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Thưa bạn đọc,
Cách đây 2646 năm, vì lòng từ bi, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích 

Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh để cứu độ muôn loài. 
Sự thị hiện của Đức Phật giữa bối cảnh xã hội có nhiều bất công, 
thiếu bình đẳng và dẫy đầy thống khổ trong thời Ấn Độ cổ đại đã 
được định hình bởi các hệ tư tưởng và giáo lý do Đức Phật khai thị. 

Đức Phật đã không chỉ đến với thế giới nhân loại bằng hình hài 
của một con người siêu việt mà còn bi mẫn giáo hóa không mệt 
mỏi để bảo đảm rằng sự có mặt của Ngài là cho và vì phúc lợi lâu 
dài của tha nhân. Đó là bức thông điệp mang ý nghĩa triết lý sâu 
sắc nhất đối với sự thị hiện đản sanh của Đức Phật. 

Là một nhà đại cách mạng vô tiền khoáng hậu, một nhà giáo 
dục kỳ vĩ, một bậc đại đạo sư siêu xuất nhưng có một đời sống 
dung dị, thanh tịnh, phạm hạnh bậc nhất. Đức Phật được coi như 
một vị cứu tinh của nhân loại, với giáo pháp thậm thâm vi diệu, 
Ngài đã dạy mọi người cách thích ứng với các giải pháp mà Ngài 
đề xuất một cách linh hoạt qua nhiều phương tiện thiện xảo thù 
thắng.

Mặc dù Đạo Phật là Đạo xuất thế, tuy nhiên điều đó không 
có nghĩa là mọi người phải tách mình ra khỏi thế giới hiện thực, 
ngược lại phải “đồng sự” và “lợi hành” đồng lúc với việc “hành 
giải tương ưng”.

Kỷ niệm về ngày Đản Sanh của Đức Phật cũng chính là suy 
niệm về những chân lý mà Ngài đã khai thị và, mục đích của sự 
suy niệm là để hành trì vì thiếu hành trì thì mục tiêu tối hậu mà 
chúng ta ước mong đạt đến cũng chỉ là những ước vọng thuần túy. 

Đại dịch Covid 19 vẫn đang còn rất nhiều biến thể phức tạp; 
chiến trận tại Ukraine ngày một khốc liệt; tham vọng bành trướng 
lãnh thổ, lãnh hải, nạn độc tài, cuồng tín, bạo lực v.v… ngày một 
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Tăng Điệp Phật Đản Phật lịch 2566-DL 2022 

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật,
Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính thưa toàn thể quý Cư sĩ Phật tử khắp nơi trên thế giới,

Một lần nữa, mùa trăng tròn Phật Đản lại trở về với người con Phật khắp nơi trên thế giới. Là 
đệ tử Phật, tất cả chúng ta đều hướng về đức Phật, thành kính tưởng niệm ngày đấng Từ Phụ Bổn 
Sư Thích-ca Mâu-ni thị hiện ra đời. Đức Phật ra đời vì lòng đại bi cứu khổ độ sinh, đem tuệ giác 
vô thượng soi sáng vô minh tăm tối, nhằm giúp chúng sinh cứu cánh được giải thoát, giác ngộ như 
Ngài. 

Sau gần hai năm, Tăng Đoàn GHPVNTN Hải Ngoại không thể tổ chức Đại Lễ Phật Đản chung 
vì tình hình dịch bệnh, nay Tăng Ni và Phật tử chúng ta lại có dịp về lại bên nhau, trong tinh thần 
hòa hợp, thanh tịnh của Tăng-già, chung lòng chung sức làm lễ tưởng niệm và tri ân một cách trang 
nghiêm, long trọng ngày Đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật ra đời. Với tư cách Chủ Tịch 
HĐGP Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm, tôi có đôi lời nhắn 
gởi đến Tăng Ni và Quý Phật Tử khắp nơi nhân ngày lễ trọng đại này. 

Kính thưa đại chúng,
Tăng Đoàn chúng ta là một khối hòa hợp thống nhất, luôn hướng đến mục đích và lý tưởng cao 

thượng là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Cho nên, dù ở bất cứ thời kỳ và hoàn cảnh nào, 
chúng ta cũng không được quên mục đích và lý tưởng cao cả trên. Vì vậy, nhân ngày Phật Đản, tôi 
chân thành kêu gọi tất cả thành viên Tăng Đoàn, dù xuất gia hay tại gia, phải sống với tinh thần 
tương thân tương kính, vô ngã vị tha, từ bi hỷ xả, để cùng nhau gánh vác Phật sự, giúp cho sự phát 
triển và lớn mạnh của Tăng Đoàn, nhằm thật hiện mục đích và lý tưởng cao thượng nói trên. 

Kế nữa, tôi kêu gọi sự tinh tấn tu học của tất cả thành viên Tăng Đoàn. Là người con Phật xuất 
gia, gọi là sa-môn, có nghĩa “cần tức”. ‘Cần’ là tinh cần tu tập ba môn vô lậu học: giới định tuệ. 
‘Tức’ là chấm dứt ba độc phiền não: tham sân si. Có tinh tấn tu tập và hành trì như vậy, chúng ta 
mới mong xuất phiền não gia, xứng đáng khoác lên mình y ca-sa, làm Trưởng tử Đức Như Lai, 
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đóng vai trò lãnh đạo quần chúng. Còn người Phật tử tại gia phải phát tâm tu bốn hạnh căn bản. Đó 
là: (1) Thân cận thiện tri thức, (2) lắng nghe Giáo Pháp, (3) tư duy nghĩa lý, (4) y giáo tu hành. Lại 
nữa, không luận là xuất gia hay tại gia, chúng ta đều phải phát Bồ-đề tâm, thật hiện Bồ-tát nguyện 
ngay trong hiện đời, bằng cách hộ trì Tam Bảo, hoằng Pháp lợi sinh, duy trì mạng mạch Chánh 
Pháp, để đền đáp ân đức vô lượng của đức Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca. 

Kính thưa đại chúng,
Thế giới luôn động loạn vì cọng nghiệp sâu dày của tất cả chúng sinh. Đại dịch virus Corona 

trên thế giới vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, nhưng lại có biết bao thiên tai, nhân họa xảy ra cho 
nhân loại. Hiện nay, ở đâu đó trên thế giới, bom vẫn rơi, đạn vẫn nổ, thây người vẫn gục đổ vì 
chiến tranh bạo lực! Thiên tai như động đất, bão lụt, núi lửa đang bùng phát, cướp đi sinh mạng 
của hàng ngàn người trên thế giới!

Vì vậy, trong ngày Đại Lễ Phật Đản thiêng liêng này, chúng ta hãy trải tâm từ, hướng về tất 
cả chúng sinh khổ đau, hướng về nạn nhân của thiên tai nhân họa trên thế giới mà thành tâm cầu 
nguyện. Chúng ta cầu nguyện đại dịch, thiên tai... không còn, chiến tranh chấm dứt, hòa bình trở 
lại, cho người dân khắp nơi được sống an lạc, không còn sợ hãi, khổ đau. Chúng ta lại phát Bồ-đề 
tâm, thệ nguyện dấn thân phụng sự chúng sinh, cúng dường chư Phật, tùy theo khả năng và hoàn 
cảnh của mình để thực hiện Bồ-tát đạo. Tuy nghiệp lực của chúng sinh bất khả tư nghì, nhưng 
Phật lực lại càng bất khả tư nghì! Nguyện lực, tâm lực và công đức lực… của chúng ta cũng bất 
khả tư nghì! Chúng ta tin rằng với sự thành tâm cầu nguyện, tinh tấn tu tập và tinh thần phụng sự 
của mình sẽ góp phần làm vơi nỗi khổ niềm đau, đem lại an lạc hạnh phúc cho mọi người trên thế 
giới. Theo tôi nghĩ, đây là Pháp cúng dường có ý nghĩa nhất, dâng lên cúng dường tri ân đức Từ 
Phụ Bổn Sư Thích-ca nhân ngày Phật Đản Sinh!

Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni khắp nơi, cũng như tất cả quý 
Phật tử và gia đình có một mùa Phật Đản trang nghiêm thanh tịnh, an vui hạnh phúc, và tràn đầy 
ý nghĩa. Đó là mùa Phật Đản của tinh thần hòa hợp, của lòng từ bi và thệ nguyện Bồ-tát phụng sự 
chúng sinh cúng dường chư Phật! 

Nam-mô Lâm-tỳ-ni viên, Vô Ưu thọ hạ, thị hiện đản sinh Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Phật lịch 2566 – Hoa Kỳ, ngày 01 tháng 5 năm 2022
Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

Sa Môn Thích Chánh Lạc
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Chùa Giác Hoa
15/7 Nơ Trang Long - Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn

Phật lịch 2566     Số: 04/HĐĐH/TB/VT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch:

- Chư tôn Giáo phẩm: Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành,

- Các Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN các Tỉnh Thành, Quận, Huyện trên toàn quốc,

- Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni,

- Chư Thiện tín và đồng bào Phật tử các giới,

Kính bạch Chư Tôn đức,
Kính thưa Quý Liệt vị,

Hơn 2600 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung vàng, điện ngọc, giàu sang, quyền quý, 
đi vào rừng vắng, thiền định tu hành, để khai mở con đường giải thoát mọi khổ đau cho muôn loài 
chúng sanh.

Từ đó, giáo Pháp của Đức thế tôn phổ cập khắp nơi. Ngày nay, Liên Hiệp Quốc đã công nhận 
đạo Phật là đạo hòa bình vì giáo lý từ bi, bao dung, bình đẳng của Đức Phật có thể hóa giải được 
mọi hận thù, tranh chấp do những tham vọng, mê lầm gây ra.

Nhưng rất tiếc phần lớn nhân loại đã quay lưng với giáo lý của Ngài, họ chạy theo sự cám dỗ 
của vật chất, của quyền lực, của danh vọng, của tham ái nên thế giới chúng ta ngày càng lún sâu 
vào mâu thuẩn, tranh chấp và hận thù.

Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine hiện nay là sự thất bại của trật tự quốc tế được xây dựng trên 
chủ nghĩa thực dụng mà ở đó quyền lợi và vật chất được tôn sùng quá mức, quyền lực thống trị kẻ 
khác được các siêu cường coi là mục đích tối thượng trong quan hệ giữa các quốc gia - dân tộc.

THÔNG BẠCH
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2566
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Chủ nghĩa thực dụng đã tạo ra sự bất công, bất bình đẳng giữa các quốc gia, các dân tộc, và đây 
là nguyên nhân của chiến tranh.

Hiện tại và tương lai nhân loại phải đối mặt với hiểm hoạ chiến tranh toàn cầu, mà trong cuộc 
chiến toàn cầu sẽ không có người thắng, sinh mệnh và nền văn minh của toàn nhân loại chưa bao 
giờ bị đe doạ như ngày nay.

Giáo lý từ bi, bình đẳng, nhân ái và trí tuệ của Đức Phật có thể hoá giải nguy cơ này của nhân 
loại, nhưng nhân loại ngày hôm nay giống như những kẻ khờ ôm viên ngọc quý trong đó mà lại 
đi ăn xin!

Phật Đản năm nay lại về với chúng ta trong hoàn cảnh từ trong nước ra đến thế giới đã xãy ra 
nhiều vấn nạn đau thương:

Trong nước, Nhà cầm quyền vẫn tiếp tục đường lối cai trị độc đoán với mục đích giữ đặc quyền 
đặc lợi cho giai cấp thống trị, điều này tạo ra sự bất công, bất bình đẳng và phá vỡ sự hài hoà xã 
hội, vẫn tiếp tục chính sách của “bên thắng cuộc”, Điều này làm lòng dân ly tán vì sự phân biệt 
Bắc-Nam. Cho nên kể từ tháng tư năm 1975 đến nay sự thống nhất về lãnh thổ và chính trị đã 
không tạo nên sự thống nhất lòng người.

Đảng cộng sản Việt nam không kế thừa được truyền thống lãnh đạo của tiền nhân, nhất là thời 
Lý – Trần, hai triều đại thịnh trị của dân tộc, đó là xiển dương tinh thần từ bi, trí tuệ, bình đẳng và 
bao dung của Phật giáo.

Với tinh thần Phật giáo, cộng với giá trị tự do dân chủ nhân quyền sẽ tạo nên một xã hội văn 
minh, tử tế và hài hoà.

Cục diện chính trị quốc tế hiện nay vô cùng phức tạp với những toan tính của các siêu cường, 
Nhà cầm quyền cần sự tỉnh táo, thức thời và phải có tầm nhìn xa trông rộng, không để bị lôi cuốn 
vào tranh chấp của các bên khi không liên quan đến quyền lợi dân tộc.

Hãy dân chủ hoá đất nước để Việt nam tiến bộ, chống tham nhũng để nguồn lực quốc gia không 
bị thất thoát, trọng dụng hiền tài để chấn hưng nguyên khí quốc gia, thỉnh ý và tôn trọng lời khuyên 
của các vị lãnh đạo tôn giáo để tránh những sai lầm cực đoan, lâp diễn đàn Diên Hồng để lắng nghe 
ý kiến của các thiện tri thức, từ đó tìm ra phương pháp giữ nước và kiến thiết đất nước.

Đó là cách xây dựng nội lực để ứng phó với diễn biến thời cuộc bất trắc hiện nay và sắp tới.

Kỷ niệm ngày Phật Đản, người Phật tử hãy thể hiện tinh thần từ bi bằng cách hỗ trợ, can thiệp 
và giúp đỡ cho những người bị rơi vào hoàn cảnh đau khổ do thiên tai hoặc nhân hoạ gây ra. Mặt 
khác, mùa Phật Đản năm nay trùng với ngày lễ Tiểu tường Đức Thượng Thủ Thích Thiện Hạnh, 
Phật tử chúng ta nhớ lời Ngài dạy, hãy mạnh mẽ, tích cực lên tiếng báo động tình trạng hiểm nguy 
của đất nước và tham gia sát cánh cùng toàn dân trong công cuộc bảo vệ tổ quốc.

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

Kính bạch Chư tôn đức,
Kính thưa Liệt quý vị,
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Lễ Phật Đản cũng bắt đầu mùa An cư Kiết Hạ của chư Tăng. Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn 
GHPGVNTN kính chúc chư Tăng tinh tấn tịnh tu, trau dồi đạo hạnh, hoàn thành tâm nguyện 
hoằng pháp độ sanh.

Kính chúc chư Phật tử phát tâm dũng mãnh tinh thần tự lợi lợi tha, giúp người tế vật, hộ quốc, 
hộ dân. 

Rất mong Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sớm thức tỉnh, can đảm từ bỏ thể chế độc tài, 
chuyển sang nền dân chủ, đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, hầu cứu nguy tổ quốc.

Nhất tâm cầu nguyện đạo pháp trường tồn, quốc gia độc lập, lãnh thổ lãnh hải vẹn toàn, thế giới 
hòa bình, chúng sanh an lạc và tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. 

NAM MÔ LÂM TỲ NI VIÊN VÔ ƯU THỌ HẠ THỊ HIỆN ĐẢN SANH
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.

                            
Tổ Đình Thập Tháp - Bình Định - Mùa Phật Đản 2022.

TM Hội Đồng Điều Hành, 
Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Viện trưởng

Tỳ kheo Thích Viên Định.

Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Viên Định (hàng đầu bên mặt)
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THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2566

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

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683
Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 • Email: tangdoanhaingoai@gmail.com 

Số:0041/VPTT/HĐĐH/TT/CT

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa chư liệt vị,

Ngày Phật Đản là ngày thiêng liêng trọng đại, ngày đánh dấu cho sự mở đầu của một nền giáo 
dục toàn giác và một cuộc chuyển hoá toàn diện. Hoà cùng niềm hân hoan vô tậncủa tất cả muôn 
loài, đặc biệt là của gần cả tỷ tín đồPhật giáo trên khắp năm châu, xin hãy để trái tim của mỗi 
chúng ta tiếp xúc với những lời dạy vĩ đại của Đức Phật và tiếp tục phát huy lòng từ bi, tích cực 
dấn thân phục vụ cho hòa bình, an lạc của thế giới nhân loại. 

 Đức Phật dạy: “Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có hận thù trong giọt nước 
mắt cùng mặn”. “Hận thù diệt hận thù. Đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù. Là định luật ngàn 
thu”. 

 Những lời dạy của Đức Phật vẫn tồn tại mãi với thời gian nhất là giữa bối cảnh xã hội bất ổn, 
phức tạp mà chúng ta đang hiện hữu, đặc biệt là với mức độ thù địch, bất khoan dung chưa từng 
có; chiến tranh, xung đột và bất bình đẳng ngày càng gia tăng trong cộng đồng toàn cầu. Vì vậy, 
vào ngày này, chúng ta cần lùi lại một bước, cẩn trọng suy nghiệm những lời dạy của Đức Phật để 
vạch ra mộtquang lộ mới trên nền tảng của Lục Hoà Kính.

 Trong xã hội hiện đại với sự tương tác tổng hợp bởi lý duyên khởi, chúng ta đã và đang kết nối 
với nhau như một đại gia đình phi huyết thống; các sự kiện ở một phần trên toàn cầu có thể có tác 
động ở những nơi rất xa. Chiến tranh, biến đổi khí hậu, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa cực đoan, 
dịch bệnh và nghèo đói ở các khu vực khác nhau trên thế giới đang gây ra sự tàn phá cho hầu hết 
mọi người trên hành tinh. Những thách thức mới mà các cộng đồng toàn cầu phải đối mặt là không 
có biên giới. Trước những thảm kịch do con người tạo ra, chúng ta cần can đảm thay đổi tư duy, 
nhận thức và hành động của chính mình, đồng thời cam kết chu toàn các trách nhiệm của chúng 
ta đối với hành tinh trước những thay đổi nhanh chóng trong kỷ nguyên kỹ thuật số hiện đại. Thế 
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giới nhân loại cần được thúc đẩy bởi tình yêu thương, lòng vị tha và tự bảo vệ bản thân. Vào ngày 
đánh dấu sự thị hiện đản sanh của Đức Phật, chúng ta nên xả thân phục vụ vì phúc lợi lâu dài của 
sinh loại, giống như Đức Phật đã thể hiện.

 Cuộc đời của Đức Phật đã làm phong phú và giá trị thêm cuộc sống của bất kỳ ai từng tiếp xúc 
với Ngài và giáo pháp được Ngài khai thị. Bất kỳ chủ đề hoặc hoàn cảnh cụ thể nào cũng không 
hạn chế sức ảnh hưởng của những thông điệp hoà bình, từ bi, trí tuệ và vô ngã của Đức Phật. Đây 
là lý do tại sao ngay cả khi thời thế và thế giới thay đổi, những thông điệp của Đức Phật vẫn bất 
biến và không ngừng tác động lên những lý tưởng cao đẹp vô giá. 

Trong thời điểm thế giới có nhiều bất an, khổ đau và xáo trộn, những lời dạy của Đức Phật cần 
được tinh cầnứng dụng.Tất cả chúng ta nên xây dựng lòng nhẫn nhục, tình yêu thương, hiểu biết và 
sự hy sinh bản thân để lan tỏa niềm vui trên toàn thế giới.Đức Phật luôn dạy rằng, con người phải 
không ngừng nỗ lực để vượt qua thử thách. Chúng ta nên nắm tay nhau để cùng nhau bước ra khỏi 
cuộc sống dẫy đầy phiền não khổ đau này. Bất chấp những thách đố được xuất phát từ bất cứ đâu, 
với nội lực thanh tịnh tổng hợp, chúng ta sẽ vượt qua mọi chướng duyên, trở lực. 

 Ngày Phật Đản đánh dấu cho sự kết thúc của một giai đoạn lịch sử đen tối và khởi đầu cho 
một đạo lộ tươi sáng, giải thoát, an lạc cho tất cả muôn loại.Nhân ngày Đản sanh của Đức Phật, 
thay mặt Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, chúng tôi cầu chúc chư liệt 
vị luôn an trú trong chánh niệm và tỉnh giác.

Cuối cùng, xin hết lòng thâm tạ tất cả những người đã vận dụng mùa Phật Đản năm nay để khơi 
dậy sức mạnh từ bi và thắp sáng tuệ giác siêu việt cho và vì mục tiêu hạnh phúc, hoà bình, thịnh 
vượng trong những thời điểm đầy thử thách của thế giới hiện nay.

Trân trọng,
Phật lịch 2566 – Westminster, ngày 01 tháng 5 năm 2022

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

 Tỳ kheo Thích Viên Lý
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B ồ Tát Hộ Minh trải qua vô lượng vô biên na 
do tha a tăng kỳ kiếp tu Bồ Tát Hạnh, quán 
xét nhân duyên thuần thục, chọn lựa Tịnh 

Phạn Vương và Hoàng Hậu Maya nơi Thành Ca 
Tỳ La Vệ làm cha mẹ cho báo thân cuối cùng của 
mình để thành tựu Bồ Tát Hạnh, chứng đắc quả vị 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cứu khổ độ 
sanh. Mỗi lời nói, cử chỉ, hành động của Ngài đều 
là khuôn vàng thước ngọc và hàm chứa nhiều đạo lý 
sâu xa. Cả cuộc đời của Ngài là sự thị hiện tuyệt vời, 
xuất phát từ nhập thai và đản sanh, phần mở đầu 
đầy ấn tượng. Nhân dịp Đại Lễ Phật Đản PL 2566, 
thật là ý nghĩa và cần thiết để chúng ta cùng chiêm 
nghiệm và rút ra những bài học quý báu ngay chính 
những phút giây tuyệt vời đầu tiên mà Ngài đến với 
sự hiện hữu bằng xương bằng thịt trong hình hài một 

con người toàn vẹn nhất ở Ta Ba thế giới này. 
Có rất nhiều Kinh, nhiều tác phẩm viết về cuộc 

đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhưng thiết nghĩ có 
hai Kinh căn bản nhất mà mọi Tôn Phái Phật Giáo 
đều công nhận, trân trọng và xem đó là tài liệu gốc, 
bậc nhất để tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi về sự nhập 
thai và đản sanh Đức Phật là Kinh Hy hữu vị tằng 
hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta), 
Kinh số 123 trong Trung Bộ Kinh1 và Kinh Ðại bổn 
(Mahàpadàna sutta), Kinh số 14 trong Trường Bộ 
Kinh2. Ngoài ra, hai phẩm quan trọng trong Kinh 

1 Có thể tham khảo tại:  https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/
trung123.htm

2 Có thể tham khảo tại:  https://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/
truong14.htm

Suy Tư về Sự Kiện Nhập Thai và Đản Sanh của Đức Phật
Thích Đồng Trí
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Hoa Nghiêm, đó là phẩm 37: “Phẩm Như Lai Xuất 
Hiện”3 và phẩm 38: “Phẩm Ly Thế Gian”4 có liên 
quan đến sự nhập thai và hiện hữu cuộc đời của Bồ 
Tát cũng được đưa vào để phân tích đối chiếu làm 
sáng tỏ hơn ý nghĩa sự thị hiện vào đời của Như Lai.

Trước hết, vì đại sự nhân duyên mà Như Lai xuất 
hiện ở đời, như Kinh Hoa Nghiêm nêu rõ: “Như Lai 
xuất hiện chẳng phải do một duyên, chẳng phải 
do một sự mà được thành tựu, phải do vô lượng 
duyên vô lượng sự mới thành tựu được”5. Với hạng 
chúng sanh thông thường thì bị nghiệp dẫn dắt, từ 
giai đoạn thân trung ấm (sau khi chết, thần thức ra 
ngoài một thân thể cũ, kiếp trước), nương tinh cha, 
huyết mẹ, dục tình của hai bên mà vào thụ thai như 
Đại Viên Thiền Sư trong Quy Sơn Cảnh Sách mô tả: 
“Vì nghiệp lực kết buộc mà có thân thể, thì chưa 
ai thoát khỏi cái lụy của hình hài. Nên bẩm thụ 
thể chất tiết ra của cha mẹ, vay mượn những yếu 
tố tương quan mà hợp thành.” Bồ Tát đến với cuộc 
đời bằng “nguyện lực” chứ không phải “nghiệp 
lực” và có sự chủ động lựa chọn nơi chốn thích hợp 
để nương duyên nhập thai và đản sinh. Thiết nghĩ, 
Bồ Tát Hộ Minh quán xét cân nhắc các yếu tố sau 
đây hội đủ nhân duyên để chọn lựa và quyết định cho 
việc nhập thai và đản sinh:

Thời điểm đản sinh:
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quyết định đản sinh 

khi tuổi thọ con người ở trong giai đoạn kiếp giảm, 
con người có thể thọ mạng đến 84 000 năm từ Hiền 
Kiếp về trước vì cộng nghiệp bất thiện giảm dần 
dần cho đến tuổi thọ trung bình khoảng 100. Hầu 
hết chúng sinh đang sống trong vô minh, tăm tối, 
quay cuồng trong dục vọng và xoay chuyển trong 
luần hồi lục đạo khổ đau. Tuổi thọ 100 cũng là có 
thể vừa đủ cho việc hiểu biết những nỗi niềm cuộc 
thế và kịp thời tỉnh ngộ tu tập để hướng về Thánh 
quả. 

3 Có thể tham khảo tại: https://thuvienhoasen.org/p16a560/37-pham-
nhu-lai-xuat-hien

4 Có thể tham khảo tại: https://thuvienhoasen.org/p16a561/38-pham-
ly-the-gian

5 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 37: “Phẩm Như Lai Xuất Hiện

Địa điểm, trú xứ đản sinh:
Ca Tỳ La Vệ, Ấn Độ là nơi thích hợp cho việc 

đản sinh, nơi này hội tụ những tinh hoa triết học, 
tôn giáo. Giáo nghĩa về Vệ Đà, Áo Nghĩa Thư của 
Bà La Môn Giáo, tuy khác với Phật Giáo, nhưng dù 
sao, đó cũng là những sự chuẩn bị cần thiết để tiến 
lên một bước nữa chấp nhận, học hỏi, tiếp thu và 
thực hành Phật Giáo sau này rất thuận duyên. Đến 
nay chúng ta cũng thấy Ấn Độ là xứ rộng, đông 
dân, gần cả tỷ người, đông dân thứ 2 trên thế giới và 
với đà sinh sản thế này sẽ sớm vượt qua tỷ người, 
vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông 
dân nhất thế giới. Như vậy, đản sinh tại Ấn Độ thì 
truyền bá được nhiều người, trong quốc gia Ấn Độ 
và lan truyền khắp thế giới vì Ấn Độ là quốc gia 
thiên hướng hòa bình, thân thiện, tâm linh, triết học 
nên kết nối, giao lưu rộng rãi thế giới và khuếch 
trương du lịch, chiêm bái Thánh Tích, tâm linh, ...

Đẳng cấp và dòng họ đản sinh vào:
Bồ Tát Hộ Minh chọn Vua Tịnh Phạn và hoàng 

hậu Maya làm cha mẹ của mình không phải như tư 
tưởng người thế gian ham thích cao sang quyền quý 
mà chỉ là vì phương tiện độ sanh: giai cấp Sát Đế Lợi 
có tiếng nói ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Ấn Độ, có 
nhiều phương tiện hỗ trợ Tăng Đoàn và hoằng pháp 
sau này như chúng ta thấy Vua Tịnh Phạn Vương và 
sau này nhiều vị Bà La Môn, giáo sỹ ngoại đạo và 
vua quan khác không gặp trở ngại hay vướng mắc tư 
tưởng gì khi đến học Đạo, tu tập với Đức Phật – nếu 
xét vai vế cũng là Thái Tử, nếu ở lại cung thành Ca 
Tỳ La Vệ cũng lên làm vua. Đạo Giáo nào mà được 
vua quan, hoàng tộc ủng hộ hết mình thì rõ ràng có 
nhiều thuận duyên lan rộng trong quần chúng, khắp 
đất nước. Hơn nữa, từ có tất cả của một ngai vị Thái 
Tử hóa thành người không có gì cả của một đạo sỹ 
lang thang là tấm gương chói sáng về sự thoát ly vĩ 
đại: xả phú cầu bần, xả thân cầu Đạo, vô trụ, vô chấp, 
vô nhiễm: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn: đó là 
tấm gương thân giáo về một sự thoát ly, một chuyển 
biến vĩ đại và Đạo là hơn cả.

Gia đình và cha mẹ:
Bồ Tát Hộ Minh chọn Tịnh Phạn Vương và 

Hoàng Hậu Maya làm cha mẹ vì họ là những bậc 
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tài đức song toàn, thương yêu dân chúng, phát triển 
nước nhà. Họ tha thiết có người con và làm nhiều 
việc thiện để cầu nguyện, đến với họ là mang đến 
niềm vui, phúc lành. Cố HT Thích Thiện Hoa, đúc 
kết từ sự nghiên cứu nhiều tài liệu Phật Giáo, đã 
viết: “Vị vua trị vì là Tịnh-Phạn, một vị vua thuộc 
dòng Thích-Ca, là một dòng họ lớn đã mấy mươi 
đời nối nghiệp trị vì đất nước này. Bà hoàng hậu 
Ma-Da, cũng là một người thuộc dòng vua chúa đã 
lâu đời. Cả hai ông bà vua Tịnh-Phạn đều là người 
đã nhiều kiếp tu hành, có đức hạnh lớn, xứng đáng 
làm cha mẹ muôn dân.”6

Căn cơ thiện và thuần thục của họ dễ giáo hóa 
và trả ơn sau này, Vua Tịnh Phạn trở thành một vị 
hộ pháp đắc lực và cuối đời chứng Thánh quả cao 
nhất có thể cho hàng cư sỹ, Đức Phật cũng lên cung 
trời thuyết pháp cho vị Trời vốn kiếp trước là mẫu 
hậu và độ cho Kế Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề làm 
vị Tổ đầu tiên của Ni giới. Duyên thiện lành cộng 
hưởng với nhau, cảm thông và trợ duyên cho nhau 
trên đường đời, đường đạo cũng như làm gương 
mẫu, ảnh hưởng lớn đến quần chúng.

Ngoài ra, độc giả có thể tham khảo Kinh Phổ 
Diệu ghi chép chi tiết: “Nước nào, dòng họ nào có 
sáu mươi đức, bậc Nhất sinh bổ xứ mới nên giáng 
thần”7 với lời kết luận của Bồ Tát:

“Nay dòng họ Thích này rất thịnh vượng, ngũ 
cốc dẫy đầy, thanh bình an vui, đời sống dân chúng 
rất sung túc, hưng thạnh, là do trồng các gốc đức. 
Nước Ca-duy-la-vệ mọi người hòa thuận, trên 
dưới nương nhau, tâm niệm hòa hợp, bảo vệ tình 
hình chung, có ba loại kho chứa của, không còn 
tai ương, bỏ các tà kiến. Tất cả dòng họ Thích đều 
khát ngưỡng đạo Nhất thừa, kính thờ bậc trưởng 
thượng tôn túc. Cư sĩ, đại thần, quyến thuộc hòa ái 
với nhau, sắc tướng xinh đẹp vào bậc nhất.

 Đức vua Bạch Tịnh tánh hạnh rất hiền từ, 
nhân đức. Phu nhân của vua tên là Khiết Diệu, 
thùy mị, tánh tình ôn hòa, nhân từ bác ái, nhan 
sắc không ai bằng, tâm không thay đổi, chưa có 
con nối dòng, bà nhàm chán thế tục, học đạo 

6  https://thienphatgiao.org/phpt-tth-q1k1b2/
7  http://www.buddhamountain.ca/VT0186_1.php

không mỏi mệt, giống như Thiên ngọc nữ, ai trông 
thấy cũng hoan hỷ, không có thói thường của nữ 
nhân, lời nói chí thành không thô bỉ hung ác, trừ 
bỏ sân hận, không đi truyền nói việc của người 
này người kia, ưa thích bố thí, gìn giữ giới cấm 
không hề bị khiếm khuyết, kính trọng chồng, đúng 
lúc, tâm không thay đổi, thường định an lành. Màu 
tóc xanh biếc, sắc mặt sáng sủa, vui tươi, nghĩ kỹ 
trước khi nói. Dòng họ đó nhân hòa, tánh nết ngay 
thẳng, không dua nịnh quanh co, thường biết hổ 
thẹn, tính tình chính chắn không hời hợt. Ba cấu 
nhẹ mỏng, nhẫn nhục hàng đầu, tay chân mềm mại 
giống như hoa sen. Giữ gìn thân, khẩu, ý vững như 
kim cang, như ngọc nữ báu, đức vốn thanh tịnh, 
năm trăm đời trước đã từng làm mẹ Bồ-tát. Dòng 
họ Thích luôn luôn khát khao trông đợi nên Ta đến 
giáng thần vào thai bà.”

Thời nay, chúng ta thường nghe đến hai khái 
niệm là “Đức Phật Lịch Sử” – cả cuộc đời hiện 
thân với những sự việc hoàn toàn giống như người 
thường, có lịch sử rõ ràng hẳn hoi, không quá nhiều 
chi tiết thần thoại, xa vời – và “Đức Phật Tôn 
Giáo” – có những chi tiết thần thoại, mầu nhiệm 
của một bậc thiêng liêng mang màu sắc tôn giáo. 
Kinh Pháp Hoa đưa ra hai khái niệm tương tự về 
“Tích Môn” (mô tả về Đức Phật có sự tích rõ ràng, 
thành tựu Ba La Mật và thành Phật trong kiếp đản 
sinh cuối cùng tại Lâm Tỳ Ni) và “Bổn Môn” (với 
những Chương đặc biệt như: Tùng Địa Dõng Xuất, 
Như Lai Thọ Lượng, … - mô tả Đức Phật đã thành 
Đạo từ nhiều đời kiếp, chỉ là thị hiện – một màn 
biểu hiện thôi – cho kiếp này thôi)

Dù muốn dù không, khi ra đời trong một bối 
cảnh xã hội như vậy thì tất những chi tiết về Lịch 
Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng mang màu sắc 
văn chương văn hóa Ấn Độ, có những nét tương 
đồng nào đó với cách mô tả các Thánh Thần trong 
Ba La Môn Giáo, có những “ước lệ văn chương” 
(tức là những quy ước phổ quát ví dụ cành mai hay 
chim én tượng trưng cho mùa Xuân, hoa Phượng, ve 
sầu – mùa Hè). 

Chính vì vậy, Kinh Hoa Nghiêm đã nêu rõ tính 
chủ động, lựa chọn, quyết định và thị hiện đản sinh 
của một vị Bồ Tát để thành tựu Phật Quả:
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“Tu Bồ-Tát đạo mà thị-hiện giáng thần, nhập 
thai, đản sanh, xuất gia, khổ hạnh, đến đạo-tràng, 
hàng phục chúng ma, thành tối-chánh-giác, chuyển 
chánh pháp-luân, nhập đại niết-bàn, thần-biến tự-
tại không thôi nghỉ, chẳng bỏ bi nguyện cứu hộ 
chúng-sanh, bất-tư-nghì.

Tâm cùng khắp tất cả Phật xuất hiện, vì đều biết 
rõ nơi nhập thai, giáng sanh, xuất gia, thành đạo, 
chuyển pháp luân, nhập niết bàn.”8

Sự kiện Bồ Tát Hộ Minh nhập thai được mô tả 
như sau:

“Một hôm, trong thành Ca-tỳ-la-vệ, là kinh đô 
của vua Tịnh-Phạn, có lễ vía Tinh tú, vua tôi cùng 
nhau mở hội ăn chơi. Hoàng hậu Ma-Da, sau khi 
dâng hương hoa cúng kiến trong cung điện rồi, ra 
ngọ môn bố thí thức ăn, đồ mặc cho dân bần cùng. 
Khi trở về cung an giấc, bà nằm mộng thấy một con 
voi trắng sáu ngà từ trên hư không xuống, lấy ngà 
khai hông bên hữu của Bà mà chun vào. Bà đem 
điềm chiêm bao ấy thuật lại cho vua Tịnh-Phạn 
nghe. Vua ra lịnh mời các thầy đoán mộng. Các 
nhà tiên tri đoán rằng: “Hoàng hậu sẽ sinh một quý 
tử tài đức song toàn”. Vua Tịnh-Phạn rất mừng rỡ, 
vì ngôi báu từ đây sẽ có người truyền nối.”9

 Voi trắng: chúng ta thường thấy hình ảnh Bồ 
Tát Phổ Hiền cũng cỡi trên con voi trắng. Con voi 
là biểu hiện đại nguyện vững vàng để chuyên chở 
hành giả đi suốt hành trình. Còn màu trắng tượng 
trưng cho trắng trong, thuần khiết, cũng như bạch 
nghiệp (nghiệp trắng) là hết nghiệp xấu xa, tích lũy 
thiện nghiệp.

Sáu ngà là tượng trưng cho Lục Độ Ba La Mật
Khai hông bên hữu: tượng trưng cho nhập thế, 

tùy duyên, thuận lưu mà hành Đạo
Vậy “voi trắng sáu ngà từ trên hư không xuống, 

lấy ngà khai hông bên hữu của Bà mà chun vào” là 
dấu hiệu Bồ Tát Hộ Minh từ Trời Đâu Suất mang 
đại nguyện Lục Độ Ba La Mật, thanh tịnh, thuần 
khiết, vững vàng, nhập Thai, thuận nhập vào dòng 
đời để hành Đạo, độ sanh.

Trong Kinh Phổ Diệu, Bồ Tát giải thích rõ lý do 
chọn voi trắng nhập thai Mẹ như sau:

8  https://thuvienhoasen.org/p16a561/38-pham-ly-the-gian
9  https://thienphatgiao.org/phpt-tth-q1k1b2/

“Có người hỏi:
Dùng hình gì để đến đó?
 Đáp:
Thứ nhất là hình voi. Voi trắng sáu ngà, quý 

đẹp bậc nhất. Hình voi đặc biệt xinh đẹp, oai thần 
rực rỡ. Sách Phạm ghi chép việc đó như vậy. Nhân 
đây chỉ rõ ba mươi hai tướng tốt. Vì sao? Ở đời có 
ba loại thú (lội nước)1. Thỏ; 2. Ngựa; 3. Voi.

Khả năng lội nước của thỏ thì chỉ tự lội. Ngựa 
tuy có sức mạnh đặc biệt nhưng cũng không biết 
được chỗ cạn sâu của dòng nước. Riêng bạch tượng 
thì biết tận đáy nguồn.

 Thanh văn, Duyên giác, cấp bậc đó giống như 
thỏ, ngựa. Tuy vượt sinh tử nhưng không đạt đến 
gốc pháp. Đại thừa Bồ-tát giống như bạch tượng, 
hiểu biết thấu suốt ba cõi, mười hai duyên khởi, rõ 
suốt gốc ngọn, cứu giúp tất cả, không một loài nào 
là không được nhờ ân cứu giúp.

 Như vậy, này các Tỳ-kheo, bấy giờ Bồ-tát ở cõi 
trời Đâu-suất quán sát khắp trong thiên hạ, ý muốn 
giáng thần vào cung vua Bạch Tịnh.”10

Kinh Hoa Nghiêm11 đã nêu rõ “Đại Bồ Tát thị 
hiện ở thai mẹ có mười sự”:

Đại Bồ Tát vì muốn thành tựu những chúng sanh 
tâm nhỏ hiểu kém, chẳng muốn cho họ nghĩ rằng: 
Nay đức Bồ Tát này tự nhiên hóa sanh trí huệ thiện 
căn đều tự được chẳng từ công phu tu tập. Vì cớ đây 
nên Bồ Tát thị hiện ở thai mẹ. Đây là sự thứ nhứt.

Thị hiện đản sanh tu hành thành Phật để làm 
gương, là nguồn cảm hứng và khuyến khích vô tận 
cho chúng sanh noi theo: Như Lai là Phật đã thành 
từ thân người thì tất cả chúng sanh nỗ lực tu hành 
đều sẽ thành Phật như Quy Sơn Cảnh Sách ghi: “Bỉ 
ký trượng phu, ngã diệc nhĩ” (người ta đã là đấng 
trượng phu, Ta cũng có thể được như vậy”.

Đại Bồ Tát vì thành thục phụ mẫu và các quyến 
thuộc, những chúng sanh đồng tu thiện căn từ đời 
trước nên thị hiện ở thai mẹ. Tại sao vậy? Vì những 
người này cần phải thấy Bồ Tát ở thai mẹ mới 
thànhthục những thiện căn mà họ đã có. Đây là sự 
thứ hai.

10  http://www.buddhamountain.ca/VT0186_1.php
11  https://thuvienhoasen.org/p16a561/38-pham-ly-the-gian
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Vị Bồ Tát nhập vào thai, nhận các dối tượng 
làm cha mẹ là giúp cho họ thành tựu thiện hạnh vì 
đã có duyên thân quyến và cùng tu tập với nhau 
nhiều đời. Chính vì thế mà Bồ Tát Hộ Minh đã lựa 
chọn Tịnh Phạn Vương và Maya Hoàng Hậu làm 
cha mẹ của mình trong báo thân cuối cùng.

Đại Bồ Tát lúc vào thai mẹ, luôn chánh niệm 
chánh tri không mê lầm. Đã ở thai mẹ, tâm Bồ Tát 
hằng chánh niệm cũng không lầm loạn. Đây là sự 
thứ ba.

Chúng ta thường nghe Tổ Đức dạy: “Bồ-tát 
còn mê khi cách ấm, Thanh văn còn muội lúc ra 
thai”. Nhưng Bồ Tát Hộ Minh thì khăc hẳn, Ngài 
luôn hằng chánh niệm khi ở trong thai.

Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ thường diễn thuyết 
pháp. Chư đại Bồ Tát ở thập phương thế giới cùng 
Đế Thích, Phạm Thiên, Hộ Thế Tứ Thiên Vương 
đều đến tập hội, đều làm cho được vô lượng thần 
lực, vô biên trí huệ. Lúc ở trong thai mẹ, đại Bồ Tát 
thành tựu biện tài công dụng thù thắng như vậy. 
Đây là sự thứ tư.

Điều thù thắng, bất tư nghì từ sự thứ tư này cho 
đến sự thứ mười xảy ra theo lập trường của “Bổn 
Môn” và “Đức Phật Tôn Giáo”. Chúng ta từng 
nghe câu chuyện Mẹ của Ngài Xá Lợi Phật khi 
mang thai Tôn giả mà bà đã biện tài vô ngại. Trong 
nhà, có ông em tên Trường trảo Phạm-chí, cũng là 
một nhà luận sư nổi tiếng, nhưng biện luận không 
lại bà. Tuy người ở trong bào thai nhưng đã tích tụ, 
huân tập nhân trí tuệ nhiều đời, nhiều kiếp, tục ngữ 
có câu: “khôn từ thuở lên ba, dại già đầu cũng dại”. 
Truyền thống Mật Tông Tây Tạng có những Lạt 
Ma tái sanh khi còn trẻ mà đã lên pháp tòa giảng 
cho hàng nghìn người nghe, trong đó có những bậc 
Trưởng Lão nghe, cho nên việc khôn biết hay trí tuệ 
không phải tính đếm năm tháng học hỏi trong đời 
này mà đó là kết quả tổng hợp từ nhiều đời nhiều 
kiếp về trước nữa. 

Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ nhóm họp đại hội, 
dùng sức bổn nguyện giáo hoá tất cả chúng Bồ Tát. 
Đây là sự thứ năm.

Hành trình thuyết Pháp độ sanh của một vị Đại 
Bồ Tát không phải đợi cho đến khi thành tựu chánh 
đẳng chánh giác mà khi trong bào thai của báo thân 
vẫn tiếp tục sứ mệnh hoằng Pháp, điều đó giải thích 

tại sao có vô lượng chư Bồ Tát đã từng thọ ơn Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa họ từ trong tiền 
kiếp và Ngài vẫn tiếp tục làm điều đó ngay cả khi 
đang ở trong bào thai của Hoàng Hậu Maya.

Đại Bồ Tát thành Phật ở trong loài người thời 
phải đủ sự thọ sanh tối thắng. Do cớ này nên thị 
hiện ở thai mẹ. Đây là sự thứ sáu.

Sự thứ sáu này khẳng định hai điều: 1/ phải thọ 
sanh, phải mang thân người, chứ không phải là một 
vị Phật nào đó bay thẳng từ hư không vào Ta Bà 
thế giới rồi tuyên bố rằng: Ta là Phật đã thành, Ta 
đến đây để thuyết pháp độ sanh, mọi người hãy 
lắng nghe với trọn niềm tin tưởng. 2/ Thọ sanh tối 
thắng: chứ không phải là một thọ sanh bình thường, 
từ cha mẹ, quốc độ, cho đến nơi chốn đản sinh – 
Lâm Tỳ Ni, quang cảnh, những hiện tượng xảy ra 
với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tất cả đều thù thắng.

Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, chúng sanh trong 
Đại Thiên thế giới đều thấy Bồ Tát như thấy bóng 
mình hiện rõ trong gương. Bấy giờ chư Thiên, Long, 
Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn 
Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn, Phi nhơn v.v … 
những hàng có đại tâm, đều đến chỗ Bồ Tát để cung 
kính cúng dường. Đây là sự thứ bảy.

Chúng ta thường nghe Đức Phật là bậc Thầy của 
Trời Người, cha lành chung muôn loại. Dù Bồ Tát ở 
trong bào thai nhưng không gián cách, chúng sanh 
đều trông thấy rõ ràng và đều có cách gần gũi cúng 
dường Bồ Tát được. Bồ Tát vẫn không ngừng làm 
điểm tựa, ruộng phước điền cho tất cả hạng chúng 
sanh.

Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, tất cả tối hậu sanh 
Bồ Tát ở thai mẹ trong mười phương đều đến cùng 
hội họp diễn thuyết pháp môn đại tập tên là quảng 
đại trí huệ tạng. Đây là sự thứ tám.

Không phải chỉ có Bồ Tát Hộ Minh mới nhập 
thai Mẹ để thành tựu Bồ Tát Hạnh mà ngoài Ta Bà 
thế giới còn có vô lượng vô biên, vô số thế giới, có 
rất nhiều “tất cả tối hậu sanh Bồ Tát ở thai mẹ trong 
mười phương” đều đến cùng hội họp diễn thuyết 
pháp môn đại tập tên là quảng đại trí huệ tạng với 
Ngài. Đây là ý nghĩa “đồng thanh tương ứng, đồng 
khí tương cầu” và “đạo cảm thông không thể nghĩ 
bàn”
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Đại Bồ Tát ở trong lúc thai me nhập ly cấu tạng 
tam muội. Dùng sức tam muội ở trong thai mẹ hiện 
cung điện lớn trang nghiêm tốt đẹp. Thiên cung 
Đâu Suất không sánh kịp. Nhưng thân mẹ vẫn an 
ổn vô sự. Đây là sự thứ chín.

Bồ Tát ở trong bào thai không phải khòm cúi, 
chật chột, ấm ức, khó chịu, nhẫn nại mà lại có thể: 
Dùng sức tam muội ở trong thai mẹ hiện cung điện 
lớn trang nghiêm tốt đẹp. Thiên cung Đâu Suất 
không sánh kịp. Quả nhiên, sự gá mượn chỗ bào 
thai đó chỉ là thuận theo phong tục vào đời của thế 
gian mà thôi chứ với các Ngài thì: tùy sở trụ xứ 
thường an lạc (tùy theo chỗ ở thường an lạc). Không 
phải các Ngài thụ động trước hoàn cảnh mà là tạo ra 
hoàn cảnh tối thắng theo ý thích nhưng chỉ vì hàng 
phàm phu không thấy được mà thôi.

Đại Bồ Tát lúc ở thai mẹ dùng oai lực sắm đồ 
cúng dường tên là khai đại phước đức ly cấu tạng 
khắp đến tất cả thế giới mười phương để cúng dường 
tất cả chư Phật Như Lai. Chư Như Lai đó đều vì đại 
Bồ Tát mà diễn nói vô biên Bồ Tát ở pháp giới tạng. 
Đây là sự thứ mười.

Đó cũng tương ứng với 3 hạnh nguyện đầu trong 
10 hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát: Lễ Kính chư 
Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, …
Đại Bồ Tát vẫn thực hành những điều này không 
gián đoạn, cho dù là thời gian đang ở trong bào thai.

Tương ứng với 10 sự thù thắng trên được ghi 
rõ trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Hy hữu vị tằng 
hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta), 
Kinh Trung Bộ số 123, tuy là thuộc lập trường 
Phật Giáo Nguyên Thủy với thiên hướng “tả chân” 
về Đức Phật Lịch Sử cũng nêu ra những điều vị tằng 
hữu (chưa từng có) như sau:

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: “Chánh niệm tỉnh giác này 
Ananda, Bồ-tát sau khi từ Thiên chúng Tusita mạng 
chung, nhập vào mẫu thai". Vì rằng, bạch Thế Tôn, 
chánh niệm tỉnh giác, Bồ-tát sau khi từ Thiên chúng 
Tusita mạng chung, nhập vào mẫu thai, con thọ trì 
sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị 
tằng hữu của Thế Tôn.

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ-tát nhập vào mẫu thai, 

này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng, thần 
diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra cùng 
khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư Thiên, 
thế giới của các Ma vương và Phạm thiên và thế giới 
ở dưới gồm các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người. Cho đến các thế giới ở giữa các thế giới, 
tối tăm, u ám không có nền tảng, những cảnh giới 
mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực, với đại oai 
lực như vậy cũng không thể chiếu thấu, trong những 
cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng, thắng xa oai 
lực của chư Thiên hiện ra. Và các chúng sanh sống 
tại những chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau 
và nói: “Cũng có những chúng sanh khác sống ở 
đây”. Và mười ngàn thế giới này chuyển động, rung 
động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng, 
thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở 
thế giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu 
của Thế Tôn”.

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này 
Ananda, bốn vị Thiên tử đến canh gác bốn phương 
trời và nói: "Không cho một ai, người hay không 
phải loài người được phiền nhiễu Bồ-tát, hay mẹ vị 
Bồ-tát”. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu 
của Thế Tôn”.

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này 
Ananda, mẹ Bồ-tát giữ giới một cách hồn nhiên, 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói láo, không uống các thứ rượu nấu, rượu 
lên chất men”. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì 
sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị 
tằng hữu của Thế Tôn.

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này 
Ananda, mẹ Bồ-tát không khởi dục tâm đối với một 
nam nhân nào, và mẹ Bồ-tát không bị xâm phạm bởi 
bất kỳ người đàn ông nào có nhiễm tâm”. Vì rằng, 
bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, 
là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này 
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Ananda, mẹ vị Bồ-tát tận hưởng năm dục công 
đức đầy đủ, tận hưởng trọn năm dục công đức”. Vì 
rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch 
Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế 
Tôn.

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này 
Ananda, mẹ Bồ-tát không bị một bệnh tật gì. Bà 
sống với tâm hoan hỷ, với tâm khoan khoái. Bà 
thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy đủ mọi 
bộ phận và chân tay. Này Ananda, ví như viên ngọc 
lưu ly, thanh tịnh, thuần nhất, có tám cạnh, khéo 
cắt, khéo dũa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo 
trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được xâu 
qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu vàng, màu 
đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt. Nếu có người có 
mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, người ấy 
sẽ thấy rõ ràng: "Ðây là viên ngọc lưu ly, thanh 
tịnh, thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo 
dũa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi 
phương diện. Ðây là sợi dây xâu qua, sợi dây màu 
xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng 
lợt". Cũng vậy, này Ananda, khi Bồ-tát nhập mẫu 
thai, mẹ Bồ-tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống 
với tâm hoan hỷ, với tâm khoan khoái. Bà thấy 
trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy đủ bộ phận 
và chân tay”. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự 
việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng 
hữu của Thế Tôn.

Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta), Trường 
Bộ Kinh12, Digha Nikaya số 14 cũng nêu ra những 
điều thù thắng tương tự khi Vị Đại Bồ Tát nhập thai 
mẹ. 

Tóm lại, Bồ Tát Hộ Minh, nhập thai không phải 
giống như chúng sinh thông thường với nghiệp lực 
lôi dẫn, tinh cha huyết mẹ, dục ái kết nên, trong bào 
thai chật chội, đầy cấu uế mà là với nguyện lực, 
chủ động, lựa chọn cha mẹ, trú xứ, hoàn toàn tinh 
khiết, đầy đủ chánh niệm, nghiêm hành giới luật, 
sáng suốt, chói sáng, chư Bồ Tát, thánh thần, các 
loài vậy quanh cúng dường, học hỏi và có thể tùy ý 
gần gũi phụng sự chư Phật mười phương,… Đó quả 

12  https://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong14.htm

là những điều thù thắng của một vị Bồ Tát khi nhập 
thai và ở trong thai mẹ. 

Thế còn việc đản sanh của Bồ Tát Hộ Minh 
thì sao? 

Phật Học Phổ Thông mô tả sự kiện đản sanh Bồ 
Tát Tất Đạt Đa như sau: “Ðến sáng ngày mồng tám 
tháng tư âm lịch (trước Tây lịch 624 năm), tại vườn 
Lâm-tỳ-ni, cách thành Ca-tỳ-la-vệ 15 cây số, hoàng 
hậu Ma-Da đang ngoạn cảnh, trông thấy cành hoa 
vô ưu mới nở, thơm ngát, bà đưa tay phải vói hái, thì 
thái tử cũng vừa xuất hiện ngay đấy.

Ngày đản sinh thái tử, trong thành Ca-tỳ-la-vệ, 
cảnh vật đều vui vẻ lạ thường, khí hậu mát mẻ, cây 
cỏ đều đơm hoa trổ trái; sông, ngòi, mương, giếng 
nước đều trong đầy; trên hư không chim chóc và 
hào quang chiếu sáng cả mười phương.”13

Kinh Thái tử thụy ứng bản khởi (ĐTK/ĐCTT, 
T3, tr.473C), do cư sĩ Chi Khiêm dịch vào đời Đông 
Ngô (222-280) gồm 2 quyển. Nơi quyển 1, đoạn 
thuật lại ngày Đản sinh của Đức Phật ghi: “… Tức 
hành thất bộ, cử hữu thủ trụ nhi ngôn: “Thiên 
thượng thiên hạ duy ngã vi tôn. Tam giới giai khổ 
hà khả lạc giả?”. (... Thái tử liền đi bảy bước, giơ 
tay phải lên, dừng lại và nói: Trên trời dưới trời, chỉ 
có Ta là tôn quý. Ba cõi đều khổ, ai là người có thể 
đem lại sự an lạc?).

Kinh Quá khứ hiện tại nhân quả (ĐTK/ĐCTT, 
T3, tr.625A), do Đại sư Cầu-sa-bạt-đà-la, dịch vào 
đời Lưu Tống (420-478), viết: “Bồ-tát tiệm tiệm 
tùng hữu hiếp xuất... Vô phù thị giả, tự hành thất 
bộ, cử kỳ hữu thủ, nhi sư tử hống: Ngã ư nhất thiết 
thiên nhân chi trung tối tôn tối thắng. Vô lượng 
sinh tử ư kim tận hỷ”. (Bồ-tát dần dần từ nơi hông 
bên phải sinh ra... không người vịn đỡ, tự đi bảy 
bước, giơ cao tay phải, lời nói như tiếng sư tử gầm: 
Ta, đối với tất cả hàng Trời, Người, là bậc tối tôn tối 
thắng. Vô lượng nẻo sinh tử từ nay sẽ dứt sạch).

Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi trong Trường 
A Hàm đã mô tả sự đản sinh của Bồ Tát Tất Đạt Đa 
như sau: 

“Thái tử chọn lúc nửa đêm ngày mồng tám 
tháng tư để ra đời. Từ hông bên phải Hoàng hậu, 

13  https://thienphatgiao.org/phpt-tth-q1k1b2/
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Thái tử bước ra ngoài, bước đi bảy bước, bàn chân 
không chạm đất cao khỏi mặt đất bốn tấc, đưa tay 
phái lên cao và nói:

Khắp cõi thế gian trên trời dưới đất, không một 
ai tôn quý hơn Ta!

Ngay khi đó, bốn vị Thiên vương hiện xuống 
đảnh lễ, rồi đặt Thái tử nằm trên ghế bằng vàng óng 
ánh, dùng nước ấm rửa sạch thân hình khiến vua, 
hoàng hậu và mọi người đều kinh ngạc. Lúc Thái 
tử mới sinh ra, trên đến cõi Tam thập tam thiên, 
dưới tới địa ngục Nê-lê thứ mười sáu ánh sáng rực 
rỡ, tỏa rộng ra khắp nơi, một vạn hai ngàn cõi trời 
đất, đất trời đều chuyển động khi đó Thái tử mới trở 
lại là một trẻ thơ bình thường. Nhũ mẫu dùng một 
chiếc túi gấm, đặt Thái tử vào trong rồi trao cho 
Hoàng hậu lo việc nuôi dưỡng Thái tử, đặt tên là 
Tất-đạt. Khi mới sinh, thân của Ngài đã có đủ ba 
mươi hai tướng tốt.”14

Có người sẽ thắc mắc: tại sao Giáo Pháp dạy về 
Vô Ngã, còn câu tuyên bố như vậy: trên trời dưới 
đất không ai bằng Ta vậy có phải là đang phô 
trương bản Ngã và tự đề cao mình quá mức hay 
không? Ngoài ra, câu: Vô lượng nẻo sinh tử từ nay 
dứt sạch, vậy là thế nào? Mới sinh ra chứ có phải là 
tu hành thành Đạo rồi đâu mà tuyên bố hùng hồn như 
vậy? Nếu xác định mình đã ra khỏi luân hồi sanh 
tử thì cần gì phải tìm Đạo hay tu hành gì nữa?

Nhưng Thiên thượng thiên hạ duy ngã vi tôn 
(hoặc độc tôn), “ngã” ở đây theo Bắc Truyền Phật 
Giáo (Phật Giáo phát triển) chỉ cho Chơn Như, 
Chơn Tâm, Phật Tánh, Như Lai Tạng, Viên Giác, 
Viên Thành Thật Tánh, … chứ không phải cái bản 
ngã riêng của một ai đó. Quả nhiên trong trời dưới 
đất không có gì quý bằng những chơn Ngã hay 
những thể tánh thanh tịnh sáng suốt, tròn đầy nêu 
trên. Còn vòng luân hồi sẽ chấm dứt, đó là điều 
chắc chắn vì Bồ Tát Hộ Minh biết đây là báo thân 
cuối cùng, đến Ta Bà thế giới để hoàn thành Bồ Tát 
Hạnh và thành Phật, ra ngoài luân hồi sanh tử, nếu 
không phải vì vậy thì Ngài đã tiếp tục ở cung trời 
Đâu Suất chứ chưa đến với Ta Bà thế giới.

14  https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-di-
xuat-bo-tat-ban-khoi-113632.html

Về chi tiết đi trên 7 bước Hoa Sen sau khi đản 
sinh, Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi cũng như 
kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Diệu Pháp môn phẩm 
Thụy Ứng ghi lại như sau: “Sự Đản sinh ấy được 
đánh dấu qua tiến trình bảy bước nở hoa sen.

1. Bước thứ nhất: 
Đức Phật nhìn về Phương Đông và bảo rằng: 

“Phương Đông ấy chính là ngọn đuốc soi đường 
tối thượng cho chúng sinh trong mọi lĩnh vực”. (Thị 
Đông phương vị chúng sinh vi đạo thủ cố). Đức 
Phật lấy phương mặt trời mọc để chỉ cho sự phát 
huy trí tuệ.

2. Bước thứ hai: 
Đức Phật nhìn về phương Nam và bảo rằng: 

“Phương Nam ấy chính là ruộng phước an lành cho 
chúng sinh gieo gặt”. (Thị Nam phương vị chúng 
sinh lương phước điền cố). Đức Phật lấy phương 
Nam để chỉ cho chúng sinh nhờ phát huy trí tuệ, 
biết quán chiếu vào sâu trong lòng thực tại nên biết 
quy hướng về những nghiệp nhân tốt lành.

3. Bước thứ ba: 
Đức Phật nhìn về phương Tây và bảo rằng: 

“Phương Tây ấy chỉ cho chúng sanh cách hóa giải 
động cơ sinh tử, chấm dứt sanh thân cuối cùng”.
(Thị Tây phương vị chúng sanh dĩ tối hậu thân cố). 
Phương Tây là phương mặt trời lặn, để chỉ cho sự 
an nghỉ tuyệt đối của tâm thức.

4. Bước thứ tư: 
Đức Phật nhìn về phương Bắc và bảo rằng: 

“Phương Bắc ấy chỉ cho chúng sanh là ta đã được 
đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác”. (Thị 
Bắc phương vị chúng sanh ngã đắc A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề). Đến đây, đức Phật bắt đầu 
vận chuyển bánh xe pháp. Ngài như vị lương y biết 
bệnh tâm của chúng sinh, ai bị bệnh nặng thì được 
Ngài cứu trước. Vì vậy, Ngài chuyển qua bước thứ 
năm tiếp cận với cuộc đời để tùy duyên mà hóa độ.

5. Bước thứ năm: 
Đức Phật nhìn xuống phương dưới và bảo rằng: 

“Phương dưới ấy ta sẽ giúp cho chúng sanh chinh 
phục ma lực để vượt thoát khổ đau” (Thị Hạ phương 
vị chúng sanh dị dục hàng ma cố). Vì lòng thương 
tưởng đến nhân sinh đang có nhiều đau khổ do cố 
chấp, tham lam, sân hận… gây ra, nên Ngài tùy 
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duyên tuyên thuyết chân lý để cho 
mọi người lần lượt từ bỏ những 
tham chấp ấy.

6. Bước thứ sáu: 
Đức Phật chỉ lên phương trên 

và bảo rằng: “Phương trên ấy là 
chỉ cho chúng sanh đang sống 
đúng với năm nhân cách và tu tập 
mười thiện nghiệp” (Thị Thượng 
phương vị chúng sanh quy y thiên 
nhân cố). Đây là những thiện 
nghiệp cần hướng tới thực tập để 
thoát khỏi khổ đau.

7. Và cuối cùng là bước thứ 
bảy: 

Đức Phật một tay chỉ lên, 
một tay chỉ xuống và bảo rằng: 
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã 
độc tôn. Vô lượng sinh tử, ư kim hỷ tận”. Ta bị trôi 
lăn trong ba cõi sáu đường đều do ngã chấp chi 
phối, và đến kiếp này là sinh thân cuối cùng của ta 
vậy.”15

Như vậy đi bảy bước trên bảy hoa sen, chính Đức 
Phật đã giải thích từng bước đi. Số 7 đó cũng là con 
số tâm linh, triết học chỉ cho sự các tường, đầy đủ 
nhất. Mỗi tuần có 7 ngày, nhạc thì có 7 tông, màu 
sắc cũng có 7 màu chính, vũ trụ hiện hữu gồm có thời 
gian và không gian, thời gian có 3: quá khứ, hiện tại, 
vị lai, không gian có: Đông, Tây, Nam, Bắc. 

Thánh quả cũng có 7 quả vị: 4 quả thanh văn + 
Duyên Giác + Bồ Tát + Phật

Phật Thích Ca cũng là Phật thứ 7 ở Ta Bà thế 
giới:

1- Phật Tỳ Bà Thi
2- Phật thi Khí
3- Phật Tỳ Xá Phù
4- Phật Câu Lưu Tôn
5- Phật Câu Na Hàm Mâu Ni
6- Phật Ca Diếp
7- Phật Thích Ca

15 http://daophatmuonmau.com/duc-phat/phat-dan-sinh-nguon-goc-y-
nghia-7-buoc-chan-cua-duc-phat/

7 bước đi trên 7 hoa sen gợi trực tiếp cho chúng 
ta về Thất Bồ Đề Phần và đạt được Thất Thánh Tài 
mà mỗi hành giả phải hoàn thiện trên đường tu tập.

Hoa Sen chỉ cho thanh khiết, không nhiễm ô, 
Hoa Sen là loài hoa: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi 
bùn, cũng như hành giả Bồ Tát ở giữa chốn trần gian 
mà không bị mảy may ô nhiễm, lại có thể thanh tịnh 
hóa nhân gian. Ở cõi Tây Phương Cực Lạc, các vị Bồ 
Tát sinh về nơi ấy ngự trong Hoa Sen.

Phầm trong Kinh Hoa Nghiêm ghi rõ ý nghĩa 7 
bước đi của Bồ Tát khi đản sinh:

“Chư Phật tử! Đại Bồ Tát có mười sự mà thị 
hiện đi bảy bước:

Vì hiện Bồ Tát lực mà thị hiện đi bảy bước. Vì 
hiện xả thí bảy Thánh tài mà thị hiện đi bảy bước.

Vì cho địa thần thỏa nguyện nên thị hiện đi bảy 
bước. Vì hiện tướng siêu tam giới nên thị hiện đi 
bảy bước.

Vì hiện bước đi tối thắng của Bồ Tát hơn hẳn 
bước đi của tượng vương, ngưu vương, sư tử vương 
mà thị hiện đi bảy bước. Vì hiện tướng Kim cang địa 
mà thị hiện đi bảy bước.

Vì hiện muốn ban cho chúng sanh sức dũng 
mãnh mà thị hiện đi bảy bước.

Vì hiện tu hành thất giác bửu mà thị hiện đi bảy 
bước.

Vì hiện pháp đã được chẳng do người khác dạy 
nên thị hiện đi bảy bước.
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Vì hiện là tối thắng vô tỷ ở thế gian nên thị hiện 
đi bảy bước.

Đại Bồ Tát vì điều phục chúng sanh nên thị hiện 
đi bảy bước như vậy.” 16

Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp đã mô tả sự 
kiện đản sanh Bồ Tát Tất Đạt Đa như sau:

“Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: “Trong khi các người đàn bà 
khác, này Ananda, hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh 
con, mẹ vị Bồ-tát sanh Bồ- tát không phải như vậy. 
Mẹ Bồ-tát đứng mà sanh Bồ-tát”. Vì rằng, bạch 
Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là 
một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.

Sanh với tư thế này và khi Hoàng Hậu Maya 
hái cánh hoa vô ưu thì thật là khỏe nhẹ và sạch sẽ, 
không cấu nhiễm.

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh 
ra, này Ananda, chư Thiên đỡ lấy Ngài trước, sau 
mới đến loài người”. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con 
thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, 
một vị tằng hữu của Thế Tôn.

Vị Bồ Tát có công đức và phước đức lớn, Ngài 
vốn ở Cung trời Đâu Suất nên chư Thiên thường 
thân cận, học hỏi, nay Ngài đến Ta Bà thì chư Thiên 
vẫn luôn quanh quẩn ủng hộ, trợ duyên, đó là đạo 
nghĩa gắn kết xưa nay giữa Ngài và chư Thiên. 

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh 
ra, này Ananda, Bồ-tát không đụng đến đất. Có bốn 
Thiên tử đỡ lấy Ngài, đặt Ngài trước bà mẹ và thưa: 
“Hoàng hậu hãy hoan hỷ! Hoàng Hậu sanh một 
bậc vĩ nhân”. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự 
việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng 
hữu của Thế Tôn.

Khi Chư Thiên luôn hiện diện kể từ khi Bồ Tát 
nhập thai thì Chư Thiên sẽ không để Ngài đản sanh 
phải chạm đất: vừa va chạm thân thể có thể đau đớn, 
vừa ô nhiễm, chư Thiên đỡ lấy Ngài và màng trao 
cho Hoàng Hậu là điều hợp lý. Chắc chắn Ngài là 
một vĩ nhân, vì xưa nay chư Thiên từng tiếp cận học 
hỏi với Ngài ở cung trời Đâu Suất đã biết rõ điều đó.

16   https://thuvienhoasen.org/p16a561/38-pham-ly-the-gian

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh 
ra, này Ananda, Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị 
nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi 
loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, 
không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh 
tịnh, trong sạch. Này Ananda, ví như một viên ngọc 
ma-ni bảo châu đặt trên một tấm vải Ba-la-nại. Viên 
ngọc không làm nhiễm ô tấm vải Ba-la-nại, tấm vải 
Ba-la-nai cũng không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì 
sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. Cũng vậy, này 
Ananda, khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh 
ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, 
không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm 
ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật 
bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch”. Vì rằng, bạch 
Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là 
một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.

Đứa bé thông thường sinh ra từ bụng mẹ thì dơ 
dáy nhưng Ngài thì khác, với cách sinh với tư thế 
đứng và chư Thiên đỡ như vậy nên hoàn toàn thanh 
tịnh, sạch sẽ. 

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh 
ra, này Ananda, hai dòng nước từ hư không hiện ra, 
một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ấy 
tắm rửa sạch sẽ cho Bồ-tát và cho bà mẹ”. Vì rằng, 
bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế 
Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.

Nay Lễ Phật Đản có nghi thức “Tắm Phật” xuất 
phát từ điều này. Hai vòi đó còn tượng trưng cho 
sự kham nhẫn, chấp nhận thuận nghịch của cuộc 
đời. Hành giả tu tập phải luôn luôn lo tẩy uế, tẩy trừ 
trược cấu nơi mình.

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn: “Bồ-tát khi sanh ra, này Ananda, 
Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt 
hướng phía Bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng 
được che lên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lên 
tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như sau: “Ta 
là bậc tối thượng ở trên đời! Ta là bậc tối tôn ở trên 
đời! Ta là bậc cao nhất ở trên đời! Nay là đời sống 
cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa”. 
Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch 
Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
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Một lần nữa khẳng định rằng: Bồ Tát Tất Đạt 
Đa không phải phô trương bản Ngã mà Ngài chỉ 
tuyên bày sự thật. Sự thật thì Ngài đã tu Ba La Mật 
vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp và Ngài chờ cơ 
duyên để đến Ta Bà thế giới thọ nhận báo thân cuối 
cùng thì không ai có thể hơn Ngài được nữa. Ví dụ, 
đến ngày Bồ Tát Di Lặc từ cung trời Đâu Suất đản 
sanh vào thế gian với báo thân lần cuối thì Ngài 
hoàn toàn có thể tuyên ngôn như vậy, bởi vì đâu có 
ai đủ công đức phước đức và thọ nhận báo thân cuối 
cùng để thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác như vị 
ấy đâu. Đạo Phật dạy mọi người nhìn thẳng, nói 
đúng và chấp nhận sự thật. Đó là sự thật rõ ràng thì 
không có gì gọi là: phô trương bản Ngã. 

“Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái 
sanh ở đời này nữa”: Ngài noi gương các vị Phật 
tiền kiếp, học Đạo và biết rõ cơ duyên đã đến, đây 
là lần cuối Ngài thọ nhận báo thân con người. Ngài 
sẽ hoàn thành Ba La Mật và chức đắc Đạo quả trong 
kiếp này: đây cũng là biết chắc chắn và là sự thật.

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt 
ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh 
ra, này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng thần 
diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên, hiện ra cùng 
khắp thế giới, gồm có các thế giới trên chư Thiên, 
thế giới của các Ma vương và Phạm thiên, và thế 
giới ở dưới gồm các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
và loài Người. Cho đến các cảnh giới giữa các thế 
giới, tối tăm, u ám, không có nền tảng, những cảnh 
giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực, đại oai 
lực như vậy cũng không thể chiếu thấu, trong những 
cảnh giới ấy một hào quang vô lượng, thắng xa oai 
lực chư Thiên hiện ra. Và các chúng sanh sống tại 
các chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau mà 
nói: “Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây”. 
Và mười ngàn thế giới này chuyển động, rung động, 
chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng thần 
diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế 
giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, 
bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của 
Thế Tôn.”

Ngài vốn có nhiều công đức, phước đức thì một 
hào quang vô lượng thần diệu chiếu khắp nơi nơi 
ấy cũng là điều tất nhiên, dấu hiệu của những bậc 

Đại Bồ Tát vào đời. Theo văn hóa phương Đông, 
các nhà chiêm tinh nhìn thấy sao sáng phương nào 
thì biết nơi ấy có một bậc vĩ nhân. Với văn hóa văn 
chương như vậy thì có một hào quang vô lượng thần 
diệu chiếu khắp nơi nơi là điều tất yếu trong ước lệ 
văn chương mô tả bậc vĩ nhân xuất thế.

Có những giả thuyết sau này cho rằng: vì Hoàng 
Hậu Maya đi sanh con giữa đường, thiếu phương tiện 
thuốc men lúc đó tại Lâm Tỳ Ni cho nên mắc bệnh 
sản hậu và chết sớm, 7 ngày sau khi Thái tử ra đời. 
Nhưng nói như vậy là không có cơ sở bởi 2 lý do:

Thứ nhất: Hoàng Hậu Maya khi mang bầu 
nhiều tháng như vậy và đi xa thì Tịnh Phạn Vương 
chắc chắn cắt đặt những vị lương y giỏi nhất đi theo 
cùng để hầu hạ cho Hoàng Hậu.

Thứ hai: ngay trong Phật Học Phổ Thông, sau 
khi tham chiếu nhiều tài liệu về đản sinh Thái Tử 
Tất Đạt Đa, cố HT Thích Thiện Hoa cũng nêu rõ: 
“Hoàng hậu Ma-Da sau khi sinh thái tử được bảy 
ngày, vui thú quá vì thấy mình đã làm tròn nhiệm 
vụ cao quý, và đã rửa sạch nghiệp báo nên bà trút 
được xác phàm và sinh về cõi trời Ðao Lợi.”17

Tóm lại sự kiện đản sinh Bồ Tát Tất Đạt Đa lại 
càng có nhiều điều thù thắng chưa từng có: từ một 
không gian mở, thiên nhiên như Lâm Tỳ Ni để dễ 
dàng cho Bồ Tát đi trên 7 bước hoa sen và nhiều 
loài cùng vân tập, vui mừng cho đến cách thức ra 
đời, mẹ sinh đứng khi hái hoa, đi trên bảy bước hoa 
sen, có hai vòi nước trong không gian phun vào để 
tắm, lời tuyên bố hùng hồn, chư Thiên đỡ Bồ Tát 
trao cho Hoàng Hậu Maya, … tất cả hòa quyện 
tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Đó là một sự kiện 
quý giá hy hữu mà vô lượng kiếp mới diễn ra một 
lần. Ngài vào đời để cứu khổ, ban vui, chỉ bày con 
đường sáng suốt, đưa đến giác ngộ giải thoát: 

“Một người, này các Tỳ-khưu, khi xuất hiện ở 
đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an 
lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài 
Người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác. Chính một người này, 
này các Tỳ-khưu, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện 

17  https://thienphatgiao.org/phpt-tth-q1k1b2/
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đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, 
vì an lạc cho chư Thiên và loài Người.

Sự xuất hiện của một người, này các Tỳ-khưu, 
khó gặp được ở đời. Của người nào? Của Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác. Sự xuất hiện của 
một người này, này các Tỳ-khưu, khó gặp được ở 
đời.”18 

Chúng ta, sinh sau thời Đức Phật, không có diễm 
phúc chứng kiến cảnh đản sanh huy hoàng ấy hay 
là diện kiến Đức Phật nhưng chúng ta được gợi nhớ 
lại quang cảnh thù thắng đó hàng năm thông qua 
các vườn Lâm Tỳ Ni và cảnh trí trong các Đại Lễ 
Phật Đản. Không gặp được Phật nhưng thọ hưởng 
được giáo điển – những lời dạy của Đức Phật cũng 
là có duyên phước lớn lao. Đức Phật đã dạy: “Ai 
thấy Pháp tức là thấy Phật”. Hiểu rõ hơn về việc 
nhập thai và đản sinh của Bồ Tát Tất Đạt Đa chúng 
ta tôn kính và giao cảm với Ngài nhiều hơn, qua đó, 
tinh cần tu học, đi theo Chánh Đạo mà Ngài đã khai 
quang. Có như vậy chúng ta không vong phụ lòng 
Từ Bi, bản hoài của chư Phật: vào đời để cứu khổ độ 
mê cho chúng sanh. 

“Ôi! Thật đáng cho đời kính ngưỡng
Công đức Ngài vô lượng vô biên!
Hỡi chư Phật tử hữu duyên
Nhớ ơn Từ phụ cần chuyên tu hành. 

Nay thế giới này còn đầy rẫy dịch bệnh, thiên 
tai, chiến tranh, tham vọng, tàn sát, đau thương, … 
Vô minh và cuồng vọng, … đang cấu xé loài người. 
Hơn lúc nào hết, hình ảnh của Đức Phật, bậc Từ Bi 
Trí Tuệ vẹn toàn và ánh sáng Phật Pháp sẽ góp phần 
soi dường cho nhân loại. Như trong thông điệp gửi 
đến Vesak – 2021, Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc 
nhấn mạnh:

“Khi tôn vinh sự kiện Đản sinh, Thành đạo và 
Nhập diệt của Đức Phật, tất cả chúng ta cũng đồng 
thời được truyền cảm hứng từ những lời dạy của 
Ngài.

Và khi đại gia đình nhân loại đang phải gánh 
chịu những tác động của đại dịch Covid-19, thì lời 

18  Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Một Pháp, Phẩm Một Người, Phần Như Lai 
(A.i.18)

dạy của Đức Phật lại nhắc nhở chúng ta rằng: “Bởi 
vì tất cả chúng sinh đang bệnh nên Ta cũng bệnh”.

Thông điệp vượt thời gian về sự đoàn kết và 
phụng sự tha nhân này trở nên quan trọng hơn bao 
giờ hết. Chỉ khi nào đồng lòng với nhau, chúng ta 
mới có thể ngăn chặn sự lây lan của virus Corona 
và hồi phục được.

Nhân ngày Đại lễ Vesak, chúng ta hãy tôn vinh 
trí tuệ của Đức Phật bằng cách hành động vì người 
khác trên tinh thần từ bi và hòa hợp, cũng như đổi 
mới cam kết của chúng ta nhằm xây dựng một thế 
giới hòa bình.”

(António Guterres, Tổng Thư ký Liên Hiệp 
Quốc, Vesak 2021)

Đức Phật là một bậc vĩ nhân của nhân loại mà 
kể từ năm 1999 đến nay, Liên Hợp Quốc xác định 
có trách nhiệm liên đới cùng tổ chức các Đại Lễ 
Vesak – mừng Phật đản sanh- củng với các quốc 
gia Phật Giáo. Hình ảnh và những lời dạy của Ngài 
vẫn còn sống mãi trong tâm thức loài người, là kim 
chỉ nam cho hành trình hướng về chân thiện mỹ, an 
vui, giải thoát. 

Thật là: 

“Hạnh phúc thay, đức Phật giáng sinh!
Hạnh phúc thay, giáo pháp cao minh!
Hạnh phúc thay, chúng Tăng hòa hợp!
Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu!”

Mùa Phật Đản PL 2566 – DL 2022
Thích Đồng Trí

Ghi chú: do đang sống và sinh hoạt Phật Pháp 
ở nước ngoài nên hiện thời tác giả không truy cứu 
sách tiếng Việt ở thư viện để đưa vào trích dẫn chi 
tiết, đầy đủ tiêu chuẩn, theo cách: Nhà xuất bản, số 
trang, năm xuất bản,  … được. 



21PHẬT ĐẢN PL. 2566 ■ 2022

C uộc sống nhân loại trải qua nhiều thời kỳ, 
con người không ngừng biến đổi để thích 
nghi với hoàn cảnh sống, từ đó cũng thay 

đổi tâm tính của mình, từng giai đọan hình thành 
của lịch sử nhân lọai, con người sống được vui vẻ 
hơn, hạnh phúc hơn hoặc đau khổ hơn vì đắm chìm 
trong ngũ dục. Khi tam tai (tai họa về dịch bệnh, 
chiến tranh binh đao, đói kém), tám nạn (nạn đọa 
trong địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, cõi trời Trường 
thọ thiên, biên địa, sáu căn không đầy đủ, tà kiến và 
sinh thời không có Phật) diễn ra trên cõi đời, thì lúc 
đó chư Phật và bồ tát sẽ xuất hiện để điểm thị giúp 
chúng sanh thoát nẽo khổ sanh tử luân hồi.  

Cách đây hơn 2600 năm, tại đất nước Ấn Độ 
(nay là Nepal), Bồ tát Hộ Minh (tiền thân của Đức 
Phật Thích Ca) từ cung trời Đâu Suất giáng sanh 
xuống thế giới ta bà, trong hình thức voi trắng sáu 
ngà, nhập thai Mẫu Hậu Maya, phu nhân của Vua 
Tịnh Phạn Vương, đang cai trì đất nước Ca-tỳ-la-
vệ.

Sự giáng trần của Bồ-tát Hộ Minh được miêu 
tả chi tiết trong cuốn Mi-Tiên Vấn Đáp (Milinda 
Panha).1 Vào kiếp áp chót tại cung trời Đẩu-suất-
đà, Bồ tát Hộ Minh trước khi giáng thế, ngài quán 
xét nơi nào và khi nào thích hợp để đản sanh để cứu 
độ muôn loài. Ngài đúc kết với 8 điều kiện như sau:
1. Thời kỳ thích hợp (Kàlam viloketi): Trong thời 

kỳ này có quá nhiều chúng sanh mê dại không 
biết phải trái, đắm chìm trong khổ đau của ngũ 

1 Mi Tiên Vấn Đáp (Milinda Panha), Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm 
(Maha Thera Thita Silo)
Tỳ kheo Giới Đức hiệu đính, ấn bản 2003.
https://thuvienhoasen.org/a969/mi-tien-van-dap

Điều Kiện và Quang Minh Thị Hiện Đản Sanh 
của Đức Thế Tôn

Thích Nữ Giới Hương

Bồ tát Hộ Minh từ cõi trời Đâu Suất giáng sanh

dục. Đây là lúc ngài ra đời độ sanh. 
2. Khi Tuổi thọ của chúng sanh thích hợp (chiều 

giảm) (Ayum viloketi): Dân chúng cõi Ta bà 
(trái đất hành tinh xanh này) sống trung bình 
khoảng một trăm tuổi, chứ không phải 84 ngàn 
tuổi, trường thọ như Kinh Di Lặc2 thường nói. 

2 Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật. http://www.huongsentemple.com/
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Như vậy, tuổi thọ của chúng sanh đang giảm 
xuống, vì ít làm thiện, tạo nhiều ác nghiệp, nên 
ngài cần phải thị hiện để hướng dẫn chúng sanh 
tu tập, tăng phước, tăng thọ.

3. Trong bốn châu3 (châu nào thích hợp - Dìpam 
viloketi): ngài chọn Nam Thiện bộ Châu là nơi 
thích hợp để đản sanh.  

4. Quốc gia nào thích hợp (Desam viloketi):  
Ngài chọn Ấn độ bởi lẽ Ấn Độ đông dân, nghèo 
khổ, nhưng biết hướng đến tâm linh, nên nhiều 
bậc thánh hiền và triết gia phát nguyện tái sanh 
sinh tại đây để cứu khổ.

5. Gia tộc thích hợp (Kulam viloketi): Ngài chọn 
sanh trong giòng họ Sakya Thích Ca. Một dòng 
tộc nhiều đời nhiều kiếp tu tập và có đầy đủ 
phước báu của loài người.

6. Chọn Phụ Mẫu thích hợp (Janettim viloketi): 
Ngài chọn Hoàng hậu Maya làm Phật Mẫu và 
Vua Tịnh Phạn làm phụ thân. Vì Vua và Hoàng 
hậu trong nhiều kiếp quá khứ và hiện tại phát 
nguyện tu trì và muốn con cái sống trí huệ.

7. Chọn ngày đản sinh (Màsam viloketi):  ngài 
chọn Mồng 8 tháng 4 âm lịch (Phật giáo Nguyên 
Thủy cho rằng ngày rằm tháng 4). Đây là nùa xuân, 
thời tiết tốt đẹp, mùa màng xanh tươi trăm hoa đua 
nở, là thời điểm tốt để đản sanh trong vườn thượng 
uyển Lâm-tì-ni, dưới bóng cây vô ưu.  

8. Chọn nơi nào để ngài xuất gia tu học thích 
hợp và sẽ giúp đưa đến chứng quả giác ngộ 
(Nekkhamma viloketi): Ngài chọn Bồ-đề-đạo-
tràng, Bihar, Ấn Độ, vì nơi đây được xem là lỗ 
rún, và là trung tâm của trái đất, nơi có khí thiêng 
linh địa.

Trong  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 

index.php/vn/phat-phap/nghi-la-ha-ng-nga-y/6302-ii-1-cung-giao-
thua

3 Theo khoa cổ vũ trụ học Phật Giáo, và theo vũ trụ quan Ân Độ xưa có 
bốn châu trong thế giới Ta Bà, tứ hướng xung quanh núi Tu Di, trong vũ 
trụ (trái đất của chúng ta) có 4 châu: Bắc Cu-Lư Châu (Uttara-kuru), 
Tây Ngưu-Hóa Châu (Godana) và Đông Thắng-Thần Châu (Purva-Vi-
deha) và Nam Thiệm-Bộ Châu (Jambudvipa). https://thuvienhoasen.
org/a28887/nui-tu-di-va-tu-chau-thien-ha

Kinh4,  phẩm 38, đã mô tả mười Quang Minh Thị 
Hiện của Đức Phật Thích Ca (tức Bồ tát Hộ Minh) 
từ cõi Đâu Suất khi đản sanh nơi thế giới Ta bà như 
sau:
1. Đại quang minh “An lạc trang nghiêm” được 

phóng ra từ dưới chân của Ngài, chiếu khắp cõi 
Đại Thiên thế giới. Tất cả ác đạo và những chúng 
sanh hoạn nạn được quang minh chạm đến, đều 
khỏi khổ, được an lạc. Được an lạc rồi và biết sắp 
có bực đại nhơn kỳ đặc xuất hiện tại thế gian. 

2. Biết đại Bồ Tát sắp giáng sanh, chư thiên đem vô 
lượng thực phẩm và lễ vật đến cúng dường. 

3. Đại quang minh “Thanh Tịnh Cảnh Giới” được 
phóng ra từ bàn tay phải của Ngài, mang đến sự 
trang nghiêm thanh tịnh cho tất cả Đại Thiên thế 
giới.

4. Đại quang minh “Thanh tịnh trang nghiêm” 
được phóng ra từ đầu gối của đại bồ tát, chiếu 
sáng khắp cung điện của chư Thiên. Chư Thiên 
hội tựu đem tràng hoa, y phục và phẩm vật đến 
cúng dường, và theo hộ trì Bồ Tát từ lúc hạ sanh 
nhẫn đến nhập Niết bàn. 

5. Đại quang minh “Vô năng thắng tràng” được 
phóng ra từ trong tâm trang nghiêm của chữ 
“Vạn”, chiếu khắp tất cả thế giới mười phương 
đến thân của tất cả Kim Cang lực sĩ. Bấy giờ có 
trăm ức Kim Cang lực sĩ đều vân tập theo hầu hạ 
Ngài đại Bồ Tát từ lúc giáng sanh nhẫn đến lúc 
nhập Niết bàn. 

6. Đại quang “Phân biệt chúng sanh” được phóng 
ra từ tất cả lỗ lông trên thân thể của Ngài, chiếu 
khắp Đại Thiên thế giới, chạm đến thân thể của 
tất cả Bồ Tát. Và các vị Chư Bồ Tát đó theo cúng 
dường và hộ trì đức Như Lai giáo hóa chúng 
sanh. 

7. Đại quang minh “Thiện trụ quán sát” chiếu đến 
nơi các vị Bồ Tát sẽ sanh ra. Khi quang minh này 
đã chiếu xong, những Bồ Tát quán sát Diêm Phù 
Đề, nơi nào thích hợp mà hiện thọ sanh, để giáo 
hoá các chúng sanh.   

4  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm 38, Ly Thế Gian. 
https://thuvienhoasen.org/a25245/kinh-hoa-nghiem-dai-phuong-
quang-phat-quyen-1-va-2
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8. Đại quang minh “Nhứt thiết cung điện thanh tịnh 
trang nghiêm” được chiếu đến bụng của hoàng 
hậu và ngài sẽ thác sanh vào đó. Quang minh 
chiếu xong, Hoàng Hậu yên vui, thành tựu đầy 
đủ tất cả công đức, và trong thai mẫu có các 
quảng đại trang nghiêm với đại ma ni bửu, để 
cưu mang hình thể hài nhi của đại Bồ Tát. 

9. Đại quang minh “Thiện Trụ” chiếu sáng.  Từ chư 
Thiên Tử đến các Phạm Thiên khi sắp lâm chung 
được quang minh chạm đến thân thể, đều được 
trụ thọ mạng, kéo dài mạng sống để có thời gian 
cúng dường đại  Bồ Tát từ lúc mới hạ sanh nhẫn 
đến nhập Niết bàn. 

10. Đại quang minh “Nhựt nguyệt trang nghiêm” thị 
hiện những hạnh nghiệp của Bồ Tát chiếu sáng 
để trời và người lúc bấy giờ được hiển thị được 
hạnh nghiệp của Bồ Tát ở cung Đâu Suất, ở thai 
nhi, ở sơ sanh, hoặc ở cuộc sống xuất gia, hay đã 
Thành đạo, hoặc thấy chuyển Pháp luân, ở hàng 
ma, và nhập Niết bàn.

Khi mười hiển thị đã xảy ra cũng là lúc Phật 
giáng thế hoằng dương Phật Pháp cứu độ muôn loài. 
Chúng sanh nào chạm được quang minh đó, thời 
cảm an lạc, tinh tấn hành đạo. 

Hạnh phúc thay! Thế giới tà bà của chúng ta đã 
có đủ tám điều kiện và mười quang minh thị hiện 
thích hợp để bậc thánh nhân từ bi thị hiện với vô 
lượng quang minh hy hữu cứu khổ sáu đạo trầm 
luân. 

Hạnh phúc và may mắn thay! chúng ta được 
nhận thông điệp giải thoát của Ngài và được sống 
cùng tăng đoàn, được học Phật pháp, và tu học để 
được giải thoát.

Mùa Phật đản lại về trên đất khách
Chút tâm thành con xin chúc Thế Tôn
Thêm một năm Phật Đạo được vuông tròn
Giúp nhân thế xa lìa nơi bể khổ…

Nam Mô Lâm-tì-ni, Vô ưu thọ hạ, thị hiện Đản 
sanh,

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng 
minh.

Chùa Hương Sen, mùa Phật đản PL 2566, tháng 4 năm 2022

Thích Nữ Giới Hương

Huongsentemple@gmail.com

Trời người chào đón Đức Thế Tôn đản sanh
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R ằm Tháng Tư, ngày Phật 
Đản chung của người con 
Phật, là một ngày vô cùng 

thiêng liêng cao cả khi khắp năm 
châu đón mừng đức từ phụ giáng 
thế. Sự thị hiện của thái tử Tất 
Đạt Đa nơi cõi ta bà đã đem một 
luồng gió mới, một tư tưởng mới, 
một con đường mới cho nhân 
loại, Ngài đã chỉ ra bốn sự thật 
mà con người vốn dĩ chìm đắm 
trong kiếp sống, đó là: Sinh, Lão, 
Bịnh, và Tử. Sự ra đời của Ngài 
như một đoá hoa bất diệt nở rộng 
trong vòng sanh diệt, ngài đã xoá 
tan mọi vọng chấp si mê, lưu lại 
cho đời một hương thơm giải 
thoát, và hương thơm ấy lan toả 
khắp muôn nơi không bao giờ 
chấm dứt.

Hôm nay đây chúng ta, những 
người con Phật xa xứ lại được đón 
mừng ngày Phật Đản Sanh trong 
niềm hân hoan vì thấm đậm lý 
nhân sanh vô thường vô ngã của 
đức Phật, giúp chúng ta sống đẹp 
hơn, sống tự tin hơn, sống trí tuệ 
và trong sáng như đoá sen trong 
bùn lội ngược và vươn cao giữa 
kiếp trần ô chen lấn. 

Cuộc đời đức Phật là một 
bông hoa Linh Thoại, bài học 
sống động về nhân cách, đạo 
đức, và ngài cũng chính là người 
lái đò đưa nhân loại từ u mê thấy 
rõ được nẽo chánh đường tà, ngài 
đã cho chúng sanh tìm được pháp 
an lạc trong đời sống hiện tại mà 

Phật Đản Trong Trái Tim Người Con Phật
 Thích Viên Huy

không bị lỗi thời trước sự biến 
thiên của đời sống, hay bị khó 
khăn bất thuận giữa các lứa tuổi 
đời người.

Chân lý sống viễn ly để được 
an lành, sống ban rãi tình thương 
để nhận được tình thương và lòng 
kính trọng của Ngài là một suối 
nguồn kỳ diệu tắm mát nhân loại 
từ thế hệ này tiếp nối sang thế hệ 
khác. 

Mỗi chúng ta, hãy thắp sáng 
niềm tin chân chánh qua lời dạy 
của đức Phật, để tâm hoa luôn 
toả sáng, gieo vào lòng người 
một niềm tin mạnh mẽ, thắp sáng 
đuốc tuệ tư duy, duy trì trái tim 
yêu thương, cầu nguyện cho nhân 
loại thôi bớt tham sân si, thôi bớt 
kết tụ những lời điêu ngoa sáo 
rỗng, hãy chung tay kết thành 
một toà Sen đại thể, một bông 
hoa kết tinh giá trị đạo đức, góp 
phần cho đời ngày càng xinh tươi 

thơm ngát, hương tình đạo tình 
đời mãi lan toả khắp muôn nơi. 
Đó chính là tinh thần Phật Đản, 
đem lời dạy của đức Phật đi sâu 
vào lòng từng cá thể và ở đó mãi 
mãi góp phần làm cho cuộc sống 
thêm tinh anh chân thật.

Nói về đức Phật, không ngôn 
từ mỹ ngữ nào có thể ca ngợi hết 
lòng từ bi và hạnh nguyện cao cả 
của Ngài, chúng ta chỉ biết hết 
lòng tiếp nối dấu chân của Ngài 
qua tánh thể đại đồng đó là hành 
trì miên mật các pháp mà đức 
Phật đã dạy, đó chính là người 
con Phật chân chánh.

Nhân ngày Phật Đản năm 
2022, kính nguyện chư tôn Thiền 
Đức Tăng Ni cùng quý đạo hữu 
đồng hương Phật Tử luôn an 
lành và sống chan hoà trong tình 
thương của đức Phật.

 Thích Viên Huy 
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T ừ thuở tuổi mười hai sau khi 
cùng gia đình được Đại Lão 
Hòa Thượng Thích Hải Đức 

cho Thọ giới qui y với Pháp danh 
Chơn Diệu, tôi nhớ từ đó hình như 
mình đã biết thâm nhập dần Phật 
Pháp. Một lần được nghe Cố Hòa 
Thượng Thích Trí Thủ thuyết 
pháp, vì còn con nít nên tôi chỉ 
hiểu và nhớ được câu Ngài giảng 
đại khái là “tu là sữa, bất cứ tuổi 
tác nào, bất cứ sự vật gì khi sai 
lầm, hư hỏng đều phải sữa chữa, 
vì vậy đã là con người thì bất cứ 
ở tuổi tác nào cùng đều cần phải 
tu để biết và sữa cái tham sân si 
của mình. Nhưng tu không chưa 
đủ, vì biết TU thì phần chính mới 
có lợi lạc cho mình mà cần phải 
biết HÀNH mới có lợi lạc cho Bá 
tánh và Đạo Pháp”… 

Hiểu vậy cho nên năm đó lần 
đầu tiên Thành Phố Huế thiết 
kế một lễ đài cao lớn, trang trí 
hoa đèn rực rỡ trong công viên 
gần Phú Văn Lâu bên hữu ngạn 
sông Hương, tuy còn nhỏ nhưng 
tôi cũng đã biết dành thời gian 
chiều tối chạy ra đó để giúp việc 
vặt cho các Chú Bác, các Anh sai 
bảo, và từ đó với thời gian khôn 
lớn bất cứ ở đâu tôi cũng đều ham 
thích đi Chùa và làm việc Đạọ.

Sau những ngày vui tham gia 
Đại lễ Phật Đản và cũng là mùa 
hè kết thúc cấp Trung Học, tôi 
vào Nam và ở Trường Nội Trú 
sau một kỳ thi tuyển; Vào dịp Tết 
tôi về Huế với gia đình, trước khi 
rời Huế tôi đi thăm Ông Bác đã 
già ở một thị trấn nhỏ và ở lại hai 
hôm; tôi thấy buổi sáng nào Bác 
tôi cũng tụng Kinh, ở Huế lúc đó 
có những người đi xin, thường 

Vui Phật Đản Năm Nầy 
Nhớ Phật Đản Năm Xưa

Chơn Diệu - Hoàng Văn Phong

gọi là “người ăn mày” tay bị tay 
gậy lom khom hoặc lê lết đi từ 
nhà này qua nhà khác, người xin 
thường được cho gạo ít nhiều tùy 
gia chủ; Cả hai buổi sáng ở đó 
tôi thấy người ăn xin vào sân nhà 
Bác tôi ngã nón đứng chờ nhưng 
cả hai ngày Họ đều ra đi vì chờ 
lâu quá không ai ra cho.

Tôi cảm thấy buồn vì mình là 
một học sinh không có gì cho, lại 
ở nhà Bác nên không chủ động. 
Trước cảm xúc ấy tôi đã mạnh 
dạn thưa với Bác tôi “hai hôm 

nay Con thấy sáng nào cũng có 
người vào chờ xăn xin nhưng rồi 
Họ phải ra không vì Bác bận tụng 
Kinh; Vậy nên Con xin đề nghị 
Bác mỗi buổi sáng Bác nên bớt 
ít thời gian tụng kinh để còn có 
thời gian giúp đỡ người ăn xin 
đến nhà, vì thưa Bác Kinh Phật 
dạy như vậy, nếu cứ tụng đọc mà 
không thực hành lời kinh thì chưa 
phải là TU và HÀNH thưa Bác”. 
Nghe xong Bác trố mắt vỗ vai tôi, 
tôi tưởng Bác la (rầy) ai dè Bác 
nói, ui (ôi) Con nói hay quá, sao 
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lâu nay mấy đứa con Bác không 
đứa nào nói rứa (vậy) hết, ừ từ bữa 
ni (hôm nay) tau (tao) sẽ làm như 
rứa (vậy); Tôi hú hồn, vui mừng 
mình đã làm được một viêc nhỏ 
trong muôn vàn việc có ý nghĩa 
Hành Đạo. 

Ra Trường tôi được bổ nhiệm 
về một Tỉnh trên Cao nguyên, 
vùng trọng điểm của “Quốc sách 
Dinh Điền”. Là một Công chức 
có trách nhiệm công tác gắn liền 
với Nông Thôn trong thời điểm 
mà Phật Giáo đang đấu tranh đòi 
bình đẳng tôn giáo. Ở Phố Thị 
thì sự phân biệt kỳ thị Phật Gíáo 
và Thiên Chúa Giáo không mấy 
rõ rệt, nhưng ở Nông Thôn thì 
thể hiện công khai nhất là tại các 
Địa diểm Dinh Điền xa xuôi hẻo 
lánh. 

Mùa Phật Đản năm 1962 (lúc 
đó là ngày mồng 8 tháng Tư). 
Trong một chuyến công tác về 
các địa điểm Dinh Điền; Qua tiếp 
xúc với các Cán bộ thuộc cấp tại 
địa phương được biết họ đều là 
Phật Tử nguyên quán miền Trung 
nhưng phải di dân theo Quốc sách 
Dinh Điền của Chính phủ Tổng 
Thống Ngô Đình Diệm, nơi đây 
Thiên Chúa Giáo và Tin Lành 
hoạt động thường xuyên và công 
khai, người Phật Giáo thì một số 
“theo đạo để có gạo mà ăn” hoặc 
ẩn mình để được an thân. Cán bộ 
chính quyền cùng đều tình cảnh 
ấy. 

Phần tôi thì trước khi được 
tuyển dụng tôi đã có lần nghe Ba 
tôi nói “Ba đã nói với các Anh 
con (đều là Sĩ Quan) và nay cho 
con biết là thời thế này ai muốn 
có chức phận địa vị thì phải theo 

Thiên Chúa Giao, có các Cha đỡ 
đầu thì công việc mới êm xuôi, 
vậy nên các Con tùy thời mà ứng 
xử sao cho khôn khéo, Ba cho 
phép nếu phải tạm thời theo Đạo” 
rồi sau này hẵn tính”.

Qủa vậy khi vào đời và đi 
công tác trong các Địa điểm Dinh 
Điền, thấy lời Ba tôi nói là đúng, 
cán bộ Hành chánh địa phương 
hỏi ra thì ai cũng Thiên Chúa 
Giáo Tân Tòng và phần nhiều 
họ là Cán bộ phù động đồng hóa 
hưởng lương khoán, cho làm 
và cho nghĩ theo kế hoạch chớ 
không phải một Công chức chánh 
ngạch ra Trường chuyên nghiệp 
và từ một cơ quan cấp Ty ngoài 
Tỉnh về công tác như tôi.

Biết được tình hình Cán 
bộ hành chánh và mấy Cán Bộ 
thuộc cấp ở địa phương như vậy; 
“Tránh voi chẳng hổ mặt nào” 
trước mỗi lần vào vùng này tôi 
đều có quà và ghé thăm Cha Sở, 
Cha người Bắc quản nhiệm mấy 
Họ Đạo người Bắc Di Cư. Tôi có 
xe Jeep công xa màu trắng mới 
đẹp, Cha rất thích, các Cô gái 
Bắc Ca Đoàn lại càng thích hơn, 
vì vậy những Chủ Nhật có thời 
gian tôi thường chở Cha và các 
Cô Ca Đoàn từ nhà Thờ này qua 
nhà thờ khác, chẳng những Cha 
được có công xa di chuyển mà 
lại được một chàng trai 24 tuổi 
khá điển trai luôn vui cười và ăn 
nói lưu loát bên những thiếu nữ 
Ca Đoàn xinh đẹp, ăn nói nhẹ 
nhàng luôn ỏng ẹo làm duyên 
thì e có ngày Cha bắt rễ được 
cho Con Chiên, có lẽ vì vậy mà 
không chỉ các Cô mà Cha cũng 
rất ưu ái với Tôi.

Đã tạo được môi trường 
vững vàng, cận đến ngày Phật 
Đản mồng 8 tháng tư, tôi mật 
bảo mấy cán bộ thuộc cấp tại địa 
phương rỉ tai cho tất cả đồng bào 
Phật Tử biết sáng ngày mồng 8 
tập trung đến một căn nhà bỏ 
hoang (vì gia đình này bỏ đi), và 
mang theo cờ Phật Giáo của họ 
cất dấu đã cũ. Tôi thầm báo cho 
Anh Địa điểm trưởng biết việc 
tôi sẽ cử hành lễ Phật Đản cho 
đồng bào Phật Tử, Anh là Tân 
Tòng nên thông cảm cho Tôi, 
Anh lại biết tôi rất được Cha Sở 
quí mến nên cũng yên tâm phần 
nào nhưng Anh nói “Tốt nhất là 
hôm đó tôi sẽ đi về Tỉnh, Anh 
làm gì thì làm coi như tôi không 
biết, nhưng nhớ là phải chịu mọi 
trách nhiệm.” 

Chiều mồng Bảy tháng Tư tôi 
cùng hai nhân viên, tôi bỏ ra mấy 
ngàn đồng (lương độc thân tôi 
lúc đó trên 3 ngàn) tôi thỉnh hình 
Phật Đản sanh, mua chuông, mõ, 
lư đèn đồng cúng Phật và quà cho 
Cha Sở; lên xe thẳng tiến vào chỗ 
khá nguy nan, trong lòng cầu xin 
Phật phù hộ cho việc làm đầy thử 
thách này. Trên đường tôi ghé 
vào gặp Cha, vui cười tiếp đón 
niềm nỡ, tôi thầm thưa Cha “Con 
là một Phật Tử thuần thành, ngày 
mai là ngày Phật Đản, vì có công 
tác khẩn cấp tại Thẩm Trạch và 
Quảng Trạch nên con không về 
Tỉnh để dự lễ được nên Con sẽ 
tổ chức một lễ Phật Đản nhỏ tại 
Thẩm trạch, Con trình Cha biết 
và thông cảm cho Con”, Cha 
già hiền lành mọi khi nhưng lần 
này có vẽ ngạc nhiên nhìn tôi hỏi 
“Phong con nói thật à?” “Dạ”. 
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Suy nghĩ một lát rồi Cha nói 
“Thôi tùy! coi như Cha không 
biết nhé. Sau này có gì cho Cha 
biết”. “Cám ơn Cha.”

Thế là 7 giờ sáng ngày mồng 
8 tháng Tư; gần 100 già trẻ lớn 
bé, có cả một số binh sĩ đóng đồn 
gần đó tập trung đến căn nhà do 
hai Cán bộ địa phương đã treo cờ 
bày bàn. Tôi cho treo hình Phật 
và chưng bày hoa quả chuông 
mõ. 

Đúng 8 giờ sáng ngày mồng 
8 tháng Tư năm 1962 Tôi chính 
thức tuyên bố khai mạc Đại lễ 
Phật Đản, rồi cũng chính tôi kể 
về sự tích Hoàng Hậu Ma Da và 
Phật ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni, 
cũng được võ tay đôm đốp. Sau 
đó tôi là Chủ lễ và hai Cán bộ địa 
phương thủ chuông mõ. Buổi lễ 
thành công mỹ mãn, mọi người 
hân hoan ra về, đâu ai biết được 
cả một sự lo lắng trong lòng tôi.

Tôi lên xe về Tỉnh ngay, trực 
tiếp đến Tỉnh Giáo Hội gặp quý 
Thầy trình bày mọi viêc với đề 
nghị là Qúi Thầy sẽ trực tiếp nhận 
trách nhiệm đứng ra tổ chức Lễ 
Phật Đản và tổ chức hai Khuôn 
hội Phật Giáo Thẩm Trạch và 
Quảng Trạch mà tôi sẽ dàn dựng.
Qúi Thầy rất hoan hỷ nhận lời và 
cử Đại Đức Thích Quảng Hương 
(năm 1963 tự thiêu tại Bùng Binh 
Quách Thị Trang Sài Gòn) lên xe 
cùng tôi trở lại địa điểm hành lễ 
hồi sáng để “chịu trách nhiệm” 
thay tôi trước chính quyền nếu có 
sự phiền hà.

*
Năm 1968 dù đã ở trong Quân 

Đội nhưng đến Phật Đản tôi vẫn 
thường yểm trợ Phòng Tuyên Uý 

Phật Giáo thiết kế xe hoa tham dự 
diễn hành nên được thân thiết với 
các Thầy. Tuy nhiên trong một 
dịp sưu tra lý lịch sao đó, tôi phát 
hiện có một Sa di thư ký phòng 
lại có vợ và 3 con, điều oái oăm là 
cả 3 đứa con đều lấy họ THÍCH, 
tôi thấy chuyện lạ nên cho mời 
thẩm cung sự tình thì được biết 
Ông ta chỉ là "Thầy Cúng" nên 
có vợ con nhưng lại lấy họ là 
Thích… khi làm căn cước, nên 
khi sinh các con vì trình độ của Y 
cũng như của nhân viên Hộ tịch 
quá giới hạn nên khi làm khai 
sinh cho con đều lấy họ THÍCH 
theo căn cước của cha. Tôi nghĩ 
cứ tình trạng nầy thi sau này sẽ 
có một họ THÍCH tràn lan trong 
dân gian. Tôi lập hồ sơ qui kết tội 
giả mạo lai lịch, xúc phạm tôn 
giáo, đề nghị cho ngưng chức ở 
phòng Tuyên Uý, mời về Phòng 
An Ninh để nơi đây làm rõ vấn 
đề và giúp đương sự làm lại giấy 
khai sinh cho các Con theo họ 
nguyên gốc. Khi có kết quả tôi 
rất vui vì nghĩ đây cũng là một 
việc hộ Đạo.

*
Ra Hải Ngoại khi còn đồng 

nhất uy tín Phật Giáo ảnh hưởng 
vang dội trong sự nghiệp mở 
mang hoằng pháp và đòi hỏi 
bảo vệ Dân Chủ nhân quyền, 
Đại Lễ Phật Đản không chỉ dành 
cho Phật Tử mà còn có sự hiện 
diện của tất cả các cơ quan chính 
quyền dân cử và Đoàn thể Cộng 
đồng thì tôi cũng đã hết lòng 
tham gia mọi công việc Phật sự từ 
Hành Chánh đến Thông tin báo 
chí, Từ Ngoại vụ đến Tiếp Tân kể 
cả khi đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt 

Ma đến khánh thành Chùa Điều 
Ngự; Có năm vì Chùa xây dựng 
nên tôi không ngần ngại phải làm 
xe Hoa tại sân nhà mình để Cư 
sĩ và Phật Tử Chùa Điều Ngự 
tham gia diễn hành Tết trên Đại 
lô Bolsa và nhiều nhiệm vụ khác 
nữa trong Tổ chức Hành Chánh 
của Tăng Đoàn GHPGVNTN-
HN. 

Cũng với tinh thần TU và 
HÀNH tôi thực hiện nhiều 
chuyến Cư sĩ đi phát thực phẩm 
cho người vô gia cư, đi thăm 
viếng và ủy lạo quí Cụ cao niên 
trong các Viện dưỡng lão cũng 
như thường xuyên ủng hộ chương 
trình từ thiện Hoa sen Việt v.v…

Nhưng rồi việc gì đến đã phải 
đến, chắc ai cũng vậy, nay tôi đã 
83/84 tuổi Thọ, định luật sinh lão 
bệnh đã tới nơi, chân tê đau có 
lần đã phải cần tới gậy, mắt nhòa 
không lái xe được khi tối đến, lại 
thêm gia cảnh nên tôi phải xin 
phép quý Thầy và Anh Em tôi 
không thể tham gia vào Ban tổ 
chức Đại lễ Phật Đản được nữa 
rồi, sinh hoạt Cư sĩ thì nay cũng 
chỉ với tính cách duy trì tổ chức, 
thật là nuối tiếc! nhưng cũng may 
nhìn lại đường đời, từ khi biết 
Phật Pháp, biết gìn giữ Tam Qui 
Ngũ giới, thuận duyên trường 
trai được khi về già, lòng thấy an 
nhiên và thỏa mãn với đời mình 
khi nhớ lại câu giảng của Hòa 
Thương Thích Trí Thủ là “TU và 
HÀNH” cần đi đôi./-

Midway City, 15.4.2022

Chơn Diệu/
Hoàng văn Phong
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The Reality of War1

His Holiness the Dalai Lama

O f course, war and the large 
military establishments 
are the greatest sources 

of violence in the world. Whether 
their purpose is defensive or 
off ensive, these vast powerful 
organizations exist solely to kill 
human beings. We should think 
carefully about the reality of war. 
Most of us have been conditioned 
to regard military combat as 
exciting and glamorous - an 
opportunity for men to prove 
their competence and courage. 
Since armies are legal, we feel 
that war is acceptable; in general, 
nobody feels that war is criminal 
or that accepting it is criminal 
attitude. In fact, we have been 
brainwashed. War is neither 
glamorous nor attractive. It is 
monstrous. Its very nature is one 
of tragedy and suff ering.

War is like a fi re in the human 
community, one whose fuel is 
living beings. I fi nd this analogy 
especially appropriate and 
useful. Modern warfare waged 
primarily with diff erent forms of 
fi re, but we are so conditioned 
to see it as thrilling that we talk 
about this or that marvelous 
weapon as a remarkable piece of 
technology without remembering 
that, if it is actually used, it will 
burn living people. War also 
strongly resembles a fi re in the 
way it spreads. If one area gets 
weak, the commanding offi  cer 
sends in reinforcements. This 

is throwing live people onto a 
fi re. But because we have been 
brainwashed to think this way, we 
do not consider the suff ering of 
individual soldiers. No soldiers 
want to be wounded or die. None 
of his loved ones wants any harm 
to come to him. If one soldier is 
killed, or maimed for life, at least 
another fi ve or ten people - his 
relatives and friends - suff er as 
well. We should all be horrifi ed 
by the extent of this tragedy, but 
we are too confused.

Frankly as a child, I too was 
attracted to the military. Their 
uniform looked so smart and 
beautiful. But that is exactly how 
the seduction begins.  Children 
starts playing games that will one 
day lead them in trouble. There 
are plenty of exciting games to 
play and costumes to wear other 
than those based on the killing 
of human beings. Again, if we 

as adults were not so fascinated 
by war, we would clearly see 
that to allow our children to 
become habituated to war games 
is extremely unfortunate. Some 
former soldiers have told me that 
when they shot their fi rst person 
they felt uncomfortable but as 
they continued to kill it began to 
feel quite normal. In time, we can 
get used to anything.

It is not only during times of 
war that military establishments 
are destructive. By their very 
design, they were the single 
greatest violators of human 
rights, and it is the soldiers 
themselves who suff er most 
consistently from their abuse. 
After the offi  cer in charge have 
given beautiful explanations 
about the importance of the 
army, its discipline and the need 
to conquer the enemy, the rights 
of the great mass of soldiers are 
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most entirely taken away. They 
are then compelled to forfeit their 
individual will, and, in the end, 
to sacrifi ce their lives. Moreover, 
once an army has become a 
powerful force, there is every risk 
that it will destroy the happiness 
of its own country.

There are people with 
destructive intentions in every 
society, and the temptation to gain 
command over an organization 
capable of fulfi lling their desires 
can become overwhelming. But 
no matter how malevolent or evil 
are the many murderous dictators 
who can currently oppress their 
nations and cause international 
problems, it is obvious that they 
cannot harm others or destroy 
countless human lives if they 
don’t have a military organization 
accepted and condoned by 
society. As long as there are 
powerful armies there will always 
be danger of dictatorship. If we 
really believe dictatorship to be a 
despicable and destructive form 
of government, then we must 
recognize that the existence of a 
powerful military establishment 
is one of its main causes.

Militarism is also very 
expensive. Pursuing peace 
through military strength places a 
tremendously wasteful burden on 
society. Governments spend vast 
sums on increasingly intricate 
weapons when, in fact, nobody 
really wants to use them. Not 
only money but also valuable 
energy and human intelligence 
are squandered, while all that 
increases is fear.

I want to make it clear, 
however, that although I am 

deeply opposed to war, I am 
not advocating appeasement. 
It is often necessary to take a 
strong stand to counter unjust 
aggression. For instance, it is 
plain to all of us that the Second 
World War was entirely justifi ed. 
It “saved civilization” from the 
tyranny of Nazi Germany, as 
Winston Churchill so aptly put 
it. In my view, the Korean War 
was also just, since it gave South 
Korea the chance of gradually 
developing democracy. But we 
can only judge whether or not 
a confl ict was vindicated on 
moral grounds with hindsight. 
For example, we can now see 
that during the Cold War, the 
principle of nuclear deterrence 
had a certain value. Nevertheless, 
it is very diffi  cult to assess al 
such matters with any degree 
of accuracy. War is violence 
and violence is unpredictable. 

Therefore, it is better to avoid it 
if possible, and never to presume 
that we know beforehand whether 
the outcome of a particular war 
will be benefi cial or not.

For instance, in the case of 
the Cold War, through deterrence 
may have helped promote 
stability, it did not create genuine 
peace. The last forty years in 
Europe have seen merely the 
absence of war, which has not 
been real peace but a facsimile 
founded dear. At best, building 
arms to maintain peace serves 
only as a temporary measure. As 
long as adversaries do not trust 
each other, any number of factors 
can upset the balance of power. 
Lasting peace can assure secured 
only on the basis of genuine trust.
_______
(Endnotes)
1 Source: https://www.dalailama.com/mes-

sages/world-peace/the-reality-of-war

Thực Tế của Chiến Tranh
Đức Dalai Lama

T ất nhiên, chiến tranh và các 
cơ sở quân sự lớn là những 
nguồn bạo lực lớn nhất trên 

thế giới. Cho dù mục đích của 
họ là phòng thủ hoặc tấn công, 
những tổ chức hùng mạnh to 
lớn này chỉ tồn tại để giết người. 
Chúng ta nên suy nghĩ cẩn thận 
về thực tế của chiến tranh. Hầu 
hết chúng ta đã bị điều kiện hoá 
để coi sự chiến đấu quân sự là 
thú vị và quyến rũ - một cơ hội 
cho nam giới chứng minh năng 
lực và lòng dũng cảm của họ. Vì 

quân đội là hợp pháp nên chúng 
ta cảm thấy chiến tranh là chấp 
nhận được; nói chung, không ai 
cảm thấy rằng chiến tranh là tội 
phạm hoặc chấp nhận nó là thái 
độ hình sự. Trên thực tế, chúng ta 
đã bị tẩy não. Chiến tranh không 
phải là điều quyến rũ hay hấp 
dẫn. Đó là quái vật. Bản chất của 
nó là một trong những bi kịch và 
đau khổ.

Chiến tranh giống như một 
ngọn lửa trong cộng đồng nhân 
loại, là thứ mà nhiên liệu của nó 
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là những chúng sinh. Tôi tìm thấy 
sự tương tự này đặc biệt thích hợp 
và hữu ích. Cuộc chiến tranh hiện 
đại chủ yếu diễn ra với các hình 
thức lửa khác nhau, mà chúng ta 
bị điều kiện hoá đến nỗi xem nó 
như là một điều kỳ diệu mà chúng 
ta nói về vũ khí tuyệt diệu này như 
một công nghệ vượt trội mà không 
nhớ rằng nếu nó thực sự được sử 
dụng, nó sẽ đốt cháy những con 
người đang sống. Chiến tranh 
cũng giống như ngọn lửa trong 
cách lan rộng của nó. Nếu có 
một khu vực bị suy yếu, sĩ quan 
chỉ huy sẽ tiếp viện. Đây là sự 
quăng ném con người đang còn 
sống vào trong đống lửa. Nhưng 
vì chúng ta đã bị tẩy não để suy 
nghĩ theo cách này, cho nên chúng 
ta không coi sự đau khổ của từng 
cá nhân người lính. Không có bất 
cứ người lính nào muốn bị thương 
hoặc chết chóc. Không ai trong số 
những người thân yêu của ông ta 
muốn bất cứ điều gì nguy hại xảy 
ra với anh ta. Nếu một người lính 
bị giết, hoặc tàn phế đối với cuộc 
sống, thì ít nhất cũng có thêm năm 
hay mười người nữa - người thân 
và bạn bè - cũng chịu đựng nỗi 
khổ đau. Tất cả chúng ta đều nên 
phải sợ hãi bởi sự bành trướng của 
nỗi bi kịch này, nhưng chúng ta 
đang bị quá nhầm lẫn.

Từ khi còn là một đứa trẻ, 
tôi cũng đã bị thu hút bởi quân 
đội. Đồng phục của họ trông 
quá sắc sảo và xinh đẹp. Nhưng 
đó chính là cách quyến rũ khởi 
đầu. Trẻ em bắt đầu chơi những 
trò chơi rồi một ngày nào đó sẽ 
đưa chúng vào vòng rắc rối. Có 
rất nhiều trò chơi hào hứng để 

chơi và trang phục mặc khác hơn 
là những trò chơi dựa trên sự giết 
chết con người. Một lần nữa, nếu 
như người lớn không bị cuốn hút 
bởi chiến tranh, chúng ta sẽ thấy 
rõ rằng để cho con cái của mình 
quen với các trò chơi chiến tranh 
thì thật là một điều vô cùng bất 
hạnh. Một số cựu chiến binh đã 
nói với tôi rằng, khi họ bắn vào 
người đầu tiên - họ cảm thấy 
không thoải mái; nhưng khi họ 
tiếp tục giết chóc thì điều đó bắt 
đầu cảm thấy khá bình thường. 
Theo thời gian, chúng ta có thể 
quen dần với bất cứ điều gì.

Không chỉ trong thời kỳ 
chiến tranh mà các cơ sở quân sự 
trở thành sự tàn phá khủng khiếp. 
Mà ngay trong thời kỳ thiết kế của 
chúng thì chúng đã là những thứ 
vi phạm nhân quyền lớn nhất duy 
nhất, và chính những người lính 
phải chịu những khổ đau nhiều 
nhất từ sự lạm dụng của những cơ 
sở quân sự này. Sau khi viên chức 
phụ trách đưa ra lời giải thích rõ 
ràng về tầm quan trọng của quân 
đội, kỷ luật và sự cần thiết phải 
chinh phục kẻ thù, thì quyền của 
đại đa số quân nhân đã bị tước 
đi hoàn toàn. Sau đó, họ bị buộc 
phải mất đi ý chí cá nhân của 
mình, và, cuối cùng, họ phải hy 
sinh mạng sống của chính mình. 
Hơn nữa, một khi quân đội đã trở 
thành một thế lực mạnh mẽ, thì 
sẽ có nguy cơ phá huỷ hạnh phúc 
của đất nước mình.

Có những người có ý định 
phá hoại trong mọi xã hội, và sự 
cám dỗ để có được chỉ huy một 
tổ chức có khả năng thực hiện 
mong muốn của họ có thể trở nên 

áp đảo. Nhưng cho dù họ tàn bạo 
hay ác độc thế nào chăng nữa thì 
những kẻ độc tài giết người hiện 
đang đàn áp các quốc gia của họ 
và gây ra những vấn đề quốc tế, 
rõ ràng là họ không thể làm hại 
người khác hoặc hủy diệt vô số 
cuộc sống của con người nếu họ 
không có một tổ chức quân sự 
được công nhận và được sự chấp 
nhận của xã hội. Miễn là bao lâu 
còn có quân đội mạnh thì sẽ luôn 
có nguy cơ độc tài. Nếu chúng ta 
thực sự tin rằng chế độ độc tài là 
một hình thức đáng khinh thị và 
phá hoại của chính phủ, thì chúng 
ta phải thừa nhận rằng sự tồn tại 
của một cơ sở quân sự hùng mạnh 
là một trong những nguyên nhân 
chính của nó.

Chủ nghĩa quân phiệt cũng 
rất tốn kém. Việc theo đuổi để 
đạt được một nền hòa bình thông 
qua sức mạnh quân sự sẽ đặt một 
gánh nặng lãng phí rất lớn cho 
xã hội. Các chính phủ chi tiêu 
một khoản tiền khổng lồ cho các 
loại vũ khí ngày càng phức tạp; 
trong khi thực tế, không ai thực 
sự muốn sử dụng chúng. Không 
những chỉ là vấn đề tiền bạc mà 
còn là cả năng lượng có giá trị và 
trí thông minh của con người đều 
bị lãng phí, trong khi tất cả những 
gì gia tăng chính là nỗi sợ hãi.

Tuy nhiên, tôi muốn nói rõ 
rằng, mặc dù tôi phản đối sâu sắc 
về chiến tranh, nhưng tôi không 
ủng hộ sự xáo trộn. Thường thì 
cần phải có một lập trường mạnh 
mẽ để chống lại sự xâm lược bất 
công. Chẳng hạn như, tất cả chúng 
ta đều đồng ý rằng Thế Chiến thứ 
hai là hoàn toàn hợp lý. Nó “bảo 
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vệ nền văn minh” từ sự chuyên 
chế của Đức Quốc Xã, như 
Winston Churchill đã áp dụng 
nó một cách hợp lý. Theo quan 
điểm của tôi, cuộc Chiến Tranh 
Triều Tiên cũng chỉ là vì nó đã 
cho Hàn Quốc cơ hội để dần phát 
triển nền dân chủ. Nhưng chúng 
ta chỉ có thể đánh giá được liệu 
một cuộc xung đột đã được minh 
chứng trên cơ sở đạo đức có được 
ẩn tàng trong đó hay không? Ví 
dụ, bây giờ chúng ta có thể thấy 
rằng trong Chiến Tranh Lạnh, 
nguyên tắc ngăn chặn hạt nhân có 
một giá trị nhất định. Tuy nhiên, 
rất khó để đánh giá những vấn đề 
như vậy với bất kỳ mức độ chính 
xác nào. Chiến tranh là bạo lực và 
bạo lực là không thể đoán trước. 
Do đó, nên tránh nó nếu có thể, 
và đừng bao giờ cho rằng chúng 
ta biết trước rằng kết quả của một 
cuộc chiến tranh cụ thể sẽ có lợi 
hay không.

Ví dụ, trong trường hợp Chiến 
Tranh Lạnh, thông qua việc ngăn 
chặn có thể đã giúp thúc đẩy sự 
ổn định, nhưng nó đã không tạo 
ra hòa bình đích thực. Bốn mươi 
năm qua ở châu Âu chỉ thấy sự 
vắng mặt của chiến tranh, nhưng 
không phải là hòa bình thực sự, 
mà chỉ là một nỗi sợ hãi dựa trên 
bản sao chép. Tốt nhất, việc xây 
dựng vũ khí để duy trì hòa bình 
chỉ là một biện pháp tạm thời. 
Chừng nào các đối thủ không tin 
tưởng lẫn nhau, thì bất kỳ yếu tố 
nào cũng có thể làm ảnh hưởng 
đến sự cân bằng quyền lực. Nền 
hòa bình bền vững chỉ có thể 
được bảo đảm dựa trên sự tin cậy 
chân chính./.

Lược Sử Các Giới Đàn Tại Bình Định
Từ Đầu Thế Kỷ 20 Đến Nay

Thích Nhuận Huệ

NGUỒN BÀI: http://phathocviennguyenthieu.vn/tu-lieu-sach-18/luoc-su-cac-gioi-dan-tai-binh-
dinh-tu-dau-the-ky-20-den-nay-42.html

Giới-Định-Tuệ (sīla-
samādhi-paññā) là nội 
dung tu học và hành trì 

của người xuất gia vì đây là đây 
là con đường độc nhất đưa đến 
giải thoát, Niết-bàn. Giới kinh 
dạy rằng: “Tỳ ni tạng trụ Phật 
pháp cửu trụ – Tỳ ni tạng diệt 
Phật pháp diệc diệt”. ‘Tỳ ni tạng 
trụ’ có thể hiểu là giới luật còn 
tồn tại, còn lưu trữ trên văn bản 
hay trong kí ức, và đặc biệt còn 
người hành trì. Nói cách khác, nơi 
nào có Giới sư thanh tịnh truyền 
giới, có người phát tâm thọ giới, 
học giới và hành trì giới thì nơi 
đó Phật pháp vẫn còn tồn tại và 
ngược lại.

Từ đầu thế kỉ 20, phong trào 
chấn hưng Phật giáo Việt Nam 
được vận động trên khắp 3 miền. 
Khởi xướng phong trào này là 
Hòa thượng Khánh Hòa và sư 
Thiện Chiếu. Bên cạnh các công 
tác chấn hưng như mở trường 
đào tạo tăng tài, thành lập các 
tờ báo để truyền bá giáo lí, xây 
chùa và cổ động quần chúng 
quy y, các ngài còn chú trọng 
mở trường Hương để dạy luật và 
mở giới đàn để “tuyển người làm 
Phật” hầu tiếp nối sinh mạng 
Phật pháp.

Vì thế, giới đàn chính là một 
Phật sự trọng đại và thiêng liêng 
trong sứ mệnh “tục Phật huệ 
mạng”, truyền trì mạng mạch của 
Tăng-già. Nơi nào khai đàn thí 
giới thì đó là chỉ dấu quan trọng 
cho thấy nơi đó mạch sống của 
Phật giáo đang được tương tục, 
tiếp diễn và giới đàn chính là cột 
mốc chính và quan trọng để tìm 
hiểu bối cảnh và toàn cảnh sinh 
hoạt của Tăng-già trong dòng 
lịch sử của Phật giáo.

Trong ý nghĩa đó, người viết 
cố gắng sưu lục các giới đàn diễn 
ra tại Bình Định từ đầu thế kỉ 20 
đến nay. Vì tư liệu còn khan hiếm 
nên chắc chắn bài viết còn nhiều 
thiếu sót, kính mong các bậc cao 
minh chỉ giáo và bổ túc cho bài 
viết được hoàn chỉnh.

Năm Bính Ngọ (1906), Tổ 
đình Thập Tháp [1], huyện An 
Nhơn, khai đàn thí giới, cung 
thỉnh Hòa thượng Vĩnh Gia (1840-
1918) làm Yết-ma A-xà-lê.

Năm Bính Thìn (1916), Tổ 
đình Long Khánh [2], Quy Nhơn, 
khai trường Kỳ giới đàn. Hòa 
thượng Pháp Cự được cung thỉnh 
vào ngôi Giáo thọ A-xà-lê.

Năm Đinh Tỵ (1917), chùa 
Trường Giác, huyện Tuy Phước 



32 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Số 36 • Tháng 5 - 2022  

khai Đại giới đàn và cung thỉnh 
Hòa thượng Chơn Phước-Huệ 
Pháp làm Đệ nhất Tôn chứng.

Năm Kỷ Mùi (1919), chùa 
Khánh Lâm [3], huyện Tuy 
Phước khai đàn thí giới, do 
Hòa thượng Chí Hưng làm 
Đàn đầu. Hòa thượng Tâm 
Tịnh-Huệ Chiếu là giới tử thọ 
Cụ túc giới tại giới đàn này.
Năm Canh Thân (1920), chùa 
Châu Long (nay là Tổ đình Tịnh 
Lâm, huyện Phù Cát) [4] khai đàn 
thí giới do Pháp sư Trừng Chiếu-
Phổ Huệ (1870-1931) làm Đàn 
đầu. Hòa thượng Ấn Bình-Bửu 
Quang (1863-1921) làm Giới 
sư. Hòa thượng Tăng Cang Trí 
Thắng (1891-1975), trụ trì Tổ 
đình Thiên Hòa, thọ Cụ túc tại 
giới đàn này.

Năm Giáp Tý (1924), Tổ 
đình Linh Phong, huyện Phù Cát 
mở giới đàn. Hòa thượng Chơn 
Phước-Huệ Pháp được cung thỉnh 
vào ngôi Giáo thọ A-xà-lê.

Năm Đinh Mão (1927), 
Hòa thượng Trừng Chấn-Chánh 
Nhơn (1882-1948) đã mở trường 
Hương [5] tại Tổ đình Long 
Khánh, cung thỉnh Hòa thượng 
Như Đắc-Từ Nhẫn (1899-1950) 
làm Thiền gia Pháp chủ kiêm 
Bố-tát Hòa thượng và kính thỉnh 
rất đông chư vị Đại tăng tài đức 
như Quốc sư Phước Huệ (1869-
1945) chùa Thập Tháp, Hòa 
thượng Khánh Hòa (1877-1947) 
chùa Tuyên Linh, Hòa thượng Trí 
Hải-Bích Liên (1876-1950), Hòa 
thượng Huyền Ý (1891-1951) 
chùa Liên Tôn, Hòa thượng Như 
Huệ-Hoằng Thông (1894-1972) 
chùa Bạch Sa, Hòa thượng Chơn 
Phước (1887-1975) chùa Minh 

Tịnh, … để giảng dạy kinh luật 
cho chư tăng trong và ngoài tỉnh. 
Sau khi mãn trường Hương 3 
tháng, Tổ đình Long Khánh tiếp 
tục mở trường Kỳ, khai đàn thí 
giới do Hòa thượng Trừng Chấn-
Chánh Nhơn làm Đàn đầu, Hòa 
thượng Từ Nhẫn làm Yết-ma 
A-xà-lê. Hòa thượng Tâm Tịnh-
Huệ Chiếu làm Hóa Chủ. Giới 
tử thọ Sa-di có Hòa thượng Giác 
Tánh, …

Năm Tân Mùi (1931), chùa 
Gia Khánh tổ khai Giới đàn Gia 
Khánh, do Hòa thượng Huyền 
Ngộ (1879-1937) làm Đàn đầu, 
ngài Trí Hải-Bích Liên làm Yết-
ma A-xà-lê. Giới tử thọ Cụ túc 
giới có Hòa thượng Giác Tánh, 
…

Cũng trong năm Tân Mùi 
(1931), chùa Sắc tứ Phước Sơn, 
huyện Hoài Nhơn mở Trường 
kỳ giới đàn, đã cung thỉnh Hòa 
thượng Chơn Hương-Chí Bảo làm 
Chứng minh, Hòa thượng Cam 
Lộ làm Đàn đầu, Hòa thượng Trí 
Hải-Bích Liên làm Tuyên luật sư. 
Giới tử Tỳ-kheo có ngài Huyền 
Hy, giới tử Sa-di có ngài Bảo An.

Năm Quý Dậu (1933), Hòa 
thượng Như Phước-Tường Quang 
(1880-1976) mở giới đàn tại chùa 
sắc tứ Phước Sơn, huyện Hoài 
Nhơn vào ngày vía Bồ-tát Quan 
Thế Âm (19/6) do ngài làm Đàn 
đầu, Hòa thượng Khánh Tín làm 
Giới sư. Hòa thượng Như Bình-
Giải An (1914-2003) là giới tử 
thọ Cụ túc giới tại giới đàn này.

Năm Ất Hợi (1935), Tổ đình 
Tịnh Lâm, huyện Phù Cát mở 
Đại giới đàn. Hòa thượng Huyền 
Giác làm Đàn chủ và giới sư. Đại 
giới đàn đã cung thỉnh Quốc sư 

Phước Huệ làm Đàn đầu. Ngài 
Mật Hiển (1907-1992) được 
chọn làm Tỳ-kheo Thủ Sa-di, 
ngài Huyền Quang làm Thủ điệu.
Năm Bính Tý (1936), chùa Bích 
Liên, huyện An Nhơn mở giới 
đàn ngày 15 tháng 6 do Hòa 
thượng Trí Hải-Bích Liên làm 
Đàn đầu. Giới tử Tỳ-kheo có ngài 
Huyền Huy, ngài Bích Nguyên.
Năm Đinh Sửu (1937), Đại 
giới đàn tại Tổ đình Tịnh Lâm, 
huyện Phù Cát do Hòa thượng 
Tâm Minh-Huyền Giác, trú trì 
Tổ đình Tịnh Lâm, tổ chức và 
làm Đàn đầu, Hòa thượng Giác 
Nhiên làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa 
thượng Hoằng Thông làm Giáo 
thọ A-xà-lê. Ngài Mật Nguyện 
(1911-1972) là giới tử Tỳ-kheo, 
Hòa thượng Quảng Động-Phước 
Thành được truyền tam đàn thọ 
cụ tại giới đàn này.

Cũng trong năm Đinh Sửu 
(1937), Hòa thượng Chơn Hương-
Chí Bảo (1869-1948) mở giới 
đàn tại Tổ đình Hưng Khánh [6], 
huyện Tuy Phước do ngài làm 
Đàn đầu. Hòa thượng Như An-
Huyền Quang (1920-2008), mặc 
dù mới 18 tuổi nhưng với tư chất 
đặc biệt xuất chúng nên đã được 
đặc cách thọ Cụ túc giới và đậu 
thủ khoa trong kì thi khảo hạch.

Năm Tân Tỵ (1941), Hòa 
thượng Tâm Minh-Huyền Giác 
mở giới đàn tại Tổ đình Tịnh 
Lâm và làm Đàn đầu. Hòa 
thượng Tâm Hóa-Huệ Đồng 
(1919-1999), Thượng tọa Như 
Phẩm-Huyền Hoa (1919-1974), 
Thượng tọa Như Thông-Huyền 
Ngộ (1922-1969), thọ Đại giới 
tại giới đàn này.
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Cũng trong năm Tân Tỵ 
(1941), Hòa thượng Như Phước-
Tường Quang (1880-1976), vốn 
là Tổ khai sơn của 5 chùa: Phước 
Sơn, Cam Lộ (Hoài Nhơn), 
Dương Chi, Thiền Tôn (Phù Mỹ), 
Phước Lâm (Hoài Ân), đã khai 
đàn thí giới và do ngài làm Đàn 
đầu.

Năm Nhâm Ngọ (1942), Hòa 
thượng Tâm Tịnh-Huệ Chiếu 
(1895-1970) mở Đại giới đàn tại 
Tổ đình Thiên Đức [7] do ngài 
làm Đàn đầu. Ngài cung thỉnh 
Quốc sư Phước Huệ làm Chứng 
minh, Hòa thượng Chơn Phước-
Huệ Pháp làm Yết-ma A-xà-lê; 
Hòa thượng Tăng cang Trí Thắng 
làm Tuyên luật sư. Giới tử thọ 
Tỳ-kheo có đến trên 100 vị; giới 
tử Sa di có Hòa thượng Giác Ngộ, 
Hòa thượng Luật sư Đỗng Minh 
(1927-2005), Hòa thượng Giác 
Trí, ngài Huệ Thắng, …

Cùng năm Nhâm Ngọ 
(1942), Tổ đình Hưng Khánh mở 
trường Hương rồi khai đàn thí 
giới. Hòa thượng Chơn Hương 
- Chí Bảo làm Đàn đầu. Trong 
giới đàn này, Hòa thượng Tâm 
Hoàn-Huệ Long và Hòa thượng 
Không Tín-Kế Châu đồng được 
chọn là Tỳ-kheo Vĩ Sa-di. Hòa 
thượng Thị Huệ-Bảo An, Hòa 
thượng Thị Công-Đồng Thiện 
cũng là giới tử Tỳ kheo, Hòa 
thượng Tâm Hy-Trí Minh, Hòa 
thượng Đồng Huy (1919-2010) 
là giới tử Sa-di tại giới đàn này.
Năm Kỷ Sửu (1949),Tổ đình 
Hưng Khánh, huyện Tuy Phước 
mở giới đàn, cung thỉnh Quốc sư 
Phước Huệ làm Chứng minh Đạo 
sư, Hòa thượng Chơn Hương-Chí 
Bảo làm Đàn đầu, Hòa thượng 

Giác Hạnh làm Yết-ma A-xà-lê, 
Hòa thượng Vĩnh Thừa làm Giáo 
thọ A-xà-lê. Ngài Tâm Hướng là 
giới tử Tỳ-kheo.

Năm Nhâm Thìn (1952), chư 
Tôn đức bản Tỉnh tổ chức trường 
Hương 3 tháng rồi khai đàn thí 
giới ở chùa Thiên Bình, huyện An 
Nhơn để trao truyền giới pháp cho 
hàng trăm Tăng chúng. Giới đàn 
này do Hòa thượng Như Từ-Tâm 
Đạt làm Hóa Chủ và Giáo Thọ 
A-xà-lê, Hòa thượng Tâm Tịnh-
Huệ Chiếu và Hòa thượng Chơn 
Phước-Huệ Pháp đồng Chứng 
minh, Hòa thượng Không Hoa- 
Huệ Chiếu (1895-1965) chùa 
Thập Tháp làm Đàn Đầu, Hòa 
thượng Thị Chí-Phúc Hộ (1904-
1986) chùa Từ Quang (Phú Yên) 
làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng 
Giác Tánh làm chấp sự trong Ban 
Kiến đàn và Tôn chứng sư. Giới 
tử có những vị như Hòa thượng 
Giác Ngộ, Hòa thượng Giác 
Lâm, ngài Như Thiền-Huyền 
Ân (1920-1973), ngài Như Kế-
Huyền Đức (1933-1970), Hòa 
thượng Tâm Thật-Thiện Châu [8] 
(Phó Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam), … 
Hòa thượng Nguyên Uyên-
Giác Ngộ (1924-2010) được 
chọn làm Tỳ-kheo Thủ Sa-di.
Năm Đinh Dậu (1957), chùa 
Nhạn Sơn, huyện An Nhơn mở 
giới đàn, cung thỉnh Hòa thượng 
Không Hoa-Huệ Chiếu làm Đàn 
đầu, Hòa thượng Trí Diệu làm 
Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Trí 
Nhàn làm Giáo thọ A-xà-lê. Ngài 
Nguyên Ngôn là giới tử Sa-di.

Năm Nhâm Dần (1962), chư 
Sơn thiền đức tỉnh Bình Định tổ 

chức Đại giới đàn tại Tổ đình Minh 
Tịnh, cung thỉnh Hòa thượng 
Chơn Phước-Huệ Pháp làm Hòa 
thượng Đàn đầu truyền giới.
Năm Quý Mão (1963), Tổ đình 
Long Khánh, Quy nhơn mở giới 
đàn do Hòa thượng Tâm Hoàn 
làm Đàn đầu. Hòa thượng Bảo 
An, Hòa thượng Nguyên Trạch-
Giác Lâm được cung thỉnh làm 
Giới sư.

Tháng Mậu Thân (1968), 
Đại Giới đàn tại Tổ đình Long 
Khánh, Quy Nhơn do Hòa 
thượng Tâm Tịnh-Huệ Chiếu, 
Hòa thượng Tâm Hòa-Huệ Long 
làm Hóa chủ, đã cung thỉnh Hòa 
thượng Phúc Hộ làm Đàn đầu, 
Hòa thượng Tâm Đạt làm Yết-ma 
A-xà-lê, Hòa thượng Giác Tánh 
và Hòa thượng Mật Nguyện làm 
Giáo thọ A-xà-lê, Hòa thượng 
Kế Châu làm Chánh chủ đàn.
Cuối năm 1975, Hòa thượng Giác 
Tánh cùng Tăng chúng Tổ đình 
Hưng Long, không ngại mọi khó 
khăn do thời cuộc mang lại, đã 
tổ chức Giới đàn từ 28-30 tháng 
11 năm Ất Mão [30/12/1975-
1/1/1976]. Giới đàn đã như pháp 
truyền trao giới pháp cho hơn 70 
giới tử Sa-di và khoảng 75 giới 
tử Tỳ-kheo. Đa số giới tử tại Giới 
đàn này đến nay còn đang lãnh 
đạo, hoằng pháp tại Tỉnh nhà, 
khắp nơi trong nước và hải ngoại. 
Tại Giới đàn này, Hòa thượng 
Từ Nhơn chùa Thọ Sơn là Đàn 
đầu, Hòa thượng Giác Tánh đãi 
lao ngồi truyền giới, Hòa thượng 
Không Tín-Kế Châu (1922-1996) 
làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng 
Tâm Hoàn-Huệ Long (1924-
1981) làm Giáo thọ A-xà-lê.
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Năm Kỷ Tỵ (1989), chư Tôn 
đức tỉnh Nghĩa Bình tổ chức Đại 
Giới đàn Nguyên Thiều tại Tổ 
đình Long Khánh, Quy Nhơn. 
Hòa thượng Kế Châu làm Chánh 
chủ đàn kiêm Chứng minh, Hòa 
thượng Giải An được cung thỉnh 
làm Đàn đầu; Hòa thượng Tâm 
Hóa-Huệ Đồng (1919-1999) làm 
Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng 
Tịnh Diệu làm Giáo thọ A-xà-lê. 
Ni trưởng Tâm Hoa được cung 
thỉnh làm Đàn đầu Ni.

Năm Giáp Tuất (1994), chư 
Tôn đức tỉnh nhà tổ chức Đại 
Giới đàn Phước Huệ tại Tổ đình 
Long Khánh, Quy Nhơn. Hòa 
thượng Kế Châu được cung thỉnh 
làm Đàn Đầu, Hòa thượng Phước 
Thành làm Yết-ma A-xà-lê, 
Hòa thượng Thiện Nhơn và Hòa 
thượng Nguyên Trạch làm Giáo 
thọ A-xà-lê. Ni trưởng Tâm Hoa 
được cung thỉnh làm Đàn đầu Ni 
tại tiểu giới trường chùa Tâm Ấn.
Năm Canh Thìn (2000), Đại giới 
đàn Giác Tánh do BTS PG tỉnh 
Bình Định tổ chức từ ngày 25 
đến 27.5 (tức từ mùng 2 đến 4.5 
Kỷ Sửu) tại Tổ đình Long Khánh 
(dành cho tăng) và chùa Tâm Ấn 
(dành cho ni). Hòa thượng Thị 
Huệ-Bảo An được cung thỉnh 
làm Chứng minh Đạo sư, Hòa 
thượng Phước Thành được cung 
thỉnh làm Đàn Đầu, Hòa thượng 
Thiện Duyên làm Yết-ma A-xà-
lê, Hòa thượng Thiện Nhơn làm 
Trưởng Ban Kiến đàn và Giáo 
thọ A-xà-lê. Ni trưởng Tâm Hoa 
được cung thỉnh làm Đàn đầu Ni. 
Đại giới đàn đã như luật truyền 
trao giới pháp cho 1.100 giới tử 
xuất gia và tại gia.

Năm Giáp Thân (2004), Đại 
giới đàn Huệ Chiếu (Từ Huệ 

Chiếu) do BTS PG tỉnh Bình Định 
tổ chức tại Tổ đình Long Khánh, 
Quy Nhơn. Hòa thượng Phước 
Thành được cung thỉnh làm Đàn 
đầu,  Hòa thượng Thiện Nhơn 
làm Trưởng Ban Kiến đàn và Yết-
ma A-xà-lê, Hòa thượng Nguyên 
Trạch-Giác Lâm làm Giáo thọ 
A-xà-lê. Ni trưởng Tâm Hoa được 
cung thỉnh làm Đàn đầu Ni.

Năm Kỷ Sửu (2009), Đại 
giới đàn Giác Tánh do BTS PG 
tỉnh Bình Định tổ chức từ ngày 
25 đến 27/5/2009 (tức ngày 
2-4/5/Kỷ Sửu) tại Tổ đình Long 
Khánh dành cho giới tử tăng và 
chùa Tâm An dành cho giới tử ni. 
Hòa thượng Quảng Động-Phước 
Thành (1918-2014) được cung 
thỉnh làm Đàn đầu, Hòa thượng 
Quảng Phước-Thiện Nhơn (1930-
2013) làm Trưởng Ban Kiến đàn 
và được cung thỉnh vào ngôi Yết-
ma A-xà-lê. Hòa thượng Viên 
Quán, Hòa thượng Nguyên Chơn 
đồng ngôi Giáo thọ A-xà-lê. Ni 
trưởng Tâm Hoa được cung thỉnh 
làm Đàn đầu Ni. Đại giới đàn đã 
truyền trao giới pháp cho 215 giới 
tử xuất gia và 925 giới tử tại gia.

Năm Quý Tỵ (2013), Đại giới 
đàn Kế Châu do BTS PG tỉnh 
Bình Định tổ chức từ ngày 21-
23/09/2013. Ban Kiến đàn, do 
Hòa thượng Nguyên Phước làm 
Chánh chủ đàn, đã cung thỉnh 
Hòa thượng Thiện Duyên làm 
Đàn đầu, Hòa thượng Huệ Minh 
làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng 
Đồng Chơn và Hòa thượng Quảng 
Bửu-Minh Trí (1944-2016) đồng 
làm Giáo thọ A-xà-lê. Ni trưởng 
TN. Hạnh Nghiêm làm Đàn đầu 
Hoà Thượng Giới đàn Ni. Đại giới 
đàn có 327 Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-
kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, 

Sa-di-ni và trên 1.500 giới tử Thập 
thiện, Bồ-tát phát tâm thọ trì giới 
pháp. Đại giới đàn diễn ra ở hai 
giới trường: Tổ đình Long Khánh 
và chùa Tâm Ấn (TP.Quy Nhơn)

Năm Đinh Dậu (2017), BTS 
PG tỉnh Bình Định tổ chức Đại 
giới đàn Tâm Hoàn từ mùng 
6-9/3. Ban Kiến đàn, do Hòa 
thượng Nguyên Phước làm 
Chánh chủ đàn, cung thỉnh Hòa 
thượng Thiện Duyên làm Đàn 
đầu, Hòa thượng Huệ Minh làm 
Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng 
Đồng Chơn, Hòa thượng Thánh 
Tâm đồng làm Giáo thọ A-xà-lê. 
Ni trưởng TN. Hạnh Nghiêm làm 
Đàn đầu Hoà Thượng Giới đàn 
Ni. Đại giới đàn truyền trao giới 
pháp cho 466 giới tử xuất gia và 
1046 giới tử tại gia.

Tài liệu tham khảo chính:
Lộc Xuyên Đặng Quý Địch, 

Chuyện Cũ Nhà Sư Bình Định, 
NXB Văn Hóa Dân Tộc, 2010.

Mật Thể, Việt Nam Phật giáo 
Sử Lược, NXB Tôn giáo, 2004.

Nguyễn Lang, Việt Nam Phật 
Giáo Sử Luận, NXB Văn Học, 
2014.

Thích Đồng Bổn, Tiểu sử 
Danh Tăng Việt Nam tập I, NXB 
Tp.HCM, 1996.

Thích Đồng Bổn, Tiểu sử 
Danh Tăng Việt Nam tập II, NXB 
Tôn giáo, 2002.

Thích Đồng Bổn, Biên Niên 
Sử giới Đàn Tăng Việt Nam, 
NXB Tôn Giáo, 2009.

Thích Như Tịnh, Lịch Sử 
Truyền Thừa Thiền Phái Chúc 
Thánh, Lưu hành nội bộ, 2008.

Thích Viên Đạt, Lịch Sử Tổ 
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Đình Thập Tháp, NXB Tôn Giáo, 
2015.

- Các giới điệp, các câu đối 
gỗ.
__________

CHÚ THÍCH GHI SỐ: 

[1] Do Tổ Nguyên Thiều-
Siêu Bạch (1648-1728) khai sơn 
năm 1667. 

[2] Do Tổ Hải Khiển-Đức 
Sơn khai sơn năm 1700. 

[3] Do Tổ Toàn Tín-Đức 
Thành, đệ tử của của Tổ Pháp 
Liêm tại Phước Lâm-Hội An, 
khai sơn. 

[4] Do Tổ Đại Ngộ-Chơn 
Tâm khai sơn đầu thế kỉ 18. 

[5] Trường Hương là cách gọi 
khóa An cư kiết hạ hay trường hạ 
thời đó.Chữ ‘hương’ có nghĩa là 
thơm nên ý nghĩa trường Hương 
là nơimà giới xuất gia tề tựu về để 
tu học Kinh-Luật-Luận, lấy giới 
hương xoa ướp, trang nghiêm thân 
tâm. Mỗi trường hương thường có 
mở trường Kỳ, một kỳ được mở 
ra trong 3 ngày để khảo hạch giới 
tử, tuyển chọn người thọ giới, rồi 
khai đàn thí giới; trường Kỳ cũng 
là nơi để cung cử suy tôn giáo 
phẩm cho chư Tôn đức Phật giáo. 

[6] Do Tổ Toàn Ý khai sơn 
năm Qúy Sửu (1793). Nguyên 
chùa lúc thành lập có tên là Hưng 
Long. Năm Tân Hợi (1851), 

Thiền sư Quảng Giác, đệ tử của 
Tổ Toàn Ý, về trụ trì, cải hiệu là 
Hưng Khánh. 

[7] Do Tổ Minh Giác Thành 
Đạo hiệu Kỳ Phương, đệ tử cao 
túc của Tổ sư Nguyên Thiều, khai 
sơn năm 1720. 

[8] Hòa thượng Thích Thiện 
Châu là “ngôi sao sáng Phật học 
Việt Nam”. Ngài tốt nghiệp cử 
nhân Pāli tại Đại học Nalanda 
(1963), Ân Độ, tốt nghiêp Tiến 
sĩ quốc gia về Văn học và Khoa 
học nhân văn tại Viện Đai học 
Sorbonne - Paris (1977), xây 
dưng Thiền viện Trúc Lâm tại 
Paris (1980) và giữ nhiều chức vụ 
quan trọng./.

Thọ Trì Quy Sơn Cảnh Sách
Sakya Minh-Quang

P hần lớn người xuất gia Việt 
Nam đều đã học qua Quy 
Sơn Cảnh Sách. Đây là 

bài văn cảnh sách được Ngài Quy 
Sơn Linh Hựu (771-853), vị Tổ 
khai sáng Tông Quy Ngưỡng đời 
Đường, vì cảm thương tình trạng 
giải đãi, thiếu học kém tu của 
giới xuất gia đương thời mà biên 
soạn. Từ thời Bắc Tống, Quy Sơn 
Cảnh Sách cùng với Tứ Thập 
Nhị Chương và Di Giáo được 
xem là Phật Tổ Tam Kinh, tức 
ba kinh của Phật và Tổ. Trong đó, 
hai kinh kia là “kinh Phật”, còn 
Quy Sơn Cảnh Sách là “kinh 
Tổ”! Lại nữa, theo truyền thống, 
cùng với Tỳ-ni Nhật Dụng, Sa-

di, Oai Nghi, Quy Sơn Cảnh 
Sách được xem là một trong bốn 
bộ “luật tiểu” mà người sơ tâm 
xuất gia nào cũng phải học nằm 
lòng. Vì vậy có thể thấy, Quy Sơn 
Cảnh Sách chiếm địa vị quan 
trọng như thế nào trong giáo dục 
Thiền môn!

Về mặt văn bản, Quy Sơn 
Cảnh Sách gồm hai phần văn 
xuôi (trường hàng) và văn vần 
(kệ tụng). Trước hết là văn xuôi, 
nội dung có thể chia làm năm mục 
chính: (1) Chỉ ra họa lớn của sắc 
thân; (2) Răn dạy về tệ nạn trong 
Tăng chúng; (3) Nêu rõ mục đích 
và lý tưởng xuất gia; (4) Khai thị 

thiền lý giúp ngộ nhập; (5) Kết 
luận, khuyến tấn và dặn dò. Sau 
phần văn xuôi là văn vần. Đó là 
bài  minh  gồm ba mươi sáu câu, 
mỗi câu bốn chữ, văn súc tích, ý 
cô đọng, tóm tắt ý chính của phần 
văn xuôi ở trên. Như vậy, về mặt 
kết cấu, Quy Sơn Cảnh Sách theo 
hình thức “trước trường hàng, sau 
trùng tụng” như thường thấy nơi 
một số kinh điển khác.

Như vậy, Quy Sơn Cảnh Sách 
chẳng những răn nhắc người tu 
không quên vô thường, quở trách 
tệ nạn trong Tăng chúng, ôn lại  
lý tưởng xuất gia, mà còn khai thị 
tinh yếu thiền lý, giúp người tham 
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học có cửa vào. Đặc biệt, Thiền 
sư Quy Sơn tuy đề cao tông thừa, 
nhưng vẫn coi trọng giáo lý kinh 
điển và hành trì giới luật. Như 
Quy Sơn Cảnh Sách nói:

Trường lớp tỳ-ni
chưa từng tham dự,
liễu nghĩa thượng thừa
làm sao biện biệt? 

Đáng tiếc một đời luống qua,
sau hối không kịp. 
Giáo lý chưa từng để lòng,
Đạo mầu do đâu khế ngộ?

Vì vậy có thể nói, về mặt 
Pháp nghĩa, Quy Sơn Cảnh Sách
đã cô đọng toàn bộ tinh túy của 
Phật Pháp!

Ngoài Pháp nghĩa sâu sắc, 
thiền lý tinh thâm, điển cứ rõ 
ràng, Quy Sơn Cảnh Sách còn 
là một tuyệt tác văn chương làm 
chấn động tâm thức, đem lại 
nguồn năng lượng lớn cho người 
đọc tụng. Lời văn cảnh sách lúc 
mạnh mẽ dứt khoát như chiếc roi 
dạy con của cha, khi tha thiết ân 
cần như lời khuyên của mẹ! Mỗi 
lần đọc văn cảnh sách là mỗi lần 
người đọc xúc động, thức tỉnh, 
phấn chấn và phát tâm làm mới 
lại mình!

Sở dĩ Quy Sơn Cảnh Sách
có sức mạnh như vậy một phần 
là nhờ vào thể văn “biền ngẫu tứ 
lục”, (trừ vài chỗ ngoại lệ). Đây 
là thể văn chú trọng sự đối xứng, 
có nhịp câu bốn chữ và sáu chữ 
của Hán văn. Vì vậy, khi đọc Quy 
Sơn Cảnh Sách, chúng ta cảm 
nhận được âm điệu tuy mạnh mẽ, 

dứt khoát, nhưng vẫn hài hòa, 
tha thiết chạm vào trái tim người 
đọc!

Vì là một tác phẩm thiền học 
sâu sắc, chiếm một vị trí quan 
trọng trong giáo dục Thiền môn 
và trên văn đàn Phật giáo, nên 
xưa nay Quy Sơn Cảnh Sách đã 
được nhiều vị phiên dịch ra thể 
văn xuôi hay thể thơ để truyền 
bá. Tuy nhiên, vì bản Hán văn 
súc tích, chữ ít nghĩa nhiều lại 
có điển tích, nên khi dịch ra Việt 
ngữ rất khó giữ được ngữ khí 
hùng tráng vốn có. Vì vậy, người 
đọc bản dịch Việt ngữ thường 
không có được cảm xúc mạnh mẽ 
và sâu lắng như lúc đọc bản Hán 
văn Quy Sơn Cảnh Sách. Dịch 
thành văn đã như vậy, dịch ra thơ 
lại càng đánh mất nhiều hơn ngữ 
khí của nguyên tác! 

Theo bút giả, một bản dịch lý 
tưởng phải súc tích nhưng trong 
sáng, tuy mạnh mẽ nhưng tha 
thiết hài hòa, giữ được cái hồn 
của cảnh sách! Vì vậy, bút giả 
thử dịch lại Quy Sơn Cảnh Sách, 
cố gắng bảo lưu ngữ khí tha thiết, 
hùng tráng của nguyên tác theo 
nhịp câu tứ lục. Bút giả chỉ bổ túc 
từ ngữ, hay thay đổi cấu trúc câu 
khi thật cần thiết. Mục đích của 
bản dịch là giúp người sơ phát 
tâm xuất gia dễ dàng ghi nhớ và 
thích hợp trong việc thọ trì đọc 
tụng.

Lại nữa, lâu nay người xuất 
gia chỉ học Quy Sơn Cảnh Sách 
lúc còn sơ tâm, nhưng sau đó 
không có thọ trì, đọc tụng. Đây 
là vì chưa có một nghi thức thọ 
trì Quy Sơn Cảnh Sách và cũng 

ít ai đề xướng việc này. Hệ quả 
là, người tu càng sống lâu trong 
Thiền môn lại càng quên đi 
những lời cảnh sách vô giá của 
Tổ Quy Sơn mà mình từng nằm 
lòng!  Xét ra, Quy Sơn Cảnh 
Sách là tư lương thiết yếu trọn 
đời mà không phải học xong rồi 
bỏ qua! Vì muốn bổ cứu lại tình 
trạng này, cũng như giới thiệu 
rộng rãi một tuyệt phẩm văn học 
Phật giáo đến đại chúng, bút giả 
đã phiên dịch lại và biên soạn 
Nghi Thức Thọ Trì Quy Sơn 
Cảnh Sách. Bút giả hy vọng, 
cùng với Kinh Di Giáo, Quy 
Sơn Cảnh Sách sẽ trở thành 
khóa tụng thường xuyên trong 
Thiền môn Việt Nam! Bút giả 
mong rằng việc làm mang tính 
tiên phong này sẽ nhận được sự 
ủng hộ của chư Tôn Đức khắp 
nơi trong và ngoài nước.

Mặc dù bút giả đã làm việc 
rất cẩn trọng, nhưng bản dịch này 
chắc chắn không sao tránh khỏi 
những chỗ sai sót. Kính mong các 
bậc thiện tri thức hoan hỷ góp ý 
để bản dịch được hoàn thiện hơn 
trong tương lai. 

Nam-mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ-
tát Ma-ha-tát

Sakya Minh-Quang 
kính ghi

Viết ngày 26 tháng 02, 2022 tại Tu Viện 
Thiện Tường.
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Kinh 8 Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân
Thich Quảng Long

B ậc Đại Nhân trong kinh Bát Đại Nhân Giác 
do Đại sư An Thế Cao biên soạn từ những 
lời dạy của Đức Thế Tôn suốt 49 năm thuyết 

pháp. Ngài An Thế Cao ở nước An Tức sang Trung 
Hoa vào thời Hán Hoàn Đế ở kinh đô Lạc Dương từ 
năm 132-167 sau công nguyên. Ngài biên soạn văn 
chương súc tích gãy gọn thích hợp cho căn cơ hàng 
nhị thừa và Đại thừa. Vào đầu bài kinh thông thường 
đều có lục trùng chứng tín. Tuy nhiên Bát Đại Nhân 
Giác dù không có lục trùng chứng tín nhưng vẫn 
được xem là kinh. Có thể nói kinh này là quyển kinh 
làm sách gối đầu giường để ngày đêm thường đọc 
tụng cho hàng Phật tử xuất gia và tại gia. Hành gỉa 
thường nhớ nghĩ trong tứ oai nghi, trong quán chiếu 
chứ không phải tụng đọc theo nghi thức. Thiết nghĩ 
rất thích hợp với căn cơ của mọi tầng lớp để ứng 
dụng, lấy đó làm đề mục thiền quán, bước ra khỏi 
chốn trần lao khổ nhọc thăng tiến trên con đường 
của Bậc Đại Nhân thông qua 8 điều Giác ngộ rất cô 
đọng như sau:

Là đệ tử Phật thường ở trong ngày đêm chí tâm 
tụng niệm 8 điều Giác ngộ. Ngày đêm ở đây có 
nghĩa là lúc nào hành giả phải tư duy quán chiếu để 
lời kinh thấm nhuần trong từng niệm từng hơi thở. 
Quán chiếu được như thế là thành công để chuyển 
hóa tham sân si chấp ngã khi đối diện trước những 
nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này. 

Điều giác ngộ thứ nhất hành giả quán chiếu 
thế gian vô thường, quốc độ mong manh dễ vỡ mà 
thường thì con người phàm phu luôn xem nó là 
chắc chắn. Bởi vì con người yếu đuối nhỏ bé khi 
thấy quốc độ quá lớn lao nên cái lầm của phàm 
phu  so với cái nhìn của Bậc Giác ngộ khoảng cách 
quá xa. Thân tứ đại chúng ta cũng cho là thật nên 
tham chấp đắm nhiễm chạy theo ngũ dục lục trần 
không bao giờ có điểm dừng. Bậc Đại Nhân thì 

thấy nó là khổ là không nên các Ngài nhìn ra bản 
chất thật của nó. Còn chúng ta vì thấy thân này 
thật, xe cộ nhà cửa là thật. Do thấy thân là thật và 
vui thích với nó nên khi vô thường già bệnh đến 
thì mới vỡ lẽ ra. Đức Phật dạy trong kinh Trung 
Bộ có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các 
bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, 
không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy 
các bậc Chơn Nhân, không thuần thục pháp các 
bậc Chơn Nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn 
Nhân, tưởng tri địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong 
đại. Tưởng tri tứ đại là của mình nên nghĩ đến nó. 
Vì mình nghĩ tứ đại là thật và thân ta là thật nên 
ham thích Đức Phật gọi là dục hỷ tứ đại.Và người 
phàm phu nghĩ sai lầm vọng chấp nên Đức Thế 
Tôn nói người ấy không liễu tri tứ đại. Không liễu 
tri có nghĩa là không nhận ra bản chất thật của 
nó. Tứ đại đã là vô ngã thì ngũ ấm cũng không 
thật. Trong Bát Nhã Tâm kinh bảo rằng ngũ uẩn 
giai không thì vượt qua khổ ách như Ngài Quán 
Tự Tại. Quán Tự Tại là ai chính là Đức Quán Thế 
Âm Bồ tát. Mà Quán Thế Âm Bồ tát làm được 
tại sao chúng ta không làm được. Kinh Đức Phật 
dạy là để chúng ta thực hành quán chiếu cuối cùng 
đạt được quả vị như Bậc Đại Nhân. Kinh không 
phải để chúng ta thờ trên cao, cất trong tủ kiếng. 
Điều đó cũng có phước nhưng phước ấy nhỏ lắm 
mà Đức Phật muốn đệ tử của Ngài tinh tấn tu tập 
thực hành quán chiếu để đạt được thành quả như 
mười phương ba đời Chư Phật đã làm. Chư Phật thị 
hiện xuống nhân gian này nhằm mục đích cứu khổ 
độ sanh, chỉ bày con đường rất rõ ràng nhằm khai 
thị ngộ nhập Phật Tri kiến có sẵn trong chúng ta. 
Tâm là nguồn ác (tâm thị ác nguyên) câu nói này 
quá cô đọng trong kinh Bát Đại Nhân Giác khiến 
chúng ta có thể bị hiểu lầm về chữ Tâm. Tâm có 
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hai loại vọng tâm và chân tâm. Hết vọng thì chân 
hiện cũng như nước với sóng cũng không tách rời 
làm hai, gọi một cũng không đúng. Vì sóng tức là 
nước, nước chẳng khác sóng. Sóng tức là nước và 
nước tức là sóng. Phàm phu khi đi tìm nước trong 
mà cứ đi tìm ngoài nước đục không bao giờ có. 
Trong nước đục có nước trong nếu chúng ta biết 
cách. Ngày xưa Thiền sư Tư Nghiệp bên Trung 
Hoa khi giác ngộ thấy Bồ tát với Dạ xoa không 
ngăn cách một sợi chỉ. Vì mê là phàm phu là Dạ 
xoa, khi tỉnh là Bồ tát là Phật. Cho nên ngay con 
người sanh tử ẩn tàng con người bất tử. Ngay trong 
bùn có hoa sen thơm ngát. Khi mê bùn vẫn là bùn, 
tỉnh ra mới biết trong bùn có sen. Hoặc quán chiếu 
hoa tức là rác và rác tức là hoa. Tách rời sanh tử thì 
không bao giờ có Niết Bàn. Nếu tách ra đó là việc 
chúng ta đi tìm lông rùa sừng thỏ mà thôi. Trong 
điều Giác ngộ thứ nhất đức Phật dạy cho hàng nhị 
thừa chưa phá ngã chấp nên Ngài dạy thân này là 
tội lỗi, vô thường mong manh, đất nước dòn bỡ, 
thế gian vô thường cần phải quán chiếu mới xa rời 
sanh tử được.

Điều giác ngộ thứ hai: người tham dục nhiều 
chắc chắn người ấy khổ nhiều. Vì dục là mong 
muốn là lòng mong cầu. Dục cũng có hai loại thiện 
dục và ác dục. Việc nào đưa hành giả thăng hoa nhẹ 
nhàng thì thuộc về thiện dục. Nên trong 37 phẩm 
trợ đạo có dục như ý túc nằm trong mục tứ chánh 
cần. Thế thì dục không có nghĩa là xấu hết cũng như 
khi nói đến nghiệp thông thường người mới tu cho 
rằng nghiệp là xấu ác và nói do tu nên đổ nghiệp. 
Vì vậy chữ nghiệp trong đạo Phật phân tích có rất 
nhiều loại nghiệp bao gồm thiện nghiệp, ác nghiệp, 
định nghiệp, bất định nghiệp, tích lũy nghiệp, cận 
tử nghiệp v.v..

Điều giác ngộ thứ ba Đức Phật dạy lòng mong 
cầu không bao giờ thấy đủ đối với ngũ dục lục 
trần tài sắc danh thực thùy. Ngũ dục tương thích 
với lục trần khiến chúng sanh đắm chìm trong đó 
không muốn thoát ra như trong nhà lửa các người 
con ông Trưởng giả vui vẻ dạo chơi lửa đến đốt 
thân không biết sợ và không hiểu gì là lửa gì là 
nhà cứ mãi miết chạy nhảy sang bên đông qua bên 
tây. Nhà lửa dụ ba cõi ông Trưởng giả dụ cho Đức 

Phật còn những người con là chúng ta đây vậy. Bồ 
tát thì ngược lại các ngài sống đời sống phạm hạnh 
cao viễn lấy sự nghiệp là trí tuệ nên các ngài dạy 
chúng ta sống đạm bạc tương rau an phận bất kỳ 
trong hoàn cảnh nào. Ngày Ấn Quang bên Trung 
Hoa cũng dạy:

Cơm rau đỡ dạ đói
Nhà cỏ che gió sương 
Người đời nếu biết đủ
Phiền não chẳng còn vương

Cho nên biết đủ là hạnh của Bồ tát, còn tham 
cầu nhiều thì khổ não nhiều và tăng thêm tội ác 
ngày càng lớn và không những khổ chỉ trong kiếp 
này mà còn khổ mãi mãi về sau.

Điều giác ngộ thứ 4 Giải đãi thì bị sa đọa trầm 
luân ngược lại là tinh tấn. Chữ tinh tấn trong nhà 
Phật không phải lúc nào cũng chuyên cần siêng 
năng làm việc để kiếm nhiều tiền bạc, nhà cửa xe 
cộ v.v.. mà tinh tấn là nỗ lực ngăn chặn những điều 
ác, phát triển những điều thiện. Trong từng vọng 
niệm khởi lên đều thấy rõ biết rõ không cho dấy 
khởi. Tinh tấn như thế là một pháp tu cao mà hành 
giả cần phải thực tập từng bước mới đạt được. Nhìn 
vào người tinh tấn có khi thấy họ không làm gì 
hết nhưng uy nghi phong độ và đạo hạnh khả kính 
chúng ta có thể cảm nhận được. Trong kinh Pháp 
Cú Đức Phật dạy người tinh tấn như con tuấn mã 
vượt thắng xa con ngựa gầy hèn. 

“Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn
Không gì bằng tinh tấn của đời ta
Sống điêu linh trong kiếp sống Ta bà
Chỉ tinh tấn mới vượt qua tất cả”

Khi hành giả tinh tấn nỗ lực dụng công tu hành 
thì hàng phục được bốn ma đó là phiền não ma, ngũ 
ấm ma, tử ma và thiên ma. Hàng phục tứ ma thì ra 
khỏi ngục tù năm ấm và ba cõi. Ngũ ấm ma thường 
gây trở ngại và ngăn che người tu hành không nhận 
ra mình có Phật tánh chân tâm. Do đó chạy theo 
ngũ dục lạc đắm nhiễm triền miên và luân hồi sanh 
tử hết kiếp này đến kiếp khác. Vì vậy Đức Phật dạy 
chúng ta luôn nỗ lực tinh tấn để thăng hoa trên con 
đường giác ngộ trở về sống với thể tánh sáng suốt 
chính mình.
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Điều giác ngộ thứ năm ngu si là tên khác vô 
minh và ngu si dẫn đến luân hồi sanh tử. Chữ ngu 
si ở đây không ám chỉ là khờ dại đần độn như cái 
hiểu thường tình của người đời. Mà chữ ngu si Đức 
Phật thường dạy cho chúng ta là sự vô minh một 
chi đầu trong thập nhị nhân duyên. Từ vô minh 
duyên hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão, tử. Cái nhân là vô minh luân 
chuyển móc xích khiến chúng sanh bị trầm luân 
sanh tử không có điểm dừng. Cho nên Đức Phật 
dạy dùng lưỡi kiếm trí tuệ để phá tan những gốc 
rễ của vô minh. Ngay móc xích ái tháo gỡ móc 
xích này thì các duyên còn lại theo đó tan biến. 
Vì vậy Bồ tát thường niệm và hướng dẫn chúng 
ta muốn có trí tuệ phải học rộng nghe nhiều. Thế 
nhưng học rộng nghe nhiều là bước đầu để tinh 
tấn thực hành những pháp môn Đức Phật giáo hóa 
mới tăng trưởng trí tuệ. Nếu học rộng nghe nhiều 
nhưng không áp dụng tu hành thì như người chăn 
bò chỉ lấy tiền công còn sửa, lạc, sanh tô, đề hồ 
thì không có phần. Giáo lý đạo Phật không phải 
là lý thuyết suông mà là đạo tỉnh thức, đạo giác 
ngộ. Đạo Phật chủ trương lấy trí tuệ làm sự nghiệp 
vì vậy học rộng nghe nhiều sẽ thành tựu biện tài 
để hoằng pháp độ sanh vì lợi ích cho nhiều người. 
Biện tài chia làm bốn mục: Pháp vô ngại biện tài 
nghĩa là thông suốt liễu triệt giáo pháp không trở 
ngại. Nghĩa vô ngại biện tài đối với nghĩa lý không 
ngăn ngại. Từ vô ngại biện tài những lời lẽ uyển 
chuyển thích ứng với từng đối tượng khi thuyết 
pháp và nhạo thuyết vô ngại biện tài là thông suốt 
quán triệt căn cơ trình độ khiến người nghe hoan 
hỷ. Bồ tát giáo hóa chúng sanh không phân biệt 
giàu nghèo cao thấp mà độ sanh một cách bình 
đẳng khiến cho tất cả được rốt ráo an lạc

Điều giác ngộ thứ sáu: Phật dạy người nghèo 
khổ thường có niệm oán trách trời đất cơm không 
đủ no, áo không đủ mặc nên than trách càng nhiều. 
Người nghèo là do nhiều kiếp bỏn sẻ keo kiệt hại 
người nên chịu quả báo ở kiếp hiện tại. Muốn thoát 
nghèo thì thực hành bố thí ai cũng có khả năng 
bố thí tùy theo hoàn cảnh của mình. Không phải 
khi dư tiền của mới bố thí. Đạo Phật chủ trọng ở 
nơi tâm của mình, tâm hồn rộng mở giúp đỡ bằng 

lời nói bằng hành động hoặc cho vài hạt cơm cho 
con kiến, dẫn người già qua đường. Tặng người 
bằng một nụ cười, nói lời yêu thương xây dựng 
v.v.. Thực hành hạnh bố thí theo tinh thần Bồ tát 
không phân biệt người thân sơ, kẻ oán người thân 
mà bố thí tinh thần lẫn vật chất khiến tất cả chúng 
sanh đều được an vui

Điều giác ngộ thứ bảy Đức Phật dạy sống trong 
cuộc đời nhiều cám dỗ của ngũ dục. Dù thân này 
vẫn còn trong cuộc đời bao quanh và sự quyến rũ 
của dục lạc nhưng không đắm nhiễm các pháp thế 
gian vì biết các pháp ấy mong manh vô thường tạm 
bợ. Do đó hành giả thường phát khởi chí nguyện 
xuất gia, nhớ nghĩ đời sống phạm hạnh ba y và một 
bình bát. Giữ gìn đạo cho vững vàng trong sáng, 
tăng trưởng lòng từ bi để phụng sự cho tất cả chúng 
sanh được lợi lạc

Điều giác ngộ thứ tám Đức Phật dạy chúng 
sanh trầm luân sanh tử như trong nhà lửa bị đốt 
cháy triền miên không có điểm dừng. Lục đạo luân 
hồi trong biển khổ sanh tử kiếp này sang kiếp khác 
từ trời, người, A tu la, địa ngục, ngạ quỹ và súc 
sanh. Trong tam giới lục đạo chúng ta đã đau khổ 
quá nhiều. Cõi trời tuy rằng có vui nhưng cái vui 
ấy chưa thực sự lâu bền, còn cõi người thì vui ít 
khổ nhiều và A tu la thì thường hay nóng giận. Ba 
đường còn lại là ba cõi khổ mà chúng sanh vì vô 
minh nên bị luân chuyển triền miên nên khổ não 
vô lượng. Khi hiểu rõ sự nguy hiểm của sanh tử 
đốt cháy thế gian như thế hành giả cần phát tâm 
đại thừa là mở rộng tâm hồn vì lợi ích cho số đông 
cho tha nhân. Có phát khởi tâm rộng lớn như thế 
để phổ độ tất cả chúng sanh . 

Tóm lại kinh tám điều giác ngộ của bậc Đại 
Nhân đức Phật dạy để tất cả chúng ta tại gia hay 
xuất gia cũng đều ứng dụng tu tập được. Thường 
thực hành nhớ nghĩ tám điều giác ngộ trên chắc 
chắn khi vô thường tang thương có biến đổi, hoàn 
cảnh có đổi thay già bệnh kéo đến thì chúng ta cũng 
an nhiên tự tại. Có được như thế đó là phần tu tập 
của mỗi hành giả đang đi trên con đường giác ngộ 
của bậc Đại Nhân vậy.
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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 tòa 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
Dịch bệnh hoài, nhân loại mãi loay hoay
Lửa tham sân thiêu đốt thế gian này
Chúng sanh cứ đưa nhau vào huỷ 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 2566, DL 2022
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giản Ký 
Quyển Thứ 5

Phẩm Phân Biệt Công Đức - Thứ 17
Hán Ngữ: Thích Trí Dụ / Việt dịch: Thích Viên Huy

Phẩm Phân Biệt Công Đức, còn gọi Như Lai 
Thọ Mạng, là phẩm kinh chỉ rõ công đức lợi ích 
khác biệt của người trì kinh Pháp Hoa, nên gọi 
là phẩm “Phân Biệt Công Đức”, văn tự trong 
kinh, cho thấy người trì kinh Pháp Hoa đắc được 
công đức vô lượng, và vì đắc được vô lượng 
công đức nên đắc được vô sanh pháp nhẫn, đắc 
Trì Đà La Ni, đắc Lạc Thuyết Vô Ngại Biện, 
đắc Vô Lượng Toàn Đà La Ni, đắc Chuyển Bất 
Thối Pháp Luân, đắc Chuyển Thanh Tịnh Pháp 
Luân, có thể đắc thành Bồ Đề, thậm chí đắc quả 
Bồ Đề Chánh Giác.

Ngài Trí Giả đại sư y cứ theo Viên Giáo biện 
lập để luận về Bồ Tát, Viên Giáo nói bậc Sơ Trụ 
địa Bồ Tát đã chứng được vô sanh pháp nhẫn, 
sau đó trải qua Trụ Hành Hướng địa đẳng chánh 
giác, phá vỡ tứ thập nhất phẩm vô minh, chuyển 
thân thành Phật. Những luận điểm trên được thứ 
tự liệt kê như sau:

Đắc vô sanh nhẫn, là nhập vào cõi Thập Trụ 
địa; đắc Trì Đà La Ni, là nhập vào Thập Hạnh; 
đắc Lạc Thuyết Vô Ngại, là nhập vào Thập Hồi 
Hướng, đắc Vô Lượng Toàn Đà La Ni, là nhập 
vào Tứ Địa; đắc Bất Thối, là nhập vào Ngũ Địa, 
đắc Thanh Tịnh, là nhập và Lục Địa. Trí Giả đại 
sư gọi đó là Biệt Giáo Phần, Bởi vì Biệt Giáo 
cho rằng hàng Bồ Tát khi chứng quả Sơ Địa 
tức đã đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn, ngày nay vấn 
đề này vẫn đang được rất nhiều giới nghiên cứu 
đem ra tham khảo bàn luận.

Chánh văn: Nhĩ thời đại hội văn Phật thuyết 
Thọ Mệnh kiếp số trường viễn như thị vô 

lượng vô biên a tăng kỳ chúng sanh đắc đại 
nhiêu ích, ư thời Thế Tôn, cáo Di Lặc Bồ 
Tát ma ha tát, A Thốn Đa, ngã thuyết thị 
Như Lai Thọ Mệnh trường viễn thời, lục bá 
thập vạn ức na do tha hằng hà sa chúng 
sanh, đắc vô thượng pháp nhẫn, phục hữu 
Thiên Bộ Bồ Tát ma ha tát, đắc văn thời 
Trì Đà La Ni môn, phục hữu nhất thế giới 
vi trần số Bồ Tát ma ha tát, đắc Lạc Thuyết 
Vô Ngại Biện Tài, phục hữu nhất thế giới 
vi tần số Bồ Tát ma ha tát, đắc bá thiên vạn 
ức vô lượng Toàn Đà La Ni, phục hữu tam 
thiên đại thiên thế giới vi trần số Bồ Tát ma 
ha tát, năng chuyển bất thối Pháp Luân, 
phục hữu nhị thiên trung quốc độ vi trần số 
Bồ Tát ma ha tát, năng chuyển Thanh Tịnh 
Pháp Luân, phục hữu tiểu thiên quốc độ vi 
trần số Bồ Tát ma ha tát, nhập sanh đương 
đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, 
phục hữu tứ tứ thiên hạ vi trân số Bồ Tát 
ma ha tát, tứ sanh đương đắc A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề, phục hữu tam tứ 
thiên hạ vi trần số Bồ Tát ma ha tát, tam 
sanh đương đắc A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề, phục hữu nhị tứ thiên hạ vi 
trần số Bồ Tát ma ha tát, nhị sanh đương 
đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, 
phục hữu tứ thiên hạ vi trần số Bồ Tát ma 
ha tát, nhất sanh đương đắc A nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề.
Giản Thuật: Đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn, tức 

sơ chứng Thật Tướng, đắc Văn Trì, là chứng 
Phương Tiện Trí, trí này rất quyền xảo; đắc 
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An Lạc Thuyết Biện, là mở bày Tha Công Đức 
(giúp cho người khác có công đức); đắc Toàn 
Đà La Ni, là không có tâm hoài nghi; Chuyển 
bất thối luân, là đắc được bất thối tâm; Chuyển 
thanh tịnh luân, là đã đắc được thanh tịnh, 
phần còn lại là là sự gia tăng lên cấp độ cao 
hơn, như phần trước đã giải thích, cứu cánh sau 
cùng là thành đạo quả.

Chánh văn: Phục hữu nhập thế giới vi trần 
số chúng sanh, giai phát A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề tâm. Phật thuyết thị chư 
Bồ Tát ma ha tát đắc đại pháp lợi thời, ư 
hư không trung, vũ Mạn Đà La hoa ma ha 
Mạn Đà La hoa, dĩ tán vô lượng bá thiên 
vạn ức chúng bảo thọ hạ sư tử tòa thượng 
chư Phật, bái tán Thất Bảo Tháp trung sư 
tử tòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật cập 
cửu diệt độ Đa Bảo Như Lai, diệc tán nhất 
thiết chư đại Bồ Tát cập tứ bộ chúng, hựu vũ 
tế mạt Chiên Đàn Trầm thủy hương đẳng, ư 
hư không trung, thiên cổ tự minh diệu thanh 
thâm viễn, hựu vũ thiên chủng thiên y, thùy 
chư anh lạc trân châu anh lạc ma ni châu 
anh lạc như ý anh lạc, biến ư cửu phương 
chúng bảo hương lô thiêu vô giá hương, tự 
nhiên châu chí cúng dường đại hội, nhất 
nhất Phật thượng, hữu chư Bồ Tát chấp trì 
phan cái, thứ đệ nhi thượng chí vu Phạm 
Thiên, thị chư Bồ Tát dĩ diệu âm thanh ca 
vô lượng tụng tán thán chư Phật.
Giản Thuật: Tất cả chúng sanh trong tám 

phương thế giới đều phát tâm Bồ đề, khi Như Lai 
thuyết Thọ Lượng Phẩm Chư Bồ Tát nghe pháp 
đắc được lợi ích, lúc này trời rải hoa như mưa, tán 
hoa tán hương, hương chiên đàn, thiên y trân bảo, 
tán thán công đức của chư Bồ Tát và tứ chúng, 
vv. Chư Bồ Tát ca tụng tán thán đức Phật:

Chánh văn: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát tùng 
tọa nhi khởi, thiên đản hữu kiên hiệp 
chưởng hướng Phật, nhi thuyết kệ ngôn, 
Phật thuyết hy hữu pháp, tích sở vị tang 

văn, Thế Tôn hữu đại lực, thọ mệnh bất 
khả lượng, vô số chư Phật tử, văn Thế tôn 
phân biệt, thuyết đắc pháp lợi giả, hoan 
hỷ mãn biến than, hoặc trụ bất thối địa, 
hoặc vô nghi lạc thuyết, vạn ức toàn tổng 
trì, hoặc hữu đại thiên giới, vi trần số Bồ 
Tát, các các giai năng chuyển, phục hữu 
trung thiên giới, vi trần số Bồ Tát, các các 
giai đắc chuyển, thanh tịnh chi pháp luân, 
phục hữu tiểu thiên giới, dư các nhập sanh 
tại, đương đắc thành Phật đạo, phục hữu 
tứ tam nhị, như thử tứ thiên hạ, vi trần chư 
Bồ Tát, tùy số sanh thành Phật, hoặc nhất 
tứ thiên hạ, vi trần số Bồ Tát, dư hữu nhất 
sanh tại, đương thành nhất thiết trí, như 
thị đẳng chúng sanh, văn Phật thọ trường 
viễn, đắc vô lượng vô lậu, thanh tịnh chi 
quả báu, phục hữu nhập thế giới, vi trần số 
chúng sanh, văn Phật thuyết Thọ Mệnh, 
giai phát vô thượng tâm.
Giản Thuật: Lúc đó Di Lặc Bồ Tát khởi thân 

đứng dậy, trước tiên nói kệ tán Phật tán thán sự 
kiện thọ mệnh vô lượng hy hữu của Như Lai, 
sau đó tán thán công lợi ích đắc được của chư 
Bồ Tát khi nghe kinh Pháp Hoa, văn nghĩa của 
kinh rất rõ, nhưng khi các dịch giả biên thích 
thì có rất nhiều các sự khác biệt về ý nghĩa của 
bổn chính.

Chánh văn: Thế Tôn thuyết vô lượng, bất 
khả tư nghì pháp, đa hữu sở nhiêu ích, như 
hư không vô biên, vũ thiên Mạn Đà La, Ma 
Ha Mạn Đà La, Thích Phạm như hằng sa, 
vô số Phật độ lai, vũ chiên đàn trầ thủy, 
như mã phi không hạ, cúng tán ư chư Phật, 
thiên cổ hư không trung, tự nhiên xuất 
diệu thanh, thiên y thiên vạn chủng, toàn 
chuyển nhi lai hạ, chúng bảo diệu hương lô, 
thiêu vô giá chi hương, tự nhiên tất châu 
biến, cúng dường chư Thế Tôn, kỳ đại Bồ 
Tát chúng, chấp thất bảo phan cái, cao diệu 
vạn ức chủng, thứ tự chí Phạm Thiên, nhất 
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nhất chư Phật tiền, bảo tràng huyền thắng 
phan, diệc dĩ thiên vạn kệ, ca vĩnh chư Như 
Lai, như thị chủng chủng sự, tích sở cị tằng 
hữu, văn Phật thọ vô lượng, nhất thiết giai 
hoan hỷ, Phật danh văn thập phương, quảng 
nhiêu ích chúng sanh, nhất thiết cụ thiện 
căn, dĩ trụ vô thượng tâm. Nhĩ thời Phật 
cáo Di lặc Bồ Tát ma ha tát, A Thốn Đa, kỳ 
hữu chúng sanh, văn Phật thọ mệnh trường 
viễn như thị, nãi chí năng sanh nhất niệm 
tín giải, sở đắc công đức vô hữu hạn lượng, 
nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhơn, vi 
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cố, ư 
bát thập vạn ức na do tha kiếp, hành ngũ Ba 
La Mật, đàn Ba La Mật, hộ Ba La Mật, sạn 
đề ba La Mật, tỳ lê Ba La Mật, thiền Ba La 
Mật, trừ Bồ Tá Ba La Mật, dĩ thị công đức 
bỉ tiền công đức, bách phân thiên phân bách 
thiên vạn đức phân bất kỳ nhất, nãi chí toán 
số thí dụ sở bất năng tri, nhược thiện nam 
tử thiện nữ nhơn, hữu như thị công đức, ư A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thối giả, 
vô hữu thị xứ.
Giản Thuật: Đức Phật nói với Di Lặc Bồ Tát, 

A Thốn Đa (đây là tên của Bồ Tát Di Lặc), giả 
sử có chúng sanh đã từng nghe pháp Thọ Mệnh 
Vô Lượng của Như Lai, sanh tâm tịnh tín, thì sẽ 
đắc được công đức; Hành ngũ Ba la Mật, trừ 
Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã, là một phương 
danh khác ngoài năm loại Ba La Mật trước, nếu 
không có Bát Nhã, mà chỉ có bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định thì không thể 
gọi là Ba La mật, và nếu không có Bát Nhã thì 
ngũ độ Ba La Mật kia chỉ đắc được quả Nhơn 
Thiên mà thôi. 

Kinh Bát Nhã Ba La Mật và Pháp Hoa đều 
luận về chư pháp Thật Tướng, Bát Nhã nói từ 
Nhân đầu tiên (nhân khởi điểm) để thấu rõ thật 
tướng của chư pháp, còn kinh Pháp Hoa thì bắt 
đầu từ Quả (quả khởi điểm) để luận pháp thật 
tướng, nên nói nhất thiết chúng sanh tất đương 

thành Phật, do đó mới có chư Bồ Tát và chúng 
đệ tử Phật luôn phát tâm thuyết kinh Pháp Hoa, 
hai bộ kinh này nội dung như nhau, chỉ khác tên 
gọi. Bát Nhã nói, sắc tức không, không tức sắc, 
sắc tức không là chư pháp thật tướng; còn không 
tức sắc là thật tướng chư pháp, đồng nhất chân 
như pháp tánh, tức nói chân như do tùy duyên 
mà thành vạn pháp, và cũng chính là không tức 
sắc; nói vạn pháp vô tánh là chơn như, chính 
là sắc tức không. Do chân như tùy duyên thành 
vạn pháp, và thành pháp thân biến hóa của chư 
Phật. Vạn pháp vô tánh là chân như, ngay cả 
pháp thân Như Lai cũng chân như bất hoại. Bát 
Nhã là niệm giác khởi đầu (sơ giác), đức Phật 
tức cứu cánh, cũng tức bổn giác; cũng chính là 
sự hợp nhất của niệm sơ giác (các niệm giác ban 
đầu) nên gọi là Cứu Cánh Giác, do đó trong các 
Ba La Mật Độ, Bát Nhã là niệm thù thắng nhất. 

Ư bát thập vạn ức na do tha kiếp, hành 
ngũ độ ba La Mật, đây là chỉ về phước báu 
của cõi nhơn thiên, chưa thể đắc được quả vô 
thượng Bồ đề, Đàn Ba La Mật là làm nên Bố 
Toàn Ba La Mật; Thí Ba La Mật làm nên Trì 
Giới Ba La Mật; Sạn Ba La Mật làm nên Nhẫn 
Nhục Ba La Mật; Tỳ Lợi Da Ba La Mật làm 
nên Tinh Tấn Ba La Mật; Thiền Ba La Mật 
làm nên Thiền Định Ba La Mật. 

Từ những công đức trên cùng với công đức 
nghe đọc tín giải phẩm Thọ Mạng kinh lại so 
sánh, trăm ngàn ức phần không thể tính kể, 
Thiện nam tử thiện nữ nhơn hữu như thị công 
đức, với công đức trì tụng tín giải phẩm kinh trên 
của chư thiện nam tín nữ, là con đường dẫn đến 
vô thượng Bồ đề, quả vị bất thối chuyển.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng 
tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, nhược 
nhơn hữu cầu Phật huệ, ư bát thiên vạn ức, 
na do tha kiếp số, hành ngũ Ba La Mật, 
ư thị chư kiếp trung, bố thí cúng dường 
Phật, cập Duyên Giác đệ tử, bãi chư Bồ 
Tát chúng, trân hoàng chi ẩm thực, thượng 
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phụ dữ ngọa cụ, chiên đàn lập tinh cả, dĩ 
viên lâm trang nghiêm, như thị đẳng bố thí, 
chủng chủng giai vi diệu, tận thử chư kiếp 
số, dĩ hồi hướng Phật đạo, nhược phục trì 
cấm giới, thanh tịnh vô khuyết lậu, cầu ư 
vô thượng đạo, chư Phật chi sở thán, nhược 
phục hành nhẫn nhục, trụ ư chu nhu địa, 
thiết chúng ác lai gia, kỳ tâm bất khuynh 
động, chư hữu đắc pháp giả, hoài ư tăng 
thượng mạn, vi thử sở khinh não, như thị 
diệc năng nhẫn, nhược phục cần tinh tấn, 
chí niệm thường kiên cố, ư vô lượng ức kiếp, 
nhất tâm bất giải tức, hựu ư vô số kiếp, trụ 
ư không nhàn xứ, nhược tọa nhược kinh 
hành, trừ thùy thường nhiếp tâm, dĩ thị 
nhân duyên cố, năng sanh chư thiền định, 
bát thập ức vạn kiếp, an trụ tâm bất loạn, trì 
thử ử tâm phúc, nguyện cầu vô thượng đạo, 
thành đắc nhất thiết trí, tận chư thiền định 
tế, thị nhơn ư bách thiên, vạn ức kiếp số 
trung, hành thử chư công đức, như thượng 
chi sở thuyết, hữu thiện nam nữ đẳng, văn 
ngã thuyết thọ mệnh, nãi chí nhất niệm tín, 
kỳ phước quá ư bỉ, nhược nhơn tất vô hữu, 
nhất thiết chư nghi hối, thân tâm tất dũng 
tín, kỳ phước vi như thử.
Giản Thuật: Giả sử cầu hữu nhơn cầu vô 

thượng Phật huệ, vô thượng Phật huệ tức A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ư bá thiên 
vạn ức na do tha số kiếp hành ngũ Ba La Mật, 
kỳ công đức bất như văn Như Lai Thọ Mạng 
phẩm, nhất niệm sanh tín giải giả, như có đến 
trăm ngàn vạn ức na do tha số kiếp thực hành 
hạnh Ba La Mật, công đức cũng không thể sánh 
bằng người có lòng tịnh tín, nghe phẩm kinh Như 
Lai Thọ Mạng; Chư hữu đắc pháp giả, hoài ư 
tăng thượng mạn, chư vị phát tâm tu học có đắc 
được chư pháp, liền khởi tâm tăng thượng mạn; 
chư pháp vốn dĩ hư không nên không có sở đắc, 
chúng không thường hằng bất biến, bởi vì nếu 
pháp thường tồn bất hoại, tất sẽ có sở đắc, và như 

vậy người trong nhân thế sẽ biến thành hàng tăng 
thượng mạn nhơn. 

Tiếp theo luận bàn về công đức, nếu có người 
đối với phẩm Thọ Lượng kinh, phát tâm đọc tụng 
tịnh tín bất chuyển, sẽ đắc được vô lượng vô biên 
phước báu trong cõi nhơn thiên.

Chánh văn: Kỳ hữu chư Bồ Tát, vô lượng 
kiếp hành đạo, văn ngã thuyết Thọ Mạng, 
thị tắc năng tín thọ, như thị chư nhơn đẳng, 
đỉnh thọ thử kinh điển, nguyện ngã ư vị lai, 
trường thọ độ chúng sanh, như kim nhật 
Thế Tôn, chư thích trung chi Vương, đạo 
trường Sư Tử hống, thuyết pháp vô sở úy, 
ngã đẳng vị lai thế, nhất thiết sở tôn kính, 
tọa ư đạo tràng thời, thuyết thọ diệc như 
thị, nhược hữu thâm tâm giả, thanh tịnh 
nhi chất trực, đa văn năng tổng trì, tùy nghi 
giải Phật ngữ, như thị chư nhơn đẳng, ư 
thử vô hữu nghi.
Giản Thuật: Nếu có chư Bồ Tát, vô lượng 

kiếp hành Bồ Tát đạo, khi nghe phẩm Thọ Mạng 
kinh, khởi tâm tín thọ không có nghi hoặc, liền 
khởi tâm phát nguyện rằng, nguyện nhiều kiếp 
về sau, có thể trường thọ, có thể thành Phật để độ 
chúng sanh như Thế Tôn hôm nay; Nhược hữu 
thâm tâm giả, thanh tịnh nhi chân trực, đa văn 
kinh tổng trì, tùy nghĩa giải thích, như phẩm Như 
Lai Thọ mạng kinh, tắc không có chỗ nghi hoặc.

Chánh văn: Hựu A Thốn Đa, nhược hữu 
văn Phật Thọ Mạng trường viễn giải kỳ 
ngôn thú, thị nhơn sở đắc công đức vô 
hữu hạn lượng, năng khởi Như Lai vô 
thượng chi huệ, hà huống quảng văn thị 
kinh, nhược giáo nhơn văn, nhược tự trì 
nhược giáo nhơn trì, nhược tự thư nhược 
giáo nhơn thư, nhược dĩ hoa hương anh 
lạc tràng phan tang ích hương dầu tô đăng 
cúng dường kinh quyển, thị nhơn công đức 
vô lượng vô biên, năng sanh nhất thiết 
chủng trí.
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Giản Thuật: Lại nữa, A Thốn Đa, nếu có 
người nghe kinh Thọ Mạng, liền biên diễn, dịch 
ra thành nhiều ngôn ngữ khác, giúp cho chúng 
sanh tín hiểu ngữ nghĩa của kinh, đắc được vô 
lượng vô biên công đức, có thể đắc được trí 
tuệ vô lượng của Như lai; Vô lượng huệ giả, 
tức người đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề. Người nghe được phẩm kinh này 
đã đạt được vô lượng vô biên công đức rồi, hà 
huống đem kinh này phiên dịch biên chép ra 
nhiều ngôn ngữ, hay tự mình thọ trì đọc tụng, 
biên chép giáo hóa chúng sanh, công đức đó 
càng bộ phần vô lượng vô biên, nếu có người 
phát tâm cúng dường kinh này, người đó sẽ đắc 
được nhất thiết chủng trí. Đức Phật, người đã 
đắc được nhất thiết chủng trí, hàng Nhị thừa Bồ 
Tát chỉ đắc được đạo chủng trí, duy chỉ có Như 
Lai mới đắc được trí nhất thiết chủng này.

Chánh văn: A Thốn Đa, nhược thiện nam 
tử thiện nữ nhơn, văn ngã thuyết thọ mạng 
trường viễn thâm tâm tín giải, tắc vi kiến 
Phật thường tại Kỳ Xà Quật, cộng đại Bồ 
Tát chư Thanh Văn chúng vi nhiễu thuyết 
pháp, hựu kiến thử Ba La mật thế giới, kỳ 
địa lưu ly đản nhiên bình chánh, diêm phù 
đàn kim dĩ giới nhập đạo bảo thọ hành 
liệt, chư đài lầu quán giai tất bảo thành, 
kỳ Bồ Tát chúng hoặc xứ kỳ trung, nhược 
hữu năng như thị quán giả, đương tri thị vi 
thâm tín giải tương.
Giản Thuật: Nếu có người khi nghe phẩm 

kinh này, phát lòng tin tưởng tín giải nghĩa kinh, 
tắt đắc được tướng hảo đoan trang dễ mến; Kiến 
Phật thường tại Kỳ Xà Quật sơn, đây là núi 
Linh Thứu, nơi đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa 
cho chư Bồ Tát và Thanh Văn chúng cùng đại 
chúng, sau khi nghe xong, tất cả đại chúng đều 
liễu pháp tánh; lại nữa, về sau sanh ra đời học 
pháp Ba La Mật, sống nơi thanh sạch, nơi chỗ 
sinh sống đó, đất được làm bằng lưu ly, bình 
định an ổn, có thể gặp được pháp thân báo trang 

nghiêm của chư Phật, quán tưởng được như vậy, 
thì đó là nghĩa của thâm tín giải tướng vậy.

Chánh văn: Nhược phục Như Lai diệt 
hậu nhược văn thị kinh, nhi bất hủy từ 
khởi hỷ tâm, đương tri dĩ vi thâm tín giải 
tướng, hà huống đọc tụng thọ trì chi giả, 
kỳ nhơn tắc vi đỉnh tái Như Lai, A Thốn 
Đa, thị thiện nam tử thiện nữ nhơn, bất 
tu vi ngã phục khởi Tháp Tự cập tác Tăng 
phòng dĩ tứ sự cúng dường chúng Tăng, 
sở dĩ giả hà, thị thiện nam tử thiện nữ 
nhơn, thọ trì đọc tụng thị kinh điển giả, 
vi dĩ khởi Tháp tạo lập Tăng phòng cúng 
dường chúng Tăng, tắc vi dĩ Phật Xá Lợi 
khởi Thất Bảo Tháp, cao quảng tiệm tiểu 
chí vu Phạm Thiên, huyền chư phan cái 
cập chúng bảo linh, hoa hương anh lạc 
trầm hương nhiễu hương, chúng cổ chi 
lạc tiêu địch không hầu chủng chủng vũ 
hý, dĩ diệu âm thanh ca gừ tán tụng, tắc vi 
ư vô lượng thiên vạn ức kiếp tác thị cúng 
dường dĩ.
Giản Thuật: Kế đến nói về công đức của 

người phát tâm trì tụng biên chép tín giải kinh 
Pháp Hoa khi Như Lai diệt độ. Vì sao kinh Pháp 
Hoa không bị hủy diệt mà ngày càng khởi sắc? 
Hơn nữa khi tu tập liễu rõ thật tướng của các 
pháp, càng khởi tâm hoan hỷ? Thế nào là chư 
pháp thật tướng? Đó là như thể tướng, như thể 
tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị 
nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báu, 
như thị bổn mạc cứu cánh. Đọc là xem kinh 
văn; Tụng là ý trì; Thọ là tín thọ; Trì là phụng 
hành, như có người đọc tụng thọ trì đọc tụng 
biên chép kinh Pháp Hoa, người này sẽ được 
Như Lai thọ ký, Tháp, là nơi cúng dường Xá 
Lợi đức Phật; Tăng phòng, là nơi chúng Tăng 
ở; Tứ sự cúng dường, là y phục ẩm thực thuốc 
men và đồ dùng, nếu có người thọ trì đọc tụng 
kinh Pháp Hoa, thì phước báu đầy đủ, không 
cần thọ nhận tứ sự cúng dường. 
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Phạm thiên, là chỉ mười tám cõi trời Phạm 
Thiên (tam giới Chư Thiên, có bốn cõi đó là 
Đao Lợi Thiên, Dạ Xoa Thiên, Đâu Xuất Thiên, 
Hoa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Sắc Giới 
Thiên, Hữu Sơ Thiền Phạm Chúng Thiên, Phạm 
Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, Thiếu Quang Nhị 
Thiền Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quan Âm 
Thiên, Thiểu Tịnh Tam Thiền Thiên, Vô Lượng 
Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, Tứ Thiền Vô Vân 
Thiên, Phước Sanh Thiên, Quảng Quả Thiên, 
Vô Tưởng Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Nhiễm 
Thiên, Thiện Kiến Thiên, Thiện Hiện Thiên, 
Sắc Cứu Cánh Thiên. Vô Sắc Cứu Cánh Thiên 
có Không Vô Biên Xứ Thiên, Thức Vô Biên 
Xứ Thiên, Vô Sở Hữu Xứ Thiên, Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ Thiên), trong phần này không đề 
cập tới Vô Sắc Giới Vô Hình Vô Sắc, chỉ nói về 
phần Phạm Thiên.

Chánh văn: A Thốn Đa, nhược ngã diệt 
hậu văn thị kinh điển, hữu năng thọ trì 
tự thư nhược giáo nhơn thư, tắc vi khởi 
lập Tăng phòng, dĩ xích đàn hương tác chư 
điện đường tam thập hữu nhị, cao bát Đa 
La thọ cao quảng nghiêm hảo, bá thiên Tỳ 
Kheo ư kỳ trung chỉ, viên lân dục chí kinh 
hành thiền quật, y phục ẩm thực tọa nhục 
thăng lạc, nhất thiết lạc cụ thống mãn 
kỳ trung, như thị Tăng phòng đường các 
nhược can, ức thiên vạn ức kỳ số vô lượng, 
dĩ thử hiện tiền cúng dường ư ngã cập Tỳ 
Kheo Tăng, thị cố ngã thuyết Như Lai diệt 
hậu, nhược hữu trì đọc tụng vi tha nhơn 
thuyết, nhược tự thư nhược giáo nhơn thư 
cúng dường kinh quyển, bất tu phục khởi 
tháp tự cập tạo Tăng phòng cúng dường 
chúng Tăng, huống phục hữu nhơn năng 
trì thị kinh, kiêm hành bố thí trì giới nhẫn 
nhục tinh tấn nhất tâm trí huệ, kỳ đức 
tốt thắng vô lượng vô biên, bích như hư 
không đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ 
vô lượng vô biên, thị nhơn công đức diệc 
phục như thị vô lượng vô biên, tật chí nhất 

thiết chủng trí, nhược nhơn đọc tụng thọ 
trì thị kinh tha nhơn thuyết, nhược tự thư 
nhược giáo nhơn thư, phục năng khởi tháp 
cập tạo Tăng phòng, cúng dường tán thán 
Thanh Văn chúng tăng, diệc dĩ bá thiên 
vạn ức tán thán chi pháp, tán thán Bồ Tát 
công đức, hựu vi tha nhơn chủng chủng 
nhân duyên tùy nghĩa giải thuyết thử Pháp 
Hoa kinh, phục năng thanh tịnh trì giới dữ 
nhu hòa giả nhi cộng đồng chỉ, nhẫn nhục 
vô sân chí niệm kiên cố, thường quý tọa 
thiền đắc chư thâm định, tinh tấn dõng 
mãnh nhiếp chư thiện pháp, lợi căn trí huệ 
thiện đáp vấn nan.
Giản Thuật: Đa La Thọ, hình dáng giống cây 

cọ, thân cao bảy tám trượng; Kinh hành, không 
phải dạng kinh hành, là trụ một chỗ nhưng ngược 
lại là đi. Đức Phật lại nói, sau khi Như Lai diệt 
độ, nếu có người thọ trì đọc tụng biên chép kinh 
Pháp Hoa, công đức đó cũng như cúng dường tứ 
sự cho Như Lai cùng với Tăng chúng, do đó Như 
Lai nói sau khi ta diệt độ nếu có người thọ trì 
đọc tụng biên chép, công đức ngang bằng cúng 
dường Như Lai cùng với chúng Tăng y phục 
thuốc men tứ sự, hà huống vì mình vì người in ấn 
kinh Pháp Hoa quảng bá rộng rãi, công đức đó 
vô cùng thù thắng, có thể chứng được A Nậu Đa 
La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 

Tiếp đây là nói về ngũ phẩm đệ tử vị, Viên 
Giáo nói tám phẩm vị, tức gồm ngũ phẩm vị 
cùng với căn thanh tịnh vị, trụ vị, hành vị, hồi 
hướng vị, địa vị, đẳng giác vị, diệu giác vị, từ 
phẩm vị Trụ vị là đã bắt đầu phá được vô minh, 
chứng đắc pháp tánh, tiến đến quả vị chánh đẳng 
giác, bạt trừ bốn mươi mốt pháp vô minh, chuyển 
thân thành Phật; Ngũ phẩm đệ tử vị, gồm có: 1. 
Tùy Hỷ phẩm, tức tùy hỷ pháp thật tướng, 2. Đọc 
Tụng phẩm, tức đọc tụng thọ trì pháp thật tướng, 
3. Thuyết Pháp phẩm, tức đem pháp thật tướng 
chuyển hóa thành tha hóa công đức, 4. Kiêm 
Hành Lục Độ, và 5. Chánh Hạnh Lục Độ.
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Lại nữa, tùy chủng chủng nhân duyên của 
chúng sanh giảng thuyết kinh Pháp Hoa, đó là 
cách bố thí pháp, lại thường trì giới nhẫn nhục 
tinh tấn thiền định trí huệ, tức thực hành chánh 
hạnh Lục Độ Ba La Mật.

Chánh văn: A Thốn Đa, nhược ngã diệt độ 
hậu, chư thiện nam nữ nhơn, thọ trì đọc 
tụng thị kinh điển giả, phục hữu như thị chư 
thiện công đức, đương tri thị nhơn dĩ thú 
đạo trường, cận A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề tọa đạo thọ hạ, A Thốn Đa, thị 
thiện nam thiện nữ nhơn, nhược tọa nhược 
lập nhược hành xứ, thử trung tiện ứng khởi 
tháp, nhất thiết thiên nhơn giai ứng cúng 
dường như Phật chi Tháp.
Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử 
nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, nhược ngã diệt 
độ hậu, năng phụng trì thử kinh, kỳ nhơn 
phước vô lượng, như thượng chi sở thuyết, 
thị tắc vi cụ túc, nhất thiết chư cúng dường, 
dĩ Xá Lợi khởi tháp, thất bảo nhi trang 
nghiêm, biểu lợi thâm cao quảng, tiệm 
tiểu chí Phạm Thiên, bảo linh thập vạn ức, 
phong động xuất diệu âm, hựu ư vô lượng 
kiếp, nhi cúng dường thử tháp, hoa hương 
chư anh lạc, Thiên y chúng chi lạc, nhiên 
hương dầu tô đăng, châu táp thường chiếu 
minh, ác thế pháp mạt thời, năng trì thị 
kinh giả, tắc vi dĩ như thượng, cụ túc chư 
cúng dường, nhược năng trì thử kinh, tắc 
như Phật hiện tại, dĩ ngư đầu đàn hương, 
khởi Tăng phòng cúng dường, đường hữu 
tam thập nhị, cáo Bát Đa La thọ, thượng 
soạn diệu y phục, sàng ngọa giai cụ túc, bá 
thiên chúng trụ xứ, viên lâm chư dục trì, 
kinh hành cập thiền quất, chủng chủng 
giai nghiêm hảo, nhược hữu tín giải tâm, 
thọ trì đọc tụng thư, nhược phục giáo nhơn 
thư, cập cúng dường kinh quyển, tán hoa 
hương mạc hương, dĩ tu mạn chiêm bốc, A 
Đề Mục Đa Gia, huân du thường nhiên chi, 
như thị cúng dường giả, đắc vô lượng công 

đức, như hư không vô biên, kỳ phước diệc 
như thị, huống phục trì thử kinh, kiêm bố 
thí trì giới, nhẫn nhục lạc thiền định, bất 
sân bất ác khẩu, cung kính ư Tháp Miếu, 
khiêm hạ chư Tỷ Kheo, viễn ly tự cao tâm, 
thường tư duy trí huệ, hữu vấn nan bất 
sân, tùy thuận vi giải thuyết, nhược năng 
hành thị kinh, công đức bất khả lượng, 
nhược kiến thử Pháp Sư, thành tựu như 
thị đức, ứng dĩ thiên hoa tán, thiên y lạp 
kỳ thân, đầu diện tiếp túc lễ, sanh tâm như 
Phật tướng, hựu ưng tác thị niệm, bất cửu 
nghệ đạo thọ, đắc vô lậu vô vi, quảng lợi 
chư nhơn thiên, kỳ sở trụ chánh xứ, kinh 
hành nhược tọa ngọa, nãi chí thuyết nhất 
kệ, thị trung ứng khởi tháp, trang nghiêm 
linh diệu hảo, chủng chủng dĩ cúng dường, 
Phật tử trụ thử địa, tắc thị Phật thọ dụng, 
thường tại ư kỳ trung, kinh hành cập tọa 
ngọa.
Giản Thuật: Dĩ Ngưu Đầu chiên đàn, đây 

một hình Ngưu Đầu trong núi, núi này có mùi 
thơm chiên đàn, nên gọi là Ngưu Đầu Chiên 
Đàn, A Đà Mục Đa Gia, là tên một loại cỏ, dịch 
là Thiện Tư Ý hoa, Đắc vô lâu vô vi, lậu tức lậu 
hoặc, là quá trình sanh tử, từ nhân đến quả, phiền 
não, sanh chuyển trong lục đạo luân hồi chính là 
lậu, vì lục đạo sanh tử là do tạo nhân tức có trọng 
nghiệp sanh ra phiền não mới dẫn đến luân hồi, 
và rồi cứ chuyển tiếp như thế theo vòng xoay 
của 12 nhân duyên đến lão tử, nên nói Lậu luôn 
ở trong tam giới, nếu dựa theo quá trình phân 
đoạn sanh tử của đời người mà luận bàn, thì do 
niệm ái ban đầu dẫn đến sanh, và biến chuyển 
dẫn đến biến dị sanh tử; nếu dựa theo Biến Dị 
sanh tử luận bàn, thì vô minh chính là phiền não, 
còn hành là nghiệp, thức, danh sắc là niệm niệm 
sanh tử. A La Hán, Bích Chi Phật do không nhận 
biết vấn đề này, nên nghĩ phân đoạn sanh tử là 
đã đắc chứng vô lậu, như trong kinh Thắng Man 
viết “dĩ phân đoạn sanh tử cố, thuyết A La Hán 
Bích Chi Phật trí ngã sanh tử tận, cố nhược dĩ 

Xem tiếp trang 48
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biến dị sanh tử nhi luận, vô minh hành thị hữu 
lậu nhân, thức, danh sắc, lục nhập, thọ thị hữu 
lậu quả, thị tri duy Phật nhất nhơn, chứng chơn 
vô lậu giả”, tức nói chúng La Hán Bích Chi Phật 
cho rằng mình đã đoạn tận được sanh tử, và dựa 
vào luận điểm biến dị sanht tử, thì vô minh và 
hành là nhân của hữu lậu, còn danh sắc, lục nhập, 
thọ, hữu là quả của lậu, chỉ có đức Như Lai mới 

là người chứng đắc vô lậu; hữu vi thị hữu tạo tác 
nghiệp, tức nói có tạo tác tức có nghiệp, Vô vi, 
tức không sanh, do đó ở phẩm kinh này, Như 
Lai thường nói thật tướng của các pháp là không 
thật, tức vô vi, không có chỗ sở đắc, do vậy ngài 
dạy chúng sanh chớ tham đắm vào các vật chất 
không thật để rồi dẫn mình đến lục đạo luân hồi 
không có ngày thoát. /.

Sự Vô Ích của Lòng Tự Hào1

Daisetsu T. Suzuki • Đào Nguyên Minh dịch

Tiếp theo trang 47

Tự-lực và Tha-Lực

B ây giờ, chúng ta hãy thảo luận về tự lực và 
Tha-Lực. Tha-Lực trong tiếng Nhật gọi là 
tariki, và tự-lực gọi là jiriki. Tịnh Độ Tông 

được biết là Tha-Lực Tông bởi vì tông môn này dạy 
rằng Tha-Lực là trọng tâm của việc sinh vào cõi 
Tịnh  Độ, dù có hiểu là vãng sinh hay là giác ngộ 
hay là cứu độ. Bất kỳ cái tên nào chúng ta đặt cho 
thành quả đạo nghiệp của ta, thì kết quả đó đến từ 
Tha-Lực, không phải từ tự-lực. Đây là chủ trương 
của Tịnh Độ Chân Tông.

Tha-Lực thì trái với những gì được biết trong 
thần học Thiên Chúa Giáo gọi là tinh thần hợp lực. 
Tinh thần này có nghĩa là, trong công việc cứu rỗi, 
một người phải làm phần của mình giống như Chúa 
làm phần của Chúa. Ngược lại với tinh thần hợp lực, 
Chân Tông có thể được coi là mang tính cách của 
tinh thần đơn lực, nghĩa là làm việc một mình qua 
cách là Tha-Lực làm việc một mình, mà không có 
một tự-lực nào xen vào. Cứu độ là tất cả công việc 
của A Di Đà. Sự hiện hữu tương đối mà con người 
bình thường của chúng ta hướng đến không có liên 
quan gì đến việc vãng sinh của ta vào cõi Tịnh Độ. 
Vãng sinh vào cõi Tịnh Độ không gì khác hơn là đạt 
đến giác ngộ tối thượng. 

Những gì mà tôi gọi là tinh thần đơn lực, có tính 

cách đơn phương làm việc của Tha-Lực, có thể giải 
thích qua sự quan sát tập quán của giống mèo. Khi 
mèo mẹ tha mèo con, mèo mẹ dùng miệng ngoạm 
lấy cổ mèo con và tha đi nơi này nơi khác. Đó là 
tinh thần đơn lực bởi vì mèo con chỉ việc để yên 
cho mèo mẹ tha chúng đi. Ngược với cách thức của 
giống khỉ là khỉ mẹ cõng khỉ con trên lưng. Đây có 
nghĩa là khỉ con ôm lấy thân khỉ mẹ bằng tay chân 
hay đuôi của mình, nên khỉ mẹ không làm hết công 
việc một mình. Mà khỉ con cũng có phần góp sức 
vào đó. Đây là tinh thần hợp lực, ngược với tinh 
thần đơn lực trong tập quán của giống mèo.

Trong giáo lý của Chân Tông, chúng ta có thể 
nói rằng chỉ qua năng lực của A Đi Đà sự giải thoát 
và tự tại của chúng ta được bảo đảm. Chúng ta chẳng 
góp gì thêm vào công việc của A Di Đà. Chủ thuyết 
Tha-Lực này, hay tinh thần đơn lực, được căn cứ 
trên quan niệm rằng con người là chúng sinh tương 
đối, và khi mà chúng ta còn được cấu thành như vậy 
thì không có gì trong ta để có thể giúp cho ta vượt 
qua dòng sinh tử. A Di Đà đến từ Bờ Bên Kia, mang 
chúng ta trên con thuyền Bản Nguyện, đưa chúng ta 
đến Bờ Bên Kia.

Một hố sâu ngăn cách giữa A Di Đà và chúng 
ta. Chúng ta thì mang quá nặng nghiệp chướng mà 
không thể nào giũ bỏ được bằng chính năng lực của 
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mình. A Di Đà phải đến và giúp chúng ta, dang 
rộng cánh tay đến cứu giúp từ bờ bên kia. Đây là 
những gì thường được dạy bởi tín đồ Chân Tông. 
Nhưng từ một quan điểm khác, trừ phi chúng ta làm 
hết tất cả những gì mà chúng ta có trong cố gắng hết 
sức của mình để đạt được mục đích cuối cùng, tuy 
nhiên vì si mê và bất lực, cho nên chúng ta chẳng 
bao giờ nắm lấy được tay của A Di Đà.

Có thể nói rằng Tha-Lực tự làm hết mọi công 
việc. Chúng ta chỉ để cho nó hoàn tất công việc của 
nó. Tuy nhiên, chúng ta phải ý thức về việc Tha-Lực 
đang làm công việc của nó trong chúng ta. Trừ phi 
chúng ta ý thức được A Di Đà đang làm việc trong 
chúng ta, còn không thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ 
được cứu độ. Chúng ta chẳng bao giờ có thể chắc 
chắn về thực tế rằng chúng ta được sinh ra trong cõi 
Tịnh Độ và đã đạt được giác ngộ của mình. Để có 
được ý thức này, chúng ta phải cố gắng hết mình. A 
Di Đà có thể đang đứng và ra hiệu cho chúng ta đến 
Bờ Bên Kia, nhưng chúng ta không thể bắt gặp A 
Di Đà cho đến khi chúng ta đã làm hết tất cả những 
gì mà chúng ta có thể làm. Tự-lực không phải là thứ 
thực sự cần thiết để vượt qua dòng sinh tử, nhưng A 
Di Đà sẽ đưa tay cứu giúp chỉ khi nào chúng ta nhận 
ra được tự-lực không có giá trị nào.

Vì chúng ta không thể đạt được mục đích tối hậu 
trên con đường giác ngộ, cho nên sự cứu giúp của A 
Di Đà cần phải được ghi nhận. Chúng ta cần phải ý 
thức điều đó. Thật ra, sự ghi nhận này chỉ đến sau 
khi chúng ta đã cố gắng hết sức để vượt qua dòng 
sinh tử. Chúng ta nhận ra sự vô hiệu của tự-lực chỉ 
khi nào chúng ta đã cố gắng tận dụng nó và nhận ra 
sự vô dụng của nó. Tha-Lực thì quan trọng hơn cả, 
nhưng thực tế này chỉ được nhận ra bởi những người 
đã có sự nỗ lực bằng tự-lực trong cố gắng thực hiện 
những điều bất khả.

Thực chứng được sự vô hiệu của tự-lực cũng có 
thể là công việc của A Di Đà. Thực tế là như vậy, 
nhưng cho đến khi chúng ta đạt được sự tự giác, 
còn không chúng ta sẽ không thực chứng được rằng 
A Di Đà đã giải quyết tất cả những điều này cho 
chúng ta và trong chúng ta. Cho nên, nỗ lực là điều 
kiện tiên quyết của bất kỳ sự thực chứng nào. Nói 
về mặt tâm linh, mọi thứ cuối cùng đều đến từ A 

Di Đà, nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng 
ta là những sinh vật tương đối. Như vậy, chúng ta 
không thể nào thấu hiểu được sự vật, trừ phi chúng 
ta, trước tiên, cố gắng làm hết sức mình trên bình 
diện tương đối này. Vượt qua bình diện tương đối 
để đạt đến bình diện tuyệt đối của Tha-Lực, có lẽ 
là bất khả về mặt luận lý, tuy nhiên bất khả chỉ là 
trước khi chúng ta đã cố gắng thử hết mọi cách trên 
bình diện này.

Siêu Việt Tự-Lực
Chúng ta đã thảo luận về tự-lực, trên bề mặt 

tương đối, là sự cố gắng hết sức, và tận dụng năng 
lực của mình. Tất cả những việc này đều nhắm vào 
một việc giống nhau, mà trong tiếng Nhật gọi là 
hakarai, “sự tính toán”. Thuật ngữ này, người Chân 
Tông đều biết rõ, tương tự như khái niệm của người 
Thiên Chúa Giáo nói về lòng tự hào. Nói một cách 
thông thường, người Thiên Chúa Giáo không dùng 
từ ngữ triết học như tự-lực và Tha-Lực, nhưng “lòng 
tự hào” không có gì khác hơn là tự-lực. Lòng tự hào 
này là tự-đề-cao, ca tụng mình như là người đáng 
giá, người mà có thể hoàn tất được chuyện lớn. Dựa 
vào tự-lực chính là lòng tự hào, và tự hào như thế 
thì rất khó mà nhỗ tận gốc, cũng như lòng tin vào 
tự-lực.

Trong thế giới tương đối của chúng ta, mọi hành 
vi của ta đều dựa vào tự-lực. Đặc biệt, trên bình 
diện đạo đức chúng ta luôn nói về trách nhiệm cá 
nhân, sự chọn lựa riêng tư, và đưa ra quyết định – 
tất cả đều là sản phẩm của tự-lực. Khi chúng ta còn 
sống trong thế giới đạo đức, mỗi người phải có trách 
nhiệm đối với chính hành vi của mình. Nếu chúng 
ta hành động mà không có tinh thần trách nhiệm, 
thì xã hội sẽ hỗn loạn hoàn toàn và rơi vào sự băng 
hoại. Vì vậy, tự-lực hay lòng tự hào là cần thiết 
cho một thế giới thông thường của tương đối. Việc 
này đúng khi mà đời sống thông suốt trôi chảy, có 
nghĩa là, không có một chướng ngại nào hay điều gì 
làm hỏng đi tham vọng và mục đích của chúng ta. 
Nhưng một khi chúng ta gặp phải chướng ngại trên 
đường đời, chúng ta phải kiểm điểm lại chính mình 
và đánh giá lại năng lực của mình.
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Những trở ngại như thế trong cuộc sống có lẽ 
là rất nhiều, không chỉ có tính cách cá nhân mà còn 
có tính cách tập thể. Khi mà xã hội chúng ta trở 
nên ngày càng phức tạp, thì những chướng ngại và 
bế tắc cũng tăng dần mang bản chất tập thể và con 
người cảm thấy bớt đi trách nhiệm về chúng. Nhưng 
dù cá nhân có ý thức được điều đó hay không, khi 
mà chúng ta nói đến xã hội – dù là một cộng đồng, 
một giáo hội, hay một tập thể nào đó – thì mỗi người 
phải chịu trách nhiệm ở mức độ lớn hơn hoặc nhỏ 
hơn nếu bất kỳ giải pháp có ý nghĩa nào được nêu 
ra và tìm thấy.

Khi chúng ta gặp những vấn đề khó khăn, chúng 
ta kiểm điểm lại chính mình và thấy rằng chúng ta 
hoàn toàn bất lực để vượt qua chúng. Nếu chúng ta 
không có những trở ngại để đương đầu với, thì sự 
việc có lẽ sẽ suông sẽ và an toàn. Nhưng ngay khi 
chúng ta gặp phải một trở ngại hầu như không thể 
nào vượt qua được, lúc đó chúng ta mới kiểm điểm 
lại và nhận thấy rằng tự-lực của chúng ta hoàn toàn 
không đủ khả năng để đương đầu với những khó 
khăn áp đảo. Khi đó chúng ta mới cảm thấy thất 
vọng, và đủ loại lo lắng, bất an, sợ hãi, và buồn rầu 
lại bắt đầu khuyếch đại. Những cảm giác như thế, 
thật ra, là đặc trưng của đời sống hiện đại. Lòng tự 
hào bị kềm lại ở điểm này. Nó phải nhường chỗ cho 
cái gì cao hơn hay mạnh hơn. Khi đó lòng tự hào 
mới bị bẽ mặt. Trong thế giới tương đối của chúng 
ta, trên bình diện của sự bất trắc, những trở ngại 
như thế nhất định xuất hiện khi chúng ta còn sống. 
Không thể nào tránh được.

Người Phật Tử thời trước thường nói, “Đời sống 
là khổ sở, đời sống là đau đớn, và chúng ta buộc 
phải cố gắng vượt thoát khỏi nó hay siêu việt lên 
nó, đặng chúng ta không còn bị trói buộc vào vòng 
sinh và tử nữa”. Họ dùng những từ ngữ như là “giải 
thoát, giải phóng, và vượt thoát”. Ngày nay, thay 
vào những từ ngữ đó, chúng ta nói về sự đạt đến tự 
tại hay siêu việt thế gian.

Thế gian tương đối này mang tính cách bởi đủ 
loại nỗ lực, và trừ phi chúng ta nỗ lực, còn không 
chúng ta không thể nào đạt được điều gì. Nhưng 
một khi chúng ta siêu việt lên trên tương đối, nỗ 
lực, tự-lực, tự hào, và hakarai (tính toán), không 

có sự cố gắng nào trong số này được sử dụng. Tự-
lực được thay thế bằng Tha-Lực, tự hào bằng khiêm 
cung. Hakarai được thay thế bằng jinen-honi, từ 
ngữ chủ yếu này sẽ được giải thích ngay sau đây. 
Trong câu nói thông thường, người Nhật hay nói, 
“Anata makase”. Anata có nghĩa là bạn, mày, hay 
ngươi, hay người (ngôi thứ hai). Makase (giao phó), 
và theo câu nói của Thiên Chúa Giáo, có nghĩa là, 
“Để cho người mà được nên”. Jinen-honi có nghĩa, 
như là, “giao phó mình cho Tha-Lực”, và có lẽ cũng 
được gợi ý là, “Để cho người mà được nên”.

Ý Nghĩa của Vô Ý Nghĩa
Shinran (Thân Loan), vị Tổ của Chân Tông, đã 

nói về jinen-honi [tự nhiên pháp vậy] tương tự như 
“Để cho người mà được nên”. Luận giải của ngài 
có tính cách chuyên môn, mà tôi sẽ trình bày quan 
điểm của ngài ở đây2. Theo chú giải của ngài, ji (tự) 
là từ ngữ cho “của chính nó” hay “bởi chính nó”. Có 
nghĩa là sự vật như chúng là (như thị). Sinh vào cõi 
Tịnh Độ không phải là sự phác họa của con người 
mà là do Bản Nguyện của A Di Đà. Nen (nhiên) có 
nghĩa là “tự nhiên” hay “tự phát”. Vậy, câu văn này 
mang ý nghĩa rằng con người được dẫn dắt để được 
sinh vào cõi Tịnh Độ một cách tự nhiên và tự phát, 
tức jinen-honi [tự nhiên pháp vậy].

Khi tôi nói sinh vào cõi Tịnh Độ, thì phải được 
hiểu một cách đúng đắn. Nghĩa là, sinh về Tịnh Độ 
không phải là một sự kiện xảy ra sau khi chết. Tịnh 
Độ được thể nghiệm ngay tại đây và bây giờ, và 
chúng ta luôn mang nó bên mình. Thật ra, Tịnh Độ 
bao quanh chúng ta khắp mọi nơi. Khi chúng ta ý 
thức được điều đó, chúng ta mới nhận ra rằng A 
Di Đà đã đến giúp chúng ta, sau khi sự nỗ lực của 
chúng ta đã được xử dụng và cạn kiệt. Khi đó jinen-
honi (tự nhiên pháp vậy) mới hiển hiện. Honi có 
nghĩa là “Nó như vậy bởi nó là như vậy”. 

Chúng ta không thể đưa ra bất kỳ lý do nào cho 
việc chúng ta có mặt ở đây trên trái đất. Tại sao 
chúng ta sống? Câu trả lời tất nhiên là, “Chúng ta 
sống bởi vì chúng ta sống.” Khi chúng ta cố gắng 
giải thích về sự có mặt của mình, hậu quả không thể 
tránh khỏi là dẫn đến sự mâu thuẫn. Chúng ta không 
thể sống dù chỉ trong chốc lát với sự mâu thuẫn như 
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vậy. Tuy nhiên, may mắn thay, những mâu thuẫn 
không làm cho chúng ta trở nên tốt hơn, trên thực tế, 
chúng ta nhận được những điều tốt hơn của chúng.

Jinen-honi (tự nhiên pháp vậy), trong sự liên 
hệ với tự-lực và Tha-Lực, có nghĩa là bản chất tự 
nhiên của năng lực trong lời nguyện của A Di Đà 
mà chúng ta được sinh vào cõi Tịnh Độ. Cách làm 
việc của Tha-Lực có thể được định nghĩa như là “ý 
nghĩa của vô ý nghĩa”. Điều này dường như là một 
nghịch lý. Khi chúng ta nói về “ý nghĩa”, chúng ta 
cho rằng từ ngữ này là để biểu thị một điều gì đó, 
tuy nhiên trong đời sống tôn giáo “ý nghĩa” không 
có ý nghĩa nào cả. Điều đó có nghĩa là, việc làm 
của nó rất tự nhiên và tự phát, không cần nỗ lực và 
hoàn toàn tự tại, đến mức nó làm việc như thể là nó 
không làm việc.

Bây giờ chúng ta hãy trở lại với Shinran (Thân 
Loan) và để thấy những gì mà ngài nói về tính chất 
tự nhiên và tự phát này trong cuộc sống. Đoạn văn 
sau đây được chú giải từ Thư Tịch của Shinran 
(Xin xem chú thích 1).

Để cho người thiện tín được A Di Đà cứu độ 
và đón về Tịnh Độ thông qua sự xưng niệm Danh 
Hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, với tất cả lòng thành, 
người thiện tín không thể biết điều gì là tốt hay xấu 
đối với họ. Tất cả được phó cho A Di Đà. Đây là 
những gì tôi, Shinran, đã học được.

Những gì Shinran nói ở đây, là tất cả được giao 
cho A Di Đà, đối nghịch trực tiếp với ý thức đạo 
đức của chúng ta, những gì mà chúng ta gọi là lương 
tâm. Nhưng từ quan điểm tôn giáo, những gì mà 
chúng ta nghĩ là tốt thì không hẳn là tuyệt đối tốt và 
cũng không nhất thiết là lúc nào cũng tốt. Cái mà 
được cho là tốt đều có thể một lúc nào đó trở thành 
trái ngược. Và cái bị xem là xấu có thể biến thành 
ra tốt. Nếu là vậy, nói theo tinh thần đạo đức, chúng 
ta không thể là người phán xét tuyệt đối về thiện 
hay ác được. Khi chúng ta vượt quá sự phân biệt 
như vậy, nhờ sự giúp đỡ của A Di Đà, là mọi việc 
đều giao cho sự làm việc của A Di Đà. Khi chúng 
ta ý thức được sự làm việc của ngài trong mọi việc, 
chúng ta thực sự không biết cái gì là tốt cái gì là 
xấu, còn bất cứ cái gì mà chúng ta làm đều hóa ra 

tốt. Đây là một nghịch lý không thể giải thích được 
khi mà chúng ta còn sống trên mặt quy ước của đạo 
đức. Nó vượt quá khả năng hiểu biết tương đối bình 
thường của chúng ta.

Shinran tiếp, “Thệ nguyện của A Di Đà có 
nghĩa là khiến cho tất cả chúng ta đạt đến Quả 
Phật tối thượng”. Như tôi đã nói trước đây, khi đạt 
đến giác ngộ tối thượng chúng ta thực chứng được 
sự hiện diện trong Tịnh Độ, mà ta ở ngay giữa lòng 
Tịnh Độ. Khi chúng ta thực chứng được Quả Phật 
tối thượng, cũng là giác ngộ tối thượng, chúng ta 
thấy mình ở ngay chính trong Tịnh Độ.

“Bây giờ”, Shinran tiếp tục, “Phật là không 
hình tướng, và bởi vì tính không hình tướng nên 
ngài tự biết tất cả”. Mọi vật thể đều có hình tướng, 
và mọi ý tưởng đều có tên gọi, nhưng khi Phật Giáo 
nói về tính không hình tướng, họ không nhắm vào 
nội dung vật lý hay ý tưởng trong ấy. Mà, họ nói 
về tính không hình tướng, là cái vượt ngoài (siêu 
việt) sự thể vật chất và thói quen nặng phần trí óc 
của chúng ta. Trong ý nghĩa này, “tính không hình 
tướng” là một từ ngữ thuần túy Phật Giáo. Cái mà 
không hình tướng là jinen (tự nhiên), “nó-tự-hiện-
hữu”. Nếu A Di Đà có hình tướng, thì ngài không 
được gọi là Tối Thượng Như Lai hay Tối Thượng 
Phật. Gợi ra tính không hình tướng này, ngài được 
gọi là A Di Đà.

Khi chúng ta đã hiểu tất cả điều này, ta không 
cần phải bận tâm tới việc tìm hiểu ý nghĩa jinen 
nữa. Điều này rất quan trọng. Khi chúng ta nhận 
chân ra rằng chúng ta thực sự sống trong thế giới 
của tính không hình tướng, ta không cần phải nói gì 
thêm về jinen, nó-tự-hiện-hữu.

Shinran tiếp tục trong bài luận thuyết của ngài, 
“Khi bạn hướng sự chú ý đến nó, thì ý nghĩa của 
vô ý nghĩa gán lấy một ý nghĩa đánh bại mục đích 
của chính nó”.  Khi chúng ta nói đầy đủ chi tiết về 
“nó-tự-hiện-hữu”, thì ta không còn là “nó-tự-hiện-
hữu” nữa. Không còn ý nghĩa của vô ý nghĩa nữa. 
Ý nghĩa lúc này lại có ý nghĩa. Nó chỉ cho một điều 
gì khác. Nhưng khi chúng ta trở thành ngay chính 
ý nghĩa, thì chúng ta không cần phải nói gì thêm về 
ý nghĩa nữa.
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Khi chúng ta trở thành jinen thì sẽ không còn 
gì bàn cãi nữa, vì ta đã trở thành chính jinen. Mọi 
thứ phiền toái sinh ra khi chúng ta cố gắng tìm hiểu 
jinen là như thế nào. Khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ, 
ta thấy có vô số khó khăn; nhưng khi không cần suy 
nghĩ, mọi việc đều bình ổn. Chúng ta vẫn là con 
người, nhưng chúng ta trở nên giống như hoa loa 
đồng nội và cánh chim trên trời.

Shinran nói, tất cả điều này đến từ jnana hay 
prajna (Bát Nhã) của Phật. Những từ ngữ này có 
thể được dịch là “trí tuệ Phật” hay “Phật trí”. Đấy là 
Tha-Lực là cái siêu việt lên trên lối suy nghĩ tương 
đối của chúng ta. Trong khi “Tha-Lực” là sự biểu 
hiện linh động, thì “Phật trí” lại có tính cách biện 
chứng hay siêu hình hơn; nhưng cả hai vượt xa lối 
suy nghĩ tương đối của chúng ta. Từ luận thuyết của 
Shinran về jinen honi (tự nhiên pháp vậy), chúng ta 
có thể thấy cái thấu triệt mà Shinran có, về sự làm 
việc trong lời nguyện của A Di Đà.

“Ý nghĩa của vô ý nghĩa” hay “ý nghĩa cái vô 
ý nghĩa” có thể xem như không mang một ý nghĩa 
nào về chữ nghĩa, thiếu đi nội dung rõ ràng để dựa 
vào đó mà chúng ta có thể nắm bắt được cái ý nghĩa 
của nó. Theo lối nghị luận thông thường, “ý nghĩa 
của vô ý nghĩa” chỉ là – nó thật sự là vô nghĩa và 
không có gì hệ trọng cho đời sống của chúng ta. 
Nhưng cái ý tưởng thật sự của ý nghĩa của vô ý 
nghĩa là như thế này: không có hậu ý gì về mục 
đích hay chung cuộc nào về phần của A Di Đà khi 
ngài phát ra bốn mươi tám lời nguyện. Mọi điều thể 
hiện trong ấy là sự dâng trào tự phát của lòng từ bi 
vĩ đại vô hạn, tâm đại từ bi của ngài, bao trùm mọi 
sự vật và trải rộng đến tận cùng vũ trụ xa xăm nhất. 
Lòng từ bi vô hạn này chính là A Di Đà. A Di Đà 
không có động cơ gì thầm kín; ngài chỉ đơn giản 
nhìn thấy những đau khổ của chúng ta và tìm cách 
chấm dứt chúng. Những lời nguyện của A Di Đà là 
sự thể hiện tự phát của tấm lòng thương yêu và tử bi 
của ngài, cứu chúng ta ra khỏi vòng sinh tử bất tận.

Nghe có vẻ lạ là người ta có thể vượt qua ý niệm 
mục đích hay sống không có mục đích. Chúng ta 
làm việc gì trong đời đều có mục đích, nhưng trong 
lĩnh vực tôn giáo, chúng ta trở nên có ý thức mà 

nhận ra tính vô mục đích, vượt ra ngoài mục đích, 
ý nghĩa của vô ý nghĩa, và ý nghĩa tự chính nó. Đây 
là một dấu hiệu khác của tín tâm, mà nói rằng “Để 
cho người mà được nên”, theo đó chúng ta buông bỏ 
tự-lực và để A Di Đà làm công việc của mình thông 
qua chúng ta và trong chúng ta. Bởi lẽ này cho 
nên không có cầu nguyện theo nghĩa thông thường 
trong Phật Giáo. Khi chúng ta cầu nguyện để được 
một điều gì, chúng ta sẽ chẳng bao giờ được nó. Khi 
chúng ta không cầu một điều gì, chúng ta lại được 
mọi thứ.

Issa và Eckhart
Trong thời kỳ Tokugawa (Đức Xuyên) (1600-

1868), có một nhà thơ Nhật tên là Issa3. Issa được 
biết đến qua bài thơ haiku (bài cú) của ông, đây là 
thể thơ ngắn nhất của Nhật, chỉ giới hạn trong mười 
bảy âm tiết. Issa đã mô tả trong bài thơ này sự biến 
thể của ý nghĩa câu “Để cho người mà được nên”. 
Nhưng trong trường hợp của ông không mang màu 
sắc tôn giáo. Thực ra, ông bị lún sâu vào chuyện thế 
gian và một khi, không biết phải làm gì, ông viết bài 
thơ này trong nỗi khốn cùng của ông. Tôi còn nhớ, 
khi tôi còn nhỏ, chúng tôi trả hết nợ cho nhà buôn 
vào cuối năm. Vào thời ấy, thực ra, nợ phải được 
trả cho hết qua hai lần trong một năm, một lần vào 
tháng bảy và phần còn lại vào cuối năm. Nếu chúng 
tôi không trả hết nợ vào giữa tháng bảy, chúng tôi 
để nó đến cuối năm. Và nếu chúng tôi không thể trả 
hết nổi, thế là chúng tôi vỡ nợ. Issa đã rơi vào tình 
trạng khó khăn như vậy:

Dù chuyện gì đi nữa
Xin phó thác nơi ngài
Chào biệt năm bước qua
Nani goto mo
Anata makase no
Toshi no kure

Issa đã ở trong tình trạng vô cùng bế tắc. Ông 
cho rằng, “tôi, đang ở vào cuối năm và không có 
một đồng nào để trả nợ hết, không có cách nào 
hơn là để cho A Di Đà làm công việc của ngài”. 
Nếu A Di Đà có thể lo cho tất cả nỗi nghèo khó của 
Issa, thì không còn gì tốt hơn trên thế gian này, bởi 
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vì ông ấy thật sự nghèo túng. Ông ta bị nghèo còn 
hơn cái nghèo của thế gian. Cái nghèo thế gian và 
cái nghèo tâm linh – thường đi đôi với nhau.

Gần đây, khi đọc Meister Eckhart, tôi có thấy 
một câu chuyện mà có lẽ quý vị muốn nghe4. Một 
người con gái đến tu viện nghe thuyết giáo và kiếm 
Meister Eckhart. Người giữ cửa hỏi, “Xin cho biết 
là ai để tôi vào thông báo?”

“Tôi không biết”, cô ta trả lời.
“Tại sao cô không biết?”
“Bởi vì tôi không phải là con gái, hay là đàn 

bà, hay là người chồng, hay là người vợ, hay là góa 
phụ, hay là đồng trinh, hay là chủ, hay là tớ, hay là 
người ở”.

Người giữ cửa đi tìm Meister Eckhart và nói, 
“Ra đây mà xem, một kẻ lạ kỳ nhất mà ngài chưa 
bao giờ nghe nói đến. Để tôi đi với ngài, và ngài thử 
hỏi, “Ai muốn gặp tôi?”

Meister Eckhart làm y như vậy, và cô ta cũng 
trả lời giống y như cô đã trả lời với người giữ cửa.

Khi ấy Meister Eckhart mới nói, “Con thân yêu 
của ta, những gì con nói là đúng và phải lẽ, nhưng 
con làm ơn giải thích cho ta biết ý con là gì”.

Và cô ta trả lời, “Nếu tôi là con gái, tôi phải còn 
sự trong trắng ban sơ. Nếu tôi là đàn bà, tôi phải 
luôn cho sinh ra nơi tâm hồn tôi về thế giới vĩnh 
cửu. Nếu tôi là người chồng, tôi phải nêu cao lòng 
kiên cường chống lại mọi hiểm ác. Nếu tôi là người 
vợ, tôi phải giữ lòng trung trinh với người yêu mà 
tôi lấy. Nếu tôi là góa phụ, tôi phải là người mộ đạo. 
Nếu tôi là người ở, tôi phải khiêm cung coi mình 
thấp hèn hơn Thượng Đế hay mọi tạo vật. Nếu tôi là 
người tớ nam, tôi phải làm việc thật chăm chỉ, luôn 
hiến dâng lên đấng tôn kính của tôi trọn tấm lòng 
thô thiển này. Vì trong tất cả các nhân cách này, tôi 
không phải là một, tôi chỉ là một cái gì trong những 
cái gì, và tôi là như vậy”.

Rồi Meister Eckhart đi vào và nói với các môn 
đồ của mình rằng, “Hình như tôi vừa mới nghe một 
người thuần khiết nhất mà tôi chưa bao giờ gặp”.

Câu chuyện này được mang tựa đề là “Người 
Con Gái của Meister Eckhart”. Tôi có vài điều 

thêm vào đây. Người con gái kỳ lạ này nói, “Trong 
tất cả các nhân cách này, tôi không phải là một”. 
Nàng nhận mình không mang tính cách của những 
người được kể ra đó. Họ không có làm việc gì đặc 
biệt trong ý nghĩa thế gian, nhưng cô ta lồng vào ý 
nghĩa tâm linh trong việc làm của họ. “Nếu tôi là 
người chồng”, cô ta thêm, “tôi phải nêu cao lòng 
kiên cường chống lại mọi hiểm ác”. Sự phát biểu 
đó được nêu ra trong ý nghĩa thế gian, nhưng, tôi 
tin, cũng mang một ý nghĩa tâm linh trong đó. Nếu 
người ta tham dự vào đời sống tâm linh, thì có vài 
mục đích để nhắm tới. Nếu quý vị tin vào mục đích 
này hay mục đích khác, nếu quý vị có công việc để 
hoàn tất, thì quý vị sẽ có được điều gì. Nhưng cô ta 
nói, “Vì trong tất cả các nhân cách này, tôi không 
phải là một. Tôi chỉ là một cái gì trong những cái 
gì”. Tôi không nói như vậy, mà tôi phải nói như 
vầy, “Tôi không là cái gì trong những cái gì và tôi 
là như vậy” “Tôi là như vậy” là jinen-honi – tự 
nhiên pháp nhĩ (tự nhiên pháp vậy). Nó là sono-
mama – nó là như vậy. Nó là “Để cho người mà 
được nên”. Câu chuyện này, tôi nghĩ, là một câu 
chuyện rất hay.

__________
Ghi chú:

1 Trích dịch từ nguyên bản BUDDHA OF INFINITE LIGHT 
[PHẬT VÔ LƯỢNG QUANG] của D.T.SUZUKI, Chương thứ 4 
– THE FUTILITY OF PRIDE [SỰ VÔ ÍCH CỦA LÒNG TỰ HÀO].

2 Toàn bộ bản văn về jinen-honi [tự nhiên pháp vậy] được 
dịch sang Anh ngữ của Ngài Suzuki trong tập Mysticm: 
Christian and Buddhist (Đạo Thần Bí: Thiên Chúa Giáo và 
Phật Giáo), trang 154-155. Và bản dịch hiện hành trong 
tập Letters of Shinran (Thư Tịch của Shinran), do Hong-
wanji International Center, Kyoto, xuất bản (1978), trang 
29-30, được ghi lại như sau:
Như jinen, ji [自 - tự] có nghĩa là, “tự nó” – không qua 
sự tính toán của hành giả; mà nó được làm nên như vậy.
Nen [然 - nhiên] có nghĩa “người ta được làm nên như 
vậy” – nó không qua sự tính toán của hành giả; nó qua sự 
tác dụng của Chí Nguyện Như Lai. 
Như honi, có nghĩa “người ta được làm nên như vậy qua sự 
tác dụng của Chí Nguyện Như Lai”. Honi có nghĩa là người 
ta được làm nên như vậy qua sự tác dụng của pháp (法 
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- ho, pháp), là sự tác dụng của Chí Nguyện là như vậy mà 
không có sự tính toán suy lường của hành giả.
Nói tóm tắt, không có chỗ nào là sự tính toán của hành giả 
cả. Vì thế, chúng ta được dạy rằng trong Tha-Lực, cái không 
tự-tác-dụng là cái tác-dụng thực sự.
Jinen [自然 – tự nhiên] có nghĩa rằng ngay từ ban đầu 
người ta được làm nên như vậy. Chí Nguyện của A Di Đà là, 
ngay từ ban đầu, thiết định để có mỗi người giao phó chính 
họ trong câu Nam Mô A Di Đà Phật và được nhận vào cõi 
Tịnh Độ; không có việc này qua sự tính toán của hành giả. 
Vì vậy, không có chỗ nào để người ta quan tâm đến việc 
lành hay việc dữ. Đây là ý nghĩa của jinen (tự nhiên) mà 
tôi đã học được.
Chí Nguyện này chính là Chí Nguyện giúp cho tất cả chúng 
sanh đều đạt thành Phật Đà tối thượng. Phật Đà tối thượng 
không hình tướng, và vì không hình tướng cho nên được gọi là 
jinen (tự nhiên). Một khi Phật Đà này được biểu hiện qua một 
nhân vật với hình tướng, thì đó không được gọi là Niết Bàn tối 
thượng (Phật Đà). Nhằm giúp chúng ta thực chứng được Phật 
Đà chân thật là không hình tướng, cần được biểu lộ qua lời 
kêu gọi Đức Phật A Di Đà; mà tôi đã được dạy như vậy.
Phật A Di Đà là sự trung gian mà qua đó chúng ta được giúp 
cho thực chứng được jinen (tự nhiên). Sau khi chúng ta đã 
thực chứng được rằng đây là như vậy, thì chúng ta chẳng 
bao giờ cần phải nói về jinen (tự nhiên) nữa. Nếu một người 
luôn nói về jinen (tự nhiên) thì khi đó sự thật rằng Tha-Lực 

là cái không tự-tác-dụng sẽ lại trở nên là một vấn đề của 
cái tự-tác-dụng. Đây là sự thần bí của trí tuệ Phật Đà.

3 Tham khảo về Issa, nhà thơ Chân Tông, trong tác phẩm của 
ông The Year of My Life (Năm Tháng Đời Tôi) (Berkeley: 
University of California Press, 1972), trang 139-149. Chúng 
tôi xin trích toàn bộ chương mà Ngài Suzuki đã trích dẫn:
Những ai mà cố bám vào sự cứu độ bằng lòng tin và dốc 
hết tâm trí của họ không việc nào khác, gắn bó tất cả một 
cách vững chắc bởi sự nhất tâm của họ, và rơi vào địa 
ngục vì chấp chặt vào sự cứu độ cho chính riêng họ. Lại 
nữa, những ai thụ động và đứng một bên chờ để được cứu 
độ, nghĩ rằng họ đã toàn hảo rồi và cậy vào Phật hơn chính 
họ để thanh lọc tâm ý họ - những người này cũng không 
thấy được sự bí ẩn của sự cứu độ chân chính. Vậy thì câu 
hỏi vẫn đặt ra – làm sao chúng ta tìm thấy nó? Tuy nhiên 
câu trả lời, may thay, không khó.
Chúng ta nên tốt hơn là đặt ngoài tâm ta vấn đề ưu phiền 
của sự cứu độ một cách triệt để và không đặt sự nương tựa 
của chúng ta vào lòng tin hay đức hạnh cá nhân, mà giao 
trọn chúng ta nơi chí nguyện của Đức Phật. Để ngài làm 
theo chí nguyện của ngài đối với chúng ta – là mang chúng 
ta tới thiên đàn hay địa ngục. Ở đây chính là điều bí mật.
Một khi chúng ta đã quyết định hành trình này, chúng ta 
không cần lo nghĩ gì nữa cho chính mình. Chúng ta không 
cần phải bắt chước con nhện bận rộn giăng tơ đầy ước 
muốn khắp trái đất, hay thi đua của người nông phu tham 
lam cho thêm nước vào ruộng của mình mà làm tổn hại 
lối xóm. Hơn nữa, vì tâm ta sẽ được an ổn, chúng ta không 
cần phải luôn đọc lời nguyện với sự rỗng không, vì chúng 
ta sẽ hoàn toàn dưới sự hướng dẫn nhân từ của Đức Phật.
Đây chính là sự cứu độ - đây là sự thanh tịnh của tâm mà 
chúng ta được dạy trong tôn giáo của mình. Thiêng liêng 
thay danh hiệu của Đức Phật.
Tin vào Phật
Tốt hay xấu
Tôi chào biệt
Năm cũ qua.
Viết vào ngày hai mươi chín, tháng mười hai, năm thứ hai 
Bunsen (1819), vào tuổi năm mươi bảy.

4  Câu chuyện này được trích dẫn nguyên văn từ bản dịch 
của Blakney, trang 253-254.

LỜI PHẬT DẠY

Không nên nhìn lỗi người,
xem họ đã làm gì và không làm gì.
Chỉ nên xem lại mình,
Đã có làm gì và chưa làm gì.

[Kinh Pháp Cú – 50]

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]
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Đinh Quốc An

Giấc Mơ Cuối Cùng
Bây giờ là mùa xuân
Không còn hoa để nở
Dưới đất bụi tro tàn
Trên trời mây phóng xạ.

Cả năm châu ầm ầm
Bom nguyên tử thét gầm
Một ngày hăm bốn tiếng
Một văn minh nát tan.
Hôm qua là ngày vui.
Hội nhân gian đông người
Gia đình còn sum họp.
Anh và em đẹp đôi.

Hôm nay là tận diệt.
Của địa cầu loài người.
Đã chết đả chết hết.
Chỉ còn một mình tôi.
Người chết trên tầng cao.
Người chết lửa thét gào.
Người chết thành tro bụi.
Người chết như trăng sao.

Tôi khóc gia đình tôi
Tôi khóc người yêu tôi
Khóc bạn bè khắp chốn
Tôi khóc sáu tỉ người.

Ngày xưa ta ngây thơ
Bàn tay ta cấy trồng
Trái tim ta chỉ biết
Rộn ràng tình yêu thương.

Ta chia cơm sẻ áo
Năm châu thành một nhà
Dìu muôn loài cất bước
Lên khúc hòa đồng ca.

Không phân chia giai cấp
Không phân tranh quốc gia.
Không ranh giới tôn giáo
Không kỳ thị màu da.

Không còn bom nguyên tử
Không còn tên lửa bay
Không còn tâm thù hận
Không tù ngục lưu đày.

Trên trời không thần linh
Dưới đất không chiến chinh
Chỉ còn già yêu trẻ
Chỉ còn em yêu anh.

Yêu nhau trên đồi nương
Yêu nhau giữa phố phường
Cho tháng cùng năm tận
Ta vẫn còn yêu đương
Ta vẫn còn yêu thương.

Ngày mai trời lại sáng
Mặt trời sẽ mọc lên
Tôi cũng sẽ nằm xuống
Cho mùa xuân ngủ yên.

Một triệu ngàn năm nữa
Trái đất vẫn quay hoài
Biết đâu một loài tảo
Sẽ vươn lên hình hài.

 10/2012, Ú c Đạ i Lợ i

Nay thông minh hơn xưa
Ta làm thép nở hoa
Để vô tình xây một
Nấm mồ ta chôn ta.

Tôi nhớ về chốn cũ
Mái nhà tôi xa xưa
Có tình thương chan chứa
Của mẹ yêu hiền hòa.

Tôi tiếc thương ngày qua
Tuổi thơ như gấm hoa
Nơi quê hương yêu dấu
Dòng sông xanh chan hòa

Tôi lang thang một mình
Trên địa cầu rung rinh
Từng cơn rung địa chấn
Trận bão lửa khiêp kinh.

Tôi biết đi về đâu
Trên đổ vỡ hoang tàn
Trái tim tôi rớm máu
Tâm hồn tôi nát tan.

Tôi chỉ còn một ngày
Trên tuyệt cùng cô đơn
Để mơ giấc mơ cuối
Địa cầu tươi đẹp hơn.

Mơ tình yêu em xưa
Mơ gia đình vui hòa
Tay nắm tay người nhé
Ta xây đời nở hoa.

Xây văn hóa sáng ngời
Nền nhân bản cao vời
Đường ta đi nhân chủ
Người xây dựng cho người.



56 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Số 36 • Tháng 5 - 2022

To Dream The Last Dream
by Đinh Quố c An - 10/2012
translated by Đinh Quố c Quang 2019

Now is the spring time 
No flowers blooming
Ashes covering the earth
Radioactive clouds
Covering the sky
Atomic bombs explode
Loudly on five continents
In only twenty four hours
The whole civilisation was destroyed
Yesterday was a happy day
A reunion of people on earth
And of my family
And a loving day for my darling and me

Today is a total destruction
Of mankind on earth
People died, died, and died
Except the last one who is me

People died on air
People died in flame
People died grilled into dust
People died like moon and stars

Now I cry for my family
I cry for my lover
I cry for my friends
I cry for six billions men

Long ago we were naive
Using hands to cultivate the land
But our hearts were filled with love
Our love for each other

Now we are more intelligent
We know how to make metal flowering
Just to dig a good grave
To bury ourselves unconsciously

I wander around the world
Which is trembling
With immense earthquake
And covered with storms of fire

I miss my country and village
I miss my home
And the great love
Of my sweet mother

I miss the days of the past
My silky and flowering youth
My growing up in the country land
The blue river run nice and gentle

Where are now on earth
Beautiful cities and temples
Art, literature, and culture
Of more than forty centuries

Now I have only one day to live
In an extreme solitude
To dream the last dream
Of a brighter and nicer world

I dream of my romantic love
Of my happy family
Of everybody holding hands each other
To construct a better life for ourselves

To build a high culture
A basis of humanism
A new way of homeocratie
Where men built for men themselves

We the world share rice and clothes
Five continents become one family
We help on earth all other species
Great or small to live in harmony

There’ll be no classes
No conflict among nations
No skin color discrimination
And no boundary of religions

No more atomic bombs
No more missiles
No more of killing and hate
No more of prison and exile

No deities and god on the sky
No war on earth
Only there is the olds loving the youngs
Only you my darling loving me

We make love on the field
We make love on the street
Until the end of time
We still love each other

Tomorrow the sky will be bright again
The sun also rises
I will be lying down eternally
Like the spring will be sleeping peacefully

One billion years to go
The earth will still be turning
One species of algae who knows
Will grow up and imitate the human beings.
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I t is perhaps symptomatic of the 
“fallen” nature of the ordinary 
human condition that few of 

us pass the full extent of our 
lives comfortably reconciled to 
our natural selves. Even in the 
midst of prosperity and success, 
grinding notes of discontent 
trouble our days and disturbing 
dreams come to haunt our sleep. 
As long as our eyes remain coated 
with dust we incline to locate the 
cause of our discontent outside 
ourselves — in spouse, neighbor 
or job, in implacable fate or fl uky 
chance. But when the dust drops 
off  and our eyes open, we soon 
fi nd that the real cause lies within.

When we discover how deeply 
the cause of our unhappiness is 
lodged in the mind, the realization 
dawns that cosmetic changes will 
not be anywhere near enough, 
that a fundamental internal 
transformation is required. 
This desire for a transformed 
personality, for the emergence 
of a new man from the ashes of 
the old, is one of the perennial 
lures of the human heart. From 
ancient times it has been a potent 
wellspring of the spiritual quest, 
and even in the secular, life-
affi  rming culture of our own 
cosmopolitan age this longing 
has not totally disappeared.

While such concepts as 
redemption, salvation and 
deliverance may no longer 

characterize the transformation 
that is sought, the urge for 
a radical reshaping of the 
personality persists as strong as 
ever, appearing in guises that 
are compatible with the secular 
worldview. Where previously 
this urge sought fulfi llment in the 
temple, ashram and monastery, it 
now resorts to new venues: the 
offi  ce of the psychoanalyst, the 
weekend workshop, the panoply 
of newly spawned therapies 
and cults. However, despite the 
change of scene and conceptual 
framework, the basic pattern 
remains the same. Disgruntled 
with the ruts of our ingrained 
habits, we long to exchange all 
that is dense and constrictive 
in our personalities for a new, 
lighter, freer mode of being.

Self-transformation is 
also a fundamental goal of the 
Buddha’s teaching, an essential 
part of his program for liberation 
from suff ering. The Dhamma 
was never intended for those who 
are already perfect saints. It is 
addressed to fallible human beings 
beset with all the shortcomings 
typical of unpolished human 
nature: conduct that is fi ckle and 
impulsive, minds that are tainted 
by greed, anger and selfi shness, 
views that are distorted and 
habits that lead to harm for 
oneself and others. The purpose 
of the teaching is to transform 

such people — ourselves — 
into “accomplished ones”: into 
those whose every action is 
pure, whose minds are calm and 
composed, whose wisdom has 
fathomed the deepest truths and 
whose conduct is always marked 
by a compassionate concern for 
others and for the welfare of the 
world.

Between these two poles of 
the teaching — the fl awed and 
knotted personality that we bring 
with us as raw material into the 
training, and the fully liberated 
personality that emerges in 
the end — there lies a gradual 
process of self-transformation 
governed by highly specifi c 
guidelines. This transformation is 
eff ected by the twin aspects of the 
path: abandoning (pahana), the 
removal from the mind of all that 
is harmful and unwholesome, 
and development (bhavana), the 
cultivation of qualities that are 
wholesome, pure and purifying.

What distinguishes the 
Buddha’s program for self-
transformation from the multitude 
of other systems proposing a 
similar end is the contribution 
made by another principle with 
which it is invariably conjoined. 
This is the principle of self-
transcendence, the endeavor to 
relinquish all attempts to establish 
a sense of solid personal identity. 
In the Buddhist training the aim of 

Self-Transformation1
Bhikkhu Bodhi
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transforming the personality must be complemented 
by a parallel eff ort to overcome all identifi cation 
with the elements that constitute our phenomenal 
being. The teaching of anatta or not-self is not so 
much a philosophical thesis calling for intellectual 
assent as a prescription for self-transcendence. It 
maintains that our ongoing attempt to establish a 
sense of identity by taking our personalities to be 
“I” and “mine” is in actuality a project born out 
of clinging, a project that at the same time lies at 
the root of our suff ering. If, therefore, we seek to 
be free from suff ering, we cannot stop with the 
transformation of the personality into some sublime 
and elevated mode as the fi nal goal. What is needed, 
rather, is a transformation that brings about the 
removal of clinging, and with it, the removal of all 
tendencies to self-affi  rmation.

It is important to stress this transcendent 
aspect of the Dhamma because, in our own time 
when “immanent” secular values are ascendent, 
the temptation is great to let this aspect drop out 
of sight. If we assume that the worth of a practice 
consists solely in its ability to yield concrete 

this-worldly results, we may incline to view 
the Dhamma simply as a means of refi ning and 
healing the divided personality, leading in the end 
to a renewed affi  rmation of our mundane selves 
and our situation in the world. Such an approach, 
however, would ignore the Buddha’s insistence 
that all the elements of our personal existence are 
impermanent, unsatisfactory and not self, and his 
counsel that we should learn to distance ourselves 
from such things and ultimately to discard them.

In the proper practice of the Dhamma both 
principles, that of self-transformation and that 
of self-transcendence, are equally crucial. The 
principle of self-transformation alone is blind, 
leading at best to an ennobled personality but not to 
a liberated one. The principle of self-transcendence 
alone is barren, leading to a cold ascetic withdrawal 
devoid of the potential for enlightenment. It is only 
when these two complementary principles work 
in harmony, blended and balanced in the course of 
training, that they can bridge the gap between the 
actual and ideal and bring to a fruitful conclusion 
the quest for the end of suff ering.

Of the two principles, that of self-transcendence 
claims primacy both at the beginning of the path 
and at the end. For it is this principle that gives 
direction to the process of self-transformation, 
revealing the goal toward which a transformation 
of the personality should lead and the nature of the 
changes required to bring the goal within our reach. 
However, the Buddhist path is not a perpendicular 
ascent to be scaled with picks, ropes and studded 
boots, but a step-by-step training which unfolds in 
a natural progression. Thus the abrupt challenge of 
self-transcendence — the relinquishing of all points 
of attachment — is met and mastered by the gradual 
process of self-transformation. By moral discipline, 
mental purifi cation and the development of insight, 
we advance by stages from our original condition 
of bondage to the domain of untrammeled freedom.

(Endnotes)
1 “Self-transformation”, by Bhikkhu Bodhi. Access to Insight (BCBS Edi-

tion), 5 June 2010, http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/
bps-essay_16.html.

Lá Thư Điều Ngự
Tiếp theo trang 1

leo thang; hơn bất cứ lúc nào sự sống và quyền 
sống của con người đang bị đe doạ nghiêm 
trọng. Thảm họa xuất phát từ tham sân si nếu 
không được chuyển hóa, hành tinh này sẽ biến 
thành chảo lửa thực sự và sẽ bị hủy diệt nhanh 
chóng bởi chính con người.

Nhân mùa Phật Đản, xin mọi người hãy 
tinh tấn thực hành lời Phật dạy để mang lại hòa 
bình, thịnh vượng, tự do, dân chủ, bình đẳng 
cho dân tộc và thế giới nhân loại.

Nhất tâm cầu nguyện Phật pháp trường tồn, 
chúng sanh an lạc.

Mùa Phật Đản PL 2566-2022
 Tỳ kheo Thích Viên Lý
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Tự Chuyển Hóa*

Bhikkhu Bodhi • Từ Nguyên dịch

C ó lẽ đây là triệu chứng 
của tính chất “xuống 
cấp” của kiếp người bình 

thường mà ít có ai trong chúng 
ta vượt qua được trong phạm vi 
cuộc sống đầy đủ của mình để 
hòa hợp với tính chất tự nhiên 
của chúng ta. Ngay cả trong lúc 
vinh quang và thành đạt, những 
thổn thức bất mãn rắc rối trong 
ngày và những mộng mỵ lo lắng 
vẫn ám ảnh giấc ngủ của chúng 
ta. Chừng nào đôi mắt vẫn còn 
bị bụi mờ giăng phủ, chúng ta có 
khuynh hướng gán ghép những 
nguyên nhân phiền não ấy là bên 
ngoài – từ người bạn đời, từ lối 
xóm, từ việc làm, từ vận đen hay 
từ số rũi. Nhưng khi lớp bụi mờ 
tan biến và đôi mắt trở nên sáng 
tỏ, chúng ta mới sớm nhận ra rằng 
nguyên nhân thực sự là nằm bên 
trong chúng ta.

Khi chúng ta khám phá ra 
nguyên nhân sâu xa của sự bất 
hạnh ẩn sâu trong tâm ta như thế 
nào, chúng ta mới nhận ra rằng 
những sự thay hình đổi dạng bên 
ngoài sẽ không đưa đến đâu cả, 
mà cần phải có một sự chuyển 
hóa cơ bản từ bên trong. Ước 
mong chuyển hóa nhân cách này 
cho sự xuất hiện của một con 
người mới từ đống tro tàn của con 
người cũ, là một cám dỗ lâu đời 
ở trong tâm khảm của con người. 
Từ ngàn xưa, nó đã là nguồn gốc 

tiềm tàng của khát vọng tâm linh, 
và ngày nay, trong lối sống hiện 
đại của nền văn minh trải rộng 
khắp thế giới, niềm khát vọng ấy 
vẫn không hoàn toàn biến mất.

Trong khi những khái niệm 
như rửa tội, cứu rỗi và giải thoát, 
có lẽ không còn mang tính chất 
chuyển hóa như mong cầu nữa, 
nhưng sự thôi thúc cho sự định 
hình lại nhân cách một cách triệt 
đễ thì vẫn tồn tại khá mạnh như 
thường, để thích ứng với quan 
niệm của thế gian, nơi mà trước 
đây, sự thôi thúc này được tìm cầu 
sự thỏa nguyện ở nơi chùa chiền, 
đạo tràng và tu viện, thì ngày nay 
nó lại hướng đến những địa điểm 
mới như văn phòng của các nhà 
phân tâm học, các cuộc hội thảo 
cuối tuần, nhiều lối trị liệu và các 
giáo phái mới được cho ra đời. 
Tuy nhiên, dù có thay đổi hoàn 
cảnh và nguyên lý cốt cán bằng 
cách nào đi nữa thì khuôn mẫu cơ 
bản cũng vẫn được giữ nguyên. 
Bất mãn với những thói quen đã 
ăn sâu vào nếp sống của mình, 
chúng ta luôn tìm cầu sự đánh đổi 
tất cả những thói quen sâu dày 
và hạn hẹp trong nhân cách của 
mình bằng một thể chất mới, nhẹ 
nhàng hơn, tự tại hơn.

Tự-chuyển-hóa cũng là mục 
đích căn bản trong giáo lý của 
Đức Phật, là một phần thiết yếu 

trong giáo trình của Ngài hầu 
giải thoát khổ đau. Phật Pháp 
không nhắm vào các bậc thánh 
thiện toàn hảo. Mà nhắm vào 
hạng người mê lầm, bị vây bủa 
đủ mọi khuyết điểm: hành vi thì 
thất thường và vục chạc, tâm tư 
thì chứa đầy tham lam, sân hận 
và ích kỷ, quan điểm thì méo mó 
và thói quen thì làm tổn thương 
mình tàn hại người. Mục đích của 
giáo lý là biến những con người 
như vậy– như chúng ta đây – 
thành “những người thành toàn”: 
tức là, trở thành những người mà 
mọi hành động đều trong sáng, 
tâm trí thì bình yên và điềm đạm, 
trí tuệ thì đúc kết được những 
chân lý sâu sắc nhất và hành vi 
thì luôn được in dấu của lòng từ 
bi biết quan tâm đến người khác 
và mang lại lợi ích cho thế gian.

Giữa hai đầu của con đường 
giáo hóa – một đầu là nhân cách 
mê lầm và gút mắc mà ta mang 
vào để làm nguyên liệu trên lộ 
trình tu tập, và đầu kia đích cuối 
là nhân cách hoàn hảo giải thoát 
– đó là một tiến trình tự-chuyển-
hóa một cách tuần tự được điều 
chỉnh bằng những hướng dẫn cụ 
thể. Sự chuyển hóa này được thực 
hiện bởi hai phương cách: đó là, 
loại bỏ (pahana), tức là, loại bỏ 
khỏi tâm trí tất cả những gì có 
hại và bất thiện, và phát triển 
(bhavana), tức là, vun bồi các 
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phẩm chất tốt lành, trong sáng và 
thanh tịnh.

Điều nổi bật trong chương 
trình tự-chuyển-hóa của Đức Phật 
từ vô số các hệ thống khác nhau 
đều đề xuất một sự kết thúc tương 
tự là cần sự đóng góp của một 
nguyên tắc khác mà nó luôn gắn 
liền với nguyên tắc tự-chuyển-
hóa. Đây là nguyên tắc tự-siêu-
việt, tức là nỗ lực loại bỏ mọi 
cố gắng thiết lập một cảm giác 
về bản ngã nhân cách chắc thật. 
Trong sự rèn luyện Phật Giáo, 
mục đích của sự chuyển hóa nhân 
cách phải được bổ sung bằng một 
nỗ lực song hành để vượt qua mọi 
chấp trước về các yếu tố cấu thành 
nên con người hình tướng. Giáo lý 
“anatta” hay vô ngã không phải 
là một luận đề triết học kêu gọi sự 
đồng thuận của tri thức, mà được 
xem như là một phương thuốc cho 
sự tự-siêu-việt. Nó khẳng định 
rằng sự nỗ lực không ngừng của 
chúng ta nhằm thiết lập một cảm 
giác về bản ngã bằng cách coi 
nhân cách của chúng ta là “tôi” 
và “của tôi”, mà trên thực tế là 
một dự án được sinh ra từ sự chấp 
trước, là một dự án đồng thời làm 
gốc rễ cho đau khổ. Do đó, nếu 
chúng ta tìm cách thoát khỏi đau 
khổ, chúng ta không thể dừng lại 
ở việc chuyển hóa nhân cách sang 
mô thức cao thượng và thăng tiến 
nào đó để làm mục tiêu cuối cùng. 
Điều cần thiết, đúng hơn, là một 
sự chuyển hóa mang lại sự loại 
bỏ sự chấp trước, và cùng với nó, 
loại bỏ tất cả các khuynh hướng 
tự-khẳng-định.

Điều quan trọng cần phải 
nhấn mạnh về khía cạnh siêu việt 

này của Phật Pháp là bởi vì, trong 
thời đại của chúng ta khi các giá 
trị “nội tại” của thế gian được 
nâng cao, thì sự cám dỗ càng lớn 
để bỏ qua khía cạnh này. Nếu 
chúng ta cho rằng giá trị của sự 
thực hành chỉ bao gồm khả năng 
mang lại kết quả cụ thể trong thế 
gian này, thì có lẽ chúng ta đã có 
khuynh hướng xem Phật Pháp 
chỉ đơn giản là một phương thức 
để gạn lọc và hàn gắn một nhân 
cách rời rạc, cuối cùng đưa đến 
việc xác định sự đổi mới lại tự 
ngã và tình trạng sống của chúng 
ta ở trong thế gian. Tuy nhiên, 
với cách tiếp cận như vậy, chúng 
ta sẽ quên đi sự khẳng định của 
Đức Phật cho rằng tất cả các yếu 
tố của sự hiện hữu nhân cách của 
chúng ta là vô thường, không toại 
ý (khổ) và vô ngã, và lời khuyên 
của Ngài rằng chúng ta nên học 
cách xa rời những điều đó và cuối 
cùng là loại bỏ chúng.

Trong sự thực hành đúng đắn 
của Phật Pháp, cả hai nguyên 
tắc, nguyên tắc tự-chuyển-hóa và 
nguyên tắc tự-siêu-việt, đều quan 
trọng như nhau. Nếu chỉ theo 
nguyên tắc tự-chuyển-hóa không 
thôi thì mù quáng, cao lắm cũng 
chỉ đưa đến một nhân cách cao 
thượng mà không có giải thoát. 
Nếu chỉ theo nguyên tắc tự-siêu-
việt thì cằn cỗi, đưa đến sự lánh 
tu khổ hạnh, không có tiềm năng 
giác ngộ. Chỉ khi nào hai nguyên 
tắc bổ sung cho nhau này hoạt 
động một cách hài hòa, gắn bó 
và cân bằng trong quá trình rèn 
luyện, chúng mới có thể san bằng 
khoảng cách giữa thực tế và lý 
tưởng, và mang lại một kết quả 

thiết thực cho công cuộc chấm 
dứt khổ đau.

Trong hai nguyên tắc, nguyên 
tắc tự-siêu-việt giữ vai trò ưu việt 
cả khi bắt đầu lộ trình và khi kết 
thúc lộ trình. Vì chính nguyên tắc 
này đưa ra sự định hướng cho tiến 
trình tu tập tự-chuyển-hóa, nêu 
ra mục tiêu phải đạt đến mà sự 
chuyển hóa nhân cách phải nhắm 
vào và bản chất của sự chuyển 
hóa cần phải thiết thực trong tầm 
tay. Tuy nhiên, Phật Đạo không 
phải là con đường dốc đứng, phải 
leo thẳng lên bằng móc câu, dây 
thừng và giày đinh, mà là sự rèn 
luyện từng bước, diễn ra theo 
tiến trình tự nhiên. Do đó, thách 
thức đột ngột của sự tự-siêu-việt 
– tức là sự loại bỏ mọi ràng buộc 
chấp trước – sẽ được đáp ứng và 
làm chủ tiến trình tự-chuyển-hóa 
dần dần. Bằng Giới (tinh thần kỷ 
luật), Định (thanh lọc tâm ý) và 
Tuệ (khai sáng trí tuệ), chúng ta 
tiến từng chặng từ trạng huống 
của đời sống bị ràng buộc ban 
đầu đến cảnh giới tự tại giải thoát.

(Endnotes)
* Dịch từ nguyên tác “Self-transformation” 

của Ven. Bhikkhu Bodhi. Access to Insight 
(BCBS Edition), 5 June 2010, http://www.
accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/bps-
essay_16.html.
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I. Khái quát:
1- Một hôm, có người trong 

giai cấp Sát Đế Lị tức giai cấp 
vương quyền là giai cấp cao nhất 
trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, 
đến hỏi Phật: 

- Bạch Thế Tôn, các thầy Bà 
la môn đến thăm, ai cũng bảo chỉ 
lời của họ mới đúng, chúng tôi 
không biết theo bên nào?. 

Đức Phật dạy: 
- Các vị đừng vội tin ai. Ðừng 

vội tin tưởng những gì người ta 
thường lặp đi lặp lại. Ðừng vội 
tin tưởng điều gì dù là tập tục cổ 
truyền trải qua nhiều thời đại, dù 
là điều người ta hay đồn và hay 
nhắc đến, dù là bút tích thánh 
nhân, dù là luật lệ và chánh đáng, 
là do quyền năng từ bậc thầy của 
nhà truyền giáo. Tất cả những gì 
các vị đã thực nghiệm sâu xa, hợp 
lý trí xét đoán, có thể đem hạnh 
phúc cho các vị và những kẻ khác, 
thì đó là chân lý và hãy sống đúng 
theo chân lý ấy. Ta chỉ là người 
hướng dẫn các vị trên đường tu 
học. Nếu tin ta mà không hiểu ta, 
là bài báng ta vậy. 

2- Đức Bổn Sư Thích Ca 
cũng từ chối trả lời về thế giới 
siêu nhiên, Ngài chỉ giảng dạy về 
phương cách nhận diện bản thể đề 
đoạn trừ đau khổ. Mỗi người phải 
tự chịu trách nhiệm với chính 
mình và trong tất cả mọi vấn đế. 

3- Mục tiêu tối hậu của Phật 
pháp nằm trong Tứ Diệu Đế. 
Mục tiêu chính của Tứ Diệu Đế 
là nhận thức được sự khổ đau 
trong đời sống và phương cách để 
tiêu diệt hay giảm thiểu để đi đến 
Tĩnh Thức. 

4- Theo đó, bài học Vỡ Lòng 
của Phật Tử là: 

a/ - Đạo Phật không phải là 
một tôn giáo mang tính Thần 
Quyền, tin tưởng tuyệt đối vào 
đấng thần linh tối cao nào đó có 
quyền ban phúc giáng họa. Đạo 
Phật tin vào chính mình và tự giải 
thoát. 

b/ Phật tử là những người 
tự nguyện học Phật để tu tập, 
hành trì tinh tiến, dứt bỏ nghiệp 
chường, thoát luân hồi tục lụy, 
tiến đến giải thoát. 

II. Nhận định trước khi vào 
cửa Phật:

1/ Một trong những triết lý 
căn bản của đạo Phật là mọi sự 
vật đều thay đổi, theo chu trình: 
“Thành - Trụ - Hoại - Không”. 
Nghĩa là, không cái gì là của ta 
hết, Tất cà sẽ bị hủy hoại bởi định 
luật vô thường. 

2/ Phật giáo đặt niềm tin 
thông qua lộ trình: Văn-Tư -Tu, 
tức Học hỏi => thực hành => 
giác ngộ. Muốn học Phật, người 

Phật tử lấy Học Hỏi làm căn bản, 
không chấp nhận vô điều kiện bất 
cứ điều gì trước khi được học hỏi, 
khảo nghiệm và tu tiến,

3/ Giải thoát khỏi vòng Luân 
hổi là lý do con người tìm về với 
Phật. Nhu cầu nầy được hiều như 
là sự liên quan mật thiết giữa Tâm 
linh và hiện thực. 

III. Phật Giáo với Tâm Linh: 
1. Tâm Linh: thường bị hiểu 

như là Linh hồn. Tâm linh còn 
được ngầm hiều như là nhu cầu 
cần giải thích con người từ đâu 
mà có, chết rồi sẽ về đâu?. Nhu 
cầu nầy, cho đến nay, vẫn là vấn 
đề cần nghiên cứu của khoa học. 
Một số tổ chức đưa ra những giả 
thuyết vu vơ, mơ hồ rồi bằng cách 
nào đó áp đặt dưới tên gọi “Đức 
Tin Tôn Giáo”. Đức Tin Tôn Giáo 
là vòng kim cô trói chặt vô minh, 
là nguyên cớ gây ra đau khổ, hằng 
triệu sinh linh bị sát hại. 

- Phật giáo không công nhận 
những quan niệm về Linh hồn, 
vì nếu so với thuyết Duyên sinh, 
Duyên diệt của đạo Phật thì nó 
không thể đứng vững. Phật giáo 
quan niệm rằng trong cả hai bản 
thể dù vật chất hay tinh thần, đều 
bị chi phối bởi định luật Sinh Diệt 
Vô Thường. Tất cà mọi sự vật đều 
không ngừng bị biến đổi trong 
từng giây phút một. Kinh dịch, 

Bài Học Vỡ Lòng về Phật Pháp của Tôi
Quảng Tuệ Tống Phước Hiến
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Lão Tử cũng nói; “Sinh, nhưng 
kỳ thực ở đàng sau là tử. Tử-Sinh 
biến hóa”. Hiện tượng vật lý 
cũng chứng minh trong thế giới 
vật chất sinh diệt không ngừng. 
Hiện tượng tâm lý tinh thần lại 
càng dễ quán sát hơn. Hiện tượng 
nảy phát sinh là do tinh thần bị 
biến động, dẫn tới hành vi thiện 
ác. Hành vi thiện ác ảnh hưởng 
trở lại khuynh hướng tâm lý. 

2. Thần Thức (A lệ gia thức 
hay Linh hồn) Theo giáo lý Phật 
giáo thì mỗi con người có cái 
năng lực vi diệu được chuyển từ 
kiếp này qua kiếp khác. Cái năng 
lực ấy rất đặc biệt và phức tạp 
mà thông thường được hiểu như 
cái gọi là Linh hồn. Linh hồn là 
danh từ trừ tượng tạm dùng để có 
thể phần nào hiểu về thuyết luân 
hồi. Về ngôn ngữ, chữ Linh hồn 
thường bị hiểu lầm như là Thân 
trung ấm hay Thân thức là phần 
lìa khỏi thân xác sau khi chết. Để 
dễ hiểu khi giải thích sự chuyển 
hóa của hiện tượng luân hồi, tái 
sinh, Linh hồn được xem như cái 
cầu nối và là cái chuyển sinh để 
đầu thai, trả nghiệp. Vì thế mà 
nhiều sách Phật giáo thỉnh thoảng 
vẫn thấy bóng dáng chữ hồn hay 
vong hồn. 

Phật giáo phân tích rõ ràng về 
nguồn gốc trầm luân đau khổ cùa 
chúng sinh. Câu mở đầu của Bát 
Nhã Tâm Kinh đã nói đến ngũ 
uẩn: “Quán Tự Tại Bồ tát hành 
thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, 
chiếu kiến ngũ uẩn giai không, 
độ nhất thiết khổ ách”. 

3/ Ngũ uẩn là một giáo lý rất 
quan trọng, đức Phật giảng dạy 
tại vườn Lộc Uyển ngay ngày 
đầu tiên hoằng pháp. Ngũ uẩn là 

năm yếu tố gồm có Sắc Uẩn, Thọ 
Uẩn, Tưởng Uẩn, Hành Uẩn và 
Thức Uẩn. Năm yếu tố đó nương 
tựa vào nhau để tạo thành con 
người gồm: thân thể (yếu tố vật 
lý) gọi là Sắc và các yếu tố về 
tinh thần, tâm lý gọi chung Thọ 
(cảm giác thọ nhận), Tưởng (tri 
giác, ấn tượng), Hành (hành xử 
tạo nghiệp) và Thức (ý thức, sự 
nhận biết). 

- Khi con người bám víu vào 
năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, coi đó là ta, của ta, từ thân 
thể, tình cảm, tư tưởng, tâm tư, 
đến nhận thức… hình thành nên 
cái tôi ham muốn, vị kỷ, từ đó 
mọi khổ đau phát sinh. 

- Ngũ uẩn thường ngăn che 
trí tuệ sẵn có trong con người 
như những đám mây che lấp ánh 
sáng mặt trời. Do dục vọng luôn 
nảy sinh làm cho mê mờ, không 
nhận thấy được cái ta chân thật, 
cái Phật tính tiềm ẩn trong mỗi 
con người. Nếu không thấy rõ 
và không nắm vững giáo lý về 
ngũ uẩn thì ngũ uẩn làm cho con 
người luôn luôn đau khổ. 

- Vì vậy, trong Kinh Tương 
Ưng Bộ, phẩm Gánh nặng, Đức 
Phật đã giảng giải gánh nặng 
chính là sự bám giữ ngũ uẩn: cái 
ta, cái của ta mà gây ra đau khổ. 
Vì thế, chính ngũ uẩn là gánh 
nặng mà kẻ gánh cái gánh nặng 
ấy chính là con người có danh 
tính, có địa vị chức tước. Việc 
mang gánh nặng lên chính là 
mang lòng tham ái, níu kéo, chấp 
thủ cái ta, cái của ta. Việc đặt 
gánh nặng xuống tức là sự rời bỏ 
lòng tham, đoạn diệt khát ái một 
cách hoàn toàn, là sự từ bỏ, sự xả 

ly mọi phiền muộn chấp trước, sự 
giải thoát đi đến giác ngộ. 

Con người ta không ai thoát 
khỏi những nỗi đau, buồn giận, 
những bế tắc về nội tâm, những 
trắc trở trong cuộc sống. Trong 
những trường hợp ấy, người có 
trí tuệ thường ứng dụng những 
điều giáo lý mà Đức Phật đã dạy 
trong Tứ Diệu Đế, Mười hai nhân 
duyên, Ngũ uẩn để cân bằng lại 
đời sống nội tâm của mình. 

3. Sự liên quan giữa Ngũ Uẩn 
và Nghiệp dĩ: 

Con người tạo ra Nghiệp dĩ 
cho chính mình, thì đương nhiên 
phải chịu trách nhiệm hệ quả do 
mình tạo ra. Nghĩa là, tùy theo 
nhân nghiệp, mà sau khi mạng 
chung nhận lại quả nghiệp. 

Đức Phật khằng định con 
người có Phật tánh, và Phật tánh 
đó bình đẳng. Giới tính, địa vị, 
học thức, giai cấp xã hội không 
ảnh hưởng, không tác động Phật 
Tánh đang tiềm ẩn nơi mổi cá 
thể. Bất cứ ai, nếu bền tâm quyết 
chí tu tập đều có thể thành Phật. 
Chân giá trị của Phật giáo là cách 
thức hướng con người đạt đến 
Chân-Thiện-Mỹ, trở về với cái 
nguyên chân tâm đã có sẵn. 

 4. Liên quan giữa Ngũ Uẩn 
và Giải Thoát:

- Vì đối tượng giải thoát là 
con người, nên Ngũ uẩn là bài 
học khai tâm của Đức Phật là 
về con người bởi vì Ngũ uẩn là 
năm thành phần cấu tạo của con 
người, bằng xương bằng thịt thực 
sự. Bài học nhập môn cho người 
học Phật là giáo lý Thập Nhị 
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Nhân Duyên và Ngũ Uẩn. Bài 
Mười Hai Nhân Duyên giải thích 
ổng quát về sự hình thành và cơ 
cấu con người lưu chuyển theo 
thời gian và nghiệp lực và chi 
phối bời Luật Nhân Quả. Và Ngũ 
Uẩn là bài học dạy phương cách 
nhìn nhận bản chất thực của con 
người mà diệt trừ đau khổ. 

Tóm lại, đối tượng mà giáo 
lý Ngũ uẩn của Đức Phật là con 
người. muốn tiến tới giải thoát 
thì người học Phật phải đoạn 
trừ tham ái, xả bỏ chấp thủ, làm 
phương tiện diệt trừ khổ đau tiến 
tới an lạc, thanh tịnh. 

IV. Đưa Tâm về nhà. 
Đưa Tâm về nhà là thuật ngữ 

của Phật Giáo giải thích phương 
pháp làm cho Tâm bình lặng. 
Nhận định rằng. trong đời sống 
thực tế, cái Tâm của con người 
không chịu ở yên mà thường hay 
suy nghĩ vẩn vơ vào những các 
chuyện trong quá khứ, hiện tại 
và tương lai trộn lẫn mơ ước hay 
lo sợ. Như vậy, nếu muốn Tâm 
tĩnh lặng, thì phải điều hướng 
Tâm quay về với hiện hữu, Tâm 
biết phải biết Tâm nghĩ gì, nói gì 
đang. Tâm phải ý thức rõ đang 
suy nghĩ gì, sẽ nói. Tâm là chủ 
thể nỏi sinh hoạt. 

Khổng Tử đã viết: “Tâm bất 
tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi 
bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị” 
(Nếu tâm không có ở đó, thì nhìn 
mà không thấy, nghe mà không 
biết, ăn mà không biết mùi vị). 

Như vậy cái Tâm đó được gọi 
là Tâm Thức, hay còn gọi ý thức 
hay thức thứ sáu. Giả thử như cái 

gọi Tâm thức này, không sanh 
khởi và cũng và hoạt động cùng 
với năm giác quan, thì nhận thức 
của năm cảm quan, như mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân sẽ không được 
minh bạch. Do đó, ta cần đem 
tâm về nhà là vậy. 

Đem Tâm Về Nhà nghĩa là 
Tâm luôn nghĩ đến điều thiện, 
cũng không ham muốn nhiều và 
biết thế nào đủ nhờ đó mà lời nói 
và hành vi được thiện lành, và 
Tâm bình thản trước những ham 
muốn nhưng không thỏa mãn, đưa 
ý thức phải sống đạo đức, giữ đúng 
giới luật là điều kiện để thành tựu 
định tâm, tâm bình lặng. 

Tuy nhiên, có cái Tâm thiện 
chưa đủ, mà cần phải đạt tới cái 
Tâm Vô Trú, Tâm Vô Niệm. Bởi 
vì, nếu có cái Tâm thiện, thì cũng 
được sanh vào các cõi lành, tức 
vẫn còn luân hồi, dù là luân hồi 
trong các cõi lành. Thế nhưng, 
mục đích tối hậu của đạo Phật là 
đạt tới Giác Ngộ và Giải Thoát, 
đạt tới cảnh giới toàn giác như 
Phật. 

Trong Kinh Kim Cang có 
câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 
tâm”. Nghĩa là trong con người 
và cuộc sống của Bồ Tát, có đủ 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, nhưng 
Bồ Tát không chấp thủ, không 
vướng mắc, thật sự xả, bỏ. Đạt 
đến cảnh giới nầy là đạt được 
cái Tâm Vô Trú hay còn gọi là 
Tâm Vô Niệm, tức Tâm dứt bỏ 
các niệm, các ý nghĩ, Tâm hoàn 
toàn thanh tịnh, và ổn định, tức là 
thành Phật. 

Muốn “Đưa Tâm về nhà”, 
nguời Phật tử còn phải biết “Điều 

Phục Tâm”, tức biết cách điều 
hòa, và theo dõi hơi thở. Bài học 
nầy được viết trong nhiều bài 
kinh như trong kinh Trường Bộ 
có bài Đại Niệm Xứ, và trong 
Trung Bộ kinh có bài Niệm Hơi 
Thở. Tuy hơi thở là hiện tượng 
sinh lý, nhưng liên quan mật thiết 
với Tâm Thức. Khi ngồi thiền, 
hành giả cần điều hòa và theo dõi 
hơi thở, Đó là cách đưa Tâm về 
với bình ổn. 

V. Tâm lặng thì là Phật. 
Trong nhân gian có câu: “Tâm 

Viên - Ý Mã” nghĩa là Tâm giống 
như loài vượn. khỉ và ý thì chạy 
nhanh như ngựa. Nghĩa là Tâm và 
Ý của con người luôn giao động, 
khó ở trạng thái tĩnh lặng. Trong 
kinh Pháp Cú, các bài kệ 33, 34, 
35, 36, nói lên sự tai hại tình trạng 
giao động của Tâm, như nếu Tâm 
hoảng loạn, giao động, khó hộ 
trì, khó nhiếp định… Nhưng nếu 
muốn, thì con người cũng có thể 
chuyển hóa, phòng hộ, và điều 
phục Tâm. Lúc ấy Tâm sẽ được 
an lạc, hạnh phúc. 

Chánh Niệm và Tĩnh Giác là 
phương tiện Phòng Hộ Tâm và 
Điều Phục Tâm. Chánh niệm là 
suy nghĩ và nhớ điều phải, điều 
thiện. Tỉnh giác là tỉnh táo, không 
mơ hồ, đầu óc phải luôn tỉnh táo, 
để: “Đưa Tâm Về Nhà”. 

Động lực để đức Phật Thích 
Ca truyền dạy giáo pháp Giải 
Thoát là mong muốn chúng sinh 
được hạnh phúc. Tuy rằng trên 
tổng thể, tất cả chúng sinh đều 
mong cầu hạnh phúc. Nhưng 
khác với đời thường, đạo Phật 
cho rắng, hạnh phúc chân chính 
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phải đến từ bên trong chứ không phải ở hình thức 
vật chất bên ngoài. Có được trí tuệ là có hạnh phúc 
bên trong. Hạnh phúc bên ngoài chỉ làm tăng thiện 
duyên cho hạnh phúc bên trong. 

Về phương diện tăm lý, đời sống bên ngoài chịu 
ảnh hưởng rất lớn vào trạng thái và hoan cảnh của 
mỗi người. Như nếu ta vui thì cảnh vật tươi sáng, 
không khí hòa ái dễ chịu, tâm lòng quảng đại. 
Nhưng nếu tâm trạng buốn bực suy nghĩ và quyết 
định yếm thế, cảnh vật đượm màu u tồi hơn. Trong 
Kim Vân Kiều, cụ Tiên Điền Nguyễn Du đã viết: 

Cảnh nào cảnh lại đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

 Điều nầy giải thích thế giới bên ngoài tùy thuộc 
vào nội tâm chuyển hóa. Vì thế người học Phật cần 
phải thuần dưỡng Tâm tính để được hạnh phúc đích 
thực. 

Tóm lại: 
- Sân giận nhiễu hại tâm thức, mất đi lý trí. 

Pháp đối trị sân giận là tâm từ bi và hạnh nhẫn 
nhục. Không thể diệt trừ tất cả những gì ta ghét, và 
cũng không thể khuất phục được kẻ thù, nhưng diệt 
trừ sân giận trong tâm mình thì dễ dàng hơn. Đó là 
chuyển hóa tâm. 

- Tự mãn dẫn tới bất hạnh. Cổ nhân đã dạy “cao 
nhân tất hữu cao nhân trị”, hay  “tam nhân đồng 
hành, nhất hữu vi sư”. Khiêm cung là pháp đối trị 
tự cao. 

- Mọi khổ đau đều do vô minh cấu thành và tác 
động. Bất cứ điều gì được thực hiện với tư tưởng 
chân chính vô ngã vị tha đều nuôi dưỡng hạnh phúc, 
thiện nghiệp đớc tích lũy và gia cố. 

- Học Phật tức học cách hóa giải vô minh mà 
Quy y Tam Bảo là nấc thang đầu tiên. Hơn 1300 
năm trước, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền 
tông, dạy rằng Quy Y Tam Bảo tức là “Quy Y Giác 
- Quy Y Chánh - Quy Y Tịnh”. 

- Khi không thấy nguồn gốc khổ đau là do ham 
muốn, tham lam từ cái thân Ngũ Uẩn thì người đó 
chưa được là Phật Tử. 

Quảng Tuệ 
Tống Phước Hiến

Chơn Diệu-
Hoàng Văn Phong

Trả Lời Môt Câu Hỏi:
Mất Saigon Anh đau lòng hỏi
Ngọn cờ Vàng rồi sẽ cắm đâu?
Người Dân Việt có khắp Năm Châu
Ngọn cờ Vàng Năm Châu phất phới.
Anh còn hỏi Ai có chính nghĩa?
Chính nghĩa là tự do dân chủ 
Chính nghĩa là bảo vệ chủ quyền
Ai làm được, Người đó Chính nghĩa.

HVP. California cuối tháng 9 NĂM 1991.
Khi mới đến Mỹ chúng tôi phải bật khóc khi thấy lá Cờ VÀNG 
của Quốc Gia Viêt Nam tung bay trước các Phố Chợ trên Đại 
lộ Bolsa.

Tháng Tư Đen: Nhớ Hay Quên
Có Người bảo:
Nhớ làm chi, hận hoài nhớ mãi?
Đã 47 năm rồi, nên đào thải theo thời gian
Nhưng họ!
Đâu phải là thành phần chịu nghiệt ngã ức 
oan!
Mà biết được thế nào là vinh là nhục?
Biết thế nào là mất Nhà mất Nước?
Biết thế nào là mất Vợ mất Con?
Biết thế nào là những trận đòn?
Biết thế nào là chốn rừng thiêng nước độc?
Khi sung sướng họ quên người khốn khổ
Khi no đầy họ quên kẻ đói lòng
Họ chạy theo nhà xe vàng đồng (dollar)
Họ quên hết người cần tự do dân chủ
Với Họ vinh thân phì gia là đủ



65PHẬT ĐẢN PL. 2566 ■ 2022

P hật giáo quan niệm mỗi cá nhân là chủ nhân 
của chính mình, chịu trách nhiệm cho sinh 
mệnh đau khổ hay hạnh phúc qua tam nghiệp: 

thân, khẩu, ý. Ngoài bản thân ra, không một ai khác, 
kể cả đức Phật, đủ thẩm quyền thay đổi dòng nghiệp 
lực của mình. Tuy nhiên, đức Phật dạy cho chúng 
ta phương tiện giải thoát khỏi vòng trầm luân khổ 
não bằng cách tìm ra bản chất và vận hành của đau 
khổ, đồng thời có con đường đưa đến đời sống hạnh 
phúc an lạc. Đấy là phương pháp thực tiễn mà ngài 
đã liễu ngộ chứ không phải qua suy lý mơ hồ, hay 
để tạo niềm tin mù quáng.

Bằng cách này hay cách khác, mọi người đều 
ao ước được chấm dứt khổ đau và có nhiều an lạc. 
Nhưng, điều quan trọng là, nếu không thấu triệt giáo 
lý thâm diệu này, ta sẽ không thể chuyển hóa nghiệp 
lực của mình một cách hữu hiệu được. Phật giáo 
chủ trương “duy tuệ thị nghiệp,” lấy trí tuệ làm sự 
nghiệp, nghĩa là, hành giả phải tự mình trau dồi trí tuệ 
để tri kiến thực tánh của Khổ. Tri kiến không phải là 
tri thức suông, không phải niềm tin vội, mà phải do 
chính bản thân hành giả thực nghiệm sâu xa để nhận 
chân được bản chất tự lợi, lợi tha của nó. Đấy là tín 
giải, là thái độ Giải-Tín-Hành-Chứng.

Khởi đầu cho con đường trau dồi trí tuệ để nhận 
biết chân chánh là Chánh Kiến, chi phần thứ nhất 
trong Bát Chánh Đạo. Bởi có Chánh Kiến mới có 
thể nhận thức rõ Chánh Đạo, từ đó chắc chắn sẽ 
không đi lạc vào tà đạo. 

**
Theo truyền thuyết, vua Tịnh Phạn được các 

nhà tiên tri tiên đoán tương lai thái tử Tất Đạt Đa, 
người con độc nhất của ông, có thể trở thành bậc đại 
giác, bậc chuyển luân thánh vương, nên ông lo sợ sẽ 
không người kế vị; do đó ông dùng đủ mọi phương 
tiện dục lạc để giữ kỹ thái tử trong hoàng cung và 

cho hưởng thụ nhung lụa xa hoa, linh đình yến tiệc, 
giai nhân mỹ nữ ngày đêm phụng hầu không rời…

Nhưng, chỉ cần một lỗ thủng nhỏ trên tường đủ 
làm ánh sáng tràn vào căn phòng bưng kín. Ngày 
nọ, thái tử tò mò muốn biết dân chúng sinh sống 
ra sao, nên rời hoàng cung dạo chơi, “thăm dân 
cho biết sự tình”, và được chứng kiến sự thật của 
đời người: nghèo, đói, sinh, lão, bệnh, tử. Thực tế 
của kiếp sống đã tác động thêm mãnh liệt nỗi khắc 
khoải ngấm ngầm nung nấu trong tiềm thức chàng 
hoàng tử trí tuệ này. 

Hình ảnh vị sa môn bước đi thư thả trong ánh 
dương tà mà ngài gặp hôm ra ngoại thành không 
ngớt ám ảnh vị thái tử. Thánh thiện làm sao, thanh 
thoát ung dung tự tại làm sao. Thái tử ước ao được 
vứt bỏ cung vàng điện ngọc và những thứ thụ hưởng 
hoàng gia mà chàng đã chán ngấy. 

Từ bỏ mọi tiện nghi vật chất, gạt bỏ sau lưng 
cha mẹ vợ con gia đình, thái tử đi tìm chân lý của 
kiếp nhân sinh. Thái tử bây giờ là sa môn Cồ Đàm, 
lặn lội tìm đến những bậc sa môn đã có kinh nghiệm 
qua nhiều năm dày công tu tập, để thọ pháp. Với trí 
tuệ thông minh và lòng khát khao tìm chân lý, bất kỳ 
phương pháp nào cũng được ngài tận lực thực hành 
mỹ mãn. Ngài đã chứng nhập thông triệt từ Không 
Vô Biên Xứ cho đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 
Nhưng tất cả thành quả từ những nỗ lực ấy không 
làm ngài hài lòng, vẫn chưa giải quyết được nghi 
vấn trọng đại, như ngài mong muốn một giải trình 
chánh đáng. Ngài thấy chúng chỉ là thứ thay thế tinh 
thần tạm thời cho những ước vọng vật chất, thứ mà 
bản ngã muốn sở hữu sở đắc. Nhìn lại tâm mình 
vẫn thấy tham, sân, si, mạn, nghi còn nguyên vẹn. 
Những pháp này không mang đến trạng thái an lạc 
thật sự, nên ngài giã biệt các vị thầy, để mong đi tìm 
được cách thiết thực hơn.

Chánh Kiến
Nguyễn Diệu Thắng
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Truyền thống Ấn Độ thời ấy tin rằng muốn đoạn 
tuyệt đau khổ thì phải sống khổ hạnh, do đó khi 
gặp nhóm khổ hạnh tu, Cồ Đàm gia nhập để thực 
hành pháp tu ép xác, dùng ý chí chặn đứng ái dục 
của tự ngã. Sáu năm đày thân đọa xác, cơ thể kiệt 
quệ, tinh thần không còn sáng suốt như xưa. Tuy 
với phương pháp tu khổ hạnh vô cùng khắc nghiệt 
như thế, ngài chẳng thu đạt được kết quả gì mà còn 
suýt mất mạng vì cấm thực. Ngài quyết định từ bỏ 
pháp hành khổ, và may có một thí chủ cúng dường 
bát sữa, sa môn Cồ Đàm phục hồi sức lực. Từ đấy, 
ngài sẽ tự mình tìm chân lý tối hậu, chứ không theo 
con đường của người khác nữa.

Trong lúc đi ngang khu rừng nhỏ, ngồi nghỉ 
dưới cội cây bồ đề, nhớ lại lúc còn bé, trong buổi lễ 
hạ điền ngài rơi vào một trạng thái rất trong sáng hỷ 
lạc; sa môn Cồ Đàm tự nhủ, “Ta sẽ ngồi thiền giống 
như trước kia. Có thể đấy là cách để giác ngộ.” Ngài 
thệ nguyện, “Ngay cả khi máu thịt đã khô kiệt, chỉ 
còn da bọc xương, ta cũng không rời khỏi nơi nầy, 
cho tới khi nào tìm ra được cách chấm dứt tất cả mọi 
phiền não.” Suốt bốn mươi chín ngày đêm miên mật 
thiền định, trí tuệ của ngài được khai ngộ để tri kiến 
vạn pháp như thị. Khi ngôi sao mai hiện ra lung 
linh trên bầu trời, sa môn Cồ Đàm đã trở thành Phật 
Thích Ca, bậc đại toàn giác. 

Để bổ túc thêm, xin được trích một phần đoạn 
trong quyển sách này:

... Sáu năm miệt mài lao nhọc hành pháp, tận 
tụy hơn bất cứ ai đã từng hành qua. Ngài đánh đổi 
tất cả. Là một dũng sĩ, một người thuộc giai cấp 
kshatriya – sát đế lỵ, người chỉ biết chiến đấu. Ngài 
chiến đấu với Thượng Đế, với sự tồn tại. Ngài muốn 
chinh phục chân lý, muốn trở thành người chiến 
thắng. Nhưng sau sáu năm đăng đẳng miệt mài gian 
khổ, ngài chẳng đi được tới đâu, thậm chí chẳng 
một mảy may nào gần tới chân lý hơn lúc mới bắt 
đầu.

Ngồi dưới cội cây trong một đêm tròn trăng, 
ngài bắt đầu nhìn lại quá khứ. Sáu năm trôi qua 
kể từ lúc rời bỏ gia đình hoàng cung vương quốc, 
ngài đã thực hành một cách toàn vẹn tất cả những 
phương pháp được viết trong kinh sách, những nghi 

quỷ được các vị thầy mà ngài gặp trên đường tìm 
cầu chân lý chỉ dạy cho. Bây giờ thì không còn gì để 
thực hành nữa; toàn bộ công trình đã thất bại.

Thế rồi ngài đột nhiên ý thức được rằng “Dù 
đang truy cầu chân lý, đang tìm kiếm Thượng Đế, 
nhưng mình vẫn còn là con người cũ – cùng bản ngã, 
cùng ham muốn, cùng khát vọng: khát vọng muốn 
làm kẻ chiến thắng, muốn được thắng trận. Mình vẫn 
không khác; sáu năm này chẳng có gì thay đổi. Đối 
tượng của ham muốn được thay đổi từ thế gian thành 
xuất thế gian, nhưng điều này có làm nên khác biệt 
gì chăng? Ham muốn vẫn là ham muốn, thế gian hay 
xuất thế gian đâu thành vấn đề. Tham ái là tham ái; 
thực tánh của nó giống nhau.”

Thấy được thực tánh của ham muốn và sự vô ích 
của nó, ngay đêm đó ngài vứt bỏ… hay nói đúng 
hơn, ham muốn tự biến mất. Đêm đó khi vầng trăng 
lên cao, một bản thể hoàn toàn tinh khôi cũng sinh 
khởi trong nội tâm của ngài: một tâm thức phi sở cầu, 
một sinh thể phi hữu ái, một con người không còn đòi 
hỏi bất cứ điều gì. Do mắt không còn bị che mờ bởi 
khói mây ái dục nữa, lần đầu tiên ngài có cái nhìn 
trực kiến. Đêm đó, cũng là đêm đầu tiên trong đời, 
ngài ngủ ngon không mộng mị, bởi một khi tham ái 
biến mất, chiêm bao cũng biến mất. Giấc mơ chỉ là 
phản ảnh của ái dục mà thôi.

Sáng sớm hôm sau trước khi bình minh ló dạng, 
ngài mở mắt nhìn trời. Không còn việc gì cần phải 
làm, mọi thứ đã hoàn tất. Không còn quan tâm đến 
thế gian cũng như xuất thế gian, ngài chỉ an trú trong 
tự tại; không còn công trình nào cần phải hoàn tất, 
ngài hoàn toàn rỗng lặng. Ngước nhìn mặt trời đang 
lên… và đấy là khoảnh khắc ngài trở thành chứng 
ngộ.

Chứng ngộ là gì? Là tuệ tri rằng ham muốn là 
phù phiếm, rằng khát vọng là bệnh hoạn. Thế rồi 
bạn bất ngờ bị ném về lại với thực tại hiện tiền. 
Sống trong hiện tại là giác ngộ. Sống bây giờ và tại 
đây là giác ngộ.

Tất cả các bạn đều là chư Phật – nhưng đang mơ 
mộng, đang ham muốn. Hãy liễu tri thực tính của 
ham muốn để xả ly tham ái.

(ngưng trích).
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**
Đức Phật đã trải nghiệm những hoàn cảnh rất 

khác biệt, từ địa vị một thái tử đến đời sống không 
nhà của một sa môn, từ yến tiệc thượng lưu đến đói 
khát suýt mất mạng vì pháp tu khổ hạnh, từ tâm 
thức của phàm nhân đến trạng thái tối thượng của 
bậc toàn giác. Đức Phật đều đã trải qua! Ngài đã 
kiên gan đến kỳ cùng để đi tới mục đích tối hậu giác 
ngộ và giải thoát. Từ kinh nghiệm xuyên suốt về 
cả thân xác lẫn tâm linh, đức Phật đem chứng ngộ 
của mình ra chỉ dạy những người đi theo ngài các 
phương pháp phù hợp với khả năng và trình độ của 
họ, để họ tự thực chứng chân lý. 

Sau khi thành đạo, bài pháp đầu tiên đức Phật 
thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như tại 
vườn Lộc Uyển đã giúp họ tức thời đắc quả A La 
Hán. Phật dạy họ nên tránh hai cực đoan: Một là 
mê đắm dục lạc thấp hèn, hai là khổ tu ép xác. Ngài 
khuyên họ nên đi theo con đường Trung Đạo do 
ngài chứng ngộ, con đường có khả năng dẫn đến 
giác ngộ, giải thoát. Ngài truyền cho họ bốn chân 
lý cao quý của cuộc đời, Tứ Thánh Đế: Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo.

Khổ và nguyên nhân đưa đến Khổ là do sự tham 
đắm, luyến ái chấp thủ vào cái ta, cái của ta. Thế nên, 
diệt trừ hoàn toàn gốc rễ và nguyên nhân của Khổ là 
Niết Bàn. Đó là sự không còn chấp trước ta, người, 
chúng sinh, thọ giả, như trong Kinh Kim Cang: “Vô 
ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô 
thọ giả tướng, đó là người giác ngộ.” Phật dạy: “Này 
các Tỳ Kheo, mỗi hành giả cần phải hiểu rõ thực tại 
của khổ, nguyên nhân đưa đến khổ, và cần phải tu tập 
trọn vẹn phương pháp diệt khổ. Đấy là điều trước đây 
ta chưa từng được nghe biết, nay ta đã khám phá, có 
khả năng đem lại pháp nhãn và trí tuệ thấy biết đúng 
như thật, nên thấu rõ bản chất mọi sự vật.” 

Chân lý thứ tư là con đường dẫn tới Niết Bàn. 
Đấy là con đường tám nhánh, Bát Chánh Đạo, là 
tám phương pháp vi diệu: Chánh Kiến, Chánh Tư 
Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. Như 
Lai đã theo con đường Bát Chánh đó và đã thực 
hiện được trí tuệ, giải thoát và an lạc.

Không phải qua suy luận siêu hình, mà đấy là 
kết quả của sự thực chứng, đấy là con đường Như 
Lai đã theo và đã chứng đắc quả vị Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Bát Chánh Đạo chính 
là Trung Đạo, vì thực hành những pháp này, hành 
giả vượt ra ngoài đời sống dục lạc lẫn khổ hạnh, 
đồng thời xa lìa được các kiến chấp cực đoan: có-
không, sinh-diệt, thường-đoạn, đồng-dị, khứ-lai… 
Từ đó buông bỏ được thái độ cố chấp. Trung Đạo 
không có nghĩa là ở giữa hai cực đoan, nhưng vượt 
lên, siêu việt cả hai, bằng cách tránh những sai lầm 
mà mỗi bên đều có. Nhờ không còn chấp thủ nên 
hành giả thoát khỏi sự trói buộc và sai khiến của 
Thập Kiết Sử: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, 
biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Khi không 
còn bị ràng buộc bởi các kiết sử, tâm hành giả trở 
nên trong sáng, do đó có được trí tuệ nhận biết thực 
tướng và thực tánh của vạn pháp. Đó chính là chân 
pháp giới, là chân lý rốt ráo để thoát khỏi phiền não 
khổ đau trong luân hồi sinh tử.

Tuệ tri được chư pháp như thị, hay tri kiến như 
thật, chính là Chánh Kiến, hay Chánh Tri Kiến, là 
mấu chốt của Bát Chánh Đạo. Sở dĩ được đặt lên 
hàng đầu, bởi Chánh Kiến giữ vai trò định hướng 
các chi phần còn lại đi đúng chánh đạo để xóa tan 
vô minh và bước vào đại giác. Theo Phật giáo, căn 
bản của Chánh Kiến là biết rõ về Khổ và con đường 
đưa đến sự đoạn diệt Khổ, tức là hiểu biết Tứ Diệu 
Đế; thấy được thực tánh Duyên Khởi của chư pháp, 
nhận thức được quy luật Nhân Quả Nghiệp Báo; 
thấy thân, thọ, tâm, pháp là vô thường, khổ, không, 
vô ngã.

Kinh tạng Pali chia Chánh Kiến thành hai loại: 
Chánh Kiến Hữu Lậu hay Chánh Kiến Tục Đế, và 
Chánh Kiến Vô Lậu hay Chánh Kiến Chân Đế. 
Chánh Kiến Hữu Lậu đưa đến đời sống đạo đức 
hướng thượng, làm phát triển thiện hạnh, tạo ra 
phước báo hữu lậu. Chánh Kiến Vô Lậu là tri kiến 
như thị của bậc giác ngộ; con đường của chư vị ở 
cấp độ siêu thế này còn gọi là Bát Thánh Đạo.

Với sự hạn chế trong khuôn khổ bài viết, cũng 
như trình độ phàm phu sơ cơ, người viết chỉ trình 
bày quan điểm chủ quan của mình về phương diện 
Tục Đế, chứ không tham vọng đi sâu vào những 
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khía cạnh tinh hoa vi diệu và thâm viễn trong giáo 
lý của đấng Thiên Nhân Sư.

Tri kiến là giản thể của “kiến văn giác tri.” 
Nghĩa là “thấy, nghe, hay, biết.” Là thuật ngữ gọi 
chung những tác dụng “thấy biết” của sáu thức khi 
sáu căn tiếp xúc với sáu trần: khi nhãn căn tiếp 
xúc với sắc trần, ta có khái niệm thấy (kiến); khi 
nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần, ta có khái niệm 
nghe (văn); khi ba căn tỷ, thiệt, thân, tiếp xúc các 
trần cảnh tương ứng của nó là hương, vị, xúc, ta có 
khái niệm cảm giác (giác); khi ý căn tiếp xúc với 
pháp trần, ta có khái niệm hiểu biết (tri). Chính 
sự phán đoán phân biệt này là thức: nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Ba thức: 
nhãn (kiến), nhĩ (văn), ý (tri) vừa biết cả trong lẫn 
ngoài, nên được gọi riêng từng phần; ba thức còn 
lại chỉ biết pháp bên ngoài nên được gọi chung là 
(giác). 

Như vậy, theo Phật giáo, thấy biết – tri kiến – 
trùm khắp Thập Bát Giới, trong đó lục căn là nội 
xứ hay chủ thể (nhân sinh quan) là sở y cho sáu 
thức giới, có công năng nhận thức sự vật; lục trần 
là ngoại xứ hay cảnh giới đối tượng nhận thức (vũ 
trụ quan); và lục thức là sự cảm thọ cũng như hình 
thành quan niệm nhận thức đối với lục trần. Lục 
Căn tương duyên với Lục Trần được gọi là Thập 
Nhị Xứ, hay Sắc Uẩn, phát sinh Lục Thức, tổng 
cộng làm mười tám lãnh vực riêng biệt của hiện 
hữu, thuật ngữ Phật giáo gọi là Thập Bát Giới, hay 
Thọ-Tưởng-Hành-Thức trong Ngũ Uẩn, khi chúng 
tương giao với nhau thì trở thành những chuỗi vận 
hành của sự sống. Ngũ Uẩn nói đến thành phần hình 
thành con người, Xứ và Giới nói đến qui trình nhận 
thức về thế giới con người.

Đối với người chưa giác ngộ, qui trình nhận 
thức bắt đầu khi lục căn tiếp xúc với lục trần (Sắc 
Uẩn) khiến lục thức sinh khởi (Thọ Uẩn). Lục thức 
ghi nhận hiện tượng mà lục căn phản ảnh về lục 
trần, ở đây là pháp trần; ngay khi ấy Tưởng Uẩn 
khởi lên để phân tích, đối chiếu với những dữ liệu 
được lưu giữ trong quá khứ và khẳng định pháp trần 
mới này là gì. Lập tức Hành Uẩn xuất hiện hướng 
dẫn thân-khẩu-ý tạo tác. Và Thức Uẩn luôn có mặt 
từ đầu đến cuối qui trình nhận thức. Nhận thức luôn 

luôn có hai thành phần: tướng phần hay cảnh là đối 
tượng, và kiến phần là chủ thể nhận thức. Theo Duy 
Thức, đối tượng nhận thức, tướng phần hay cảnh có 
ba loại: tánh cảnh, đới chất cảnh và độc ảnh cảnh.

Tánh cảnh là bản chất chân thật của tự thân thực 
tại, không bị ý thức chen vào làm cho sai lệch. Đới 
chất cảnh là hình ảnh của tánh cảnh bị ý thức điều 
chỉnh và xem đó là thực tại. Độc ảnh cảnh, hay tiền 
trần lạc tạ ảnh tử, là cảnh giới chỉ có hình ảnh chứ 
không có tánh cảnh, là ảo cảnh không có thực chất. 
Hiếm khi, thậm chí chưa bao giờ, ta có thể nhận 
thức được tánh cảnh, cảnh giới chân như. Thế giới 
mà chúng ta cứ đinh ninh là thực tại chẳng qua chỉ 
là cảnh giới được nhận biết qua đới chất cảnh, ý 
tượng, hoặc độc ảnh cảnh, ảo tượng, mà thôi. 

“Giới” nghĩa là giới hạn, còn có nghĩa là thế 
giới của chúng ta, bởi, tùy theo nghiệp lực, mỗi 
người đều thấy biết theo quan niệm riêng của mình, 
do đó, có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu thế 
giới. Đấy chính là thế gian – thế là dời đổi, gian là 
hạn cuộc – thế giới hiện tượng, thế giới của sự biến 
hoại. Người có tri kiến thanh tịnh là người hiểu biết 
toàn triệt về bản chất và sự vận hành của thế gian 
được xưng tụng là Thế Gian Giải, một trong mười 
hai hồng danh của đức Phật.

Nhìn tri kiến theo góc độ Xứ và Giới, ta có thể 
hiểu rõ thêm lý do tại sao Chánh Kiến được đặt lên 
hàng đầu. Thế giới hiện tượng mà chúng ta nhận 
biết chẳng qua chỉ là sản phẩm của sự phân biệt 
của tri giác. Và yếu tố hình thành nên tri giác của 
con người chính là sự tương duyên tương tác giữa 
căn-trần-thức, hay Thập Bát Giới, hay thế giới mà 
chúng ta đang sống trong đó. Vạn pháp đều là hệ 
quả của quá trình tương tác lẫn nhau trong dòng 
tâm-ý-thức này. 

 Tùy theo hoàn cảnh, căn cơ, phước báu, nghiệp 
lực khác nhau mà mỗi người nhận biết hiện tượng 
một cách khác nhau, nên tùy nghiệp chiêu cảm khác 
nhau. Kiến thức là sự tích lũy hiểu biết từ học hỏi và 
huân tập trong đời sống hàng ngày và trong quá khứ 
qua ái lực của nghiệp báo, còn gọi là nghiệp thức. 
Nghiệp thức là những suy tư, nghĩ tưởng, phân biệt, 
so sánh, ham muốn… được lặp đi lặp lại qua thân-
khẩu-ý lâu đời nên trở thành tập quán, hay thiên 
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kiến, và chính thiên kiến khi tích tụ đủ năng lực, 
quay lại sai khiến chúng ta. Nghiệp thức là mây mù 
ngăn che mặt trời chân tánh, nên không có Chánh 
Kiến thì đám mây càng dầy, vô minh càng đặc, 
khiến ta chỉ thấy được ảo tướng, chứ không thể nhìn 
ra chân thật tánh của thực tại.

Theo Trung Quán, vô minh là trạng thái tâm-ý-
thức bị thiên kiến thống trị nên tự mình dựng lên ảo 
giới thường hằng lý tưởng, xa rời thực tại. Vô minh là 
sự lầm lẫn và u mê về bản chất của thực tại, như thế, 
vô minh cũng chính là Tà Kiến. 

Tà kiến là những kiến thức sai lầm, những hiểu 
biết vô căn cứ, khiến ta lạc lối vào tà đạo. Tà kiến 
đưa ta đến tà hạnh, và tà hạnh là nguyên do gây ra 
khổ đau phiền não cho chính bản thân ta cũng như 
người khác. Từ tà kiến nảy sinh ra các pháp bất thiện 
làm cản trở con đường đi tới giải mê khai ngộ. Kinh 
Phạm Võng kể ra sáu mươi hai tà kiến, nhưng ở đây, 
xin chỉ sơ lược một số tà kiến quan trọng mà chúng 
ta hay dễ mắc phải.

Ngã Kiến: Nhận thấy trong thân tâm do ngũ 
uẩn giả hợp có một “cái Tôi” tuyệt đối thực hữu và 
thường hằng bất biến, cũng là thân kiến. Chấp vào 
cái Tôi này là ngã chấp, yêu thích cái Tôi này là ngã 
ái. Ngã kiến là tà kiến tệ hại nhất, bởi quan niệm 
“Tôi” và “của Tôi” sai lạc này mà nhân loại phải bị 
đắm chìm trong đau khổ, con người giành giật chém 
giết lẫn nhau, gây nên hận thù xung đột lẫn nhau. 
Ngã kiến cũng là tà kiến đi ngược lại thuyết Vô Ngã 
và Duyên Khởi của Phật. Không có gì sai khi dùng 
những danh xưng “tôi”, “nó”, “linh hồn”, “cá nhân” 
v.v… trong quy ước Tục Đế, nhưng, các danh từ 
này không thực hữu trong Chân Đế.

Phủ Nhận Nhân Quả Nghiệp Báo: Người không 
tin vào luật nhân quả sẽ rất nguy hiểm cho xã hội 
và môi trường, bởi họ tiếp tục làm điều sai quấy mà 
không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Đức Phật khẳng định, 
“Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. 
Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp 
là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ tạo, thiện hay ác, ta 
sẽ thừa tự nghiệp ấy”. Tục ngữ có câu “Ai gieo gió ắt 
sẽ gặt bão”. Chắc chắn nghiệp quả, chẳng chóng thì 
chầy, sẽ xảy đến.

Biên Kiến: Cố chấp một bên nên không thuận 
với Trung Đạo. Người có đầu óc Biên Kiến thường 
lọt vào một trong hai cực đoan: Thường Kiến hoặc 
Đoạn Kiến. Người chấp vào Thường Kiến tin nơi 
sự trường tồn bất diệt. Họ quan niệm rằng có một 
linh hồn bất tử chuyển di từ thân thể này sang thân 
thể khác, hoặc vĩnh viễn lên thiên đàng hay xuống 
địa ngục. Người chấp vào Đoạn Kiến cho rằng khi 
chúng ta chết là hết, không còn gì để nói, không 
nhân quả luân hồi, không quả báo thiện ác.

Hoặc chấp vào hai cực đoan: Hữu Kiến – ý kiến 
cố chấp cho rằng vạn pháp là thực hữu. Vô Kiến – ý 
kiến cố chấp cho rằng vạn pháp là không thực hữu. 

Giới Cấm Thủ Kiến: Cố bảo thủ quan niệm 
về giới luật một cách quá câu nệ về hình thức. Cố 
chấp trì những giới cấm, điều răn, nghi lễ phi lý, vô 
nghĩa, cũng như không lợi ích gì cho mình và cho 
người khác.

Kiến Thủ Kiến: Khư khư chấp chặt vào quan 
điểm nhận thức của mình và chống lại sự thay đổi; 
tự nhận ý kiến của mình là đúng hơn hết, sở đắc của 
mình là hay hơn hết.

Nói chung, tất cả mọi thiên kiến làm trở ngại 
cho con đường đưa đến giác ngộ giải thoát, làm cho 
mình và người khác mất an lạc hạnh phúc, đều là 
tà kiến. Tà Kiến khởi sinh tà hạnh mà hệ quả của 
nó là gây khổ đau phiền não cho chính bản thân và 
tha nhân. Lý Duyên Khởi dạy: “cái này sinh thì cái 
kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt.” Do đó, hễ Tà 
Kiến sinh thì tà Tư Duy sinh, tà Tư Duy sinh thì tà 
Ngữ sinh… dẫn theo một loạt cho đến tà Định. Như 
vậy, tà kiến sinh thì ác hạnh sinh, thiện hạnh diệt; 
Tà Kiến diệt thì ác hạnh diệt, thiện hạnh sinh.

Tà Kiến tức là không có Chánh Kiến. Thế nên, 
khi thấy, hiểu và dẹp bớt được Tà Kiến, tự nhiên 
Chánh Kiến sẽ trong sáng, sẽ sinh khởi lên mạnh mẽ. 
Tuệ tri không phải là kiến thức suông, mà là sự hiểu 
biết trọn vẹn qua pháp Giải Tín Hành Chứng. Có 
hiểu biết mà thiếu thực hành chỉ củng cố Tà Kiến, 
có thực hành mà không hiểu biết chỉ tăng trưởng Vô 
Minh. Thậm chí nếu có thuộc lòng tam tạng kinh 
điển, mà lòng chưa vơi bớt tham, sân, si, mạn, nghi, 
thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, 
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có nghĩa là ta vẫn còn Vô Minh nặng nề. Muốn bớt 
Vô Minh, ta phải tu tập và xây dựng Chánh Kiến.

Kiến thức rất cần thiết cho đời sống, đặc biệt là đời 
sống văn minh vật chất hiện đại, nhưng, nếu không 
có Chánh Kiến, ta sẽ không biết thu thập thông tin 
nào hữu ích cho mình cho người, mà, ngược lại, còn 
tích lũy những dữ liệu làm tăng thêm Tà Kiến. Kiến 
thức “trà dư tửu hậu” là những hiểu biết chỉ mang đến 
cho ta Kiến Hoặc và Tư Hoặc mà thôi. 

Kiến Hoặc còn gọi là Kiến Chướng, Kiến Phiền 
Não, Trí Chướng, Sở Tri Chướng, là những chướng 
ngại do hiểu biết sai lạc cơ bản về bản chất thực 
tại, làm che lấp cảnh giới sở tri, nên ngăn ngại việc 
phát sinh Chánh Kiến. Đấy là những kiến thức, 
quan niệm, quan điểm, tư tưởng mê lầm thuộc về Lý 
chướng ngại, gồm có: thân kiến, biên kiến, tà kiến, 
kiến thủ, giới cấm thủ. Sở Tri Chướng lấy Pháp 
Chấp làm căn bản, do đó, nó là nguồn gốc sinh khởi 
Vọng Tưởng. Năm phiền não này tuy lanh lợi vi tế, 
biến hiện nhanh chóng, nhưng dễ diệt trừ, nên được 
nhà Phật gọi chúng là Ngũ Lợi Sử.

Tư Hoặc hay Phiền Não Chướng, là ý thức Chấp 
Trước dấy lên khi ngũ căn tham đắm nặng nề nơi 
ngũ trần. Tư Hoặc là Sự chướng ngại, lấy Ngã Chấp 
làm căn bản, nên là gốc của các phiền não: tham, 
sân, si, mạn, nghi. Các căn bản phiền não này là 
những bản năng đã có sẵn khi sinh ra nên còn được 
gọi là Câu Sinh Phiền Não. Đấy là những phiền não 
thô trọng biến hiện chậm chạp, nhưng rất khó trừ 
diệt, còn được gọi là Ngũ Độn Sử.  

Kiến Hoặc và Tư Hoặc còn được gọi chung là 
Kiến Tư Hoặc, là hai loại mê lầm, cũng là hai loại 
chướng ngại  – Sở Tri Chướng và Phiền Não Chướng 
– đưa đến mười triền phược có tên Thập Kiết Sử mà 
chúng ta đã đề cập ở phần trên.

Tóm lại, vì Ngã Chấp và Pháp Chấp, hay vì tâm 
Chấp Trước và Vọng Tưởng làm màn Vô Minh che 
lấp mặt trời Chân Tánh, nên chúng ta cứ sống mãi 
trong đêm đen ảm đạm cuộc đời. Như thế, nếu đoạn 
được Vọng Tưởng và phá được Chấp Trước, có 
nghĩa là ta có thể làm tan Vô Minh để Chánh Kiến 
hiển lộ. Khi có Chánh Kiến, khi có tri kiến chân 
chánh, thì nói năng suy nghĩ hành động sẽ đi theo 
một cách chân chánh. Chánh Kiến chính là thanh 

gươm trí tuệ chặt đứt mười xiềng xích, Thập Kiết 
Sử, đã trói buộc, đã sai khiến, đã bắt chúng ta phải 
trầm luân trong bể khổ của thế giới ta bà. Chánh 
Kiến chính là thần thông có đủ năng lực chuyển hóa 
thế gian đau khổ thành thế giới an lạc.

Bát Chánh Đạo là một trong bảy hành phẩm 
trong Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, hay còn gọi là 
Tam Thập Thất Bồ Đề Phần, nên nếu tu tập bất kỳ 
một chi phần nào của Bát Chánh Đạo, thì ba mươi 
sáu chi phần còn lại sẽ là pháp hỗ trợ cho hành giả 
trên đường đạt đến trạng thái tỉnh thức. Vì vậy, khi 
chú tâm vào việc tu tập để phát triển Chánh Kiến, 
chúng ta, không ít thì nhiều, cũng nhờ vào các trợ 
pháp khác. Do đó, khi Chánh Kiến tăng trưởng, thì 
những pháp môn khác cũng được tăng trưởng theo. 

Một trong những điều nhân bản trong Đạo Phật 
là quan điểm “đến để mà thấy, chứ không phải đến 
để mà tin.” Niềm tin thật sự không cần thiết khi 
người đó đã thấy. Đức Phật khuyến khích ta phải 
thấy và hiểu rõ rồi hãy tin, sau đó mới bắt đầu hành 
trì và thực chứng. Vì Phật giáo không có tín điều, nên 
hoài nghi không phải là một tội lỗi, trái lại, còn được 
khích lệ. Bởi còn nghi vấn là còn chưa liễu giải được 
vấn đề; như thế, khi hành trì với tâm nghi pháp, thì 
không thể thực chứng được. Trong Kinh Tăng Chi 
Bộ, đức Phật dạy những người thuộc bộ tộc Kalama 
ở Kesaputta như vầy: “Này các Kalama, chớ có tin 
vì nghe lời thuật lại, chớ có tin vì theo truyền thống, 
chớ có tin vì nghe những lời đồn. Đừng để bị dẫn dắt 
bởi uy quyền của kinh điển, bởi luận lý siêu hình, 
hay bởi sự xét đoán bề ngoài. Đừng để bị lôi cuốn bởi 
những gì có vẻ đáng tin, bởi thích thú trong những 
quan niệm võ đoán, hay bởi ý nghĩ ‘Đây là thầy ta’ 
... Nhưng này các Kalama, khi nào các người tự mình 
biết rằng các pháp ấy là thiện, là tốt, được người có 
trí tán thán, các pháp này nếu được chấp nhận và thực 
hiện thì sẽ đem lại hạnh phúc và an lạc.” 

Chứng ngộ và giải thoát là mục tiêu tối hậu, 
nhưng không hẳn là chân lý duy nhất trong Phật 
giáo. Điều căn bản là, nếu trong đời sống thế gian 
bình thường, chúng ta biết lắng nghe-suy ngẫm-
chỉnh sửa – Văn-Tư-Tu – tâm ý chính mình qua 
thân-khẩu-ý – Giới-Định-Tuệ – để từng chút một, 
hiểu rõ hơn đâu là thiện pháp, đâu là ác pháp, thì 
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Tà Kiến dần dần sẽ giảm đi và Chánh Kiến sẽ bừng 
sáng. Được như thế, dù phải đối diện với nỗi thăng 
trầm bất ý của cuộc sống, ta vẫn có thể tìm thấy an 
lạc và hạnh phúc. Thứ hạnh phúc nội tại đích thực, 
không phải là hạnh phúc vọng tưởng của thế gian.

Xin trích một đoạn trong bài kinh Kalama để 
thay lời kết luận cho bài viết này:

Đức Phật giảng rằng một “vị Thánh đệ tử ly 
tham, ly sân, ly si” sống tỉnh giác, chánh niệm, an 
trú và tỏa rộng tâm vô lượng Từ, Bi, Hỷ, Xả bao 
trùm toàn thế giới. Với tâm thanh tịnh, không oán 
thù, không ác hại như vậy, vị ấy có được “bốn sự an 
ổn” ngay bây giờ và tại nơi đây: 

Nếu có đời sau và nếu có kết quả dị thục do các 
nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, vị 
ấy sẽ sinh vào cõi thiện lành.

Nếu không có đời sau và nếu không có kết quả 
dị thục, vị ấy vẫn sống tự tại và an lạc tại đây và 
ngay bây giờ.

Nếu có quả xấu trổ ra bởi nghiệp ác, vị ấy không 
chịu quả xấu.

Và, nếu quả xấu không trổ bởi nghiệp ác, cũng 
không ảnh hưởng gì đến vị ấy vì ý nghĩ lẫn hành 
động của vị ấy đều trong sạch.”

Thưa quý bạn,

Bài viết này chỉ là những giáo lý học hỏi từ các 
kinh sách và bài giảng của chư vị Tôn Túc, rồi sắp 
xếp lại theo thiển kiến chủ quan, chứ người viết 
không đủ khả năng luận bàn về lãnh vực thâm viễn 
này, cũng như không dám đưa ra phương cách tu 
tập nào cả.

Dù hết sức cố gắng, người viết đã không đủ sức 
trình bày vấn đề ngắn gọn và sáng sủa hơn. Rất 
mong được bạn đọc rộng lượng châm chước, góp 
ý sửa sai những khiếm khuyết và yếu kém của người 
viết. Xin chân thành đa tạ.

Om muni muni mahamuni shakyamuni svaha.
Trung Đạo Am, Conroe, Texas

Cuối năm Tân Sửu, 2021
 Nguyễn Diệu Thắng

Lê giang trần

Thắp Đời Tôi Lên Soi

Hít chút khoảnh khắc nhàn
Khóa hẹp lại không gian
Không nhìn chim bạt ngàn
Nhìn quanh màu nắng sớm

Thả hồn vô tư lự
Né đường về quá khứ
Tránh ngã ba tương lai
Tình nào rụng bay bay...

Cười nhạo hỏi như triết
Hoa hồng nở đẹp thiệt
Tâm thức nhìn ung dung
Chân nhịp giò tán thưởng

Thả lòng lỏng tâm trí
Tô hồng lên sầu mị
Tô xanh lên ý nghĩ
Vàng tươi lên ái hỉ

Trăng mười sáu khuya dậy
Lòng vun sông nước đầy
Thanh tao đêm táy máy
Thắp đời tôi lên soi

Trăng đầu Xuân tươi đào
Lộng tôi vào phương khách
Lồng gương hay chiêm bao?
Quê nhà rơi đâu mất!!

Đời dần bớt vị đường
Giảm cay hạn chế đắng
Thừa buồn tăng tóc trắng
Nhiều mặn héo da nhăn!

Thể lực mất thăng bằng
Tuổi tác thưởng bonus
Trời biếu người bạn đường
Phật tặng bằng hữu tốt

Vui cả ngày mở nhạc
Chuột lắt núp xẹt qua. tranh

Đinh Trường Chinh
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P art of a series of teachings 
on the text The Essence 
of a Human Life: Words 

of Advice for Lay Practitioners 
by Je Rinpoche (Lama 
Tsongkhapa):
 • Realizing the danger we’re in 
and turning to reliable guides

 • Understanding that the 
Dharma is the real refuge

 • The analogy of the doctor, the 
patient (that’s us), the nurses 
to help us, and the medicine

Where we are in the text is,
- We’ve thought about our 

precious human life and its 
benefi ts

- The diffi  culty of getting it
- How it doesn’t last forever, 

so better not to waste it, because 
we’re going to die

- At the time we die the only 
thing we take with us is our karma 
and our mental habits

Since karma is very powerful, 
karma will throw us into another 
life and will also infl uence what 
we become, what our habits are, 
what environment we’re in, what 
happens to us in our future lives.

Seeing this situation, and 
realizing the danger in it because 
when we do some introspection 
we see that we’ve created a lot 
of negativities in this life, let 
alone in previous lives, so many 
previous lives when we haven’t 

even met the Dharma, imagine 
the negativities we’ve created in 
them, when even this life when 
we’ve met the Dharma we’ve 
created so much negativity. Then 
we become quite concerned and 
we realize we need some help, 
we need some guidance, we need 
support. So then we turn to the 
Three Jewels of refuge.

The Dharma is the real refuge. 
The Dharma Jewel is the true 
cessations and true paths. When 
we can actualize those in our 
mind, then our mind is liberated. 
When our mind becomes the 
Dharma Jewel, then that’s 
liberation. We have become the 
Dharma Jewel. That’s why the 
Dharma is the real refuge that we 
turn to, because that’s the one we 
actualize.

When we actualize the 
Dharma we become a Sangha 
member, and then as we practice 
and purify our mind even more 
we become the Buddha.

In terms of actualizing the 
three refuges, fi rst we become the 
Dharma Jewel, the Sangha Jewel, 
the Buddha Jewel.

Those are the resultant three 
refuges. What we need to do 
in order to actualize those is 
we need to take refuge fi rst in 
the causal three refuges, the 
Buddha, Dharma, and Sangha 

that at the moment are external 
to us. Because if we already had 
realized the Buddha, Dharma, 
and Sangha inside of us, then 
we would already be free. So 
we need to start by taking refuge 
in the Dharma that is external, 
the Sangha members, and the 
Buddha Jewel.

Here the analogy is often 
given—and I think it’s a very 
good analogy, and the more we 
can really get this analogy into 
our head, the better it helps us—
is we’re like a patient, somebody 
who’s sick. Our disease is 
samsara. We go to the Buddha, 
who is like the doctor, and the 
Buddha gives us a diagnosis and 
says, “You’re suff ering from the 
fi rst noble truth (true dukkha) 
and the causes, the “spiritual 
virus,” that’s causing all of this 
(true origins) is rooted in the 
chief “spiritual virus,” which is 
ignorance. So you need to take 
the medicine, which is the true 
path to gain the realizations of 
the path, specifi cally the wisdom 
realizing emptiness, and that will 
lead you to a state of health, which 
is true cessations, the cessations 
of all the dukkha and its causes.

The Buddha diagnoses the 
illness, prescribes the Dharma 
as the medicine to take. Being 
limited beings, we get the 
prescription and then we get the 

Causal and Resultant Refuge1

Thubten Chodron
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pills (if we’re lucky), we go to 
the pharmacy, we get the pills, 
but we forget how to take them. 
One blue in the morning, two 
pink in the afternoon, half a tab 
of the green one in between…. 
We need help. The Sangha is like 
the help, the people who help us 
take the medicine, who crush it 
up and mix it with the Abbey’s 
applesauce, and put it in the 
spoon and go “open wide,” and 
helps us take the medicine.

We need all Three Jewels 
to help us, because otherwise 
sometimes we don’t…. We’re 
suff ering, but we don’t go to the 
doctor, we’re too lazy. Or we 
don’t go to the doctor because 
we’re actually afraid the doctor is 
going to tell us we’re sick. Even 
though we know we’re sick, we 
don’t really want to know. We 
want to keep pretending we’re 
okay, so we don’t even want to 
go to the doctor. So we don’t 
go to Dharma class, we don’t 
ask spiritual questions at all. 
Sometimes we go, we get the 
prescription for the medicine, we 
say, “That’s nice,” stuff  it in the 
bottom of whatever we happen to 
be carrying, and forget about it. 
So we go to Dharma class, “Oh 
that’s very nice,” go home, forget 
about the Dharma. Don’t practice 
at all.

Sometimes we keep the 
prescription with us. We put it on 
the refrigerator with a magnet on 
top, but we don’t go fi ll it. That’s 
like you went to class, you got 
the Dharma books, you bring the 
Dharma books home, but you 
don’t read them, and you don’t 
go back to class.

Or sometimes you go and 
get the medicine, you fi ll the 
prescription, and you put it there 
right on your nightstand, and you 
don’t take it. Because, “I don’t 
know, those pills look so pretty, 
but they probably don’t taste so 
good. So I’ll just look at them, 
that’ll make me feel better.” 
That’s like we have our altar, we 
have our Dharma books, we have 
notebooks full of notes. We never 
read any of them. We never sit 
down on the cushion. We have all 
the medicine, but we don’t take 
it, so we don’t get well.

Then enters the nurse, one 
of your Dharma friends, who 
says, “You know, you’re looking 
worse than you did before.” And 
we go, “Oh no, I’m feeling fi ne, 
everything’s great.” And your 
friend kind of keeps bugging 
you and says, “You know, you’re 
temper’s worse, and everybody 
sees that,” and fi nally succeeds 
in convincing us that we need to 
take the medicine. And so this 
kind friend (that is the Sangha), 
knowing that we don’t even 
want the applesauce, we’re too 
good for the medicine crushed 
in the applesauce, it has to be 
mixed in chocolate pudding. 
The Sangha makes the medicine 
really digestible, mixing it in 
the chocolate pudding, plays 
zoom, and then gives us a piece 
of chocolate cake (like a kitty 
treat) at the end for taking our 
medicine. And then we start to 
get well.

But we’ve got to take that 
medicine. Otherwise it just 
doesn’t happen. And the thing is 
the Buddha, Dharma, and Sangha 

can help us, but even if they put 
the medicine in our mouth, we 
still have to swallow it. Nobody 
can swallow it for us. We have to 
do that ourselves. This is where 
personal responsibility comes 
in. We’re in a predicament, 
others help us, but we have the 
responsibility to do our part. 
Otherwise, the time of death 
comes, we’ve been miserable 
our whole lives, but we have 
a beautiful altar and tons of 
Dharma books, and even more 
notebooks fi lled with notes, and 
even computer fi les with all the 
theses that Jeff rey sent us, all the 
books on computer fi les, PDFs of 
everything…  Haven’t read any 
of them, haven’t practiced any of 
them. We just look at our altar, 
and we tell our friends, “Look at 
our beautiful altar. And there’s 
a picture of me with the guru. 
Don’t we look good together. 
And he signed it.” And our little 
bit kind of puff ed up. “He not 
only signed it, but he dedicated it 
to me so it has my name on it.” 
But we’re lying in our bed dying, 
and what good does that picture 
do us? Zero. Because what really 
helps us at the time of death is 
our practice. So death is the real 
test of our practice. And since we 
can’t escape death, we’d better 
practice.

(Endnotes)
1 Causal and resultant refuge in Essence of a 

Human Life by Venerable Thubten Chodron:
https://thubtenchodron.org/2015/09/
guides-three-jewels/
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Đ ây là một phần của loạt 
bài giảng trong văn bản 
về Bản Chất của một 

Đời Người: Những Lời khuyên 
dành cho Cư Sĩ của Je Rinpoche 
(Lama Tsongkhapa):

* Nhận ra mối nguy hiểm mà 
chúng ta đang gặp phải và hướng 
đến sự chỉ dẫn đáng tin cậy

* Hiểu rằng Pháp là sự quy y 
(nương tựa) thực sự

* Sự tương quan giữa bác sĩ, 
bệnh nhân (đó là chúng ta), y tá 
để giúp chúng ta và thuốc men

Chúng ta đang ở phần nào 
trong văn bản,

- Chúng ta đã nghĩ về đời 
sống con người quý báu và những 
lợi ích của nó

- Khó khăn của sự đạt được 
nó

- Hiểu thế nào về đời sống 
không hiện hữu mãi mãi, vì vậy 
tốt hơn đừng lãng phí nó, bởi vì 
chúng ta rồi sẽ chết

- Vào thời điểm chúng ta chết 
điều duy nhất mà chúng ta mang 
theo là nghiệp và thói quen tinh 
thần của chúng ta.

Vì nghiệp lực rất mạnh, 
nghiệp sẽ ném chúng ta sang một 
cuộc sống khác và cũng sẽ ảnh 
hưởng đến việc chúng ta trở thành 
gì, thói quen của chúng ta là gì, 
chúng ta đang ở trong môi trường 
nào, điều gì sẽ xảy ra cho chúng 

ta trong cuộc sống tương lai của 
mình.

Nhìn thấy tình huống này, và 
nhận ra sự nguy hiểm trong đó 
bởi vì khi chúng ta thực hiện sự 
quán sát nội tâm, chúng ta thấy 
rằng chúng ta đã tạo ra rất nhiều 
điều xấu ác trong kiếp này, huống 
chi là kiếp trước, rất nhiều kiếp 
trước khi mà chúng ta còn chưa 
gặp được Pháp, hãy tưởng tượng 
những điều xấu ác mà chúng ta đã 
tạo ra trong những kiếp đó, ngay 
cả kiếp này khi chúng ta gặp được 
Pháp chúng ta đã tạo ra quá nhiều 
điều xấu ác. Sau đó, chúng ta lại 
trở nên khá lo lắng và chúng ta 
nhận thấy mình cần sự trợ giúp, 
chúng ta cần sự hướng dẫn, chúng 
ta cần sự hỗ trợ. Vậy thì chúng ta 
hướng đến sự Quy Y Tam Bảo 
(hay nương tựa vào Tam Bảo).

Pháp là nơi quy y (nương tựa) 
thực sự. Pháp Bảo là sự chấm dứt 
chân chính và là con đường chân 
chính. Khi chúng ta có thể hiện 
thực hóa những điều đó trong tâm 
trí của mình, thì tâm trí của chúng 
ta sẽ được giải thoát. Khi tâm 
trí của chúng ta trở thành Pháp 
Bảo, thì đó chính là sự giải thoát. 
Chúng ta đã trở thành Pháp Bảo. 
Đó là lý do tại sao Pháp là nơi 
nương tựa thực sự mà chúng ta 
hướng đến, bởi vì đó là nơi chúng 
ta hiện thực hóa.

Khi chúng ta thực chứng 
Pháp, chúng ta trở thành là một 
thành viên của Tăng Đoàn, và khi 
chúng ta thực hành và thanh lọc 
tâm trí của mình, chúng ta càng 
gần trở thành Phật hơn.

Về phương diện hiện thực hóa 
Tam Bảo, trước hết chính chúng 
ta trở thành Pháp Bảo, Tăng Bảo, 
Phật Bảo.

Đó là kết quả của ba sự quy 
y (hay nương tựa). Điều chúng ta 
cần làm để hiện thực hóa những 
điều đó là trước tiên chúng ta 
cần phải quy y (nương tựa) trong 
ba nhân duyên là Phật, Pháp và 
Tăng mà hiện tại đang ở bên 
ngoài chúng ta. Bởi vì nếu chúng 
ta đã nhận ra Phật, Pháp và Tăng 
ở bên trong, thì chúng ta đã được 
giải thoát rồi. Vì vậy, chúng ta 
cần phải bắt đầu bằng việc quy y 
(nương tựa) Pháp bên ngoài, các 
thành viên của Tăng Đoàn, và 
Phật Bảo.

Ở đây, phép tỷ dụ được đưa 
ra — và tôi nghĩ đó là một phép 
tỷ dụ rất hay và chúng ta càng 
thực sự hiểu được phép tỷ dụ này 
trong đầu thì nó càng giúp chúng 
ta hiểu biết nhiều hơn — chúng 
ta giống như một bệnh nhân, 
một người bị bệnh. Căn bệnh của 
chúng ta là sinh tử. Chúng ta đến 
gặp Đức Phật, ngài như là vị bác 
sĩ, và Đức Phật cho chúng ta một 

Nhân và Quả của Sự Quy Y
Thubten Chodron •  Minh Chánh dịch
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sự chẩn đoán và nói, “Bạn đang 
bị đau khổ như chân đế thứ nhất 
(Khổ Đế) và nguyên nhân của 
khổ đau, “virus (độc trùng truyền 
nhiễm) tâm linh”, gây ra tất cả các 
khổ đau này Tập Đế (chân đế thứ 
hai) bắt nguồn từ “virus tâm linh”, 
đó là sự vô minh. Vì vậy, bạn cần 
phải dùng thuốc, đó là con đường 
đích thực (Đạo Đế) để đạt được sự 
chứng ngộ, cụ thể là trí tuệ nhận ra 
tánh không, và điều đó sẽ đưa bạn 
đến một trạng thái khỏe mạnh, đó 
là sự chấm dứt thực sự (Diệt Đế), 
sự chấm dứt của tất cả các khổ đau 
và nguyên nhân tạo ra nó.

Đức Phật chẩn đoán bệnh, 
cho toa thuốc Pháp để làm thuốc 
uống. Là chúng sinh hữu hạn, 
chúng ta nhận được toa thuốc 
và sau đó chúng ta đi mua thuốc 
(nếu chúng ta may mắn), chúng 
ta đến hiệu thuốc, chúng ta nhận 
được những viên thuốc, nhưng 
chúng ta lại quên cách uống. 
Một màu xanh vào buổi sáng, hai 
màu hồng vào buổi chiều, một 
nửa viên màu xanh lá cây giữa 
hai buổi… Chúng ta cần sự giúp 
đỡ. Tăng Đoàn như là sự giúp đỡ, 
những người giúp chúng ta lấy 
thuốc, họ nghiền nát nó và trộn 
với nước táo xay của Abbey, cho 
vào muỗng và “mở rộng miệng” 
và giúp chúng ta uống thuốc.

Chúng ta cần cả Tam Bảo để 
giúp chúng ta, bởi vì nếu không 
thì đôi khi chúng ta không làm… 
Chúng ta đang đau khổ, nhưng 
chúng ta không đi khám bệnh, 
chúng ta quá lười biếng. Hoặc 
chúng ta không đến gặp bác 
sĩ vì chúng ta thực sự sợ bác sĩ 
nói với chúng ta rằng chúng ta 

đang bị bệnh. Mặc dù chúng ta 
biết mình bị bệnh, nhưng chúng 
ta không thực sự muốn biết. 
Chúng ta muốn tiếp tục giả vờ 
rằng chúng ta không sao, vì vậy 
chúng ta thậm chí không muốn 
đi khám bệnh. Vì vậy, chúng ta 
không đến lớp học Pháp, chúng 
ta không đặt những câu hỏi về 
tâm linh. Đôi khi chúng ta đi, 
chúng ta nhận được toa thuốc, 
chúng ta nói, “Tốt lắm,” rồi nhét 
nó vào đáy của bất cứ thứ bọc gì 
chúng ta tình cờ mang theo và 
quên nó đi. Vì vậy, chúng ta đến 
lớp học Pháp, “Ồ, rất hay,” rồi về 
nhà, quên đi Pháp. Không đem ra 
thực hành gì cả.

Đôi khi chúng ta giữ toa 
thuốc bên mình. Chúng ta gắn 
nó lên cửa tủ lạnh với một miếng 
nam châm ở trên, nhưng chúng ta 
không lấp đầy nó. Điều đó giống 
như bạn đến lớp, bạn nhận sách 
Pháp, bạn mang sách Pháp về 
nhà, nhưng bạn không đọc và bạn 
không quay lại lớp học Pháp.

Hoặc đôi khi bạn đi lấy thuốc, 
bạn điền vào toa thuốc, và bạn đặt 
nó ở đó ngay trên tủ đầu giường 
của bạn, và bạn không uống nó. 
Bởi vì, “Tôi không biết, những 
viên thuốc đó trông rất đẹp, 
nhưng có lẽ chúng không ngon 
ngọt cho lắm. Vì vậy, tôi sẽ chỉ 
nhìn vào chúng, điều đó sẽ khiến 
tôi cảm thấy khỏe hơn.” Điều đó 
giống như chúng ta có bàn thờ, 
chúng ta có sách Pháp, chúng ta 
có vở ghi chép đầy đủ. Chúng ta 
chưa bao giờ đọc bất kỳ quyển 
sách, hay vở ghi chép trong số 
sách vở đó. Chúng ta không 
bao giờ ngồi xuống đệm tọa cụ. 

Chúng ta có tất cả các loại thuốc, 
nhưng chúng ta không uống, vì 
vậy chúng ta không khỏe.

Sau đó, khi gặp y tá, một trong 
những người bạn đạo của bạn, 
người này nói, “Bạn biết đấy, bạn 
trông tệ hơn trước đấy.” Và chúng 
ta lại tiếp, “Ồ không, tôi cảm thấy 
ổn, mọi thứ đều tuyệt vời.” Và 
người bạn lại cứ làm phiền bạn 
và nói, “Bạn biết đấy, bạn nóng 
nảy hơn, và mọi người đều thấy 
điều đó,” và cuối cùng đã thành 
công trong việc thuyết phục rằng 
chúng ta cần phải uống thuốc. Và 
vì vậy người bạn tốt bụng này (đó 
là Tăng Đoàn), biết rằng chúng ta 
thậm chí không muốn uống nước 
táo xay, chúng ta sẽ thấy dễ uống 
thuốc được nghiền trong nước 
táo xay, mà được trộn trong bánh 
bông lan sô-cô-la. Tăng Đoàn 
làm cho thuốc thực sự dễ uống dễ 
tiêu hóa, trộn nó trong bánh bông 
lan sô-cô-la, làm phồng to, và sau 
đó đưa cho chúng ta một miếng 
bánh sô-cô-la (giống như món ăn 
cho mèo con) để uống thuốc cho 
dễ. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu 
khỏe lại.

Nhưng chúng ta cần phải 
dùng loại thuốc đó. Nếu không, 
nó sẽ không xảy ra. Và có điều 
là Phật, Pháp, Tăng có thể giúp 
chúng ta, nhưng dù họ có bỏ 
thuốc vào miệng chúng ta thì 
chúng ta cũng cần phải nuốt 
xuống. Không ai có thể nuốt 
giúp cho chúng ta. Chúng ta phải 
tự mình làm điều đó. Đây là lúc 
trách nhiệm cá nhân phải làm. 
Chúng ta đang ở trong tình trạng 
đau khổ khó khăn, những người 
khác giúp chúng ta, nhưng chúng 
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ta phải có trách nhiệm thực hiện 
phần việc của mình. Nếu không, 
thời điểm cái chết đến, chúng ta 
đã khốn khổ cả đời, nhưng chúng 
ta có một bàn thờ đẹp đẽ và hàng 
tấn sách Pháp, hơn nữa những 
cuốn vở ghi chép đầy những ghi 
chú, và thậm chí cả những tập bản 
tin máy tính với tất cả những luận 
văn mà Jeffrey đã gửi cho chúng 
ta, tất cả sách trên máy tính, bản 
in PDF đủ mọi thứ… Chưa đọc 

bất kỳ điều nào trong số sách vở 
đó, chưa thực hành bất kỳ điều 
nào trong số đó. Chúng ta chỉ 
ngắm nhìn lên bàn thờ, và chúng 
ta nói với bạn bè rằng, “Hãy nhìn 
lên bàn thờ đẹp của chúng tôi đây. 
Và có một bức ảnh của tôi chụp 
với vị đạo sư. Trông chúng tôi 
chụp hình chung có đẹp không? 
Và ngài đã ký vào bức hình đó”. 
Và một lát của chúng ta lại khoa 
trương. “Ngài không những ký 

tên vào đó,  mà còn viết tên tôi 
trên đó.” Nhưng chúng ta đang 
nằm trên giường sắp chết, và bức 
ảnh đó có ích gì cho chúng ta? Số 
không. Bởi vì điều thực sự giúp 
ích cho chúng ta vào lúc chết 
chính là sự thực hành của chúng 
ta. Vì vậy, cái chết là thử thách 
thực sự cho việc thực hành của 
chúng ta. Và vì chúng ta không 
thể thoát khỏi cái chết, chúng ta 
nên thực hành tu tập thì tốt hơn./.

Lê Giang Trần

 Tết Little Saigon
Phố Việt năm này đón Xuân
Du khách không đi Việt Nam đổ về
Chợ hoa nượp khách nghẹt lề
Đường Bolsa ngập kín xe hai chiều
Quán ăn chợ búa dập dìu
Diễn hành chào Tết pháo reo phố phường
.
Công viên mở hội chợ Xuân
Trẻ con lộng lẫy đầu năm tươi vàng
Bừng lên sinh khí Việt Nam 
Vui cười rực rỡ cao sang áo dài
Chùa Phật nhà Chúa đông người 
Thắp hương cầu nguyện dâng lời thiện tâm
.
Đồng hương từ khắp bốn phương
Vể Saigon Nhỏ nhớ Sài Gòn xưa
Đời tha hương nhớ quê nhà
Quê nhà xa tít vẫn là quê hương
Mừng Xuân lòng gởi yêu thương
Về nơi đất mẹ đau thương còn nhiều

.
Ngày nao dân tộc hùng kiêu
Thay da đổi thịt - quỷ yêu không còn
Tha phương trở về quê hương
Bừng lên hòn ngọc viễn Đông thuở nào
Không còn trôi dạt thương đau
Giống nòi Lạc Việt ngẩng cao rạng ngời
.
Lòng người là sức mạnh trời
Là tâm là ý là lời toàn dân
Là hồn thiêng của núi sông
Là sinh lực của anh hùng nữ lưu
Tương lai không thể mịt mù
Đời người sao chịu ngục tù cầm giam??
Mình là con người Việt Nam 
Nỡ lòng nào mặc giang san điêu tàn??
.
Năm nay mãnh hổ Nhâm Dần
Long trầm hổ phục kỳ lân phượng hoàng
Những đời nhung lụa cao sang
Bao giờ tỉnh giấc mộng vàng “cối kê”?

(Chủ Nhật, mùng 6 Tết, 020622)
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Viên Nghệ và Thiền Nhật Bản
Nhật Bảo Quốc sưu tầm

V iên Nghệ hay Vườn 
Thiền Nhật Bản 
(Japanese Garden) phát 

xuất những kiểu khu vườn mà 
người Nhật gọi là karesansui (

) có nghĩa là Sơn Thủy Khô 
hoặc là Phong Cảnh Khô, thường 
tạo ra một quang cảnh thu hẹp 
của sơn hà đại địa với sự sắp xếp 
khéo léo các tảng đá, các cụm đá, 
các ao nước, đám rêu xanh, hàng 
cây kiểng trên những sân sỏi hay 
đụn cát được cào xới cẩn thận nhẹ 
nhàng mô phỏng như những gợn 
sóng của dòng sông, thác gềnh, 
hay biển cả1. Một khu vườn thiền 
thường tương đối nhỏ, bao quanh 
bởi các bức tường, hàng cây, bụi 
trúc. Các khu vườn thiền cổ xưa 
đã được tạo ra tại các ngôi Thiền 
Tự Phật Giáo ở Kyoto vào thời 
kỳ Muromachi. Các nhà sư đã cố 
ý mô phỏng những nét tiêu biểu 
của thiên nhiên để trợ giúp cho 
sự hành thiền về ý nghĩa thực của 
cuộc sống2.

Những khu vườn thiền đầu tiên
Những khu vườn sỏi khô hay 

vườn thiền đã có mặt ở Nhật Bản 
ít nhất là kể từ thời kỳ Heian (

) (784-1185). Những khu 
vườn đầu tiên này được mô tả 
trong cuốn sách hướng dẫn đầu 
tiên của ngành viên nghệ (ngành 
làm vườn) Nhật Bản gọi là Tác 
Đình Ký - Sakuteiki ( ), 
được viết vào cuối thế kỷ 11 bởi Bồng Lai Tiên Cảnh trong huyền thoại Trung Hoa6
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Tachibana no Toshitsuna (1028-
1094). Phần lớn những khu vườn 
ấy được mô phỏng theo các khu 
vườn thời nhà Tống (960-1279), 
nơi mà có các khối đá tượng trưng 
cho cảnh núi Bồng Lai ( ), 
một huyền thoại về cảnh núi đảo 
thần tiên trong câu chuyện của 
Bát Tiên Quá Hải của Trung Hoa3-

4. Trong Tác Đình Ký - Sakuteiki 
có mô tả một cách chính xác để 
xếp đặt các khối đá như thế nào. 
Trong một đoạn văn, ông viết: 
“Trong một nơi mà ở đó không 
phải thực sự là một hồ nước hay 
một dòng suối, mà người ta có 
thể làm ra được những cảnh trí 
được gọi là phong cảnh sơn thủy 
khô - kare-sansui...” Đây là loại 
khu vườn đặc trưng hoặc các loại 
đá được đặt thẳng đứng như núi, 
hoặc được đặt trong một quang 
cảnh thu nhỏ như những ngọn đồi 
và khe núi, với một vài đám cây. 
Ông mô tả một vài sắc thái khác 
của khu vườn sỏi khô, thường 
bao gồm một dòng suối, ao nước, 
bao gồm cả sắc thái tuyệt vời của 
dòng sông, sơn thủy, và đầm lầy. 
Các tảng đá mang hình thù đặc 
sắc như biển đảo của đại dương 
mà ta thấy như là đã bị xói mòn 
bởi sóng nước, được bao bọc 
bằng dãi cát trắng, giống như là 
một bãi biển.5

Thiền Phật Giáo và thời kỳ 
Muromachi (1336-1573)

Vào thời kỳ Muromachi (
) ở Nhật Bản, có những 

diễn biến tương tự như thời kỳ 
Renaissance (Thời Kỳ Phục 
Hưng) ở châu Âu, mang màu 
sắc thay đổi thể chế chính trị dẫn 

đến các cuộc chinh chiến thường 
xuyên, nhưng cũng còn là thời kỳ 
hưng thịnh phi thường của nền văn 
hóa Nhật Bản. Bắt đầu xuất hiện 
với nền văn hóa đặc thù truyền 
thống như ngành kịch nghệ gọi là 
Nghệ Năng - Noh (  hay ), 
nghệ thuật Trà Đạo - Shado (

), sắc thái kiến trúc Thư Viện - 
Shoin ( ) của Nhật Bản, cũng 
như các khu vườn thiền trong các 
ngôi thiền tự.7

Thiền Phật Giáo đã được du 
nhập vào Nhật Bản vào cuối thế 
kỷ 12, và đã nhanh chóng phát 
triển sâu rộng, đặc biệt là trong 
giai cấp Võ Sĩ Đạo - Samurai (
侍) và các Tướng Quân - Shogun 
( ), là những người ngưỡng 
mộ giáo lý Đạo Phật qua tinh 
thần kỷ luật tự giác của Võ Sĩ 
Đạo. Những khu vườn thiền 
trong các ngôi thiền tự đầu tiên 
tại Nhật Bản giống như các khu 
vườn bên Trung Quốc vào thời 
kỳ ấy, có hồ nước nhỏ với các mô 
hình biển đảo. Nhưng ở Kyoto 
vào thế kỷ 14 và 15, một loại 
khu vườn thiền mới xuất hiện tại 
những ngôi thiền tự quan trọng. 
Các khu vườn thiền này được 
thiết kế để kích thích sự thiền 
quán. “Thiên nhiên, nếu bạn 
làm cho nó hiển hiện bằng cách 
thu nhỏ nó lại thành những hình 
thức trừu tượng, nó có thể truyền 
tải những tư tưởng sâu sắc nhất 
bằng sự hiện diện đơn giản của 
nó”, Michel Baridon đã viết. “Sự 
cấu trúc của đá, tầm thường ở 
Trung Quốc, lại trở thành phong 
cảnh của sỏi đá thật sự ở Nhật 
Bản, mà dường như thời gian 
đã ngừng trôi, như một khoảnh 

khắc nào đó qua nghệ thuật Noh 
(  hoặc ), trong cùng thời 
kỳ này.”8

Khu vườn thiền đầu tiên bắt 
đầu chuyển qua trong quá trình 
tạo phong thái mới được nhiều 
chuyên gia cho là ở Tây Phương 
Tự - Saihō-ji ( ), thường 
được gọi là Koke-dera hay là 
“Chùa Rêu Phong”, ở phía tây 
thành phố Kyoto. Các tăng sĩ 
và Thiền Sư Muso Kokushi (

) đã biến ngôi chùa Phật 
Giáo này thành một ngôi Thiền 
Viện vào năm 1334, và tạo dựng 
các khu vườn thiền. Khu vườn 
phía dưới chùa theo phong thái 
truyền thống của thời kỳ Heian: 
có một ao nước với các tảng đá 
tượng trưng cho các đảo. Khu 
vườn phía trên chùa là một 
khu vườn sỏi đá hay sơn thủy 
khô mang sắc thái của ba “hòn 
đảo”. Hòn đảo đầu tiên, gọi là 
Kameshima, hay còn gọi là hòn 
đảo con rùa, giống như một con 
rùa đang bơi trong cái “hồ rong 
rêu”. Hòn đảo thứ hai, Zazen-
seki, “tọa thiền thạch” là hòn đá 
ngồi thiền, được cho là để tỏa ra 
sự an tĩnh và yên lặng; và hòn 
đảo thứ ba là các kare-taki, “thác 
nước khô” gồm một cầu đá hoa 
cương phẳng. Rêu phong mà bây 
giờ thấy bao phủ khắp các tảng 
đá và tượng trưng cho nước tràn 
trên bờ đá, đây không phải là ý 
định lúc ban đầu trong kế hoạch 
thiết kế của khu vườn; rêu phong 
đã mọc lên qua nhiều thế kỷ sau 
khi khu vườn bị bỏ qua không 
trông nom, nhưng bây giờ lại là 
đặc điểm nổi tiếng nhất của khu 
vườn thiền trong ngôi chùa này.9
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Ngoài ra Thiền Sư Muso 
Kokushi còn cho xây dựng một 
khu vườn khác ở Thiên Long Tự 
- Tenryu-ji ( ). Khu vườn 
này dường như đã bị ảnh hưởng 
mạnh từ bức tranh phong thủy của 
Trung Quốc vào thời nhà Tống có 
phong cảnh sơn thủy trong sương 
mù, và mô tả bề sâu và chiều cao. 
Khu vườn ở Tenryu-ji có một ao 
nước thực sự và một thác nước 
sỏi khô có quang cảnh của Trung 
Quốc. Tây Phương Tự - Saihō-
ji và Thiên Long Tự - Tenryu-ji 
cho thấy có sự chuyển đổi từ sắc 
thái của thời kỳ Heian sang một 

sắc thái trừu tượng và thiên nhiên 
hơn của thời kỳ Muromachi.11

Nói về những khu vườn thiền 
ở Ngân Các Tự - Ginkakuji (

), gọi là Ngôi Chùa Bạc, 
cũng được cho là do Thiền Sư 
Muso Kokushi tạo nên. Khu 
vườn trong ngôi chùa này bao 
gồm một khu vườn có ao nước 
khô mang sắc thái mới so với các 
khu vườn khác của Nhật Bản; 
trên khu vườn sỏi trắng được cào 
với một ngọn núi hoàn toàn bằng 
sỏi trắng, giống như ngọn núi 
Phú Sĩ, ở chính giữa. Quang cảnh 

này được gọi là ginshanada, có 
nghĩa là “biển rộng cát bạc”. Đặc 
sắc của khu vườn này được gọi 
là kogetsudai, hoặc “tiểu nguyệt 
đài” là ngọn núi nhỏ ngắm trăng 
giống như Núi Phú Sĩ nhỏ làm 
bằng cát hoặc được bao phủ bởi 
cỏ thấy trong các khu vườn Nhật 
Bản trong nhiều thế kỷ sau đó.13

Nổi tiếng nhất trong tất cả các 
khu vườn thiền ở Kyoto là ngôi 
vườn ở Long An Tự - Ryoan-ji (

), được xây dựng vào cuối 
thế kỷ 15, nơi mà lần đầu tiên 
các khu vườn thiền chuyển qua 

Hồ nước có cầu đá bắt nganh rêu phong trkng khu vườn thiền ở Tây Phương Tự.10
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Thiên Long Tự ở Kyoto12

Khu vườn thiền ở Ngân Các Tự với ngọn núi bạc dưới ánh trăng14
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sắc thái trừu tượng. Khu vườn có 
khuôn viên hình chữ nhật rộng 
340 mét vuông. Được sắp xếp bên 
trong đó là mười lăm tảng đá có 
kích cỡ khác nhau, bao gồm năm 
nhóm; một nhóm năm tảng đá, hai 
nhóm có ba tảng đá, và hai nhóm 
có hai tảng đá. Những tảng đá này 
được bao quanh bởi sân sỏi màu 
trắng, được cào quét cẩn thận mỗi 
ngày bởi các nhà sư. Thực vật ở 
trong vườn chỉ có một số rêu xanh 
xung quanh các tảng đá. Khu 
vườn được ngắm nhìn từ một vị 
trí dưới mái hiên ở ngôi phòng của 
phương trượng của tu viện.

Khu vườn thiền ở Đại Tiên 
Viện - Daisen-in ( ) (1509-
1513) văn hoa hơn khu vười thiền 

ở Long An Tự - Ryoan-ji. Ở đó 
có một “dòng sông” sỏi trắng 
tượng trưng cho cuộc hành trình 
của một cuộc sống; bắt đầu với 
một thác nước khô từ trên núi, đi 
qua thác ghềnh và núi đá, rồi kết 
thúc ở một vùng biển lặng yên 
tịnh bằng sỏi trắng, với hai ngọn 
núi sỏi trắng.

Việc sáng tạo các khu vườn 
thiền đã được kết hợp chặt chẽ 
với sự phát triển qua các bức 
tranh phong thủy bằng mực đen 
của Nhật Bản. Họa sĩ Nhật Bản 
như Sesshū Toyo ( ) 
(1420-1506) và Soami ( ) 
(mất năm 1525) đã đơn giản hóa 
quan điểm của họ về thiên nhiên, 
chỉ hiển thị các khía cạnh quan 
trọng nhất của thiên nhiên, để lại 

các phần tuyệt vời có màu trắng 
xung quanh màu đen và bản vẽ 
màu xám. Soami được cho là đã 
trực tiếp tham dự vào việc thiết kế 
của hai trong số những khu vườn 
thiền nổi tiếng nhất ở Kyoto, đó 
là khu vườn thiền ở Long An 
Tự - Ryoan-ji và Đại Tiên Viện 
- Daisen-in, mặc dù sự tham gia 
của ông chưa bao giờ được nêu ra 
một cách xác thực chắc chắn.

Michel Baridon đã viết, 
“Những khu vườn thiền nổi tiếng 
của thời kỳ Muromachi cho thấy 
rằng Nhật Bản đã thực hiện nghệ 
thuật về các khu vườn đến mức 
độ tuyệt diệu nhất của trí tuệ tinh 
tường mà con người có thể đạt 
được.”18

Khu vười thiền ở Long An Tự, Kyoto15
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Những khu vườn thiền sau đó
Vào thời kỳ Edo ( ) sau 

đó, các khu vườn ngoạn cảnh lớn 
đã trở thành sắc thái chính của 
các khu vườn Nhật Bản, tuy nhiên 
các khu vườn thiền vẫn tiếp tục 
tồn tại trong các ngôi thiền viện. 
Một vài ngôi vườn thiền nhỏ mới 
cũng được xây dựng, thường là 
một phần trong một khu vườn 
lớn, ở đó một dòng suối hay cái 
ao nước thực nhưng không còn là 
hình ảnh thiết thực nữa.

Vào năm 1880, những điện 
thờ của Đông Phúc Tự - Tōfuku-
ji ( ) ở Kyoto, là một trong 
những ngôi chùa cổ nhất trong 
thành phố, đã bị thiêu hủy bởi 
một trận hỏa hoạn. 

Cho nên vào năm 1940, chùa 
đã nhờ một nhà nghiên cứu lịch 
sử và cũng là nhà thiết kế vườn 
thiền Shigemori Mirei tái tạo lại 
các khu vườn này. Ông đã tạo ra 
bốn khu vườn khác nhau, mỗi một 
khu vườn cho mỗi phía của ngôi 
chánh điện. Ông đã thực hiện một 
khu vườn với năm ngọn núi nhân 
tạo bao phủ bởi cỏ, tượng trưng 
cho năm ngôi đền cổ vĩ đại của 
Kyoto; một khu vườn sỏi hiện 
đại, với những khối đá thẳng 
đứng, tượng trưng cho núi Bồng 
Lai; một “biển” lớn sỏi trắng với 
mô hình bàn cờ; và một khu vườn 
tạo hình những dòng nước xoáy 
với những mẫu cát. Vào thế kỷ 
trước, các khu vườn thiền cũng 
đã bắt đầu xuất hiện ở nhiều quốc 
gia bên ngoài nước Nhật.

Nhật Bảo Quốc

Bắt đầu bằng một dòng suối rồi kết thúc bằng một biển lặng 
của khu vườn ở Đại Tiên Viện16
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Tranh của Sesshu Toyo về quang cảnh Ama-no-Hashidate17

Ngôi vườn thiền ở Đông Phúc Tự19
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(Endnotes)
1 Ono Kenkichi and Walter Edwards: “Bilingual (English and 

Japanese) Dictionary of Japanese Garden Terms (Karesan-
sui. p. 20) from Kansai Main Pageocess, Nara 2001 The 
Karesansui definition was extracted with permission from 
The on-line “living” guide to realize a Zen garden by P.M. 
Patings.

2 Gunter Nitschke, Le Jardin japonais, pg. 65.
3 Michel Baridon, Les Jardins- Paysagistes, Jardinieres, Po-

etes, pg. 485-487.
4  https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Penglai
5 Michel Baridon, Les Jardins, pg. 488
6  https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Penglai
7 Nitschke, le jardin japonais, pg. 67.
8 Baridon, Les Jardins pg. 472.
9 Nitschke, le jardin japonais, pg. 68-73.
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Saih%C5%8D-ji_(Kyoto)

11 Baridon, Les Jardins pg. 472.
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Tenry%C5%AB-ji
13 Nitschke, Le jardin japonais, pg. 86.
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Ginkaku-ji#/media/

File:Ginkakuji_Temple_mars_2009_053.jpg
15 https://en.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%8Dan-ji#/media/

File:Kyoto-Ryoan-Ji_MG_4512.jpg
16 https://en.wikipedia.org/wiki/Daisen-in#/media/

File:Daisen-in2.jpg
17 https://en.wikipedia.org/wiki/

Sessh%C5%AB_T%C5%8Dy%C5%8D
18 Michel Baridon:Les Jardins, pg. 474. Translation of this 

excerpt from French by D.R. Siefkin.
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_rock_garden#/

media/File:TofukujiGarden1.jpg
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_rock_garden#/

media/File:Toufuku-ji_hojyo5.JPG

Tiên Cảnh Bồng Lai ở Đông Phúc Tự 20
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Lê Giang Trần

 mang tình hát kinh

kéo sầu theo tiếng thở dài
em ban hy vọng đoái hoài tim tôi
yêu em hết sức đuối hơi
hỏi hoài hỏi hủy em dời đợi thêm
chừng nào mê tới đá mềm
suối khô sông cạn rừng chìm núi trôi.
.
Em toát ra dáng Phật cười
từ bi ước lượng sức người trầm luân
cầm tôi treo giữa từ tâm
nụ cười đổi hướng hơn ngàn câu kinh
bao dung chan chứa mật linh
ném tôi vi diệu trong thinh âm cười.
.
yêu em kiệt sức rệu đời
mắt em nhìn tội nghiệp tôi hết đường
tôi mang tình ái phi thường
phóng sanh rồi tọa thiền đường hát kinh.
.
từ em thiên nữ giáng sinh
từ tôi hạnh ngộ thất tình điêu linh
ngao du lùng kiếm bóng mình
không hoa nào đúng là mình của tôi
bỗng sau lưng khúc khích cười
sát bên mà cứ tìm người đâu đâu!
.
cõng em câu cổ đeo sầu
địu tình mơ ước nhiệm mầu nợ vay.
.

tình vô hình giống không ai
giống như không khí hít hoài thở quen
tim làm sao đập thiếu em
tình sầu tình nhớ tình hoen tình mờ.

tình em biến động thành thơ
tình thơ còn sống là nhờ ơn em.

(22 tháng 2, 2015 bài thơ thất lạc 
bỗng tìm thấy ở tháng 3, 2022)

tranh Đinh Trường Chinh
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Phiếu Ghi Danh An Cư Kiết Hạ 
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Retreat Registration Form
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KÍNH MỜI THAM GIA CUỘC THI VIẾT VĂN 

ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG 
                                   do Chùa Hương Sen tổ chức 

Chùa Hương Sen sẽ tổ chức một cuộc thi viết văn bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh về ứng 
dụng Phật Pháp trong đời sống hàng ngày. 

Mục đích 
Mục đích của cuộc thi giải thưởng là khuyến khích việc sáng tác cá nhân, xuất phát từ 
nguồn cảm xúc đối với các việc xảy ra trong đời sống xã hội hàng ngày, được miêu tả, bằng nhận 
thức, lý giải và thái độ ứng dụng sống động qua những lời dạy của Đức Phật. Các thể tài có thể 
gợi ý như là chuyện công ăn việc làm, chuyện gia đình, học đường, chuyện về đại dịch hay 
chuyện trong nhà ngoài phố.v.v.. 
 
Bài tham dự có thể trình bày dưới nhiều hình thức như tác phẩm nghệ thuật, truyện ký, truyện 
ngắn, tạp bút, thơ… Người viết hoàn toàn tự do chọn đề tài, miễn có liên quan đến tư tưởng Đạo 
Phật và nội dung có thể chuyển tải được cách ứng dụng giáo lý vào đời sống hàng ngày. 
 
2. Đối tượng dự thi 
Các bài dự thi viết chưa từng được phổ biến công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Các bài luận văn tốt nghiệp đại học hoặc của các và học viện chuyên môn không thuộc đối tượng 
của cuộc thi. Không giới hạn số lượng bài viết của cùng một tác giả và không giới hạn tuổi cũng 
như thành phần tham dự. 

3. Giải thưởng 

Ban giám khảo sẽ lựa chọn và quyết định trao giải cho tối đa 5 người có bài dự thi sáng tác xuất 
sắc nhất. Giải thưởng sẽ bao gồm bằng khen và tiền thưởng tượng trưng với giá trị khoảng 
12,000 USD, được phân bổ thành 5 giải như sau:  
Giải nhất: $5,000.00, Giải Nhì: $3,000.00, Giải ba: $2,000.00  
Hai giải khuyến khích, mỗi giải: $1,000.00 
 
4. Ban Giám khảo 
Thành phần ban giám khảo như sau: 
-Ni sư Thích nữ Giới Hương trưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban giám khảo. 
-Giám khảo gồm: Tâm Diệu, Nguyên Giác, Hoàng Mai Đạt, Nguyên Hà, Khánh Lan, Ngọc Bảo, 
Mỹ Phụng và Huyền Nguyễn.  
 

5. Hướng dẫn nộp bài 

Thư Mời Thi Viết Văn Ứng Dụng Phật Pháp Trong Đời Sống 
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     a. Bản thảo viết bằng tiếng Việt xử dụng loại chữ unicode, giới hạn từ 3.000 đến 10.000 từ, 
kèm sơ lược tiểu sử của người dự thi  tác giả và địa chỉ liên lạc, xin gởi file attachment về địa chỉ 
e-mail: thivietpp@gmail.com Dưới tên bài viết dự thi, tác giả cần đề rõ “Thi viết Phật Pháp 
Ứng Dụng”. 
     b. Thời hạn gửi bài từ nay cho đến hết ngày 30-10-2022. Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức 
vào dịp cuối năm 2022 hay đầu năm 2023 tại Chùa Hương Sen, Riverside County, Nam 
California, Hoa Kỳ. Các tác giả trúng giải ở xa sẽ được gửi phần thưởng đến tận nhà.  
     c. Mỗi cá nhân sẽ được tham gia với một hay nhiều bài sáng tác. Những sáng tác với nhiều tác 
giả sẽ được xem như là bài viết của một cá nhân đứng tên, với sự đồng ý của tất cả các đồng tác 
giả. 
     d. Chúng tôi không nhận những bài dự thi tham dự đánh máy hay bản viết tay gửi qua đường 
bưu chính. Vui lòng gởi bản vi tính .DOC qua file attachment về địa chỉ e-mail của ban tổ chức 
giải: thivietpp@gmail.com 
     f. Ban giám khảo có toàn quyền chọn hoặc không chọn theo các tiêu chuẩn mà ban giám khảo 
đã đề ra và dành mọi quyền biên tập, sửa chữa, phổ biến các bài tham dự trên báo chí, phát 
thanh, phim ảnh, hoặc in thành sách. 
 
Chúng tôi hoan hỷ đón nhận mọi sự bảo trợ từ tinh thần đến vật chất. Hiện nay, ngoài Chùa 
Hương Sen đã có thêm các tổ chức bảo trợ như Hội Phật Học Đuốc Tuệ, Thư Viện Hoa Sen, 
Ananda Viet Foundation, Mỹ Việt Magazine, Tinh Tấn Magazine, Câu Lạc Bộ Du Lịch 365, 
Ana Real Estate & Ana Funding, Inc, Trống Đồng News... Danh sách nầy sẽ được mở rộng khi 
chúng tôi nhận thêm được sự bảo trợ của các tổ chức hay cá nhân khác. 
 
Về bảo trợ tài chánh, chúng tôi không nhận tiền mặt, chỉ nhận chi phiếu cá nhân hay tổ chức 
công ty. Chi phiếu xin đề “Huong Sen Buddhist Temple”, hay chuyển ngân khoản qua Zelle hay 
Pay Pal. Toàn bộ số tiền nhận được từ các nhà bảo trợ sẽ được chuyển vào quỹ giải thưởng. 
 
Với tư cách pháp nhân là một Hội đoàn bất vụ lợi theo quy chế 501(c)(3) của Tiểu bang 
California, chúng tôi sẽ cung cấp Mã  số Thuế (Tax Exemp ID) để quý vị có thể sử dụng khi khai 
thuế. Mọi thông tin liên lạc bảo trợ xin gửi thư về địa chỉ trên. 
 
Ban tổ chức giải thưởng dành mọi quyền ngưng chương trình mà không cần báo 
trước.  Trong trường hợp nầy, hiện kim của các nhà bảo trợ sẽ được hoàn trả lại. Mọi thắc mắc, 
xin email hay liên lạc về địa chỉ trên.  
Theo dõi chi tiết chương trình Thi: website: www.huongsentemple.com 
Ban Tổ Chức Giải Thưởng trân trọng kính mời. 
 

Chùa Hương Sen, ngày 10 tháng 04 năm 2022 
 

TM ban tổ chức, 
 

 
 

Thích Nữ Giới Hương 



90 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Số 36 • Tháng 5 - 2022  

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

BI - TR  - D NG

GIA NH PH T T  VI T NAM T I HOA K

THE VIETNAMESE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION IN THE UNITED STATES

BAN H NG D N MI N QU NG C 

GIA NH PH T T  CH NH O

311 East Mission Rd.,San Gabriel, CA 91776 / (626) 234-5453 Email: chanhdao2015@gmail.com

THÔNG BÁO 
Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Chánh Đạo đã trở lại sinh hoạt tại chùa Diệu Pháp vào mỗi Chủ

Nhật từ 10 giở sáng đến 2 giở chiều. Xin quý phụ huynh cho các em đoàn sinh trở lại sinh hoạt.
Các em thanh thiếu đồng niên từ 7 tuổi trở lên có thể ghi danh sinh hoạt với GĐPT Chánh Đạo.
Ghi danh vào mỗi Chủ Nhật tại Chùa Diệu Pháp.

Mọi thắc mắc, hay ghi danh xin liên lạc Ban Huynh Trưởng (626) 234-5453 
Email: chanhdao2015@gmail.com

Thông Báo Của Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo
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Hình Ảnh Lễ Đêm Giao Thừa Đón Xuân 
Nhâm Dần 2022 tại Chùa Điều Ngự
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ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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