiền 
(bhāvanā). Tỷ như chúng ta chăm 
sóc và nuôi dưỡng cơ thể chúng 
ta bằng vật thực thích hợp và sự 
sạch sẽ thế nào, tâm cũng cần sự 
nuôi dưỡng thích hợp và sạch sẽ 
như thế ấy. Tâm trong tình trạng 
không tu tập của nó sẽ rất hung 
bạo, song một khi nó đã được 

thuần hóa và làm cho vững chắc 
nó sẽ mang lại hạnh phúc to lớn 
hơn. Đạo Phật có hai phương 
pháp luyện tâm căn bản gọi là 
thiền chỉ (samātha) và thiền quán 
hay Minh sát (vipassanā). Thiền 
chỉ là phương pháp an tịnh tâm 
dao động, trong khi thiền quán 
hay Minh sát là phương pháp thấu 
triệt bản chất thực của các hiện 
tượng thân và tâm. Cả hai phương 
pháp thiền này cực kỳ hữu ích 
trong việc vượt qua căng thẳng. 
Đức Phật giải thích việc hành 
thiền làm suy giảm tình trạng 
căng thẳng của tâm do năm triền 
cái gây ra như thế nào bằng năm 
ví dụ thích hợp.

Người hành thiền có được 
cảm giác nhẹ nhõm rất lớn và 
chính trong nghĩa trút bỏ gánh 
nặng này mà các ẩn dụ minh họa. 
Các ẩn dụ ấy như sau: Một người 
vay vốn làm ăn bằng cách mượn 
nợ lời, công việc phát đạt, trả hết 
được nợ nần và quản lý công việc 
làm ăn hàng ngày của mình với 
sự thoải mái về tài chánh. Người 
ấy kinh nghiệm một cảm giác 
nhẹ nhõm rất lớn. Ẩn dụ thứ hai 
vẽ ra một người vô cùng khổ sở 
vì một chứng bệnh kinh niên kéo 
dài. Cuối cùng thì người ấy khỏi 
hẳn, thức ăn trở nên ngon miệng 
đối với người ấy và người ấy phục 
hồi được sức lực. Tất nhiên sự nhẹ 
nhõm mà người ấy kinh nghiệm 
là rất lớn. Ẩn dụ thứ ba nói đến sự 
nhẹ nhõm mà một người tù chung 
thân hưởng sau khi được phóng 
thích khỏi nhà tù. Thứ tư là người 
nô lệ được trả tự do. Và ẩn dụ thứ 
năm nói về một người giầu có 
bị lạc lối trong sa mạc không có 

thức ăn. Sau khi đến được một nơi 
an toàn người ấy cảm giác một sự 
nhẹ nhõm rất lớn.

Khi căng thẳng do năm triền 
cái gây ra được loại trừ khỏi tâm, 
niềm hoan hỷ và thích thú rất 
lớn xuất hiện giống như sự nhẹ 
nhõm của những người đã được 
mô tả trong những ẩn dụ ở trên 
hưởng vậy. Cách tốt nhất và hiệu 
quả nhất để vượt qua căng thẳng 
là hành thiền hay tu tập tâm. Dĩ 
nhiên ở đây ít nhất Ngũ Giới phải 
được thọ trì như một điều kiện mở 
đầu cho việc hành thiền.

Hạnh Phúc Qua Việc Trau 
Dồi Những Cảm Xúc Tích Cực.

Sự tu tập các cảm xúc tích cực 
như tâm từ (mettā), bi (karuna), 
hỷ (mudita), và xả (upekkhā) 
được xem là phương tiện khác để 
khắc phục căng thẳng. Những mối 
quan hệ quá căng giữa người với 
người là một trong những nguyên 
nhân gây ra tình trạng căng thẳng 
(stress) ở gia đình cũng như ở nơi 
làm việc.

Tâm từ là thái độ thân thiện 
tích cực mà người ta có thể tu tập 
cho lợi ích của bản thân và những 
người khác trong mọi tương giao 
giữa người và người.

Tâm bi là cảm xúc mà chúng 
ta nên tu tập để giúp đỡ những 
người trong hoàn cảnh đau khổ.

Tâm hỷ là khả năng hoan hỷ 
trong niềm vui của người khác. Đối 
với một người tính cách hẹp hòi rất 
khó mà ấp ủ được thái độ này vì 
niềm vui của người khác thường 
đem lại cho tâm của người ấy cảm 
giác ganh tỵ nhiều hơn. Hễ có ganh 
tỵ thì không có đoàn kết, và ở đâu 
không có đoàn kết ở đó không có 
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tiến bộ. Sự trau dồi những cảm xúc 
tích cực này đại diện cho tiến bộ cả 
về vật chất lẫn tinh thần.

Tâm xả là thái độ biết chấp 
nhận khi đương đầu với những 
thăng trầm của cuộc đời. Có tám 
pháp thế gian mà chúng ta phải 
đương đầu trong cuộc sống. Tám 
pháp đó là được và mất, (có) danh 
và mất danh, khen và chê, hạnh 
phúc và khổ đau. Nếu bạn rèn 
luyện mình để giữ được thái độ 
bình thản (xả), không cảm thấy 
khoái chí hay chán nản, khi đương 
đầu với những thăng trầm này, bạn 
có thể tránh được rất nhiều căng 
thẳng và sống một cuộc sống giản 
dị với sự bình yên và tri túc.

Chúng ta không thể thay đổi 
thế gian để mưu tìm hạnh phúc. 
Song chúng ta có thể thay đổi 
thái độ của chúng ta đối với thế 
gian để giữ cho mình không bị 
ảnh hưởng bởi những căng thẳng 
do những biến cố chung quanh 
chúng ta tác động. Đạo Phật dạy 
cho chúng ta cách để tạo ra được 
sự thay đổi thái độ tích cực này.

Những con vật đáng thương và 
bất lực đang bị hành hạ và giết hại 
bởi những con người mệnh danh 
là văn minh trong việc theo đuổi 
những môn thể thao và mạo hiểm 
của họ. Những con vật vô tội ấy 
đã bị khai thác để làm vừa lòng và 
thỏa mãn những khát vọng của xã 
hội hiện đại. Rất nhiều con thú phải 
chịu đau đớn và chết vì sự giải trí 
và niềm vui của một số ít người.

Đương Đầu Với Căng Thẳng 
(Stress)

Chữ căng thẳng (stress) được 
mượn từ ngành vật lý và cơ khí 

học, ở đây nó có một ý nghĩa rất 
chính xác; một lực đủ lớn để làm 
méo mó hay làm biến dạng (một 
vật). Tuy nhiên trong phạm vi 
bệnh tâm thần, stress liên quan 
đến phản ứng thuộc cơ thể và cảm 
xúc của một người đối với sức ép 
từ môi trường chung quanh người 
ấy và từ bên trong tự thân người 
ấy. Có hai loại stress chính; stress 
(căng thẳng) liên quan đến việc 
mất một người yêu; mất một công 
việc, hay về lòng tự tôn bột khởi 
khi mức khát vọng của một người 
quá cao không với tới được; và 
stress (căng thẳng) liên quan đến 
những đe dọa đối với địa vị, mục 
đích, sức khoẻ và sự an toàn của 
một người.

Sở dĩ stress (căng thẳng) 
mang cái tên xấu của nó như vậy 
là vì nó có thể trở thành một phần 
không thể tránh được của cuộc 
sống, và khiến cho người ta bị 
kích động không ngừng. Khi điều 
này xảy ra, người ta có thể trở nên 
quá tải và khổ đau về thể xác hay 
khổ sở về tinh thần, hoặc cả hai. 

Stress (căng thẳng) do nhiều 
yếu tố gây ra, trong đó có những 
thay đổi, cả tốt lẫn xấu, những vấn 
đề riêng tư, những khó khăn về 
thể chất, bệnh hoạn v.v… Những 
nguyên nhân phổ biến của stress 
(căng thẳng) là: cái chết của người 
chồng hay vợ hay cái chết của một 
người bạn thân thiết, sự xa cách 
vợ chồng, ly dị, những khó khăn 
về tình dục, sự thay đổi chỗ ở, con 
cái bỏ nhà, những rắc rối của cha 
mẹ chồng hay vợ, bị đuổi việc, sa 
thải, sự thay đổi trong những trách 
nhiệm công việc hay trong những 
điều kiện làm việc và gặp rắc rối 
với ông chủ.

Mỗi giai đoạn trong đời người 
có những kiểu stress (căng thẳng) 
riêng của nó. Lúc đầu đời, đứa trẻ 
phải đương đầu với tập thể gia 
đình gần nhất và những đòi hỏi 
của học đường. Thích ứng được 
với cá tính của người thầy và của 
những đứa trẻ khác có thể sẽ rất 
căng thẳng, và có thể cả vấn đề 
quan hệ nam nữ ở tuổi mới lớn sau 
đó nữa. Kế đó là sự căng thẳng về 
học tập của những năm đại học và 
những lo lắng đối với việc chọn 
sự nghiệp tương lai v.v...

Sau đại học, đối với hầu hết 
mọi người là những vấn đề liên 
quan đến công việc mới cũng như 
liên quan đến những năm đầu của 
cuộc sống hôn nhân. Đây có thể 
là những vấn đề rất nghiêm trọng 
và thường dẫn đến tình trạng ly 
dị sớm. Những vấn đề sau khi có 
con cái cũng chất nặng trên người 
phụ nữ, trong khi người nam lại 
gặp phải những vấn đề về sự 
nghiệp sớm hơn.

Stress (Căng Thẳng) Có Thể 
Dẫn Đến Bệnh Hoạn.

Một vài loại bệnh có liên 
quan đến căng thẳng bao gồm 
những vết loét trong hệ thống 
tiêu hóa, chứng đau nửa đầu 
(migraine headaches), chứng 
trầm cảm, huyết áp cao, đột quỵ 
và suy tim. Căng thẳng liên tục 
có thể làm suy yếu hệ miễn dịch 
(sức đề kháng của cơ thể), và hậu 
quả là hệ thống này trở nên kém 
hiệu quả trong việc chiến đấu với 
những bệnh lây nhiễm. Một số 
người có thẩm quyền thậm chí 
còn cho rằng stress (căng thẳng) 
lâu năm và thái quá có thể góp 
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phần vào sự phát triển và tăng 
tiến của căn bệnh ung thư.

Đúng vào lúc stress (căng 
thẳng) cơ thể tiết ra một dòng não 
chất và những hoóc-môn, bao gồm 
chất làm hưng phấn (adrenaline) 
và hydrocortisone, vốn kích thích 
những gì thường được gọi là phản 
ứng ‘chiến hay chạy’. Chất hưng 
phấn (adrenaline) làm gia tăng 
nhịp tim và nhịp hơi thở, đồng 
thời chuẩn bị cơ thể để chiến đấu 
với một đe dọa bên ngoài nào đó, 
hoặc để chạy trốn khỏi sự đe dọa 
đó. Hydrocortisone giúp duy trì sự 
sẵn sàng của cơ thể để đương đầu 
với tình trạng stress (căng thẳng). 
Như vậy khi chúng ta nghe những 
tin xấu trên điện thoại, phản ứng 
tức thời của chúng ta là phản ứng 
được thúc đẩy bởi chất làm hưng 
phấn (adrenaline), và theo sau bởi 
một sự tiết rỉ chất hydrocortisone 
càng lúc càng tăng.

Tuy nhiên, những hoóc-môn 
vốn giúp chúng ta đương đầu với 
stress (căng thẳng) trong một 
giai đoạn ngắn lại có thể gây ra 
những vấn đề cho sức khoẻ nếu 
chúng ta bị căng thẳng lâu dài. 

đặc biệt nào đó. Chứng ám ảnh sợ 
đơn giản này khá phổ biến, ảnh 
hưởng đến 3% dân số thế giới.

Người mắc chứng ám ảnh có 
khuynh hướng tránh những chỗ 
đông người để khỏi bị bẽ mặt 
hay ngượng ngùng. Chứng mất 
ngủ, hay khó ngủ, cũng là hiện 
tượng phổ biến trong nhiều người 
dưới nhiều hoàn cảnh khác nhau. 
Thực sự có hơn 10% dân số gặp 
những vấn đề về ngủ này. Nếu 
một người đang đứng trước thời 
hạn cuối phải hoàn tất một công 
việc quan trọng nào đó hay đang 
ở dưới quá nhiều sức ép, người ấy 
sẽ rất lo lắng và do đó lâm vào 
tình trạng mất ngủ. Cơ thể của 
chúng ta thích hoạt động đều đặn 
vào ban ngày hơn, vì thế những 
người làm việc theo ca cũng gặp 
rắc rối trong việc điều chỉnh 
những lề lối ngủ của họ.

Điều tốt nhất chúng ta có thể 
làm để đương đầu với stress hay 
những tình huống căng thẳng 
trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ 
dễ hiểu nhưng dù vậy cũng vẫn 
quan trọng, là ăn một chế độ ăn 
uống cân bằng, ngủ nghỉ đầy đủ, 
tập thể dục hàng ngày và dành 
thời gian để làm những điều chúng 
ta thích. Không hút thuốc và lạm 
dụng rượu bia hay các loại thuốc 
(dược phẩm) khác. Những người 
dễ bị rối loạn và nhạy cảm với 
stress có thể cố gắng giảm những 
phản ứng của họ bằng cách học 
thư giãn, thiền và những kỹ thuật 
làm thay đổi hành vi cư xử…

(Trích từ “Những Vấn Đề 
Của Con Người” của tác giả: 
DR. K. Sri Dhammananda, 
dịch giả: Pháp Thông – www.
tru ngtamhotong.org)

Căng thẳng liên tục khiến cho 
cơ thể tiết ra chất adrenaline và 
hydrocortisone cũng liên tục, và 
đến một lúc nào đó sự hiện diện 
của những chất ấy trong dòng 
máu có thể bị suy mòn. Chẳng 
hạn, những mức cao của chất 
làm hưng phấn (adrenaline) kéo 
dài bắt buộc tim và phổi phải 
làm việc phụ trội thêm đồng thời 
giữ mức huyết áp trên mức bình 
thường. Đúng thời những thay 
đổi này có thể góp phần tạo ra sự 
đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Lo lắng là cảm giác lo sợ, 
căng thẳng, bứt rứt mà người ta 
bị khi có sự nguy hiểm đang chờ 
đợi. Để thực hiện suôn sẻ những 
công việc khó khăn mọi người 
chúng ta ai cũng giáp mặt với 
một sự lo lắng nào đó, nhưng lo 
lắng quá mức có thể trở thành 
bất lực. Lo lắng lung tung tạo 
thành nhóm bệnh tâm thần thông 
thường nhất, đó là những nỗi 
ám ảnh, những cơn hoảng sợ và 
sự rối loạn stress sau sang chấn 
(post-traumatic stress disorder). 
Nhiều người mắc phải chứng ám 
ảnh đơn giản, một nỗi sợ hãi vu 
vơ về những vật hay tình huống 

LỜI PHẬT DẠY

“You only lose what you cling to.” 
- Gautama Buddha
“Bạn chỉ mất những gì bạn bám vào mà thôi.”
- Đức Phật

“Peace comes from within.  Do not seek it without.”
- Gautama Buddha
“An lạc đến từ bên trong. Đừng tìm kiếm bên ngoài.”
- Đức Phật
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KÍNH MỪNGKÍNH MỪNG
PHẬT ĐẢNPHẬT ĐẢN

Nguyễn Văn Phú

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

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

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

Sau khi ngài thành Phật thì người 
ta gọi ngài là Phật Thích-Ca 
Mâu-Ni (Mâu-Ni nghĩa là nhân 
từ, hoàn toàn). Trong kinh sách, 
Ngài có 10 danh hiệu: Như Lai 
(bậc an nhiên tự tại hoàn toàn), 
Ứng Cúng (xứng đáng nhận 
được sự cúng dường của nhân và 
thiên), Chánh Biến Tri (bậc hiểu 
biết hết cả), Minh Hạnh Túc (bậc 
có đầy đủ trí huệ và hạnh đức), 
Thiện Thệ (bậc đã làm xong mọi 
sự lành), Thế Gian Giải (bậc 
hiểu rõ lý và sự của thế gian), 
Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng 
Phu (bậc cao hơn hết, thống trị 
lấy mình và chúng sanh), Thiên 
Nhân Sư (thầy dạy của nhân và 
thiên), Phật (bậc giác ngộ hoàn 
toàn), Thế Tôn (bậc được tất cả 
chúng sanh tôn trọng). Sinh ra, 
lớn lên, và mất đi như một con 
người chứ không phải như là một 
thần linh, ngài là một con người 
đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đại 
hùng vì đã dám dứt khoát từ bỏ 
tất cả phú quý để ra đi tìm Đạo; 
đại lực vì đã giữ vững ý chí sắt đá 
trên đường tu khó khăn; đại từ bi 
vì đã tìm đường giải thoát không 
riêng cho mình mà cho toàn thể 
chúng sinh đau khổ.

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

Giáo pháp của Ngài rút gọn 
như sau này:

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

người. Năm 29 tuổi, thái tử từ bỏ 
cung vàng điện ngọc, gia đình vợ 
con để ra đi tìm con đường giải 
thoát, giải thoát khỏi mọi khổ 
đau, giải thoát khỏi vòng sinh 
tử luân hồi. Sau bao nhiêu vất 
vả và cố gắng, với ý chí sắt đá, 
ngài đã giác ngộ vào năm 35 tuổi, 
giác ngộ nguyên nhân gây ra đau 
khổ, giác ngộ con đường thoát 
khổ, giác ngộ thực tướng của vạn 
pháp. Từ đó, Ngài hoằng dương 
đạo pháp không ngưng nghỉ suốt 
45 năm và nhập diệt năm 80 tuổi. 
Năm nhập diệt của Ngài được kể 
là năm thứ 1 của Phật lịch.*

Ngài thuộc bộ tộc Thích-Ca, 
họ là Cồ-Đàm, tên là Tất-Đạt-Đa. 
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2/ đối với bản thân người tu 
học thì có ba điều gọi là tam học: 
giới, định, huệ ; giới để thanh lọc 
thân và tâm, định để chế ngự cái 
tâm lăng xăng hay hướng ra ngoại 
cảnh, huệ để thấy được cái tướng 
thật sự của thế gian.

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

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

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

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

Bảo hay chưa, tất cả chúng ta đều 
có thể chọn cách sống mà Phật đã 
chỉ dạy.

Đạo Phật không phải là một 
đạo chán đời, trốn trách nhiệm. 
Đức Phật hiểu rõ rằng trên đời 
này, ai cũng mưu cầu hạnh phúc. 
Thật sự thì ít người đạt được hạnh 
phúc chân thật, mà trái lại phải 
chịu nhiều đau khổ, chỉ vì lòng 
ham muốn thì không bao giờ được 
thỏa và lòng tham thì không có 
đáy. Con người thường chạy theo 
ngoại cảnh và nói chung chính 
ngoại cảnh lôi kéo chúng ta vào 
sự ham muốn. Đạo Phật dạy “hãy 
quay vào trong” nghĩa là thay vì 
luôn luôn hướng ra ngoại cảnh, 
chúng ta cần quay vào trong tâm 
mình, để xét chính mình. Việc 
này nói có vẻ dễ nhưng phải 
cương quyết lắm mới làm được vì 
con người ta rất ít khi muốn tự xét 
mình, tìm khuyết điểm của mình 
và nguyện bỏ những khuyết điểm 
ấy. Thật ra, việc quay vào trong 
để xét mình tức là phản quang tự 
kỷ giúp cho chúng ta hiểu được 
chính chúng ta và nhờ đó tự 
chúng ta giảm được lòng tham 
dục. Khi tham dục bớt dần đi, khi 
biết thiểu dục tri túc nghĩa là “ít 
ham muốn và biết đủ” chúng ta 
sẽ thấy thanh thản hơn, và đó là 
bước đầu theo Phật đạo.

Đối với mình thì can đảm tự 
xét mình, còn đối với đồng loại 
thì sao? Phải thực hành từ, bi, hỷ, 
xả. Nói thì dễ như vậy, nhưng ai 
cũng hiểu là làm thì khó. Tuy vậy 
cứ làm chút một, chút một, kiến 
tha lâu cũng đầy tổ. Nếu xã hội 
thấm nhuần từ bi hỷ xả thì cuộc 
sống tươi đẹp biết bao! Điều này 
đã được nói ra cả mấy ngàn năm 

rồi, mà sao chẳng thấy chi là cụ 
thể hết? Thật ra thì con người 
ngày nay đã thấy thiếu phần tâm 
linh là một cái thiếu tai hại; không 
phải chỉ Đông Phương thấy rồi 
mà Tây Phương cũng đã bắt đầu 
thấy. Không phải Phật tử thấy mà 
ngay những người vô thần bậc 
nhất nay đã cũng hé thấy.

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

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

Riêng đối với người Việt 
Nam chúng ta, đạo Phật là con 
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đường tâm linh có 
sẵn từ ngàn xưa; dù 
đã phải trải qua bao 
dịp sóng gió thăng 
trầm, đạo Phật vẫn 
là con đường để rèn 
luyện con người 
mới dù gặp những 
hoàn cảnh khó khăn; 
đạo Phật vẫn là con 
đường để xây dựng 
một xã hội mới đầy 
tình thương sau mỗi 
thời kỳ đen tối của 
lịch sử, và đạo Phật 
vẫn là con đường để 
tu sửa hoặc xây dựng 
lại tất cả các tàn phá 
về mọi phương diện 
từ lâu nay. Và nhất 
là đạo Phật sẽ dìu dắt 
mỗi người trong chúng ta tạo nên 
một biệt nghiệp tốt lành để mà từ 
đó cùng nhau tạo nên một cộng 
nghiệp tốt lành cho thế hệ ngày 
nay và các thế hệ mai sau. Mọi 
người Việt Nam chúng ta đều biết 
rõ rằng cái cộng nghiệp của dân 
tộc ta nặng đến nỗi chúng ta đã 
phải chịu quá nhiều khổ đau, cay 
đắng và ngay giờ phút này đây 
lòng người nào đã được an, tâm 
trạng vẫn đầy nghi kỵ và chia rẽ 
dù trên những sự việc nhỏ nhặt. 
Gọi là đồng bào mà chưa có đồng 
tâm. Hãy làm cho tâm bình lại.

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

tâm có khả năng chuyển hóa!
Nhân ngày Phật đản, chúng 

tôi xin kính chúc toàn thể quý đạo 
hữu và gia đình thân tâm thường 
an lạc.

* Tây lịch cộng với 544 thì 
thành Phật lịch; thí dụ năm 2000 
Tây lịch là năm 2544 Phật lịch.

GHI CHÚ.
Về sự đản sanh của đức Phật, 
người ta thường được nghe nói 
đến việc Phật sơ sinh bước đi bảy 
bước, dưới chân có hoa sen nở; rồi 
một tay chỉ lên trời, một tay chỉ 
xuống đất mà nói: “Trên trời, dưới 
trời, chỉ có ta là đáng quý hơn hết”. 
Vừa sinh ra đã biết bước đi! Trong 
khi ghi tiểu sử các vĩ nhân, người 
ta thường có khuynh hướng đem 
vào đó một số chi tiết khác thường 
với mục đích đề cao và kính trọng 
các vị đó. Hoa sen tượng trưng cho 
sự tinh khiết và được dùng nhiều 
làm biểu tượng cho đạo Phật. Còn 
về câu nói mà có người cho rằng 
đượm tính kiêu ngạo, xin quý vị 
hiểu cho rằng chữ ta dùng ở đó 

không có nghĩa là cái ta cá nhân, 
cái ta nhỏ bé, mà chính đó là Chân 
Tâm, là Chân Như, là Phật Tánh 
... thấm nhuần vạn pháp, bản thể 
của vạn pháp; đó chính là điều 
quý báu hơn hết cả!
Về bảy bước đi, ý nghĩa ra sao? 
Mỗi nơi giải thích chi tiết ấy theo 
chiều hướng riêng. Có người nói số 
7 tượng trưng cho thất đại: đất, 
nước, gió, lửa, hư không, thức và 
kiến đại. Người khác cho rằng số 7 
đó nói lên rằng đức Phật Thích Ca 
là vị Phật thứ 7 tính từ Phật Tì-Bà-
Thi, Phật Thi-Khí, Phật Tì-Xá-Phu, 
Phật-Ca-La- Tôn-Đại, Phật Ca-Na-
Hàm Mâu-Ni, Phật Ca-Diếp. Lại 
có người đưa ra 7 phép tu Thất 
Giác Chi: Niệm, Trạch pháp, Tinh 
tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả. Nếu 
dựa vào đó thì chúng ta cứ việc tra 
cứu các pháp số, mục nói về số 7, 
thì sẽ thấy rất nhiều. 
Riêng chúng tôi, xin đề nghị cách 
giải thích sau này: Ngài bảy bước, 
điều ấy nói lên rằng Ngài đã vượt 
qua tất cả 6 nẻo luân hồi gồm địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu la, 
nhân, thiên mà bước lên hàng 
thánh, ra khỏi sinh tử luân hồi.
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Thích Quảng Thanh

Tâ m Ở Đâ u?
Tâ m ở đâ u tìm hoài chẳng thấy
Nguồn gốc tâ m đẹp tựa bô ng sen
Tâ m là chủ dẫn đầu ý tư ởng 
Mấy ai vui chịu cảnh thấp hèn

Tâ m rực sáng giữa mùa hoa nở
Tâ m tình nào chẳng biết yê u thư ơ ng 
Tâ m độ c ác thâ n thể nặ ng trĩu
Tâ m từ bi khai phóng con đư ờng

Mặ t trời hồng châ n tâ m đầy rung cảm 
Thâ n ở đâ u tâ m ở đó lắng sâ u.
Có hình tư ớng hay khô ng mang hình tư ớng
Khô ng gian minh linh tâ m bắc nhịp cầu

Tâ m bao dung hay tâ m vị kỷ
Ấn tích nào tiê u biểu châ n tâ m
Nguồn ánh sáng tư ơ ng thô ng ứng dụng
Tâ m rạt rào ấn tư ợng tră m nă m.

Sự có mặ t của từng thực thể 
Thiê n thu ơ i! Nối kết tư ơ ng lai 
Tâ m Bồ Tát bất phâ n biê n giới 
Tâ m Bồ Đề nét đẹp khô ng phai.

Hoàng Hôn
Hoàng hô n trê n đỉnh hoang sơ 
Hoàng hô n kết nối bất ngờ tư ơ ng giao
Hoàng hô n tâ m sự cao trào
Hoàng hô n khúc hát rạt rào đại dư ơ ng
Hoàng hô n dệ t áng vă n chư ơ ng
Hoàng hô n tia nắng đo lư ờng biển khơ i 
Hoàng hô n hải đảo chơ i vơ i
Hoàng hô n tâ m đắc tuyệ t vời ngẩn ngơ !
Hoàng hô n chiê u cảm giấc mơ 
Hoàng hô n chứng tích đô i bờ thi ca
Hoàng hô n núi đá ngâ n nga
Hoàng hô n cổ thụ tuổi già đáng yê u 
Hoàng hô n gió lạnh hiu hiu
Hoàng hô n bă ng tuyết rừng yê u lá vàng
Hoàng hô n sư ơ ng khói mê nh mang 
Hoàng hô n chiếc lá muộ n màng đánh rơ i
Hoàng hô n thuyền nhỏ dong chơ i
Hoàng hô n tâ m thức đầy vơ i tiếng cư ời 
Hoàng hô n ngư ời mãi đợi ngư ời
Hoàng hô n tắt nắng bầu trời bơ  vơ .
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CHUNG QUANH CHỮ NGHIỆP
Quảng Tuệ Tống Phước Hiến

Hình Tướng Của Nghiệp
A/ Định Nghĩa Về Nghiệp (kamma/karma): 

Nghiệp trong Phật học có nghĩa là việc làm hay 
hành động có chủ ý. Nó có thể là thiện, hoặc bất 
thiện, hay không thiện không ác. Trong Trung bộ 
Kinh có hai bài kinh nói về nghiệp và kết quả riêng 
biệt của từng nghiệp thiện hay bất thiện. Trước khi 
đi vào câu chuyện, chúng ta cần phải cùng nhau xác 
định rằng: Phật tử không tin vào đấng tối cao nào đó 
như Thượng đế….

B/ Câu Chuyện Về NGHIỆP: 
Được ghi trong Kinh Phân Biệt Nghiệp như sau: 

Toddeyya là quan tế lễ Bà la môn của vua Pasenadi, 
cùng thời với Đức Phật, rất giàu có nhưng hà tiện 
và tham lam. Khi chết, người con là Subha, tổ chức 
buổi tế lễ long trọng để đưa linh hồn cha đến với 
Phạm thiên, hay cảnh giới tốt đẹp nào đó. Đức Phật 
dùng phép Túc Mạng Minh và thấy ông ta tái sinh 
làm con chó ngay trong nhà mình, Ngài liền đến 
nhà đó khất thực. Thấy Phật, con chó lao ra sủa to 
ngăn cản. Đức Phật từ bi nói: “Toddeyya, sinh thời 
ông không làm phước, không cúng dường nên mới 
làm kiếp chó. Nay ông vẫn giữ tâm keo bẩn và sân 
hận, thật tội nghiệp!” Nghe vậy, con chó đi vào 
nhà, tìm xó tối nằm yên.

Khi Bà la môn Subha Toddeyya về nhà, không 
thấy con chó ra đón như mọi ngày. Người nhà thuật 
lại chuyện vừa xẩy ra, khi nghe đến Phật gọi con 
chó bằng tên cha ông. Subha đùng đùng nổi giận. 
Ông tức tốc đến gặp Phật để hỏi cho ra lẻ tại sao 
Phật dám xúc phạm gia đình ông. Nếu Phật không 
đưa ra được bằng cớ để chứng minh cha ông hiện 
đang là kiếp chó, thì ông sẽ kiện Phật về tội mạ lị!

Phật bảo ông hãy bình tĩnh, về nhà đánh dấu 
những chỗ con chó hay nằm. Sau đó, kiểm tra lại 
tài sản kế thừa. Đối chiếu xem những tài sản nào 

có trong văn tự mà không có trong thực tại không. 
Subha làm theo lời chỉ dẫn và quả thực có một số 
vàng bạc châu báu bị thiếu. Phật bảo ông hãy đào 
những chỗ mà con chó hay nằm lên, ông sẽ tìm được 
những vật được chôn giấu. Vì Bà la môn Toddeyya 
sợ bị mất của, nên chôn dấu những tài sản. Sau khi 
chết, tâm luyến ái tài sản, khiến ông tái sinh làm 
con chó giữ của. Nhờ Phật khai thị về nghiệp lực, tái 
sinh kiếp chó, sau 7 ngày buồn bã, không ăn uống, 
con chó chết và đoạn lìa ái nghiệp của mình.

Khi tìm thấy những tài sản bị chôn giấu, Subha 
không còn buộc tội Phật. Từ đó, ông nghi ngờ niềm 
tin truyền thống của ông. Muốn hiểu rõ thêm về 
nghiệp và quả của nghiệp, Subha đến yết kiến đức 
Phật, và hỏi: “Do nhân duyên gì, giữa loài người với 
nhau lại có kẻ thấp hèn, kém may mắn, người cao 
quí, nhiều may mắn; người chết yểu, kẻ sống lâu; 
người khỏe mạnh, kẻ yếu đuối bệnh tật; người xinh 
đẹp, kẻ xấu xí; người có uy quyền, giàu có, kẻ bần 
cùng; người có trí tuệ, kẻ thiểu trí; v.v.” 

Đức Phật giảng dạy: 
1/ Các loại hữu tình là chủ, là thừa kế của 

nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là nơi 
nương tựa. Nghiệp tác động lên đời sống của giống 
hữu tình, khiến chúng sinh có xấu có tốt. NGHIỆP 
là hệ lụy của NHÂN. Hành động sát sinh do tâm 
độc ác, thích hại người, hại vật. Đó là nhân, dẫn đến 
tái sinh trong địa ngục, ác thú, đọa xứ, … khi tái 
sinh lên làm người thì hay đau ốm, đoản thọ. Ngược 
lại, người có tâm từ bi, thương người, thương vật, 
không hành hạ, không sát sinh…, khi mạng chung 
được tái sinh vào nơi tốt đẹp; được làm người khỏe 
mạnh, sống lâu.

2/ Nếu người hay phẫn nộ, hay bất mãn, hay sân 
hận thì sinh ra xấu xí, khó ưa. Nếu tâm luôn hoan 
hỷ, biết kham nhẫn v.v... thì nhờ thiện nghiệp ấy, 
người đó sinh ra dễ thương, xinh đẹp. 
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3/ Nếu người thấy người khác được cung kính, 
có danh tiếng, sinh tâm phẫn nộ, đố kỵ. Do tạo nhân 
xấu, nên sinh ra ít quyền thế, ảnh hưởng nhỏ. Nếu 
không ganh tỵ, hoan hỷ với thành công và hạnh phúc 
của người khác, đó là nhân để sau nầy có quyền thế.

4/ Người keo kiệt, tâm tiểu nhân, không bố 
thí, không cúng dường. Đó là nhân duyên khiến 
bị nghèo khổ, khốn khó. Ngược lại, bố thí với tâm 
rộng rãi, gieo duyên lành thì đó là nhân làm cho đời 
sống giàu sang sung túc. 

5/ Kẻ có tâm kiêu mạn, phải sinh vào nơi hạ 
tiện, thấp hèn. Nhưng với tâm khiêm ái, tôn trọng 
người khác, tạo duyên lành, sinh vào nơi cao quí, 
sang cả, được kính trọng.

Những người ưa học hỏi, thích tìm hiểu khám 
phá, học hỏi. Đó là nhân khiến những người ấy có 
trí tuệ, thông minh và uyên bác. Ngược lại, không 
chịu học hỏi, chấp vào sở tri sở kiến, thì không có trí 
tuệ, thiếu hiểu biết và chậm chạp trong nhận thức.

C/ Nhân Sinh Quan Về Nghiệp:
Qua bài học, ta thấy: Nghiệp là do thân và tâm 

tạo ra. Về phương diện nhân sinh, chúng ta còn thấy 
NGHIỆP xuất hiện, tác động lên trên mọi sinh hoạt, 
như:

Nghiệp là triết lý về đời sống. Thông thường, 
nếu có điều gì xấu xẩy ra thì được giải thích là do 
nghiệp mình đã tạo. Hàm ý đó là kết quả của một 
nghiệp xấu trong quá khứ, bây giờ phải thọ lãnh. 

Nghiệp là mối tương quan nhân quả của các 
hành động có ý thức hay vô thức. Khi người ta chọn 
lựa hành động theo một cách thức nào đó, sự chọn 
lựa đó không phải ngẫu nhiên, mà nó đã được điều 
kiện hóa hay lập trình sẵn rồi, đó là do nghiệp lực 
dẫn dắt.

3-  Những phẩm chất trong tâm của chúng ta 
được biểu hiện qua hành động, lời nói và việc làm 
tạo thành nghiệp lực dẫn dắt con người đến một kết 
quả nào đó tương ứng với nhân đã tạo.

4-  Chủ nhân của Nghiệp Mỗi người đương 
nhiên là chủ nhân Nghiệp của đời mình, thừa kế 
những nghiệp đã tạo tác trong quá khứ. Nghiệp lực 
đưa đẩy chúng ta đến một nơi tái sinh. tương xứng 
với những gì đã tạo tác. Nghiệp ràng buộc chúng ta 
trong hoàn cảnh nào đó như quyến thuộc, điểm tựa. 

D/ Cẩn Trọng Khi Tạo Nghiệp:
a/ Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến 

thành Lời Nói.
b/ Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành 

Hành Động.
c/ Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến 

thành Thói Quen.
d/ Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành 

Nhân Cách.
e/ Hãy chú trọng Nhân Cách vì Nhân Cách hình 

thành Số Mệnh.

E/ Ghi Chú Quan Trọng về Nghiệp:
a/ Số Mệnh của mình là do mình tạo tác, nó sẽ 

là cuộc đời của mình
b/ Chúng ta luôn nhận được những gì chúng ta 

mong muốn cho người khác
c/ Hạnh phúc không phải là vấn đề số mệnh mà 

là kết quả do Tâm Ý tạo tác.
d/ Không có tôn giáo nào cao trọng hơn SỰ 

THẬT.

I- Nghiệp Lực
- Khi nói mang nghiệp, thì đó là nghiệp lực, vì 

nó đã cột chặt vào thân phận, trở thành định mệnh. 
Các hành động và lựa chọn, một phần là do vô thức 
dẫn dắt, không biết tại sao lại lựa chọn hành động 
như vậy. Thật ra đó là căn nghiệp. 

- Hành động và lựa chọn của mỗi người đều thể 
hiện bản ngã của mình. Có người tạo thiện nghiệp, 
bằng cách cư xử khéo léo, hành động khôn ngoan và 
trí tuệ. Nhưng cũng có những lúc họ phản ứng thiếu 
sáng suốt, cư xử vụng về và mang lại cảm xúc xấu 
cho mình và cho người khác. Đó là lúc họ đang tạo 
nghịch duyên, bất thiện nghiệp. Cách chọn lựa hành 
động hay cư xử của một người thể hiện trình độ 
nhận thức cá nhân cộng với mức độ nhận thức của 
nền giáo dục gia đình, xã hội và trường học cùng 
như nghiệp lực của người đó. 

- Nếu người đó được sinh ra trong một gia đình 
thiếu giáo dục, cha mẹ không quan tâm đến con cái. 
Môi trường sống của người đó là không tốt, dễ đi 
đến bất thiện. 

- Không phải những người làm ác là gặp quả 
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khổ đau ngay lập tức. Cũng không phải những người 
làm điều thiện là được hưởng hạnh phúc an vui liền. 
Theo luật nhân quả, thì họ đang lả kẻ hoặc đang vay 
nợ, hoặc đang tích lũy phước điền. 

Tuy nhiên, có một số người từng tạo nghiệp 
bất thiện, nhưng sau hồi đầu hướng thiện, như vua 
A-xà-thế (Ajatasatthu) và vua A-dục (Asoka). 
Những người khi chưa giác ngộ hành động thường 
lẫn lộn ác và thiện nghiệp. Khi nghiệp đã tạo rồi, 
chúng được tâm thức ghi nhận và lưu trử như những 
chủng tử thiện và bất thiện. Nếu chủng tử thiện có cơ 
duyên được vun bồi và phát triển, từ đó hình thành 
nên nhân cách tốt, và ngược lại. Nhân cách của 
một con người được hình thành và phát triển theo 
thời gian, chịu sự chi phối của nhiều yếu tố, nhiều 
nguyên nhân và nhiều hoàn cảnh, tất cả những cái 
ấy tạo nên nghiệp duyên.

Thân Do Nghiệp Sanh
I/ Tạo ác sẽ rơi vào địa ngục

Người sát sanh, hung bạo, tâm không từ bi đối 
với tất cả loài hữu tình và sinh vật. Người ấy lấy 
tài sản của người khác ở bất cứ đâu miễn là có điều 
kiện dù là phải thủ ác. Người ấy sống tà hạnh trong 
các dục, nói láo, dù ngay giữa chốn đông người. 

Người làm chứng gian, dù không biết cùng nói 
liều biết hay ngược lại. Vì nguyên nhân gì đó mà 
người nói hai lưỡi, sanh chia rẽ. Như vậy, người ấy 
ly gián phá hại sự hòa hợp. Người nói lời hung bạo, 
thô tục, khiến người khác tức giận, đau khổ, phẫn 
nộ, không đưa đến Thiền định. Người nói lời phù 
phiếm, không chân thật, phi pháp, không thuận lý, 
không lợi ích. Người có lòng tham ái, tham lam tài 
vật kẻ khác. Người như vậy rơi vào địa ngục.

III- Tạo Thiện được sanh lên cõi Trời. 
- Người đoạn tận sát sanh, có lòng từ, thương xót 

đến hạnh phúc của chúng sanh.
- Người đoạn tận tham lam, từ bỏ tà hạnh trong 

các dục.
- Người đoạn tận làm chứng gian, đoạn tận nói 

lời hai lưỡi, không sanh ra chia rẽ. 
1/ Như vậy, người ấy sống hòa hợp, tăng trưởng, 

thích thú hòa hợp. Đoạn tận lời thô ác. nói nhu 

hòa, êm tai, không ly gián dễ thương, thông cảm, 
tao nhã, đẹp lòng người. Được như vậy tương xứng 
được sanh lên Thiên giới.

2/ Tuy rằng không thể thay đổi những điều đã 
làm trong quá khứ, nhưng chúng ta có quyền thay đổi 
hiện tại bằng thái độ hay hành động ngay bây giờ.

3/ Có câu chuyện nhân quả như sau: Tiểu thư 
Sāmāvati là thiếu nữ đương xuân, nhan sắc mặn 
mà, diễm lệ, đầy lòng nhân ái, là đệ tử thuần thành 
của Phật, con nuôi của hào phú hảo tâm Ghosaka 
đang làm quan trong triều và cũng là một Phật tử 
mộ đạo. Vua Udena đem lòng si mê, quyết cưới 
Sāmāvati cho bằng được. Vì Sāmāvati là người mới, 
lại có phẩm chất tốt nên rất được vua yêu. Điều nầy 
đã khiến Vương phi Magandiya, một phụ nữ Bà la 
môn xinh đẹp tuyệt trần nhưng kiêu kỳ, ngạo mạn, 
nhiều mưu chước, sinh lòng ganh tỵ, tức tối. Khi 
biết thêm Sāmāvati là đệ tử thuần thành của Phật, 
thường thực hành tâm từ, dạy các cung nữ thực hành 
tâm từ ái, nên Magandiya càng thêm thù ghét. Trước 
đây, Magandiya đã từng lợi dụng nhan sắc mỹ lệ của 
minh và cùng với cha mẹ đem tiền tải danh phận 
để vừa công khai, vừa đe dọa Phật hãy bỏ tu và về 
sống chung với nàng, nhưng bị Phật từ chối quyết 
liệt. Thất vọng, và tiểu thư Magandiya xem như bị sĩ 
nhục, chờ ngày rửa hận. Khi đã trở thành vương phi, 
Magandiya không từ bất cứ cơ hội nào để trả thù Phật 
và các đệ tử của ngài. Hận thù nầy, Magandiya trút 
hết lên Sāmāvati. Nhân cơ hội nhà vua thân chinh đi 
dẹp loạn ở biên cương, Magandiya mướn người đến 
đốt cháy cung điện của Sāmāvati và 500 cung nữ.

Hãm hại Sāmāvati xong, thì nhà vua chiến thắng 
trở về. Khi đến hoàng cung, và biết được những gì 
đã xẩy ra, nhà vua vô cùng đau xót. Càng thương 
tiếc hoàng hậu Sāmāvati bao nhiêu thì ông càng 
căm thù người đã hại hoàng hậu bấy nhiêu. Thế là 
ông giăng bẩy.

Trước mặt Magandiya, vua Udena lớn tiếng ngợi 
khen người nào đã giúp ông diệt trừ mối hiểm họa 
Sāmāvati, vì ông nghi ngờ Sāmāvati là kẻ luôn tìm 
cách ám sát ông. Ông ngỏ ý muốn khen thưởng cho 
những ai đã bày ra mưu kế giết chết Sāmāvati. Nghe 
vậy, Magandiya phấn khích và thú nhận bà là người 
tạo ra kịch bản của vụ hỏa hoạn đã đốt cháy Sāmāvati, 
vì muốn trừ diệt mối họa lớn cho nhà vua. Nghe xong, 
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vua Udena tỏ vẻ vui mừng và bảo nàng hãy mời tất 
cả những ai đã giúp nàng hoàn thành công việc này 
để cùng trọng thưởng. Magandiya cho mời người chú 
thân tín và những người đã tham gia vào việc tàn sát 
Samavati và gia nhân của Hoàng hậu đến.

Khi tội phạm hiện diện đầy đủ, vua Udena đột 
nhiên trở mặt và tuyên bố bắt giam tất cả, đứng đầu 
là Magandiya và chú của nàng. Nhà vua cho dựng 
một pháp trường có những tấm lưới sắt được nung 
đỏ trên than hồng và bắt đám tội phạm nướng sống 
trên đó, thật thê lương và rùng rợn.

Tuy nhiên, sau khi đã trả thù cho Sāmāvati, vua 
Udena không có được sự bình yên thanh thản trong 
tâm hồn. Vua nằm thấy ác mộng thường xuyên

Khi được nghe những diễn tiến đã xẩy ra ở thành 
Kosambi, Đức Phật trầm tư lên tiếng tuyên thuyết 
về nguyên lý chuyển hóa cảm xúc và oan trái trong 
cuộc đời: “Với hận diệt hận thù - đời này không thể 
được. Không hận- tỏa từ bi – hận thù liền tan biến.” 
(Pháp Cú câu 5)

IV- Nghiệp và Nguyện
1/ Nghiệp Lực: (Kamma hay Karma) được hiểu 

là những hành động mang tính tạo tác, tức là hành 
động có chủ ý, được điều động bởi ý thức hay vô 
thức, để lại những hiệu ứng nhất định nào đó lên 
chính người hành động và lên những người hay môi 
trường xung quanh. 

Nghiệp lực có dấu hiệu là khi hành động được 
điều động bởi vô thức mà ý thức hoàn toàn không 
được can dự. Nói một cách đơn giản, làm mà không 
biết vì sao mình làm như vậy thì gọi là hành động 
do nghiệp lực dẫn dắt. Những phản ứng không nằm 
trong dự định của người hành động thì nó thuộc về 
nghiệp lực

2/ Nguyện lực: Là những ước mong và nỗ lực 
theo hướng mà người tác động biết rõ là vì sao và tại 
sao lại chọn lựa hành động như vậy. 

Nguyện lực được phát khởi khi chứng kiến hay 
nghe những điều khiến tâm hồn xúc động mạnh, 
cảm thấy được truyền cảm hứng để thay đổi. Khi cái 
Tâm của người Phật tử quyết định mạnh mẽ làm một 
việc nào đó, có tính thiện như thay đổi cách sống, 
môi trường làm việc lành mạnh hơn, từ bỏ thói quen 

xấu, thiết lập thói quen tốt, v.v... Đứng dậy sau vấp 
ngã, sửa chữa sai lầm của bản thân, nguyện không 
nói xấu hay tìm lỗi người. Nguyện giúp đỡ người 
khác vượt qua khó khăn … Nguyện qui y Tam Bảo 
và giữ năm giới thường xuyên để tránh ác. Nguyện 
tu thập thiện để tích thiện. Nguyện tập sống đời 
đơn giản không tranh đua. Nguyện trở thành những 
hành giả với đầy đủ giới luật. Nguyện hành Bồ Tát 
Hạnh, v.v…

Nguyện lực là sức mạnh đưa người ta ra khỏi 
một vùng đã bị giam giữ lâu ngày hay nhiều đời 
nhiều kiếp. Nguyện lực càng mạnh mẽ và nỗ lực 
hành động theo hướng dẫn của trí tuệ và sự suy xét 
đúng đắn thì sẽ thành tựu như nguyện.

V- Nghiệp chướng
Trong cuộc sống, chúng ta muốn làm gì đó 

nhưng luôn bị cản trở khiến cho ta thối tâm hay 
bỏ công việc dở dang không thành tựu được như 
ý nguyện. Bị cản trở và thối thất thì gọi là nghiệp 
chướng. Nghiệp chướng là lực cản hay thử thách 
khiến chúng ta không dễ dàng đạt được một/những 
mục đích nào đó.

Nghiệp chướng có thể là những điều xẩy ra bất 
ngờ khiến cho người không có được cơ hội để làm 
thành tựu điều mình muốn. Chướng nghiệp cũng 
khiến cho người ta đánh mất hạnh phúc mà mình 
đang có hay xứng đáng được hưởng. Nếu nghiệp 
chướng chỉ là chướng duyên thử thách, với sự kiên 
định với mục đích đã chọn, người ta có thể vượt qua 
được. Nhưng khi nghiệp chướng là những điều xẩy 
ra khiến người ta phải từ bỏ con đường thiện ái đã 
chọn thì đó quả là tai hại…

Chướng nghiệp có thể đến từ bên trong lẫn bên 
ngoài. Chúng sinh khi bị chi phối bởi tham lam, sân 
hận, si mê, kiêu mạn, nghi hoặc hay tà kiến, khiến 
cho họ hành động hay suy tư những việc không nên 
thực hiện. Những sai lầm như vậy ngăn trở họ không 
đạt được điều họ mong mõi và đã nỗ lực hướng đến 
trong cuộc sống.

VI- Nghiệp và mệnh
- Theo cách hiểu của đạo Phật thì Nghiệp tạo 

ra định mệnh, nhưng cái được xem như là số mệnh 
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đó có thể thay đổi được với điều kiện đi kèm là tâm 
phải thay đổi hướng hành hoạt. Trước hết, phải xác 
nhận, con người được sinh ra trong hình hài và hoàn 
cảnh như thế nào là do nghiệp quá khứ quyết định. 
Nói cách khác, người nào đã tạo tác ra cái gì thì đó 
là chủng tử. Chủng tử là hạt giống. Nghiệp là cánh 
đồng. Ái là nước tưới. Nguyên liệu và điều kiện đều 
có sẵn, nhưng hoa trái như thế nào thì đó là chọn 
lựa, và quyết tâm của mỗi người. Trong Kinh Tăng 
Chi Bộ, xin được đơn cử bốn hạng người như sau 
làm đối tượng biểu giải:

1/- Người tự hủy hoại Nghiệp Lành: Nếu 
một người được thừa hưởng phổ hệ di truyền 
(genealogical) tốt, được nuôi dưỡng trong môi 
trường tốt nhưng tâm ý người đó hướng bất thiện, 
giao du bạn xấu, lười biếng, ham thích đua dòi, kiêu 
mạng, không có tình thương, ưa tàn sát, nói lời khó 
nghe, không biết ơn, không trân trọng những ân tình 
đang có thì sớm muộn gì người đó cũng tán gia bại 
sản, bị người đời khinh ghét, mất đi những cái tốt 
ban đầu, tự chuốc lấy khổ đau, bần cùng thất bại; 
bởi vì người đó dang tạo ác nghiệp, tức tự tạo cái 
định mệnh mới và hủy hoại cái định mệnh đã có. 
Những người như vậy trong kinh nói là người từ ánh 
sáng vào bóng tối.

2/- Người tạo Nghiệp Lành trong hoàn cảnh 
Chướng Duyên: Tuy sinh ra thiếu may mắn, gia 
đình nghèo khổ, cơ thể có thể không khỏe mạnh, 
hay thậm chí bị khiếm khuyết, nhưng họ không bi 
quan, yếm thế, không chấp nhận số phận nghiệt 
ngã. Họ tự thấy cần phải bước ra khổ ách bằng cách 
tạo nghiệp lành để hiện tại an lạc và tương lai tươi 
sáng. Người ấy chịu khó tự tìm tòi học hỏi, thương 
yêu, chia sẻ những hiểu biết, hay phúc lợi, dùng ái 
ngữ, quan tâm với mọi người bằng thiện ý, tránh xa 
bất lương, đem lòng thành và tôn kính mọi người, 
thì chắc chắn người đó sẽ được những người chung 
quanh thương kính và nâng đỡ, nhờ vậy người ấy sẽ 
thoát cảnh nghèo hèn và thăng tiến. Những người 
như vậy là người từ bóng tối ra ánh sáng.

3/- Người bị Chướng Duyên, và tiếp tục tạo 
thêm ác nghiệp: Là hạng người sanh ra trong gia 
đình hạ tiện, gia đình nghèo đói, sinh kế khó khăn, 
thân thể và diện mạo thô kệch, khó coi, bệnh tật. 

Do vì không biết những không may mắn đó là họ 
đang phải trả ác nghiệp mà họ đã tạo tác trong nhiều 
kiếp trước mà sinh tâm thù đời, hận người, bất mãn 
và tìm cách trả thù đời, trả thù người. Vì thế, người 
ấy lại tiếp tục tạo thêm ác nghiệp, sống với thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Người ấy tiếp tục 
bị người đời khinh khi, xa lánh. Khi mạng chung, 
người ấy sanh vào cõi dữ, khi đằu thai tiếp tục trả 
quả nghiệp. Những người như vậy là người từ bóng 
tối tiếp tục vào bóng tối. 

4/- Người tiếp tục tạo Nghiệp Lành: Người sanh 
ra trong gia đình cao quý, giàu có, được thừa hường 
giá trị phổ hệ di truyền tốt; thân thể khỏe mạnh, ngoại 
hình dễ nhìn, dễ thương. Người ấy biết vâng lời cha 
mẹ, giao du với bạn tốt, siêng năng học hỏi, sống 
nhã nhặn, nói lời khiêm ái, sống kham nhẫn, có tình 
thương lưu tâm giúp đỡ người khác. Điều nầy có 
nghĩa là người ấy đang tiếp tục tạo thiện nghiệp, chắc 
chắn người ấy vẫn tiếp tục giàu sang quyền quý, vẫn 
được mọi người nể trọng. Khi mạng chung được sanh 
lên cõi lành. Người như vậy là người sống trong ánh 
sáng tiếp tục hướng đến ánh sáng.

VII/ Đặc tinh của Nghiệp
1/ Nghiệp với tính chất sinh học: Về phương 

diện ngữ học, chủng tử là hạt giống. Về sinh vật 
học khi gieo giống gì, sẽ có được cây, hoa, trái của 
giống đó. Nguyên lý của Đạo đức học, Luân lý học 
hay triết học đều khởi nguồn từ ý thức chủng tử nầy. 
Phật Giáo gọi kết quả của chủng tử là NGHIỆP 
BÁO. 

Nghiệp báo là kết quả hoa trái do mỗi người tự 
tạo tác. Tạo điều thiện là do Tâm Thiện, tạo điều ác 
là do Tâm Bất Thiện. Kết quả của hành vi thiện ác 
được nhận diện và trở thành chủng tử, ẩn cư nơi thai 
tạng hay còn gọi là tạng thức, chúng nằm đó và chờ 
ngày “khai hoa nở nhụy”. Người tạo ra chủng tử, 
giống như người đi vay nợ, đến hạn kỳ là phải trả, 
hoặc như người tạo được nhiều điền thổ, thì điền thổ 
đó là phước điền.

2/ Nghiệp trong Luật Nhân Quả: Nghiệp nhằm 
giải thích Luật Nhân Quả, là bài học nhập môn, căn 
bản và rất quan trọng trong tiến trình tu học của Phật 
tử. Nghiệp là kết quả từ cái NHÂN gây ra. Thực tế, 
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trong cuộc sống có khi khó khăn khốn đốn, tưởng 
không vượt qua được, nhưng nhờ cơ may bất ngờ 
nào đó mà vượt qua. Hay cũng có lúc tưởng dễ dàng 
thành công, nhưng lại vấp phải chướng ngại nào đó 
dẫn đến thất bại. Dân gian gọi là số mệnh hay định 
mệnh. Phật giáo gọi là Nghiệp lực, tức là những hệ 
lụy do chính mình tạo tác và nay phải gánh chịu hay 
thọ hưởng. Theo cách hiểu của đạo Phật thì cái gọi 
là định mệnh đó, có thể giảm thiểu, hay tăng trưởng, 
nhưng phải do Nghiệp tác động. 

Như vậy, khi nhận chân được rằng Nghiệp Quả 
đã tác động vào đời sống của mình, thì người ấy có 
thể vừa chấp nhận sự thật với Tâm Từ, đồng thời 
khởi lên Tâm Thiện, xa lìa ác đạo để chuyển xoay 
tình thế bất lợi trở thành thuận lợi, 

Tóm lại, người tạo tác nên hạt giống phúc thiện, 
hay bất phúc thiện là đã tạo ra Nghiệp. Nói cách 
khác, Nghiệp là chủng tử của Tâm Thiện hay Bất 
Thiện và người đó không thể trốn chạy hệ lụy từ 
chủng tử. Nhưng với Giáo Pháp Như Lai, con người 
có thể tiếp tục thụ hưởng và phát triển hoa trái từ 
chủng tử tốt và cũng tự chính người ấy đốn bỏ hạnh 
phúc nếu tạo tác Tâm Bất Thiện. Giáo Pháp Như 
Lai cũng dạy con người phương cách đoạn lìa khổ 
ách để có được hoa trái ngọt ngào, Nguyên vật liệu 
để có được hoa thơm quả ngọt hay triền miên cay 
đắng, vẫn là Tâm Thiện hay Bất Thiện.

Qua những chứng nghiệm cho thấy, con người 
không thể không bị Luật Nhân Quả, hay còn gọi 
Nghiệp Luật chi phối. Luật Nhân Quả thể hiện qua 
bốn đặc tính:

a.- Nghiệp Quả đương nhiên phải xảy ra: Đạo 
lý Việt Nam cũng thừa nhận lẽ tự nhiên là “Gieo 
Nhân Nào – Gặt Quả Ấy”. Tỷ như gieo hột ớt tất 
nhiên phải nở ra cây ớt, trồng hoa Lan thì phải ra 
hoa Lan, không thể ra hoa khế. 

b.- Quả của nghiệp có thể lớn hơn Nhân đã 
gieo: Điều nầy lý đương nhiên của thế giới sinh vật, 
hay hệ quả lợi tức sinh ứng. Thí dụ theo tiến trình 
sinh trưởng, thì hạt khi gieo là rất nhỏ, lúc nẩy mầm 
thì mầm lớn hơn hạt. Theo thời gian, cây càng lúc 
càng cao lớn. Tương tự như thế. tiền vốn sẽ theo 
thời gian mà nhân lên nhiều hơn. Một hành động 
rất nhỏ của từ tâm có thể tạo ra những quả báo huy 

hoàng, hay một hành động bất lương dù nhỏ cũng 
có thể tạo ra kết quả thảm khốc. Thí dụ kẻ gian cướp 
túi xách, trong đó có ít tiền mua thuốc chửa bịnh, 
nhưng khi bị mất thì bịnh nhân có thể bị tử vong. 
Hay giúp cho một người có công ăn việc làm là 
không những cứu gia đình người đó thoát qua nghèo 
khổ, mà tương lai con cái họ cũng được thành công.

c.- Nghiệp không sai lầm: Khi tạo ra Nghiệp, 
thì Nghiệp báo là hệ quả đương nhiên. Người gây 
nghiệp phải nhận hệ quả. Nếu không Tạo thì không 
bị Quả Nghiệp. 

d.- Nghiệp được tạo ra, sẽ không tự biến mất: 
Người nảo đã tạo ra Nghiệp thì phải nhận lãnh hệ 
lụy của Nghiệp, người đó không thể tự diệt nghiệp 
của mình. Nhưng nếu người đó cố gắng tạo tác thêm 
nhiều Thiện Nghiệp, thì tuy Ác Nghiệp vẫn còn đó, 
không biến mất, nhưng bị đẩy lùi, giảm nhẹ.Thiện 
Nghiệp càng lớn thì càng dễ vượt qua.

G/ Phương cách Tạo An Lạc:
1. Tạo nghiệp tốt: Giáo lý nhà Phật, giải thích 

Luật Nhân Quả rằng cứ mỗi hành động xảy ra, sẽ 
tạo ra 1 sự việc liền sau đó. Hệ quả của nó có thể là 
an lạc, hạnh phúc hay khổ đau. Người ta không thể 
thoát khỏi nghiệp quả một khi đã gây tạo. Để giải 
trừ bớt những nghiệp xấu mà mình đã gây ra, bằng 
cách tạo tác ra thiện nghiệp.

2. Quán tưởng: Thường xuyên quán tưởng 
những việc đã làm, xa lánh ác đạo, sám hối ác 
nghiệp, diệt trừ kiêu mạng, quan tâm lợi ích của tha 
nhân.

3. Thực hành Thiền Quán: Thiền Quán làm 
Tâm an tĩnh, và giác ngộ thiện ác.

4. Bố thí, cùng dường, hiếu hạnh: Bố thí, cùng 
dường, hiếu hạnh là Đệ I Bồ Tát Hạnh, gia tăng tích 
lũy thiện nghiệp. 

5. Lắng nghe: Hãy lắng nghe lời kêu cầu của 
người khác, hãy lắng nghe và giải quyết sự tranh 
chấp giữa Thiện – Ác. 

H/  Kết Luận:
Tiền nhân đã dạy: “Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, 

vật dĩ ác tiểu nhi vi chi”, nghĩa là, đừng tưởng việc 

Xem tiếp trang 204



104 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 6 - 2018

Lễ Phật Đản Lễ Phật Đản 
và Ngày Của Mẹvà Ngày Của Mẹ

Kiều Mỹ Duyên

Ngày lễ Phật Đản, Phật 
tử đi chùa cầu nguyện 
cho ông bà cha mẹ của 
mình khoẻ mạnh sống 

vui vẻ với con cháu. Nếu được 
may mắn ông bà cha mẹ còn sinh 
tiền, nếu chẳng may ông bà, cha 
mẹ đã qua đời, thì cầu nguyện 
cho ông bà cha mẹ được về cõi 
Niết Bàn. Mùa lễ Phật Đản gần 
với ngày của mẹ. 

Mẹ tôi đã mất 22 năm rồi, 
nhưng lúc nào tôi cũng tưởng mẹ 
tôi còn ở đâu đây. Mẹ tôi đi chùa 
thường xuyên, dù bận thế nào 
mỗi tuần tôi cũng đưa mẹ tôi đi 
chùa. Mẹ tôi thích làm công quả, 

vào bếp, phụ những Phật tử trong 
chùa nấu nướng. Mẹ tôi suốt đời 
nấu ăn cho chồng con, sau này 
nấu thức ăn cho cháu nội. Mỗi lần 
nhà tôi có đám giỗ, mẹ thức dậy 
thật sớm để chuẩn bị thức ăn. Ba 
tôi là con cả, nên mẹ tôi lo tất cả 
mọi thứ. Ở Việt Nam, mỗi lần có 
đám giỗ, bà con đến nhà tôi trước 
cả tuần lễ để làm bánh và nấu 
thức ăn. Người đến tham dự đám 
giỗ ra về bao giờ cũng có một giỏ 
quà như lời tạ ơn.

Mẹ tôi rất sùng đạo, dù mưa 
hay nắng, mẹ tôi cũng đi chùa. 
Mỗi ngày ở nhà, cứ đến 4 giờ 
chiều thì mẹ tôi ngồi trước bàn 

thờ Phật đọc kinh cho đến 6 giờ. 
Con cháu yên lặng để mẹ tôi tụng 
niệm. Chị em chúng tôi thường 
chở mẹ tôi đi nhiều chùa khác 
nhau, chùa gần, chùa xa. Mẹ tôi 
thuộc làu làu nhiều kinh. 

Mỗi lần về nhà, tôi hỏi mẹ:
- Mẹ đi chùa không?
 Mẹ tôi cười thật tươi và nói:
- Đi, đi
Mẹ tôi mặc áo dài thật nhanh 

và chờ ra xe.
Tôi còn nhớ khi mẹ tôi và 

em gái tôi vừa sang Hoa Kỳ, tôi 
sợ mẹ tôi buồn, vì tôi đi làm cả 
ngày, chỉ có chiều tối mới về nhà 
và đưa mẹ tôi đi chỗ này, chỗ kia 
một chút. Bây giờ nghĩ lại hối 
hận nếu tôi để dành thì giờ chở 
mẹ tôi nhiều hơn một chút thì tốt 
hơn. Bây giờ muốn làm việc gì 
cho mẹ tôi cũng không còn kịp 
nữa, vì mẹ tôi không còn trên cõi 
đời này. Khi mẹ và em gái tôi vừa 
sang Hoa Kỳ. Tôi đem mẹ tôi vào 
chùa Huệ Quang, lúc chùa còn 
nhỏ xíu. Tôi xin với thầy Minh 
Mẫn cho mẹ tôi và em tôi ở lại 
chùa, Thầy Minh Mẫn nhận lời 
ngay.

Mẹ tôi tụng kinh hằng ngày 
và làm việc trong chùa với các 
Phật tử, ăn cơm chung, làm việc 
chung. Thật chẳng có việc gì 
nhiều để làm, em gái tôi thì may 
các màn cửa mới, còn mẹ tôi thì 
phụ rửa rau, lặt sà lách, gọt cà rốt, 
v.v. vui lắm. Ở trong chùa nên mẹ 
tôi và em gái tôi đỡ nhớ nhà. Sau 
đó vài tuần, em gái tôi mỗi ngày 
đi học Anh văn đến tối phải về 
nhà, vì trường học gần nhà. Me 
tôi thích chăm sóc cây cỏ ngoài 
vườn. Đời sống của em tôi cứ thế 
trôi qua, cuối tuần em tôi chở mẹ 
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tôi đi chợ Trời để mua quần áo, 
rồi giặt sạch sẽ, để dành nhiều rồi 
gởi về cho bà con ở Việt Nam. 
Mẹ tôi thương cháu nội lắm, vì 
vừa sinh ra mẹ tôi đã ẵm trong 
tay, cưng cháu như ngọc ngà 
châu báu. 

Nói về tình mẫu tử nói Hòai 
không bao giờ hết, mẹ tôi thương 
người, mẹ tôi thường giúp đỡ 
những người không may mắn.

Tôi vô cùng xúc động và nhớ 
ơn mãi các Hòa Thượng, Thượng 
Toạ, Đại Đức, sư bà, ni sư, sư cô 
và đồng hương đã cầu nguyện 
cho mẹ tôi lúc mẹ tôi qua đời. 

Cố Hòa Thượng Tâm Châu, 
cố Hòa Thượng Mãn Giác, cố 
Hòa Thượng Giác Nhiên, v.v., 
tổng cộng trên 100 vị, ở Mỹ 
cũng như ở Việt Nam. Tôi còn 
nhớ cố Hòa Thượng Mãn Giác 
cầm micro phone nói xong vài 
câu thì chuyển máy cho Hòa 
Thượng Quảng Thanh tụng kinh 
có lẽ giọng nói của Hòa Thượng 
Quảng Thanh tốt. Tôi quỳ suốt 
ngày vì mỗi lần có phái đoàn đến 
làm lễ cầu nguyện, thì chị em 
chúng tôi quỳ trước quan tài của 
mẹ tôi. Lúc đó tôi không còn biết 
mỏi mệt mà chỉ nhớ từng thầy, ni 
cô, sư cô, linh mục, mục sư đến 
cầu nguyện cho mẹ tôi.

Đã 22 năm qua, tôi nhớ như 
mới ngày nào, mới ngày hôm 
nay, và ơn nghĩa của các vị tụng 
niệm cho mẹ tôi. Tôi không bao 
giờ quên. Mục sư Nguyễn Xuân 
Bảo, đưa một hai đoàn của nhà 
thờ Tin Lành đến cầu nguyện 
cho mẹ tôi. Linh Mục Trần Văn 
Kiểm đã cầu nguyện cho mẹ tôi 
ở Peace Hope, và cầu nguyện 
cho mẹ tôi ở nhà quàn. Bác Sĩ 

Nguyễn Trọng Việt và Bác Sĩ 
Võ Đình Hữu cùng phái đoàn. Bà 
Madelaine Lai cùng phái đoán,... 
tôi cảm động vô cùng, không còn 
nước mắt để khóc nhưng còn lời 
Tạ Ơn chân thành.

Có những điều tôi vô cùng ân 
hận là Bác Sĩ Nguyễn Trọng Việt 
cùng phái đoàn đến cầu nguyện 
cho mẹ tôi với tràng hoa chia 
buồn thật to và thật đẹp, nhưng 
khi thân phụ Bác Sĩ Việt qua đời, 
chúng tôi không biết để điếu táng. 
Tự nhiên có một buổi sáng tôi gọi 
cho ông Lê Thanh Tùng để nói về 
chương trình phát thanh. Tôi hỏi 
ông Tùng:

- Ông Tùng ơi, ông có thể 
nói chuyện với tôi một chút được 
không? Ông đang ở đâu?

Ông Tùng nói:
- Tôi đang đưa ba của Bác Sĩ 

Nguyễn Trọng Việt ra mộ.
Tôi kêu lên:
- Thật không? Sao tôi không 

biết? Tôi sửng sốt.
Bác Sĩ Việt và phái đoàn đến 

cầu nguyện cho mẹ tôi khi mẹ tôi 
qua đời, nhưng khi thân phụ Bác 
Sĩ Việt qua đời, không ai cho tôi 
hay vậy?

Sau đó tôi cầu nguyện ngay 
cho thân phụ của Bác Sĩ Việt.

Tôi gọi Bác Sĩ Việt chia buồn 
và xin lỗi vì không biết ông cụ 
đã ra đi để đi điếu tang và cầu 
nguyện. Ở đời có những việc 
ngoài ý muốn của mình, có ơn thì 
phải trả, có nợ cũng không nên 
đòi .

Với những kinh nghiệm nho 
nhỏ trong đời sống tôi thường 
khuyên những người thân của tôi 
là làm được viêc gì thì làm ngay 
đừng đợi ngày mai. Ngày mai 

nếu mình ngủ không thức dậy 
nữa thì sao? Và những người lớn 
tuổi có những mơ ước chưa thực 
hiện, thì trao lại những mơ ước 
đó cho người trẻ, yểm trợ tích cực 
cho những người trẻ đó vào dòng 
chính là hành pháp, lập pháp và 
tư pháp.

Cộng đồng Việt Nam định cư 
ở Hoa Kỳ sau nhiều cộng đồng 
khác nhưng tiến bộ rất nhanh 
và thành công rực rỡ trong cuộc 
sống, Thế hệ thứ hai học rất giỏi 
và thành đạt rất nhanh. Nhiều 
người trẻ Việt Nam hiện nay là 
khoa học gia, chánh án, luật sư, 
bác sĩ, dược sĩ, giáo sư đại học, 
kỹ sư, thương gia và ký giả. Có 8 
ngườ Mỹ gốc Việt là tỷ phú.

Đó là niềm hãnh diện của 
người Việt Nam. Phật Giáo, 
Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, 
Tin Lành phát triển rất nhanh. 
Tôn giáo là chỗ dựa tinh thần 
của các tín đồ. Về Phật Giáo, 
hàng tuần các Phật tử đi chùa, lễ 
lớn như Phật Đản, Vu Lan. Đêm 
giao thừa, Phật tử rần rần kéo về 
chùa, để cầu nguyện, để gặp gỡ 
bà con họ hàng. Hoặc là những 
người có người thân để ở chùa 
thờ, thì gia đình thường xuyên 
đến thăm viếng và tụng kinh cầu 
siêu. Nhiều chùa ở trong thành 
phố, chùa ở xa mạc, chùa ở trên 
núi, chùa ở gần biển, chùa nào 
cũng có đệ tử thăm viếng thường 
xuyên.

Lê Phật Đản, Phật tử về chùa, 
lễ của mẹ, con cháu cũng về chùa 
để cầu siêu cho mẹ nếu mẹ không 
còn ở trần gian, nếu mẹ còn sinh 
tiền thì đưa mẹ đi ăn nhà hàng và 
mua quà cho mẹ.

Tôi rất kính trọng những 
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người con hiếu thảo, thương yêu ông bà cha mẹ 
của mình. Không ai sống một mình mà thành công 
trong xã hội này?

Được ông bà cha me thương yêu, chịu khó học 
hành. Con đường tương lai rộng thênh thang.

Nhiều người bản xứ khen:
- Con em Việt Nam học giỏi quá!
Cha me làm đầu tắt mặt tối nuôi con ăn học.
Lên đại học rồi, các em vẫn sống nhờ cha me, 

ăn uống, nhà cửa, xe cộ, bảo hiểm đều cha mẹ lo, 
cho đến khi con thành tài. Cưới vợ, gả chồng cha 
me cũng lo. Sinh con, cha mẹ chăm sóc cháu nội 
cháu ngoại.

Chúng tôi còn nhớ vừa đặt chân lên đất Mỹ, 
chúng tôi vừa học vừa làm, dành dụm để gởi tiền về 
giúp cho người nhà ở Việt Nam. Các cháu bây giờ 
sung sướng hơn nhiều không phải lo, chỉ phải học 
mà thôi.

Tôi còn nhớ những câu thơ bất hủ:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Những câu thơ tôi học từ lúc nhỏ xíu, và nhớ 

mãi cho đến bây giờ.
Hỡi những ai còn ông bà cha mẹ, hãy trân trọng 

những tình cảm tuyệt vời này. Không ai thương 
mình bằng ông bà cha mẹ của mình thương mình, 
hãy gìn giữ những tình cảm quý báu này, tiền bạc 
không mua được tình cảm gia đình.

Khi đồng hương đi ngang qua bất cứ ngôi chùa 
có treo cờ Phật Giáo, thì ngừng lại, vào lạy Phật, 
vấn an tăng ni, và cầu nguyện cho ông bà cha mẹ 
của mình được sức khỏe tốt để sống vui vẻ với con 
cháu.

Lễ Phật Đản nên vào chùa dự lễ, cầu nguyện, 
nghe pháp, tâm hồn sẽ thanh thản, sẽ bình yên.

Nên thăm bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện, viện 
dưỡng lão, chúc lành cho bệnh nhân, họ sẽ vui lắm.

Cầu bình yên cho tẩt cả đồng hương ở trong 
nước cũng như ngoài nước được sống an lành và 
hạnh phúc.

OC Lễ Phật Đản năm 2018

KIỀU MỸ DUYÊN

LỜI PHẬT DẠY

“Greater in battle
than the man who would conquer
a thousand-thousand men,
is he who would conquer
just one - himself.”
- Gautama Buddha

 “Chiến thắng vĩ đại nhất
không phải thắng 
hàng ngàn hàng vạn quân,
mà thắng lấy chính mình,
là chiến thắng vĩ đại nhất.”
- Đức Phật
“Holding on to anger is like grasping 
a hot coal with the intent of throwing it 
at someone else; you are the one who 
gets burned.” 
- Gautama Buddha

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

“If you truly loved yourself, you could 
never hurt another.” 
- Gautama Buddha

“Nếu bạn thật sự yêu lấy chính mình, thì 
bạn không được làm tổn hại kẻ khác.”
- Đức Phật

“If your compassion does not include 
yourself, it is incomplete.”
- Gautama Buddha

“Nếu từ bi mà không bao gồm luôn cả 
chính bạn, thì nó không được trọn vẹn.”
- Đức Phật
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Quá Trình Hình Thành Liên Đoàn
I/ Trong “Buổi 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 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) 
                                           
II/ Sau biến cố Giáo Chỉ số 10, được ban hành 

ngày 09-12-2013, Đoàn CHT Miền Vạn Hạnh đã 
tách khỏi Liên Đoàn CHT&ĐS-GĐPTVN tại Hoa 

 Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
Tổng Vụ Thanh Niên

LIÊN ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG & ĐOÀN SINH GĐPT HOA KỲ
--------------------------

Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ
gọi tắt là Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng Hoa Kỳ

hay là Liên Đoàn CHT Hoa Kỳ
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Kỳ kể từ ngày 12-01-2014 và danh xưng được đổi 
thành Đoàn CHT Vạn Hạnh; kể từ đây Đoàn CHT 
Vạn Hạnh sinh hoạt độc lập và thống thuộc Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

III/ Được sự chuẩn thuận của Hòa Thượng Chủ 
Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN-Hải Ngoại, 
Đoàn CHT Vạn Hạnh (thành lập ngày 19-10-2008) 
đã tích cực vận động thành lập Đoàn CHT Diệu 
Pháp (thành lập ngày 14-12-2014) và Đoàn CHT 
Pháp Vân (thành lập ngày 08-02-2015); ba Đoàn 
CHT Vạn Hạnh, Diệu Pháp và Pháp Vân đều thống 
thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

IV/ Ngày Thành Lập Liên Đoàn CHT Hoa Kỳ: 
1-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” ngày17-5-2015 tại chùa 
Điều Ngự.           

2-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.

V/ Bản Nội Lệ của Liên Đoàn:          
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.

Sinh Hoạt của Liên Đoàn
I/ Sinh hoạt của Liên Đoàn năm 2015 

1- Liên Đoàn họp Khoáng Đại ngày 17-5-2015 
tại chùa Điều Ngự để chuẩn bị Lễ Ra Mắt Liên Đoàn 
trong ngày Kỷ Niệm Đại Lễ Phật Đản PL.2559.

2- Ban Chấp Hành-Liên Đoàn (BCH-LĐ) họp 
ngày 27-9-2015 để:

a- Chính thức công nhận Bản Nội Lệ của Liên 
Đoàn.  

b- Bàn thảo về những nguyên tắc căn bản như 
sau:  

- Thống nhất nghi thức Lễ Phật
- Buổi họp BCH-LĐ trong năm
- Buổi họp khoáng đại Liên Đoàn

- Phương thức Thu - Chi
II/ Sinh Hoạt của Liên Đoàn năm 2016   

1- BCH-LĐ họp ngày 24/4/2016,với nội dung: 
a- Chuẩn bị và sắp xếp nhân sự tham gia vào 

Ban Tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2560, tổ chức 
ngày 21/5/2016 tại chùa Điều Ngự.

b- Bàn thảo về nhiệm vụ của Liên Đoàn đảm 
trách trong Đại Lễ Lạc Thành Chùa Điều Ngự tổ 
chức ngày 17,18 & 19 tháng 6 năm 2016.

2- Trong Đại Lễ Phật Đản PL.2560, Liên Đoàn 
đảm nhận nhiệm vụ Cung Thỉnh Chư Tôn Đức Tăng 
Ni & bổ sung nhân sự vào Ban Tiếp Tân 

3- Trong Đại Lễ Lạc Thành Chùa Điều Ngự :
Đối tượng khách mời của Đại Lễ Lạc Thành 

Chùa Điều Ngự từ các tiểu bang Hoa Kỳ và từ các 
nước trên thế giới, hơn nữa Đại Lễ được đặt dưới sự 
Chứng minh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Do tính trang 
trọng của Đại Lễ nên Ban Tổ chức Đại Lễ đặc biệt 
quan tâm đến vấn đề An ninh và Trật tự cho Đại Lễ.

Để đáp ứng tình hình, ngoài trách nhiệm đảm 
nhận Đội hình Cung Nghinh Chư Tôn Đức Tăng 
Ni, Liên Đoàn còn tăng cường bổ sung nhân sự vào 
Tiểu Ban An Ninh - Trật Tự. Hơn nữa Liên Đoàn 
luôn đề cao cảnh giác thành phần xấu có thể có hành 
động phương hại đến An ninh-Trật tự; cụ thể là luôn 
nhắc nhớ mọi thành viên của Liên Đoàn quan tâm 
theo dõi nếu thấy kẻ khả nghi thì phải báo ngay cho 
bộ phận đặc trách an ninh để kịp thời chận đứng sự 
phá hoại có thể xẩy ra. 

4- Buổi họp BCH-LĐ ngày 25/9/2016, nhằm 
mục đích chính:

Giải quyết đơn xin tạm ngưng sinh hoạt với 
Liên Đoàn của Anh Quảng Tuệ Tống Phước Hiến 
và Chị Quảng Tâm Lê Thị Xuân; đồng thời bầu bổ 
sung những chức vụ bị khuyết trong BCH-LĐ: 

Anh Quảng Kiên Hồ Xuân Mai được bầu vào 
chức vụ Tổng Thư Ký Liên Đoàn thay thế Anh 
Quảng Tuệ và Anh Minh Đức Phan Viết Phúc vào 
chức vụ Ủy Viên Từ thiện - Xã hội thay thế Chị 
Quảng Tâm.

5- BCH-LĐ họp ngày 05/11/2016, với mục đích 
chính :

a- Chuẩn bị và sắp xếp nhân sự để tham gia Ban 
Tổ chức Hội Nghị Tăng Đoàn Kỳ I, tổ chức vào 
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Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng với Cố HT Thích Viên Thành và HT Thích Viên Lý-2016

các ngày 23,24,25&26 tháng 11 năm 2016  tại chùa 
Điều Ngự.

b- Tu chính Bản Nội Lệ của Liên Đoàn: 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 Liên Đoàn. 

6- Trong Hội Nghị Tăng Đoàn Kỳ I:
Liên Đoàn đảm nhận trách nhiệm thực hiện 

Đoàn Cung Nghinh Chư Tôn Đức Tăng Ni. Do 
tính trang trọng của Hội Nghị, Liên Đoàn còn tăng 
cường nhân sự vào Tiểu Ban An Ninh - Trật Tự và 
Tiểu Ban Tiếp Tân. 
III/ Sinh Hoạt của Liên Đoàn năm 2017 

1-  Đại diện Liên Đoàn đã tham dự Lễ Kỷ Niệm 
Đệ Nhị Chu Niên của Đoàn CHT Diệu Pháp ngày 
29-02-2017 tại chùa Diệu Pháp.

2- BCH-LĐ họp ngày 02-4-2017 tại chùa Điều 
Ngự để bàn thảo:

a- Lễ Kỷ niệm Đệ I & Đệ II Chu Niên của LĐ.
b- Công tác Phật sự của Liên Đoàn sẽ đảm trách 

trong Đại Lễ Phật Đản PL.2561 ngày 23-4-2017 tại 
chùa Điều Ngự.

c- Tường trình sinh hoạt năm PL.2560 của Liên 
Đoàn và các Đoàn.

3- Liên Đoàn tham gia vào Ban Tổ Chức trong 
Đại Lễ Phật Đản PL2561 tại chùa Điều Ngự, với 
nhiệm vụ Thỉnh Sư và bổ sung vào Tiểu Ban Tiếp 
Tân.

4- Đại diện Liên Đoàn đã tham dự:
a- Trại Tất Đạt Đa do GĐPT Điều Ngự tổ chức 

ngày 15-7-2017 tại Dorado Park.
b- Lễ Kỷ Niệm Đệ II Chu Niên của Đoàn CHT 

Pháp Vân ngày 30-7-2017 tại chùa Pháp Vân.
c- Hội Nghị Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 

Ngoại kỳ II vào 2 ngày 17&18/10/2017 tại chùa Từ 
Lâm, San Jose. 

5- Liên Đoàn đã tổ chức Lễ Kỷ Niệm Đệ II Chu 
Niên của Liên Đoàn vào ngày 03-12-2017 tại chùa 
Điều Ngự.

PL.2561, ngày 31 tháng 12 năm 2017

TM.Liên Đoàn CHT Hoa Kỳ
Liên Đoàn Trưởng,

Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ
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THẠCH ĐỘNG ĐÔN HOÀNGTHẠCH ĐỘNG ĐÔN HOÀNG
TRẠM DỪNG CHÂN TRÊN CON ÐƯỜNG TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO VÀO TRUNG QUỐC

Đôn Hoàng - vùng đất 
phía Tây Bắc Trung 
Quốc − là điểm khởi 
đầu trên con đường giao 

thương hay còn được gọi là “con 
đường tơ lụa” giữa Trung Quốc 
và các nước Tây vực. Không chỉ 
đẹp về mặt vị thế, Đôn Hoàng 
còn là nơi chứa đựng nhiều kho 
báu nghệ thuật của người Trung 
Hoa cổ, đã được UNESCO công 
nhận là di sản văn hóa thế giới 
vào năm 1987.

Hang đá Mạc Cao (
là một hệ thống 492 ngôi đền cách 
trung tâm thành phố Đôn Hoàng, 
tỉnh Cam Túc, Trung Quốc 25 
km về phía Đông Nam. Đây cũng 
được gọi là Thiên Phật Động

Đôn Hoàng. 
Các hang đá này thực sự không 
phải là động mà là các công trình 
chạm khắc trong đá, thuộc dạng 
kiến trúc chạm khắc đá.

Hang Mạc Cao là một ngôi 
nhà đá có quy mô lớn nhất, nội 
dung phong phú nhất và có giá trị 
nghệ thuật cao nhất Trung Quốc 
còn tồn tại cho đến ngày nay. Các 
tác phẩm nghệ thuật chủ yếu trong 
ngôi nhà đá này là các tượng điêu 
khắc và các bức bích họa. Hiện 
nay nơi này còn có 492 hang 
động, 45.000m² bích họa và 2415 
pho tượng, 5 ngôi nhà gỗ từ đời 
Đường, Tống. Năm 1987 hang 
Mạc Cao đã được UNESCO công 
nhận là “Di sản văn hóa thế giới”.1

Có thể nói hang động Mạc 
Cao là hệ thống xương sống của 
nền văn hóa Đôn Hoàng. Nằm 
trên con đường tơ lụa cổ xưa, 
xuất phát từ Trường An sang 
phương Tây nên Đôn Hoàng đã 
trở thành nơi tiếp thu nền văn hóa 
Phật Giáo để truyền vào Trung 
Quốc. Các nhà truyền giáo sau 
khi vượt sa mạc Gô-Bi, trải qua 
hàng tháng trời mệt mỏi trong gió 
cát đều dừng chân tại đây để nghỉ 
ngơi và giao tiếp. Vì thế Đôn 
Hoàng và Mạc Cao đã trở thành 
điểm hội tụ lớn nhất của nền văn 
hóa Phật Giáo…2

Đôn Hoàng vốn có lịch sử 
lâu đời. Sách Thượng Thư Vũ 
Cống ghi: “Tam Nguy tức trạch”. 
Tam Nguy tức Cổ Qua Châu, nay 
là động Đôn Hoàng. Hiện tại, 
phía Nam của động Đôn Hoàng 

cũng gọi là núi Tam Nguy. Sách 
thường chép: “Vũ Cống thuộc 
thời đại Chiến Quốc”. Như vậy, 
Đôn Hoàng đã có ít nhất hơn 
2.000 năm lịch sử. Vào thời Hán 
Võ Đế, Đôn Hoàng được sáp nhập 
vào bản đồ nhà Hán, và tên gọi 
Đôn Hoàng cũng bắt đầu từ đây. 
Hán Thư Địa Lý Chí chép: “Đôn 
Hoàng đương thời có 11.200 nhà, 
hơn 38.000 dân”. Hán Ứng Thiệu 
giải thích danh từ Đôn Hoàng 
rằng: Đôn là đại, Hoàng là thạnh. 
Có thể thấy, Đôn Hoàng thời Hán 
Võ Đế đã rất hưng thịnh.

Đôn Hoàng nổi tiếng hoàn 
toàn không phải do lịch sử lâu 
đời của nó, mà nổi tiếng nhờ 
vào những thạch động. Thạch 
khu Mạc Cao từ Nam chí Bắc 
dài 1.618m, nay còn lưu lại 492 
khu; trong những thạch khu 

Bản đồ Con đường tơ lụa cổ xưa của Trung Quốc
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Hang động Mạc Cao nhìn từ bên ngoài

này, hiện bảo tồn hơn 1.000 pho 
tượng và bích họa tương đối hoàn 
hảo. Theo thống kê, nếu liên kết 
những bích họa này lại, chúng có 
độ dài từ 50-60 dặm. Do đó, Đôn 
Hoàng được xem là viện bảo tàng 
mỹ thuật lớn và hùng vĩ nhất trên 
thế giới. Thạch khu còn lưu trữ 
nhiều sách cổ, kinh điển, tranh 
lụa quý giá, thật lộng lẫy, đẹp 
mắt.

Thạch khu Mạc Cao Đôn 
Hoàng xây dụng sớm nhất vào 
thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, 
và thời Tùy Đường chính là giai 
đoạn phồn vinh nhất. Việc xây 
dựng thạch khu đầu tiên có liên 
quan đến một truyền thuyết ly kỳ 
như sau: Vào năm thứ 2 niên hiệu 
Kiến Nguyên Tiên Tần (năm 
366), có một vị Hòa Thượng 
hiệu Lạc Tôn vân du đến núi 
Tam Nguy phía Nam thành Đôn 
Hoàng. Lúc này, mặt trời sắp lặn, 
song Hòa Thượng vẫn tìm không 
ra chỗ nghỉ. Ngài thất vọng dõi 
mắt nhìn ra xa. Đột nhiên, một 
cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện: trên 
núi Tam Nguy phát ra luồng ánh 
sáng trang nghiêm sáng chói, 
tựa như ánh hào quang của chư 
Phật. Hòa Thượng vô cùng xúc 
động, vội vàng đảnh lễ, và cho 
rằng đây là điềm chỉ thị của Đức 
Phật: “Nơi đây chính là thánh 
địa!”. Sau đó ngài vội hóa duyên 
khắp nơi, quyên góp được một 
số tiền lớn, mời người đến khai 
mở thạch khu. Khi thạch khu 
thứ nhất ở Mạc Cao xuất hiện, 
tứ chúng Phật tử khắp nơi đến 
chiêm bái. Không lâu sau, Thiền 
sư Pháp Lương từ phương Đông 
đến khai mở thêm thạch khu thứ 
hai bên cạnh thạch khu của ngài 
Lạc Tôn (Theo “Văn bia trùng tu 

Phật am khu Mạc Cao” của Lý 
Hoài Nhượng - niên hiệu Thánh 
Lịch, Võ Chu, đời Đường).

Kỳ thực, ánh sáng mà Hòa 
Thượng Lạc Tôn thấy được, chỉ 
là sự phát xạ ánh sáng trên nham 
thạch lúc mặt trời sắp lặn. Cảnh 
tượng này bây giờ vẫn có thể 
nhìn thấy được. Vào thời đó, mọi 
người chưa lý giải được cảnh 
tượng tự nhiên này, họ lại sùng 
tín Phật Giáo, nên cho rằng đó 
chính là ánh hào quang của chư 
Phật. Từ đó về sau, thạch khu Đôn 
Hoàng bắt đầu nổi tiếng, các viên 
quan địa phương, thương nhân, 
thường dân, thậm chí cả những vị 
đại thần, công chúa nước ngoài, 
vì cầu phúc mà tiếp tục khai mở 
các thạch khu lớn nhỏ khác nhau. 
Đến đời Đường, khu Mạc Cao 
đã trở thành thánh địa Phật Giáo 
với hơn 1.000 thạch khu, cho nên 
cũng gọi là “Thiên Phật Động”.

Nghệ thuật Đôn Hoàng 
không chỉ riêng ở khu Mạc Cao, 

mà còn ở tại Thiên Phật Động, 
Du Lâm Khu và Tiểu Thiên Phật 
Động. Tuy nhiên, do số lượng tác 
phẩm, thành tựu nghệ thuật, cũng 
như được bảo tồn hoàn hảo nhất, 
nên thạch khu Mạc Cao nghiễm 
nhiên được chọn làm đại diện 
cho nghệ thuật Đôn Hoàng.

Nghệ thuật khu Mạc Cao 
chủ yếu là tượng và bích họa. 
Nghệ thuật gia cổ đại kế thừa 
truyền thống tiền đại, sáng tạo 
rất nhiều các pho tượng màu đặc 
sắc. Nhưng những pho tượng nơi 
đây đều bằng đất, khác với các 
pho tượng đá ở thạch khu Long 
Môn, Tân Cương. Vì chất liệu đá 
của núi Tam Nguy khá thô cứng, 
không thể tạc tượng được, cho 
nên các nghệ nhân mới dùng đất 
để tạc tượng. Với những dụng 
cụ đơn giản, điều kiện khó khăn, 
bằng sức tưởng tượng phong phú 
và kỹ xảo điêu luyện của mình, 
các nghệ nhân đã sáng tác không 
ít những pho tượng độc đáo màu 
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mang nhiều sắc thái khác nhau.
Những pho tượng đời Bắc 

Ngụy dáng dấp to cao, trán rộng, 
mũi cao, mày dài, tóc quăn, ngực 
trần, mang đậm sắc thái nghệ 
thuật Ấn Độ. Những pho tượng 
đời Đường, gương mặt đầy đặn, 
nhu hòa, tai to, mũi thấp, dáng 
dấp không cân xứng, mang phong 
cách dân tộc Trung Quốc.

Đời Đường, tượng khu Mạc 
Cao đã đạt đến đỉnh cao nghệ 
thuật. Tổng cộng có hơn 670 
pho tượng, chiếm hơn 1/4 trong 
số những pho tượng điêu khắc 
ở đây. Những pho tượng này 
hoàn toàn mang sắc thái riêng − 
nét mặt hài hòa, thần thái trang 
nghiêm, phục sức trang nhã. 

Tượng Thiên Vương thể hiện rõ 
phong cách của đấng trượng phu: 
oai nghiêm, chánh trực, dõng 
mãnh, cương nghị. Tượng Bồ tát 
dáng vẻ thoát tục, gương mặt đầy 
đặn, miệng mỉm cười, sinh động 
như thật, thể hiện nét đẹp hiện 
thực trong sinh hoạt của người 
phụ nữ đời Tùy Đường.

Theo thống kê, khu Mạc Cao 
tổng cộng có 2.415 pho tượng, 
trong đó tượng cao nhất hơn 30m, 
tượng nhỏ nhất chỉ hơn 10cm, 
điêu khắc tinh xảo. Những pho 
tượng này không những thể hiện 
được tài năng sáng tạo, trí tuệ 
siêu việt của nghệ nhân cổ đại 
Trung Quốc, mà còn hình thành 
nên chiều dài lịch sử phát triển 

nền nghệ thuật tạc tượng qua các 
triều đại Trung Quốc.

Bích họa khu Mạc Cao càng 
đặc sắc hơn. Nghệ thuật gia dùng 
bút màu, họa rất nhiều cảnh sinh 
động trên tường vách. Nội dung 
chủ yếu của các bích họa gồm: 
kinh biến, bổn sanh, tôn tượng, 
tượng người cúng dường và các 
đồ trang sức.

Kinh Biến: kinh, chỉ Phật 
kinh; biến, là biến dịch. Có nghĩa 
là những bức họa biến Phật kinh 
thành hình tượng hóa. Kinh Biến, 
chính là Phật kinh bằng tranh. 
Những bức họa này chiếm phần 
quan trọng trong thạch động. Như 
“Tây Phương Tịnh Độ Biến”, các 
họa sư dùng sức tưởng tượng của 

Nghệ thuật khu Mạc Cao, chủ yếu là tượng và bích họa.
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mình, họa cảnh Cực Lạc thế giới: 
Cung điện lầu đài nguy nga tráng 
lệ, ao nước thanh khiết, cây bồ 
đề xinh tươi, thiên không tường 
vân bay, trong ao thủy điểu dang 
rộng cánh, chính giữa là Phật Di 
Đà đoan tọa trên tòa sen, hai bên 
là hai vị Bồ Tát Quan Âm và Đại 
Thế Chí, cùng rất nhiều Thánh 
Chúng vây quanh.

Bổn Sanh: Bổn sanh là chỉ 
những câu chuyện tiền thân Đức 
Phật Thích Ca. Tứ chúng Phật 
tử tin vào thuyết luân hồi, cho 
rằng Phật Thích Ca trước khi 
thành đạo đã trải qua nhiều kiếp, 
có kiếp là quốc vương, tăng sĩ, 
thương nhân... làm rất nhiều việc 
thiện cứu độ chúng sanh, đây là 
những câu chuyện chủ yếu trong 
kinh Bổn Sanh. Điển hình như 
phía Bắc thạch động số 275, có 
bức bích họa mô tả câu chuyện 
vua Thi Tì, vì cứu chim bồ câu 
sắp bị chim ưng ăn thịt, đã hiến 

thịt mình cho chim ưng. Trong 
bích họa, bên cạnh vua Thi Tì là 
một người đàn ông ngồi cắt thịt, 
cắt rất nhiều, nhưng vẫn không 
bằng trọng lượng chim bồ câu, 
cuối cùng đành phải lấy thân thể 
vua làm trái cân, và bồ câu được 
đặt trên bàn cân. Thạch khu số 
254, họa câu chuyện bổn sanh 
của thái tử Tát Đóa Na. Bích họa 
miêu tả 3 vương tử cưỡi ngựa đi 
săn, giữa đường trông thấy một 
con cọp đói, trừng mắt nhìn 7 
con cọp con vừa sinh của mình. 
Xem chừng, nếu không có gì lót 
dạ, e rằng nó sẽ ăn thịt 7 cọp con. 
Thái tử Tát Đóa Na cảm thương 
cọp con, quyết định hy sinh mạng 
sống của mình để cứu chúng. 
Thái tử để các anh đi trước, còn 
mình cởi áo quần, nằm trước mặt 
cọp mẹ. Qua hồi lâu, hai người 
anh không thấy em đâu, mới đi 
tìm, trông thấy áo quần và hài cốt 
của em, đau lòng bất tỉnh. Quốc 

vương và hoàng 
hậu sau khi nghe 
tin, đau buồn vô 
hạn, liền cho kiến 
tạo một ngôi bảo 
tháp ngay nơi 
thái tử xả thân để 
an táng di cốt thái 
tử...

Tôn tượng: 
là ảnh vẽ tượng 
Phật, Bồ Tát, A 
La Hán, Tiểu 
Thiên Phật, 
Thuyết Pháp 
Đồ... Trong bích 
họa tôn tượng, 
gây sự chú ý 
nhất là tượng phi 
thiên. Phi thiên 
là hình ảnh tiên 

nhân trong trí tượng tượng của 
người cổ đại, tự do bay lượn trên 
không, Phật Giáo gọi là “Thần 
Hương Âm”, có thể tấu nhạc, 
nhảy múa, toàn thân tỏa hương. 
Đạo Gia Tô phương Tây cũng có 
tiên, gọi là thiên sứ. Thiên sứ có 
đôi cánh, có thể bay. Đạo giáo 
cũng tin tưởng có tiên, thường vẽ 
những đám mây dưới chân các vị 
tiên, biểu đạt chư tiên cưỡi mây 
bay. Tuy nhiên, phi thiên trong 
những bích họa khu Mạc Cao kết 
hợp cả hai thuyết trên. Các họa 
sư giỏi chỉ cần vẽ trên thân chư 
thiên hai dây phiêu đai, một xoay 
một gấp, thư thái nên trông các 
vi tiên trở nên nhẹ nhàng, uyển 
chuyển như đang bay. Phương 
pháp này đơn giản, khéo léo, lại 
giàu óc tưởng tượng.

Tượng người cúng dường: 
chỉ người xuất tiền cúng dường 
kiến tạo thạch khu, họ muốn họa 
hình ảnh mình trên tường vách, 

Bích họa khu Mạc Cao
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muốn thể hiện Phật tượng trong 
thạch động là do chính họ cúng 
dường, và như vậy, Phật và Bồ 
Tát sẽ hộ trì cho họ. Những người 
cúng dường này là người có thật 
trong xã hội, có tên có tuổi đàng 
hoàng. Trong số họ có công tôn 
quý tộc, cũng có người ở vào địa 
vị thấp kém nhất. Như thạch khu 
số 107, có tượng của các kỹ nữ 
v.v...

Một bích họa khác miêu tả 
cảnh tượng cuộc sống ở gần Phổ 
Đà Sơn. Trong tranh có rất nhiều 
lữ quán: quán Long Tuyền có 
người đang giã gạo, quán Linh 
Khẩu có người đang đẩy cối xay, 
quán Thái Nguyên có người đang 
mài dao; trong chùa có người 
đang hội yến, các tăng sĩ đang 

hoạt động; trên đường người đi 
kẻ lại, không khí thật náo nhiệt. 
Đây là bức tranh sinh động của 
Ngũ Đài Sơn đầu đời Tống. 

Thời kỳ Minh Thanh về sau, 
thạch khu Mạc Cao bị vùi trong 
sa mạc, không người chú ý đến, 
mãi đến năm 1900, khu Mạc Cao 
mới bắt đầu khôi phục lại.

Ngày 26-5-1900, đạo sĩ 
Vương Viên Lục cư trú tại khu 
Mạc Cao, lúc thanh lý cát, phát 
hiện bức tường hướng Bắc có vết 
nứt. Đâu ngờ rằng, lần phát hiện 
ngẫu nhiên này trở thành sự kiện 
trọng đại trong lịch sử văn hóa 
loài người thế kỷ XX.

Vương đạo sĩ thuận tay gõ 
vào bức tường, phát hiện bên 
trong vang vọng âm thanh trống 

rỗng. Ông Vương phá tường, thấy 
một cánh cửa nhỏ, bên trong cửa 
là một gian phòng chất đầy những 
vật trân quý, như: kinh quyển, 
văn thư, tranh lụa, hội họa, pháp 
khí... Nơi đây sau này gọi là Tàng 
Kinh Động. Trong những đồ vật 
phát hiện, có một số tư liệu văn 
hiến vô cùng quý giá của xã hội 
phong kiến 1.000 năm.

Theo nghiên cứu của các nhà 
khảo cổ, thời kỳ Tây Hạ thống 
trị Đôn Hoàng (sau 1049), Hòa 
Thượng ở khu Mạc Cao vì lánh 
nạn, nên đem lịch sử bảo tạng đặt 
trong gian phòng này, bên ngoài 
kiến lập một bức tường phong 
lấp. Sau khi chiến loạn kết thúc, 
các vị Hòa thượng không ai trở 
lại, gian phòng trở nên bí mật 
không người biết đến.

Ngày nay, nghệ thuật Đôn 
Hoàng được các học giả thế giới 
chú ý đến, tiến hành nghiên cứu 
rộng rãi, hình thành một chuyên 
ngành nghiên cứu, gọi là Đôn 
Hoàng Học, đã nhiều lần tổ chức 
hội thảo Đôn Hoàng học có quy 
mô thế giới. Nền nghệ thuật lâu 
đời Đôn Hoàng đã được các nước 
biết đến, những tác phẩm nghệ 
thuật này trở thành báu vật quý 
hiếm trên toàn thế giới.3

(Endnotes)
1 Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
2 Trần Đức Tuấn - Trên Những Nẻo 
Đường Trung Hoa – Văn Hóa Phật 
Giáo

3 Tâm Hiếu lược dịch theo “Phật 
Giáo và Văn Hóa Trung Quốc”

Kinh Kim Cương, (một văn bản Phật Giáo Đại Thừa) có từ năm 868, 
là quyển kinh Phật Giáo hoàn chỉnh cổ xưa nhất thế giới mượn từ Thư 
Viện Anh Quốc. Nó đã được tìm thấy trong hang thứ 17, còn được 
gọi là Thư Viện trên Vách Đá, nơi mà một số 50.000 vật thể, đã niêm 
phong trên một thiên niên kỷ, được phát hiện vào năm 1900.
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Việt Nam 16-5-2018 - Hội 
Đồng Liên Tôn Việt Nam trong 
nước cho biết vào lúc 09h sáng 
ngày 16 tháng 5 năm 2018, tại 
chùa Giác Hoa, Nơ Trang Long, 
Bình Thạnh, Sài Gòn, phái đoàn 
các tòa Đại Sứ của Đức, Ý, Hà 
Lan, Pháp, Anh và EU (Liên 
Hiệp Âu Châu) đã đến chùa Giác 
Hoa để thăm Hội Đồng Liên Tôn 
và tìm hiểu tình hình tôn giáo và 
nhân quyền tại Việt Nam hiện 
nay.

Để đón tiếp phái đoàn, các 

chức sắc của Hội Đồng Liên Tôn 
đã phải tìm cách len lỏi từ nhiều 
hướng đổ về Chùa Giác Hoa trước 
sự ngăn chặn của nhà cầm quyền 
địa phương.

 Phái đoàn gồm có:
- Cô Fabienne Runyo, Bí Thư 

thứ nhất về chính trị và báo chí 
tòa Đại Sứ Pháp. 

- Ô. Nicolo Costatini, Bí Thư 
thứ nhất phòng chính trị, văn hoá 
và báo chí tòa Đại Sứ Ý. 

- Cô Catherine Welter, Cán 
Bộ Chính Trị Ban Chính Trị, 

Báo Chí và Thông Tin trong phái 
đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt 
Nam.

- Ô. Tim Krap, thuộc tòa Đại 
Sứ Hà Lan. 

- Ô. Konrad Lax, tòa Đại Sứ 
Đức Quốc. 

- Cô Hạnh, thông dịch viên 
phái đoàn tòa Đại Sứ Anh. 

Về phía Hội Đồng Liên Tôn 
tham dự gồm có:

- Hoà Thượng Thích Không 
Tánh, đồng Chủ Tịch Hội Đồng 
Liên Tôn, đại diện Phật Giáo. 

HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
v/v Phái đoàn các Tòa Đại Sứ Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Anh và EU

đến thăm Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam
để tìm hiểu tình hình về Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền.

Phái đoàn và các chức sắc Hội Đồng Liên Tôn chụp hình lưu niệm



116 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 6 - 2018  

- Chánh Trị Sự Hứa 
Phi, đồng Chủ Tịch, đại 
diện Cao Đài. 

- Mục Sư Nguyễn 
Hoàng Hoa, đồng Chủ 
Tịch, đại diện Tin Lành. 

- Đạo Huynh Lê Văn 
Sóc, đồng Chủ Tịch, đại 
diện Phật Giáo Hòa Hảo. 

- Linh Mục Nguyễn 
Duy Tân, đại diện Linh 
Mục Phan Văn Lợi (LM 
Lợi không được phép rời 
Huế), đại diện Công Giáo. 

- Đạo Huynh Lê 
Quang Hiển, Tổng Thư 
Ký, Phật Giáo Hòa Hảo. 

- Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch 
Phụng, Thủ Quỹ, Cao Đài. 

- Thượng Tọa Thích Vĩnh 
Phước, thành viên, Phật Giáo. 

- Chánh Trị Sự Nguyễn Kim 
Lân, thành viên, Cao Đài. 

- Chánh Trị Sự Lê Thị Nho, 
thành viên, Cao Đài.

Ngoài ra còn có một số thành 
viên dân sự hỗ trợ cũng có mặt.

Cuộc gặp gỡ này đã được sắp 
xếp trước đây giữa Hội Đồng Liên 
Tôn Việt Nam với các giới chức 
Ngoại Giao của 5 nước Âu Châu 
và Liên Minh Âu Châu gồm 28 
quốc gia thành viên. Đây là cuộc 
gặp gỡ quan trọng trước những 
tin tức dồn dập về việc nhà cầm 
quyền CSVN đàn áp tôn giáo và 
nhân quyền trong năm 2017 và 
trong những ngày gần đây. Nhiều 
chức sắc đã bị nhà cầm quyền tìm 
cách ngăn cản đến cuộc gặp này, 
nhưng cuối cùng cả 4 vị đồng chủ 
tịch đều có mặt, riêng Linh Mục 
Phan Văn Lợi vắng mặt vì không 
được phép ra khỏi nhà, nhưng 

ngài đã cử Linh Mục Nguyễn 
Duy Tân đại diện, người mà gần 
đây đã bị nhà cầm quyền sách 
nhiễu vì đã có những ý kiến phê 
bình chế độ độc tài, tham nhũng 
và bất công.

Mở đầu, ông Konrad Lax đại 
diện phái đoàn chào mừng và nói 
về mục đích cuộc gặp mặt hôm 
nay là để tìm hiểu về Hội Đồng 
Liên Tôn VN và sinh hoạt của các 
tôn giáo sau khi luật Tín Ngưỡng 
của nhà nước Cộng Sản ban hành 
có hiệu lực.

Tiếp theo, Hòa Thượng Thích 
Không Tánh đại diện HĐLTVN 
trình bày về việc thành lập Hội 
Đồng Liên Tôn và những sự sách 
nhiễu, đàn áp của nhà cầm quyền 
đối với các tôn giáo. 

Sau năm 1975, nhà cầm 
quyền CSVN đã áp dụng chính 
sách tiêu diệt tôn giáo theo chủ 
trương vô thần mà ai cũng đã 
biết. Nhà cấm quyền đã bách hại 
các tôn giáo, thành lập những tổ 
chức tôn giáo quốc doanh. Các 
tôn giáo độc lập bị đàn áp mãnh 
liệt. Trước hoàn cảnh đó, một số 

tổ chức tôn giáo chơn truyền và 
độc lập đã thành lập HĐLT để 
tranh đấu cho quyền tự do tôn 
giáo, cho nhân quyền, giúp đỡ 
cho các thương phế binh, các 
dân oan, nạn nhân thiên tai bão 
lụt. Chùa Liên Trì được dùng làm 
trụ sở cho HĐLT và là nơi các tổ 
chức XHDS tụ họp. Cũng vì thế 
mà nhà cầm quyền đã tìm cách 
cưỡng chế phá hủy chùa Liên Trì, 
các tăng ni đã phải tạm trú tại 
Chùa Giác Hoa. Hội Đồng Liên 
Tôn ngày càng bị đàn áp mãnh 
liệt, điển hình là Phật Giáo Hòa 
Hảo bị cấm tổ chức lễ tưởng niệm 
Đức Huỳnh Giáo Chủ. CTS Hứa 
Phi thuộc Cao Đài chơn truyền đã 
bị công an sách nhiễu đến phải bị 
liệt nửa người. Các tôn giáo Phật 
Giáo, Công Giáo, Tin Lành đều 
sự đàn áp tương tự. Hòa Thượng 
đề nghị với phái đoàn của quốc 
gia dân chủ hôm nay những thỉnh 
nguyện như sau:

1. Thường xuyên theo dõi 
tình trạng vi phạm nhân quyền 
của chế độ Cộng Sản độc tài toàn 
trị tại Việt Nam. Việc viện trợ 
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cho một chế độ độc tài bất chính 
và bất công cần được cân nhắc 
cẩn thận, nếu không sẽ trở thành 
tiếp sức cho sự độc tài và tàn ác.

2. Đặt điều kiện nhân quyền 
khi bang giao với nhà nước Việt 
Nam trên mọi phương diện; 
cần có những biện pháp chế tài 
(như đựa vào danh sách CPC tại 
Hoa Kỳ chẳng hạn) khi Hà Nội 
có những vi phạm nhân quyền 
nghiêm trọng.

3. Áp dụng Đạo luật Nhân 
quyền Toàn cầu Magnitsky (mà 
hai nước Canada và Hoa Kỳ đã 
đã thiết lập), để răn đe giới cầm 
quyền tại Việt Nam vốn liên tục 
áp bức các công dân, các tổ chức, 
các tôn giáo để tước đoạt tài sản 
của người dân rồi chạy sang các 
nước phương Tây hưởng thụ.

4. Chỉ có những người dân 
Việt Nam yêu chuộng công lý 
và sự thật, chỉ có chính quyền 
Việt Nam tôn trọng nhân quyền 
và dân chủ mới là bạn bè của các 

nước dân chủ. Lúc đó, sự giúp đỡ 
cho đất nước Việt Nam mới mang 
lại hiệu quả thực sự và mới được 
toàn dân Việt Nam tri ân lâu dài.

5. Xin giúp cho Phong trào 
Dân chủ Nhân quyền tại Việt 
Nam được thành công để chúng 
tôi được tự do hành đạo, người 
dân được hưởng tự do, dân chủ 
như quý quốc. Xin làm áp lực yêu 
cầu nhà cầm quyền trả tự do cho 
tất cả các tù nhân lương tâm (hiện 
nay có khoảng gần 200 người).

Kế đến, Hòa Thượng đã trao 
bản tường trình bằng Anh và Việt 
ngữ cùng nhiều bản tường trình 
về những vi phạm tôn giáo và 
nhân quyền. Sau đó, từng các vị 
chức sắc đại diện đã trình bày 
trường hợp của tôn giáo mình bị 
bách hại như thế nào.

Bày tỏ cảm tưởng, vị đại diện 
phái đoàn cho biết là đây là lần 
gặp đặc biệt khác hẵn với những 
lần gặp trước đây tại Hà Nội, 
hôm nay được nghe những lời 

trình bày đặc thù hơn, rõ ràng và 
đầy đủ hơn về sự đàn áp các tôn 
giáo độc lập.

Vị đại diện phái đoàn Đức 
cho biết, “kể từ nay quý vị sẽ an 
toàn hơn” nếu có vấn đề gì thì 
cho họ biết ngay.

Cuối cùng, ông Konrad Lax 
đại diện phái đoàn ngỏ lời cám ơn 
các vị Chức Sắc trong Hội Đồng 
Liên Tôn Việt Nam đã không 
quản đường xá xa xôi, những trở 
ngại để đến tham dự buổi gặp mặt 
này.

Buổi gặp mặt kết thúc lúc 
11h cùng ngày.

Ban Báo Chí
Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội 

Hải Ngoại Việt Nam
Lienket.QnHn@gmail.com
Website: Lienketqnhn.org

Đính kèm: Bản Tường Trình 
cùng phái đoàn.
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Thích Đồng Trí

Mùa Hoa Vô Ưu Nở 

Một ngày ấy, Hoa Vô Ưu bừng nở
Niềm hân hoan khắp thế giới ba ngàn
Có bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc
Một vĩ nhân xuất hiện cõi nhân gian.
 
Đi bảy bước, tay chỉ trời, chỉ đất
Trong thế gian không ai sánh bằng “Ta”
Cái “Ta” ấy vốn chính là Tánh Phật
Ngài hiện đang khai thị cõi Ta Bà.
 
Bao chúng sanh vì si mê chấp ngã
Gây não phiền theo vọng nghiệp xoay vần
Bồ Tát Hạnh với Từ Bi Hỷ Xã
Nước Cam Lồ tưới tẩm, nhuận thân tâm.

Vĩ nhân ấy như hoa sen tươi sắc
Trong bùn nhơ lại chẳng vướng hôi tanh
Từ con người nhờ tu hành chứng đắc
Phật, Như Lai, bậc trọn giác, trọn lành.
 
Ánh Từ Quang thuở sao Mai sáng tỏ
Mãi chiếu soi khắp thế giới mười phương
Để chuyển hóa nhân gian thành Tịnh Độ
Chuyển khổ đau, đắc an lạc, Niết Bàn.
 
Nay thế giới bao nhiễu nhương rối loạn
Tham sân si còn đầy dẫy ngập tràn
Giết hại nhau trong tị hiềm, phe đảng
Xâu xé nhau, phỉ báng, đọa lầm than.

 
Cõi ngũ trược nghiệp chúng sanh ràng buộc
Con tâm thành đảnh lễ bậc Y  Vương
Chúng sanh bệnh trầm kha chờ thang thuốc
Giải trừ căn độc tố thấm tuỷ xương.
 
Hồn hoang lạc trong bụi đời vất vưởng
Nhìn cành hoa chợt nhớ cánh vô ưu
Bao gánh nặng âu lo liền đặt xuống
Kề toà sen, chiêm ngưỡng đức Phụ Từ.
 
Trước Như Lai, con cúi đầu đảnh lễ
Nguyện rửa trừ điều xấu tệ trong con
Nguyện vâng hành lời Pháp nhũ sắt son
Nguyện cho đóa Vô Ưu còn tái hiện.
 
Với ngã chấp lao vào vòng tranh chiến
Với si mê ham ngụy biện vần xoay
Với tham sân thiêu đốt thế gian này
Chúng sanh cứ đưa nhau vào hủy diệt.
 
Nguyện trí giác sáng soi điều thấy biết
Gương Từ Bi lồng lộng chốn nhân gian
Khắp nơi nơi rạng rỡ Ánh Đạo Vàng
Chúng sanh giới đồng tu hành thành Phật.

Mùa Phật Đản PL 2562
Chùa Viên Quang, Ohio, Hoa Kỳ
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

CỬ HÀNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2562
TẠI TỔ ÐÌNH QUỐC ÂN - HUẾ

Đại Lễ Phật Đản PL. 2562 tại Tố Đình Quốc Ân - Huế

Sáng ngày Rằm tháng Tư năm 
Mậu Tuất (29/5/2018), Tăng 

Đoàn GHPGVNTN long trọng cử 
hành Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 
2562 tại Tổ Đình Quốc Ân- Huế.

Buổi lễ dưới sự chứng minh 
của Trưởng Lão Hòa Thượng 
Thích Thiện Hạnh – Thượng thủ 
Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất, Hòa 
Thượng Thích Không Tánh – 
Phó Viện Trưởng HĐĐH – kiêm 

Trưởng Ban Tổ Chức Phật Đản, 
Hòa Thượng Thích Chí Thắng – 
Phó Viện Trưởng, Hòa Thượng 
Thích Chơn Phương – Tổng Ủy 
Viên Tăng Sự, Hòa Thượng Thích 
Chơn Niệm – Tổng Ủy Viên 
Thanh Niên, Hòa Thượng Thích 
Thiện Tánh – Tổng Thư Ký, cùng 
với sự tham dự của chư Tăng và 
Phật Tử tại Thừa Thiên Huế, Chư 
Tăng và Phật Tử hai tỉnh Quảng 
Trị và Đà Nẵng do Thượng Tọa 

Thích Từ Giáo và Thượng Tọa 
Thích Thiện Phúc dẫn đầu cùng 
về tham dự lễ.

Buổi lễ dưới sự điều hành của 
Hòa Thượng Thích Khế Viên và 
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ.

Buổi lễ diễn ra vô cùng trang 
nghiêm trầm hùng, giữa không 
khí nhã nhạc hòa minh, hương 
trầm quyện tỏa, cùng với lòng 
thành kính của người con Phật 
kính dâng lên đức Thế Tôn nhân 
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ngày Khánh đản.
Ban Tổ Chức đã thành kính 

cung thỉnh Hòa Thượng Thích 
Không Tánh – Phó Viện Trưởng 
kiêm Trưởng Ban Tổ Chức cung 
tuyên thông điệp Phật Đản PL. 
2562 của Đức Thượng Thủ Tăng 
Đoàn GHPGVNTN.

Hòa Thượng Thích Chí Thắng 
– Phó Viện Trưởng tuyên đọc 
Thông Bạch Phật Đản PL. 2562 
của Hòa Thượng Viện Trưởng.

Sau cùng Hòa Thượng Thích 
Thiện Tánh đã phát biểu cảm tạ 
của Ban Tổ Chức gửi đến Chư 
Tăng và Phật tử.

Hòa Thượng phát biểu rằng: 
“Chư Tăng và Phật tử về đây 
được sáng hôm nay, đã vượt qua 
rất nhiều khó khăn, để mới về 
tham dự Đại Lễ được, nên BTC 
vô cùng tán thán tinh thần vô úy 
và hộ đạo của tất cả mọi người.”

Mặc dù lực lượng an ninh 
canh gác tại Lễ Đài chính rất 
đông, nhưng chư Tăng và Phật tử, 
bằng với tinh thần vô úy và bất 
khuất đã cùng nhau về tham dự 
lễ với Chư Tôn Đức Tăng Đoàn.

Sau đây là một số hình ảnh 
tiêu biểu của ngày Đại Lễ Phật 
Đản Phật lịch 2562 tại Tổ Đình 
Quốc Ân - Huế.
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TĂNG ÐOÀN THỪA THIÊN - HUẾ 
TRANG NGHIÊM LỄ  THỌ  AN CƯ

Sáng sớm ngày 14 tháng 5 
năm Mậu Tuất (28/5/2018) Tăng 
Đoàn Thừa Thiên Huế đã trang 
nghiêm cử hành Lễ Thọ An Cư tại 
Giới Trường Linh Quang - Huế.

Quang lâm chứng minh có 
Đức Thượng Thủ - Trưởng Lão 
Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, 
cùng chư tôn đức Ban Điều Hành 
Tăng Đoàn và chư tôn đức các 

Chùa trực thuộc Tăng Đoàn tại 
trú xứ Thừa Thiên Huế.

Từ 06g00 sáng, Chư tôn thiền 
đức đã vân tập về tại Giảng đường 
Chùa Linh Quang, họp Tăng cho 
buổi Lễ Thọ An Cư.

Tại buổi họp, Chư Tăng đã 
cung thỉnh Đức Thượng Thủ làm 
Luật Sư Y Chỉ cho chư Tăng 
trong ba tháng an cư kiết hạ. 

Cung thỉnh Hòa Thượng Thích 
Chí Thắng là Vị Chủ Pháp Sự cho 
buổi thọ an cư. 

Sau buổi họp, Chư Tăng và 
Phật tử vân tập tại Giới trường. 
Tiền phương tiện, thuyết giới cho 
hai chúng Thập Thiện và Bồ Tát 
tại gia, sau cùng là Lễ Thọ An Cư 
của chư Tăng. (SAU ĐÂY LÀ 
PHẦN HÌNH ẢNH)
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ĐẠI  LỄ  PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2562 TẠI  CHÙA DIỆU PHÁP

Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 
2562 đã được tổ chức vào lúc 10 
giờ sáng Chủ Nhật ngày 27-5-
2018 trong khuôn viên Chùa Diệu 
Pháp ở địa chỉ 311 E. Mission Rd, 
thành phố San Gabriel, tiểu bang 
California.

Buổi lễ được bắt đầu bằng 
thời pháp thoại của Chư Tôn Hòa 
Thượng Thích Viên Đạt, Hòa 
Thượng Thích Tâm Vân, Đại Đức 
Thích Huệ Hải và Đại Đức Thích 
Ấn Minh về ý nghĩa của Đại Lễ 
Phật Đản.

Điều hợp chương trình có đạo 
hữu Thái Tú Hạp cùng GS Vân 
Bằng, MC. Minh Phượng - Radio 
Bolsa và MC. Ái Cầm - Saigon 
Times bắt đầu bằng nghi lễ Chào 
Quốc Kỳ Việt Nam, Hoa Kỳ và Phật 

Giáo Kỳ và phút mặc niệm do Ban 
Đạo Ca Chùa Diệu Pháp đảm trách. 

Buổi lễ dưới sự chứng minh của 
Hòa Thượng Thích Viên Lý - Chủ 
Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại, Trụ Trì Chùa Diệu Pháp, 
Viện Chủ Chùa Điều Ngự; Hòa 
Thượng Thích Viên Đạt - Viện Chủ 
Chùa Giác Nguyên; Hòa Thượng 
Thích Tâm Vân - Phó Tổng Thư 
Ký Hội Đồng Giáo Phẩm; Hòa 
Thượng Thích Viên Huy - Phó 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 
kiêm Tổng Vụ Trưởng Xã Hội, 
Trụ Trì Chùa Điều Ngự; Thượng 
Tọa Thích Thanh Nguyên - Phó 
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo 
Dục Tăng Đoàn GHPGVNTN-
HN; với sự tham dự của chư Tăng, 
Ni, Gia Đình Phật Tử, Liên Đoàn 

Cựu Huynh Trưởng GĐPT và quý 
Phật Tử Chùa Diệu Pháp và Chùa 
Điều Ngự; và cùng với sự tham 
dự của chư Tăng, Ni của Tịnh 
Thất Westminster, Làng A Di Đà, 
Tu Viện Phật Ân, Lotus Temple, 
Chùa Liên Hương,…

Quan khách có sự hiện diện 
của Chánh Án Nguyễn Trọng 
Nho và phu nhân GS Vân Bằng, 
BS. Lê Hồng Sơn và phu nhân 
Thu Thủy, Nhạc Sỹ Võ Tá Hân 
và phu nhân, Cựu Đại Tá Nguyễn 
Văn Quý - Chủ Tịch Hội Cựu Tù 
Nhân Chính Trị Nam California, 
Bà Lý Đại Nguyên, Ông Võ Đình 
Tấn - Cựu Phó Tỉnh Trưởng Quảng 
Ngãi, Nhiếp Ẩnh Gia Phạm Chinh 
- IBC-TV, Nhiếp Ảnh Gia Hàng 
Quốc Dân - Saigon Times,...
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HÌNH ẢNH TANG LỄ 
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN THÀNH

Hòa Thượng Thích Viên 
Thành - Phó Chủ Tịch Hội 
Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ 
Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng 
Đoàn Giáo Hội PhậtGiáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại, 
Viện chủ Chùa Diệu Pháp và 
Phương trượng Chùa Điều Ngự, 
California, Hoa Kỳ đã viên tịch 
ngày 20 tháng 03 năm 2018. Tang 
Lễ đã tổ chức từ ngày 03 tháng 04 

năm 2018 đến ngày 05 tháng 04 
năm 2018.

Lần lượt, quý Tôn đức Tăng Ni 
trong Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại từ các tiểu xa gần 
cùng về chùa Diệu Pháp và Điều 
Ngự để cùng chung lo Tang lễ 
và tiễn Ngài lần cuối. Môn đồ 
Pháp quyến xuất thân từ Tổ Đình 
Thập Tháp Bình Định cũng sắp 
xếp sang Hoa Kỳ tiễn đưa Hòa 

thượng. Điện thư phân ưu từ khắp 
nơi trên thế giới liên tiếp gởi về. 
Từ trong linh đường, trai đường 
cho đến dọc sân chùa Diệu Pháp, 
khắp nơi đều treo đầy câu đối, 
phướng liễn và vòng hoa phúng 
viếng của các tự viện, đoàn thể, 
và cá nhân khắp nơi. Một không 
khí bận rộn, nhưng trang nghiêm, 
trầm lắng bao phủ chủa Diệu 
Pháp trong những ngày này. 
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TỊNH NGHIỆP ÐẠO TRÀNG AN CƯ KIẾT HẠ NĂM MẬU TUẤT
TẠI TỔ ĐÌNH THẬP THÁP - AN NHƠN, BÌNH ĐỊNH

Thích Viên Chơn

S áng hôm nay, ngày 18/4/
Mậu Tuất, khí trời dịu mát 
sau những cơn mưa đầu 

hạ. Chư Tăng thuộc môn hạ Tổ 
đình Thập Tháp, chư Tăng trụ trì 
các tự viện lân cận như thông lệ 
hàng năm tập trung về Tổ Đình 
Thâp Tháp nhất tâm cung thỉnh 
Đức hòa thượng Thích Thiện 
Hải - Viện chủ Tân An Tự, thị xã 
An Khê làm Chứng minh. Hòa 
thượng Thích Viên Định - trụ trì 
Tổ đình Thâp Tháp làm Thiền 

chủ cho Đạo tràng tịnh nghiệp an 
cư trú xứ Tổ đình Thập Tháp. 

Năm nay tại trú xứ an cư có 
49 hành giả Tỳ kheo vân tâp vê 
làm lê Kiết giới, trong đó tùng hạ 
28  vị và 4 Sa di tập sự. Sau nghi 
thức kiết giới an cư, lễ tổ, đảnh lễ 
HT Chứng minh, HT Thiền Chủ. 
Đại chúng có cuộc họp tại Đông 
đường để thông qua thiền môn qui 
luật, thời khoá tu học, phân ban 
chức sự, mời chư Tôn đức tham 
gia thuyết giảng cho Đạo tràng Bát 

quan trai giới, tham gia giảng dạy 
tăng chúng tại Tổ Đình. Được biết, 
chiều cùng ngày, chúng Bát quan 
trai và Gia đình Phật tử họp phân 
ban trai soạn để hộ trì và tham gia 
tu tập trong 3 tháng an cư. 

Kính chúc Chư tôn đức thân 
khỏe tâm an, cửu tuần viên mãn, 
phước trí nhị nghiêm. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật. 

Sau đây là vài hình ảnh đính 
kèm:
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Giấc mơ thì không làm chủ được 
Thi thoảng gặp nàng trong mị mơ
Tôi an lạc bằng trái tim vô ngôn
Nàng giống như pháp không phân biệt
Bí mật như bí mật truyền rỉ tai.
Nếu biết tôi yêu nàng đến thế
Có lẽ nàng không ảo thuật tình yêu.

Milarepa hát
"Nghiệp thì giống như thác nước
Không bao giờ chảy ngược lên trên."
Luật tình yêu giống như chiếc bóng
Bóng của chân người mãi đuổi theo.

2.
Dhampa Sangje hát cho Milarepa nghe
Giáo lý "Làm Vơi Tất Cả Muộn Sầu":
"Biến tất cả nghịch cảnh thành vận tốt
Bất cứ ý nghĩ ngông cuồng nào nổi lên
Chỉ cảm thấy vui...
Bất cứ gặp điều gì, chỉ thấy an lạc."
Milarepa đáp lại 
"Khúc Hát Của Người Điên"
Ví những pháp tu là quỷ làm điên
"Những con quỷ Tâm và Khí
Đã khiến tôi, Milarepa, điên."
"Tôi có nhiều bệnh,
Và tôi đã chết nhiều lần.
Chết những thành kiến của tôi
Trong lãnh vực mênh mông của thấy."
(Dĩ nhiên hai người hát xướng rất dài)

“Vơi tất cả sầu muộn”
“Khúc hát của người điên”
Anh mượn để thơ mộng hát em nghe
Vì mong em vơi tất cả muộn sầu
Gặp bất cứ điều chi, em đều an lạc.

* Câu thơ chữ nghiêng trích "Đạo Ca Milarepa", Tg: Mila 
Grubum, dịch giả Đỗ Đình Đồng, Việt Nalanda Foundation, 
2013)

Milarepa Hát 

1.
Milarepa hát
"Đời người giống như
Một tên trộm chui vào căn nhà trống." *
Tôi thấy - tình yêu giống như ảo thuật
Những xảy ra chỉ lừa mắt
Cuối cùng là sự thật ngẩn ngơ
Một trái tim hoang trống vắng lạnh lùng.

Milarepa hát
"Tuổ i trẻ giống như hoa mùa hè
Bỗng chốc tàn tạ."
Tôi thấy - tình yêu giống đóa hoa
Nở đẹp thơm rồi tàn úa.

Khi cái chết đến, Milarepa hát
"Giống như cái bóng của cây lúc mặt trời lặn
Nó chạy nhanh và không ai ngừng nó được."
Tình yêu - khi chết thật bất ngờ 
Giống như sóng thần chụp đến 
Tiêu diệt mọi sinh thái tàn hoang
Tâm hồn trở thành bình địa.

Milarepa hát
"Khoái lạc là tạm thời giống như tắm nắng
Cũng tạm thời như những cơn bão tuyết
đến không báo trước."
Cuộc sống thì tự sinh tự diệt
Yêu thì tự phát
Tập tu cũng tự nguyện tự hành
Tôi bước qua bên kia bờ ngôn ngữ
Nhìn thấy bình đẳng tính của nhị nguyên
Không còn phân biệt nên an lạc
Cô độc là phương tiện làm thơ
Im lời là tu dưỡng trí tuệ
Sống hiền lương là nguyện quyết tin.

LÊ GIANG TRẦNL
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TÌM SỰ AN TRÚ NỘI TÂM
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HOẰNG PHÁP, TRƯỚC SỰ THÁCH ĐỐ 
CỦA THỜI ĐẠI MỚI

Hiểu Biết Về Vô Thường 
Dẫn Đến Hạnh Phúc

BÀI LEO TRANG XEM TIẾPBÀI LEO TRANG XEM TIẾP

đảm có dòng chuyển hóa tốt đẹp bắt đầu đi tới. Đây 
là điều quý giá của con người: chúng ta có thể ảnh 
hưởng một cách linh động vào sự sống tương lai của 
chính chúng ta bằng cách áp dụng trí tuệ biện biệt 
trong sáng vào mọi hành vi của thân, khẩu và ý của 
chúng ta. Sử dụng và trau dồi trí tuệ biện biệt này là 
để khai dụng ngay nơi bản chất cốt lõi của đời sống 
con người.

CHÚ THÍCH - Đức Dalai Lama đã giảng bài pháp này ở 
New Delhi, Ấn Độ, vào đầu năm 1960. Được Ngài Losang 
Chopel và Glenn H. Mullin chuyển dịch sang Anh Ngữ 
trong văn bản Teachings at Tushita và được xuất bản năm 
1981. Sau đó bài giảng này được xuất bản trong văn bản 
Teachings From Tibet của nhà xuất bản LYWA năm 2005. 

trong mạng lưới giao tiếp với thế giới, chúng ta sẽ 
đánh mất tinh thần Đại nguyện cứu độ chúng sinh 
vô biên trong vũ trụ vô cùng. Vận dụng kiến thức 
thời đại, nắm vững giáo lý, đầy đủ niềm tin, nguyện 
lực và sự can đảm để bước vào một thế giới mới, 
chúng ta sẽ phải đối mặt với những vấn nạn của 
nhân loại liên quan đến thế giới như kinh tế, chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc, chiến tranh, sự phá hủy 
văn hóa, nhân quyền, sinh thái, ly dị và tình trạng 
phá thai v.v… đây cũng là chủ đề chính mà những 
nhà hoằng pháp hiện đại phải đối mặt và trình bày 
những phương pháp cụ thể để giải quyết vấn đề một 
cách thích ứng khi thâm nhập vào một thế giới mới.

Mỗi người Phật tử là một hạt chuỗi vàng trong 
xâu chuỗi từ bi và trí tuệ của Đức Phật, bất kỳ ai 
cũng có cơ hội để mang lại ánh sáng của Đức Phật 
đi vào thế giới mới. Chỉ cần chúng ta phát khởi bồ 
đề tâm và lập đại nguyện kiên cố thì chúng ta có thể 
vượt qua mọi thách đố của thời đại để phát huy vai 
trò tối thắng của Đạo Phật trước sự khủng hoảng 
trầm trọng của con người hơn bao giờ hết.

nó. Căn bản nầy có mặt ở trong mỗi chúng ta. Nó 
đem ta vào đời, giữ ta sinh tồn và đem ta về cõi chết. 
Chứng ngộ nó có nghĩa là buông xả hết tất cả những 
bám víu, mong cầu được hiện hữu, hay được là ‘một 
ai đó’. Do đó, chỉ khi nào chúng ta thôi không bám 
víu, khát khao hiện hữu và khẳng định bản ngã, thì 
ta mới thực sự tìm được sự nghỉ ngơi. Ở đây không 
nói là ta phải khinh rẻ hoặc ruồng bỏ bản thân - vì 
điều này cũng tệ chẳng khác chi sự luyến ái cái ngã. 
Mà đúng ra là, qua thiền định ta sẽ dần nhận ra sự 
hình thành của bản ngã như thế nào bên trong ta.

Ngay khi chúng ta có thể ngưng các vọng niệm, 
ta sẽ có cơ hội để cảm nghiệm một tầng thức mới 
của cuộc sống nội tại – có nghĩa là cuộc sống nội tại 
mà chúng ta đang theo đuổi là một chứng nghiệm 
sống chứ không phải là một quá trình tư duy. Việc 
ngưng các vọng niệm là bước đầu tiên, chỉ cho ta 
nơi đâu để tìm ra được sự thật sâu xa hơn. Đồng 
thời ta cũng có thể chuẩn bị cho sự chứng nghiệm 
đó bằng cách hướng dẫn tư tưởng của ta đến sự thật 
là tất cả những gì đang xảy ra cho ta và quanh ta 
đều vô thường. Bằng cách kiên trì tự nhủ mình như 
vậy, dần dà ta có thể cảm nghiệm được sự đến và đi 
của mọi việc.

Để nhớ những gì ta biết thì cũng đơn giản thôi. 
Nhưng làm chủ được nó có nghĩa là ta phải kinh 
qua những gì ta biết, thì không đơn giản như thế 
–  dù là trên đời luôn có một số người có khả năng 
siêu việt này. Ta không cần phải chuyên tâm vào 
một niềm tin, một tôn giáo, triết lý hay tâm lý nào, 
ta chỉ cần để ý chính mình thôi. Có gì đơn giản hơn 
thế phải không? Tưởng là như vậy song thực ra đây 
lại là một điều rất khó làm. Còn gì thú vị hơn là tự 
quan sát mình phải không? Nhưng phần đông đều 
thích dòm ngó người khác. Nếu ta xem những gì 
ta quán sát được như đang xem một cuốn phim thì 
việc quan sát chính mình chắc chắn là một cuốn 
phim đáng xem hơn là lấy máy ảnh ghi lại những sự 
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kiện bên ngoài một cách không ý thức.
Như vậy ta đã có lời hứa khả của Đức Phật là 

ta sẽ đạt được hạnh phúc nội tâm, bất kể hoàn cảnh 
bên ngoài. Ta cũng có những quy luật riêng cho con 
đường ta phải theo để tự chứng nghiệm được hạnh 
phúc đó. Sự lợi ích và quan trọng vô cùng của giáo 
lý của Đức Phật không chỉ nằm trong những lời hứa, 
mà còn ở chỗ nó chỉ cho ta cách chứng nghiệm sự 
thật và những gì ta có thể chờ đợi trên con đường 
tu tập.

(Endnotes)
1  Kinh Pháp Cú (Dhammapada), Hòa Thượng Thích 

Minh Châu dịch, NXB. Tôn Giáo – Hà Nội 2000
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THIỀN VÀ THƠ BÀI-CÚ

biến mất vĩnh viễn. Vì vậy, thơ Bài-Cú cố gắng đưa 
ra những hình ảnh thích hợp nhất để làm cho chúng 
ta nhớ lại trực giác ban sơ càng sống động càng tốt. 
Do đó những hình ảnh được đưa ra và sắp xếp trong 
thơ Bài-Cú có thể không được sáng tỏ cho những ai 
mà tâm thức họ chưa được rèn luyện đầy đủ để đọc 
thấu được ý nghĩa chuyên chở trong đó. Như trường 
hợp thể thơ Bài-Cú của Basho, những gì mà hầu hết 
những người mà họ không được giáo dục để thưởng 
ngoạn thơ Bài-Cú, một cách thông thường, có thể 
thấy trong sự liệt kê các đối tượng quen thuộc như 
một ao xưa, một con ếch nhảy vào, và những âm 
thanh phát sinh ra từ đó. Đúng là những đối tượng 
không những chỉ đơn thuần được liệt kê; mà cũng có 
một phần tử thán từ ya và một động từ chuyển động 
tobikomu (nhảy vào). Nhưng tôi e rằng người sơ tâm 
có thể không thể nhận ra điều gì nên thơ linh họat 
trong mười bảy âm tiết nên hơi lỏng lẻo. Và hãy còn 
những gì nơi một sự thật sâu sắc của trực giác được 
phát ra lời nói - một sự thật mà không thể diễn tả như 
vậy rất cảm hứng ngay cả với một mảng đáng sợ của 
các ý tưởng!

Những trực giác tôn giáo thường được truyền 
đạt một cách đơn giản; chúng trực tiếp, những câu 
nói đơn giản mà không lập lờ nước đôi, mặc dù 
trong Thiền chúng ta cũng tìm thấy một số lượng 
lớn các câu nói đầy thi vị, bao gồm cả Bài-Cú. 

Nhưng ngay khi chúng bị phân tích qua kiến thức, 
các triết gia và các nhà thần học phải tranh đua với 
nhau bằng cách viết các văn bản này đến văn bản 
khác về một đề tài. Một cách tương tự, những trực 
giác đầy thi vị và nguyện vọng chuyên chở của các 
nhà thơ Bài-Cú có thể dễ dàng được dịp làm cho lâu 
dài hơn và hoàn chỉnh hơn những bài thơ khi chúng 
được trao đến tay nhà thơ của thể loại khác. Theo 
như nguồn cảm hứng ban đầu được nhắc tới, Basho 
chỉ là một nhà thơ lớn như bất kỳ nhà thơ khác của 
Phương Tây. Số âm tiết không có liên quan gì với 
phẩm chất thực sự của các nhà thơ. Những phương 
tiện đã dùng của các nhà thơ, khá là tình cờ, có thể 
khác nhau, nhưng chúng ta đánh giá sự việc cũng 
như người ta không phải bởi những gì là tình cờ mà 
bởi những gì cơ bản tạo thành ra chúng.

(Trích dịch từ tác phẩm “ZEN and Japanese 
Culture” của D. T. Suzuki)

VẺ ĐẸP PHẬT PHÁP 
“CHÂN-THIỆN-MỸ”

khác – cụm đá, gốc cây, lùm hoa hoặc góc cảnh ấy 
phải nói lên một số đức tánh nội tâm. Ví dụ: Vững 
chãi, tự tin, trầm mặc, tự nhiên, ấm cúng, bản lãnh, 
hạo khí, cô đơn nhưng không cô độc, thanh bình, 
tĩnh lặng, êm đềm, dân dã…

Thật sự là nghệ thuật thiền thì bàn tay con người 
tham dự vào tác phẩm phải biết che giấu đi. Che 
giấu bớt hai bàn tay khi sáng tạo tác phẩm mới chính 
là nghệ thuật cao diệu nhất. Trong đời sống chúng 
ta cũng vậy, khi giao tiếp, ứng xử, hành động, phải 
biết giấu cái bản ngã của mình đi. Càng giấu đi cái 
bản ngã thì cái đẹp thiên nhiên, tự nhiên càng hiện 
rõ. Giáo pháp của đức Phật là giáo pháp “vô ngã”, 
không có “ta”, không có “ngã tính”. Thiên nhiên 
vạn hữu cũng thế, nhờ không có “ngã tính” nên mới 
có xuân, hạ, thu, đông, nắng, mưa, mây mù, sương, 
gió… Nhờ không có “ngã tính” nên hoa nở, hoa tàn, 
lá vàng, lá xanh thảy đều tự nhiên… Vậy thì người 
học thiền phải thấy được cái thiên biến vạn hóa đó 
để cùng sống, cùng làm việc, cùng thở với muôn 



204 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 6 - 2018  

cùng! Thiên nhiên vạn vật tuy “vô thường, vô ngã” 
mà không đưa đến khổ; chính cái “vô thường, vô 
ngã” của chúng ta, của cái giận hờn, thương ghét 
này mới đưa đến khổ. Đó là sự thật muôn đời mà 
người học Phật nào cũng phải thấy biết và liễu ngộ. 
Đây có thể gọi là cái đẹp vô ngã.

Những nét khái quát về cái đẹp qua nghệ thuật 
sống, nghệ thuật thiền là như vậy. Tuy nhiên, trước 
hết chúng ta cần phải phát triển những cái đẹp đó ở 
trong lòng mình hầu đem đến an vui, hạnh phúc cho 
vợ chồng, con cái, thân hữu, quyến thuộc, bè bạn 
tương lân… thì mới xứng đáng là một người con 
Phật. Cái tâm nhẹ nhàng, trong sáng, điềm đạm, vô 
vi, tự nhiên, thiên nhiên… mới là miền đất cho cái 
đẹp nẩy mầm, sinh trưởng. Ngược lại, cái tâm lăng 
xăng, bận rộn, toan tính thiệt hơn thường bị đánh 
mất cái đẹp! Như khi qua đây, ngài Viện chủ có 
nói một câu mà tôi rất tâm đắc “Khi xây dựng chùa 
này, biết bao nhiêu công việc này nọ, tôi phải toan 
phải tính nên tôi thấy tâm tôi nó hư… sau này tôi 
phải điều chỉnh nó lại”. Bởi vậy, khi chúng ta khởi 
tâm làm việc gì to hay nhỏ, cái tâm nó chạy theo 
công việc, chạy theo toan tính được hơn thì mới biết 
nó hư như thế nào. Bản thân tôi có lần làm một xí 
nghiệp mây tre xuất khẩu, chừng trên dưới 300 công 
nhân. Vậy là tôi cứ chạy theo kế hoạch, chạy theo 
tiền bạc làm cho cái tâm của tôi cũng hư như thế. 
Do vậy, trên 25 năm nay, tôi không bao giờ đề cập 
đến vấn đề làm ăn kinh tế và cũng không bao giờ 
kêu gọi tiền bạc để làm cái này cái kia nữa. Nhân 
duyên sao thì tu tập như thế, phát sanh việc này, 
việc nọ cứ tùy duyên thuận pháp mà sống vậy. Đây 
cũng là một cái đẹp khác nữa.

Hôm nay, nhân duyên lớn gặp quý vị, nhất là 
ngài Hòa thượng viện chủ đã mở rộng tấm lòng, 
cùng thầy Nguyên Tạng đã tạo cho chúng ta có 
được một không gian sinh hoạt tinh thần hữu ích 
này. Đấy là một cái đẹp mà chúng ta phải cảm nhận. 
Cuối cùng, xin cảm ơn chư vị đã lắng nghe thời 
pháp. Tôi chỉ là người học Phật đi trước, quý vị là 
người đi sau, chúng ta cùng dắt dìu nhau trên con 
đường tu học, tìm thấy được cái vẻ đẹp muôn đời 
của Phật pháp, đấy là hạnh phúc khó kiếm, khó tìm 
trên cuộc đời này.

Xin chào tất cả chư Phật tử!

MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

(Pháp thoại Giảng tại Tu Viện Quảng Đức, 
Melbourne, Australia ngày 10-1-2016)

CHUNG QUANH CHỮ NGHIỆP

Tiếp theo trang 103
thiện nhỏ mà không làm, đừng tưởng việc ác nhỏ 
mà làm. Việc ác là việc gây nên hậu quả bất an cho 
người. Làm việc thiện luôn phải nhớ phải là vô ngã. 

Trong đời sống, Thiện và Ác luôn song hành, 
đó là cặp tương sinh và cùng là tương khắc. Việc 
lựa chọn Thiện – Ác là việc quyết định qủa nghiệp. 
Người hành thiện, là đang tích đức sẽ là chủ nợ. 
Kẻ hành Ác là con nợ. Tất cả đều phải đối diện với 
Luật Nhân Quả Nghiệp Báo. Thực hiện điều Thiện 
là đang trên hành trình Bồ Tát Đạo.

LỜI PHẬT DẠY

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

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

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