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Lá Thư Điều Ngự
Kính thưa chư liệt vị,

Dưới lăng kính của Phật giáo thì, thời và không gian 
chỉ là sản phẩm của triết lý nhị nguyên do sự chi phối bởi 
tâm thức chưa đạt được sự khai ngộ, tuy nhiên, trong phạm 
trù tương đối thì, Xuân là mùa của sự bắt đầu cho một năm 
mới. 

Năm mới vui hay buồn, đẹp hay xấu, thành hay bại 
không tuỳ thuộc vào thời và không gian mà hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào tâm lực. Năm mới là thời khắc để chúng ta nhìn 
lại chính mình, nhìn lại những thành công và những điều 
chưa hoàn thành nhằm quyết tâm thực hiện viên mãn những 
công việc trọng yếu trong mỗi ngày vì mỗi ngày là một 
khởi điểm và cơ hội mới để chúng ta thành đạt những mục 
tiêu tối hảo cho bản thân, gia đình và xã hội. Với Phật tánh 
thanh tịnh, sáng suốt và hằng hữu, mỗi chúng ta đều đủ 
tiềm năng để thành tựu những gì mà chúng ta mơ ước.

Trong suốt năm Ất Mùi vừa qua, trên căn bản của tinh 
thần từ bi vô ngã, Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Quốc nội 
và Hải ngoại đã nỗ lực hành hoạt trong khả năng có thể để 
vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh của đại chúng vừa đóng góp 
tâm sức vào công cuộc duy trì sự ổn định của đất nước và 
thế giới nhân loại. Bước sang năm mới Bính Thân, Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tiếp tục thể hiện đại bi 
tâm trước nỗi thống khổ của muôn sinh và dân tộc đồng 
thời đồng hành cùng chư vị trên lộ trình hướng đến giải 
thoát giác ngộ. 

Năm mới, cầu nguyện chúng ta có nhiều nỗ lực mới, 
thành tựu mới và hạnh nguyện lớn.

    Xuân Bính Thân - 2016
    Tỳ kheo Thích Viên Lý
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THƯ CHÚC XUÂN BÍNH THÂN 2016
CỦA TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO 

VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư tôn đức,
Kính thưa Liệt vị Thiện hữu Tri thức và Quý Phật tử,

Trước thềm năm  mới, Hội đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất xin gửi lời chúc xuân đến Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, 
đồng bào Phật tử và Đồng bào các giới trong và ngoài nước, cầu cho năm mới vô biên an lạc, 
vô lượng cát tường, những điều ước mơ và hy vọng đều được thành tựu đúng như ý nguyện.
Kính thưa Liệt Quý vị,

Mùa Xuân là mùa chuyển mình đổi thay của vạn vật, cây cối đâm chồi nẫy lộc, trổ sắc khoe 
hương. Hy vọng rằng, cùng với sự hồi sinh của vạn vật, con người cũng thức tỉnh, mạnh mẽ thay 
đổi suy nghĩ và cách sống.

Hoàn cảnh Việt Nam cũng giống như Miến Điện, suốt hơn nửa thế kỷ, người dân sống trong 
chế độ độc tài, kềm hãm, không có tự do, dân chủ, nhân quyền.

Nay Miến Điện đã chuyển sang tự do, dân chủ sau cuộc bầu cử đa đảng vừa qua. Cả thế giới 
đều vui mừng cho đất nước và người dân Miến Điện.

Không cuộc đấu tranh nào là dễ dàng, nhất là đấu tranh để chuyển đổi từ chế độ độc tài sang 
tự do dân chủ lại càng khó khăn hơn. Nhân dân Miến Điện đã phải hy sinh nhiều xương máu, tù 
tội, chết chóc mới thành công. 

Dân tộc Miến Điện rất thấm nhuần tinh thần Bi, Trí, Dũng, cứu người giúp đời. Giới trí thức, 
Tăng lữ và Sinh viên là tầng lớp lãnh đạo, hướng dẫn xã hội, đã vận động toàn dân, dũng cảm hy 
sinh, cùng nhau lên tiếng, xuống đường tuần hành đòi từ bỏ chế độ độc tài, chuyển sang dân chủ 
để cứu dân, cứu nước.

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

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh,TP Sài Gòn
Phật lịch 2559 - Số: 02/HĐĐH/TB/VT
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Hình ảnh hàng ngàn sinh viên, trí thức, chư Tăng xuống đường cam chịu cảnh đàn áp, đánh 
đập, chết chóc, máu đổ, thịt rơi đã làm rúng động con tim người dân trong nước và thế giới. Các 
vị tướng lãnh đang cai trị đất nước Miến Điện cũng giật mình thức tỉnh, tinh thần Bi, Trí, Dũng 
trỗi dậy, đã anh dũng làm theo lương tâm và trách nhiệm, xóa bỏ độc tài chuyển sang dân chủ để 
chấm dứt khổ đau cho dân tộc, cứu nguy đất nước khỏi cấm vận, cô lập, đói nghèo và lệ thuộc 
Trung quốc.

Cuộc chuyển đổi đã thành công một cách ngoạn mục là nhờ sự kết hợp sức mạnh của 3 tầng 
lớp: Thanh niên, Trí thức và Tăng lữ làm thức tỉnh được các vị tướng lãnh và quân đội trong đảng 
cầm quyền.

Người dân Việt Nam chúng ta hiện nay, gần giống như Miến Điện, sinh viên, trí thức rất đông, 
giới Tăng lữ cũng nhiều, đa phần lại đều trẻ tuổi và có học thức. Số người dấn thân, lên tiếng để 
cứu dân, cứu nước, tranh đấu cho công bằng xã hội, cho tự do, dân chủ, nhân quyền tuy trên đà 
phát triển nhưng còn rất yếu vì vẫn là thiểu số mong manh. Mong sao Tăng, Tín đồ Phật giáo Việt 
Nam sẽ góp phần cùng toàn dân làm được điều kỳ diệu như Miến Điện. Việc này không phải là 
ngoại lệ vì lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc và đã có 
những đóng góp vĩ đại trong việc chấn hưng đất nước như dưới thời Lý-Trần.

Người dân Việt Nam đã sống quá lâu trong đau khổ bởi chế độ độc tài toàn trị, nay đất nước lại 
đang bị ngoại bang lấn chiếm, trước nguy cơ diệt vong, việc cứu dân, cứu nước, là bổn phận của 
toàn dân trong và ngoài nước trong cơn nguy cấp này.

Chia sẻ, an ủi những người đau khổ chỉ là giải pháp tạm thời. Thay đổi tận gốc rễ những nguyên 
nhân gây ra đau khổ mới có thể chấm dứt được khổ đau. 

Năm mới, hoàn cảnh trong nước, khu vực và quốc tế cũng thay đổi, rất mong Đồng bào cả 
nước, nhất là giới Trí thức, Sinh viên, lãnh đạo các Tôn giáo dấn thân vận động một cách tích cực, 
đánh động lương tâm, làm cho Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thức tỉnh, noi gương Nhà cầm 
quyền Miến Điện, từ bỏ độc tài, chuyển sang dân chủ, cùng toàn dân tìm kiếm đối sách bảo vệ và 
phát triển đất nước.

Kính mong chư tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử, chư vị Thiện hữu tri thức cùng đồng bào các 
giới trong và ngoài nước cố gắng phát huy lòng từ bi, trí tuệ và hùng lực, hy sinh một chút an nhàn, 
lợi lộc, danh vị cá nhân, ra tay cứu dân, giúp nước thoát cảnh khốn cùng, công đức thật là vô lượng.

Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật.

Nam Mô Đương Lai Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.

Chùa Giác Hoa, Sài gòn, Xuân Bính Thân – 2016.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng

(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định
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Chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, Sài Gòn là cơ sở 
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, 
do Hòa Thượng Thích Không Tánh đảm nhận 
chức vụ Trú Trì kiêm Chánh Đại Diện Quận, 
từ năm 1968, có trách nhiệm phục vụ nhu cầu 
tín ngưỡng cho Tăng, Tín đồ Phật Giáo tại địa 
phương.

Địa phận Thủ Thiên bị Nhà cầm quyền 
Cộng Sản Việt Nam giải tỏa một phần để lập 
khu dân cư Đô Thị mới. Hiện nay, chỉ còn lại 
ngôi chùa Liên Trì của Phật Giáo, nhà thờ Thủ 

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

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh,TP Sài Gòn
Phật lịch 2559 - Số: 01/VT/HĐĐH

Quang cảnh đầy tình thương này có thể sẽ không còn nữa

BẢN LÊN TIẾNG CỦA TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PGVN THỐNG NHẤT
Phản đối việc giải tỏa chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, Sài gòn 

của Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam

Thiêm và Dòng Mến Thánh Giá của Công Giáo 
là chưa bị giải tỏa.

Đây là các cơ sở tôn giáo tại Việt Nam cần 
được duy trì tại các khu dân cư để đáp ứng nhu 
cầu tín ngưỡng của dân chúng trong một quốc 
gia mà hầu hết người dân đều có tín ngưỡng.

Không biết vì lý do gì, Nhà cầm quyền Cộng 
Sản Việt Nam tại đây quyết tìm cách giải tỏa 
chùa Liên Trì để đưa Hòa Thượng Thích Không 
Tánh và Chư Tăng chùa Liên Trì ra khỏi địa 
phận Thủ Thiêm cho bằng được?
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Theo Thư Khẩn Báo của chùa Liên Trì, 
ngày 06.01.2016:

“…Gần đây, ông Chủ tịch Mặt trận có đến 
nói với mấy người dân oan tạm trú tại chùa Liên 
Trì: Ra giêng sẽ cưỡng chế, di dời chùa Liên Trì 
xuống Cát Lái, trả mặt bằng chùa Liên Trì để 
nhà nước xây dựng Đô Thị Mới Thủ Thiêm.

Ngoài ra, nhà nước còn họp tổ dân phố ở 
Cát Lái thông báo cho biết sẽ dời chùa Liên Trì 
về một ngôi nhà tole một mái không để bảng tên 
chùa (chiều dài khoảng 25m, chiều rộng khoảng 
4,5m ngăn làm 6 phòng) mới xây ở đây…."

Ngoài chức vụ Chánh Đại Diện Phật Giáo 
địa phương, Hòa Thượng Thích Không Tánh 
hiện còn giữ chức vụ Tổng Ủy Viên Tổng Vụ Từ 
Thiện - Xã Hội. Tại chùa Liên Trì, Hòa Thượng 
thường tổ chức phát quà cho người nghèo, các 
cháu nhỏ bị bệnh ung bướu hằng năm trong 
các dịp lễ, tết. Nhất là mấy năm gần đây, Hòa 
Thượng lại tổ chức biếu quà cho các Anh Em 
Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa.

Và quan trọng nhất, có lẽ chùa Liên Trì là 
nơi trú ngụ của Dân Oan các tỉnh Miền Tây, và 
nơi qui tụ hội họp của các vị đại diện các tôn 
giáo, các tổ chức Xã Hội Dân Sự độc lập, đấu 
tranh vận động tự do dân chủ, nhân quyền cho 
Việt Nam nên Hòa Thượng Thích Không Tánh 
và chùa Liên Trì là cái gai trong mắt Nhà cầm 
quyền Việt Nam. Vì vậy, chùa Liên Trì phải 
bị giải tỏa và Hòa Thượng Thích Không Tánh 
phải bị đưa đến một nơi xa xôi cách trở để Hòa 
Thượng không thể tiếp tục thực hiện các công 
việc từ thiện - xã hội được nữa.

Đây là hành động vi phạm nhân quyền, nhất 
là quyền tự do tôn giáo của Nhà cầm quyền 
Cộng Sản Việt Nam.

Tăng Đoàn GHPGVNTN cực lực phản đối 
việc đàn áp tự do, dân chủ, nhân quyền của Nhà 
cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

Yêu cầu Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt 
Nam hãy tôn trọng các Công Ước Quốc Tế về 
Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam 

đã ký kết thực hiện.
Làm tại Tổ Đình Thập Tháp, ngày 12 tháng 

01 năm 2016.
Thành viên Hội Đồng Điều Hành Trung 

Ương và Địa Phương
Tăng Đoàn GHPGVNTN
Đồng ký tên:
1- Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh
2- Hòa Thượng Thích Diệu Trí
3- Hòa Thượng Thích Diệu Tánh
4- Hòa Thượng Thích Viên Định
5- Hòa Thượng Thích Không Tánh
6- Hòa Thượng Thích Tánh Đạt
7- Hòa Thượng Thích Chí Thắng
8- Hòa Thượng Thích Tâm Trí
9- Hòa Thượng Thích Chơn Niệm
10- Hòa Thượng Thích Thiện Tánh
11- Hòa Thượng Thích Chơn Phương
12- Hòa Thượng Thích Như Tấn
13- Hòa Thượng Thích Thiện Tường
14- Hòa Thượng Thích Khế Viên
15- Thượng Tọa Thích Viên Hỷ
16-Thích Minh Chơn
17- Thích Từ Giáo
18- Thích Viên Hải
19- Hòa thượng Thích Thanh Tịnh
20- Thượng Tọa Thích Viên Đức
21- Thượng Tọa Thích Thiện Phúc
22- Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước
23- Đại Đức Thích Phước Khánh
24- Sư cô Thích Nữ Đồng Tâm 
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 Cũng như những lần trước đây, sau khi ký kết Hiệp Định, gia nhập vào các Tổ chức 
Quốc tế, hoặc được xóa tên khỏi danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về nhân 

quyền và tự do tôn giáo, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã hiện trở lại nguyên trạng 
bản chất độc tài, đàn áp nhân quyền, tự do, dân chủ.

Ngày 16.12.2015, Nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giam Luật Sư Nguyễn Văn Đài, một 
nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa rất nổi tiếng tại Việt Nam.

Trước đó nhà cầm quyền đã bắt giam và truy tố anh Nguyễn Viết Dũng với tội danh 
“gây rối trật tự công cộng” chỉ vì anh đã bày tỏ quan điểm chính trị độc lập của mình.

Nhưng đặc biệt nghiêm trọng vì tính chất phi lý và tàn độc, nhà cầm quyền đã tuyên 
bản án 4 năm 6 tháng tù giam đối với Nguyễn Mai Trung Tuấn, cháu trai mới 15 tuổi với 
tội danh “cố ý gây thương tích” trong khi cháu chỉ có hành động tự vệ chính đáng trước lực 
lượng đàn áp hùng hậu.

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

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh,TP Sài Gòn
Phật lịch 2559 - Số: 11/HĐĐH/TB/VT

HT. Thích Viên Định (hàng đứng, thứ 4 từ phải sang)

BÁO ĐỘNG
BƯỚC THỤT LÙI VỀ NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM 

SAU KHI ĐƯỢC VÀO TPP
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Những sự kiện trên làm chúng ta nhớ lại lời của bà Luật sư Ngô Bá Thành, một công 
thần của chế độ: “nước ta có cả rừng luật nhưng chỉ hành xử theo luật rừng”.

Đó là chuyện của hơn 20 năm trước nhưng rất tiếc đến ngày hôm nay khi Việt Nam cần 
chứng tỏ mình là nhà nước tôn trọng luật pháp quốc tế để mưu tìm sự ủng hộ của cộng đồng 
các nước dân chủ về hồ sơ biển Đông thì nhà cầm quyền lại có những hành động ngược lại.

Điều này đã đẩy nước ta vào thế cô lập vì nhà nước Cộng Sản Việt Nam không tuân thủ 
luật pháp quốc tế thì làm sao đủ tư cách để đòi hỏi Trung Quốc tôn trọng nó.

Ngày nay quyền lợi và an ninh của đất nước gắn liền với luật pháp và những giá trị phổ 
quát của nhân loại, đặc biệt là Công Ước Quốc Tế về Biển 1982 (UNCLOS), nếu phủ nhận 
và vi phạm dù ở bất cứ hình thức nào, Nhà cầm quyền CSVN đã làm xói mòn luật pháp 
quốc tế, như vậy là đã tự mình tước bỏ vũ khí pháp lý để bảo vệ chủ quyền quốc gia trong 
khi thực lực kinh tế và quân sự yếu kém không thể là phương tiện để thương lượng với 
Trung Quốc.

Sau khi gia nhập vào Hiệp Định TPP để bắt đầu tiến trình hội nhập quốc tế, người dân 
chờ đợi Nhà cầm quyền Việt Nam sẽ có những hành xử văn minh theo đúng tinh thần các 
Công Ước Quốc Tế về Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo.

Nhưng với việc đàn áp, bắt giam người dân lương thiện và các nhà hoạt động nhân 
quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam vừa qua, chứng tỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp 
tục bám giữ thể chế độc tài, độc đảng theo đường lối Mác-Lênin sai lầm, phi nhân mà cả 
thế giới cũng như khối cộng sản Liên Sô và Đông Âu cũ đều lên án và loại bỏ. Nhà cầm 
quyền Cộng Sản Việt Nam đã không có một động thái thay đổi gì để đưa đất nước và dân 
tộc thoát khỏi cảnh đói nghèo, lạc hậu và lệ thuộc như hiện nay cả.

Nếu vẫn tiếp tục đường lối cũ, Việt Nam sẽ ngày càng bị cô lập đối với khu vực và thế 
giới, nhất là khi đất nước đang đối mặt với hành động xâm lược trắng trợn của Trung Cộng. 
Cho nên sự tồn tại của chế độ độc tài toàn trị hôm nay là đi ngược lại với lợi ích quốc gia.

Yêu cầu các Quốc gia dân chủ, các Tổ chức Quốc Tế về Nhân Quyền và Tự Do Tôn 
Giáo lên tiếng, hỗ trợ để người dân Việt Nam được có đầy đủ mọi quyền tự do, dân chủ như 
các dân tộc văn minh khác trên thế giới.

Kính mong các giới Trí thức, Sinh viên, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các Tổ chức, Hội 
đoàn cùng toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước đoàn kết, vận động đòi hỏi đảng Cộng 
Sản Việt Nam hãy tôn trọng nhân quyền và luật pháp để hội nhập quốc tế, thoát khỏi sự cô 
lập, vì đó là con đường duy nhất để bảo vệ quốc gia. Nếu không kịp thời, Tổ quốc Việt Nam 
chúng ta có nguy cơ bị Hán hóa lần nữa là điều không thể tránh khỏi.

Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, ngày 22.12.2015

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành
Tăng Đoàn GHPGVNTN

Viện trưởng
(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,
Kính thưa đồng bào Phật tử các giới,

Theo Thư Khẩn Trình gởi đến Hòa thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng HĐĐH Tăng 
Đoàn GHPGVNTN, Đại Đức Thích Đồng Minh, trụ trì Chùa Liên Trì cho biết: Chùa Liên 
Trì sắp bị nhà cầm quyền Cộng Sản dùng mọi bạo lực cưỡng đoạt và áp lực di dời qua một 
địa điểm mới.

Hòa Thượng Thích Không Tánh, Phó Viện Trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN, kiêm 
Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội là nhân vật đấu tranh kiên cường cho tự do dân chủ và nhân 

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 - Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số: 08/HĐĐH/VPTT/TB/CT

THÔNG BẠCH

HT. Thích Viên Lý (thứ 4 từ phải sang) và Phái đoàn tại Liên Hiệp Quốc

V/V Chùa Liên Trì, Quận Thủ Thiêm, Sắp Bị Cưỡng Đoạt, 
Giải Tỏa và Buộc Di Dời Đến Địa Điểm Mới
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quyền trong suốt bốn thập kỷ qua và đã từng bị nhà cầm quyền Cộng Sản cầm tù tổng cộng 
16 năm và nhiều năm bị quản thúc. Chùa Liên Trì được xây dựng tại Thủ Thiêm gần cả thế 
kỷ do Hòa Thượng Thích Không Tánh làm Viện chủ không chỉ là nơi thiêng liêng sinh hoạt 
tôn giáo, tu tập tâm linh, mà còn là trung tâm sinh hoạt, tụ tập của các tổ chức xã hội dân 
sự; đồng thời, Chùa Liên Trì là mái nhà tình thương che chở bao cuộc đời bất hạnh của quý 
anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, là nơi thực hiện công tác từ thiện, cứu tế dân 
oan của Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Trong suốt thời gian qua, Hòa thượng Thích Không Tánh và chư Tăng, Phật tử Chùa 
Liên Trì đã viết nhiều văn thư, cực lực phản đối kế hoạch giải tỏa chùa Liên Trì của nhà 
cầm quyền Cộng Sản nhằm bảo tồn Chùa Liên Trì để làm nơi tu tập của quần chúng Phật 
tử và thờ cúng ông bà tổ tiên của rất nhiều đồng bào.

Mọi sự yêu cầu chính đáng của Chùa Liên Trì đều không được giải quyết thỏa đáng, hợp 
tình hợp lý, đáp lại là sự sách nhiễu, đe dọa, khủng bố của chính quyền địa phương. Mới 
đây, ông Chủ Tịch Mặt Trận quận Thủ Thiêm đã cảnh báo với những người dân oan đang 
tạm trú tại Chùa Liên Trì rằng, ra Giêng sẽ cưỡng chế, di dời Chùa Liên Trì xuống Cát Lái, 
nơi mà nhà nước đã thông báo cho tổ dân phố ở Cát Lái, đó là một ngôi nhà nhỏ xây cất sơ 
sài, xa xôi hẻo lánh, cô lập hoàn toàn với quần chúng Phật tử. Đây là kế sách triệt tiêu Chùa 
Liên Trì một cách tinh vi của nhà cầm quyền, đồng thời cũng là một kế hoạch lưu đày bậc 
chân tu đã và đang hết lòng thể hiện tâm từ bi đúng theo lời Phật dạy.

Trước tình hình nguy cấp của Chùa Liên Trì, đại diện Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại, chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy tôn trọng quyền tự do tôn 
giáo như đã long trọng ký kết trong các Công ước Quốc tế, chấm dứt tức khắc kế hoạch giải 
tỏa Chùa Liên Trì; đừng tiếp tục tạo ác nghiệp để bản thân, tộc họ, con cháu phải chuốc lấy 
quả báo đau khổ xấu ác nhiều đời. Cơ sở tôn giáo quý hơn cơ sở thương mại. Đời sống tâm 
linh quý hơn vật chất; quyền lực nhất thời rồi sẽ mất, không ai có thể giữ mãi địa vị quyền 
chức của mình. Xin hãy tỉnh thức và buông bỏ ngay mọi tham vọng điên đảo. 

Kính thưa chư liệt vị, nếu chùa Liên Trì bị triệt hạ, trong tương lai chắc chắn các cơ sở 
tâm linh khác cũng sẽ bị triệt hạ, do vậy, chúng con/tôi khẩn thiết thỉnh cầu chư Tôn đức 
Giáo phẩm và quý Phật tử hoan hỷ nhất tâm cầu nguyện cho chùa Liên Trì được sự an bình 
để tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng cao cả của một tôn giáo có truyền thống hơn 2000 năm lịch 
sử trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Chúng tôi cũng thiết tha cầu thỉnh chư liệt vị hoan hỷ vận động quý vị Dân cử, các tổ 
chức nhân quyền, hội đoàn, các cơ quan truyền thông báo chí… vì sự an nguy của ngôi 
Chùa Liên Trì, lên tiếng hậu thuẫn, yểm trợ Hòa thượng Thích Không Tánh nhằm chặn 
đứng sự triệt phá Chùa Liên Trì của nhà nước Cộng Sản Việt Nam.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cầu nguyện cũng như sự tích cực hỗ trợ của chư liệt 
vị. Kính chúc chư liệt vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm.

Trân trọng,
Westminster, ngày 9 tháng 01 năm 2016, PL. 2559

Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành
(Đã ấn, ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý 
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Thích Tâm Châu

Vang Vọng Nguồn Thương

Từ vô thủy, dòng thời gian xuôi chảy,
Cuốn hút theo nhân quả luật vô thường.
Tâm từ bi, vang vọng đáy nguồn thương,
Căng buồm trí lướt trên đường hóa độ.

Nhìn nhân thế, bóng câu qua cửa sổ,
Bả lợi danh tài sắc mãi đua tranh.
Màn vô minh tham ái bủa vây thành,
Một niệm xả, hướng tâm về an lạc.

Lũ chim biển đứng nhìn nhau ngơ ngác,
Bắc băng dương, tuyết tan, nước ngập tràn.
Đất nóng lên, khí ô nhiễm ngút ngàn,
Ngưng tham vọng phát minh nhiều cơ-khí.

Nạn nhân mãn, nạn cơ hàn, cần chuẩn bị,
Tự chế mình và san xẻ với tha nhân.
Biết thương yêu, đùm bọc, nghĩa hợp quần,
Biết lẽ sống cùng chung sinh-lực sống.

Bao bao năm, chiến tranh gây bi-thống,
Trái đất này và cả Việt-Nam kia.
Có chiến tranh là có sự chia lìa,
Đem “vô ngã” xóa tan tâm “hiềm hận”.

Kiếp nhân sinh, ai ai cùng một bận,
Có sinh rồi, lại có tử như nhau.
Dù đạo-tình, thân-thích, trước hay sau,
Xin vĩnh biệt, cao thăng là tâm nguyện.

Là tu-sĩ, cuộc đời coi như huyễn,
Chí xuất trần, lục hòa kính đeo mang.
Đạo và đời, hiện ảnh-tượng kinh-hoàng,
Xin nhận-thức, xin nghiêng vai gánh vác.

Đời ác-trược, biết đời, không tạo tác,
Cho nguồn thương tuôn chảy khắp nơi nơi.
Cho cỏ cây, muôn vật được xinh tươi,
Cho cuộc sống con người thêm ý nghĩa.

Xuân Đến Làm Chi

Lưu lạc quê người đã mấy xuân?
Làm chi trang trải nợ phong trần?
Làm chi cho thế gian không bận?
Cho chút tâm-tư khỏi nợ nần?

Phảng-phất hồn quê mỗi mỗi chiều,
Nhà tranh vách đất, khói phiêu-diêu.
Âm thầm dưa muối vui đoàn-tụ.
Giăng mắc mây mờ… cảnh tịch liêu!

Một giải non sông dệt gấm hoa,
Lệ đầm, huyết đậm, tuyết sương pha.
Văn-minh, văn-hiến nung hồn sử,
Cổ kính trang-nghiêm - Ánh nhạt-nhòa!

Cùng nòi Hồng-Lạc, giống Rồng Tiên,
Quốc phá, gia vong - Chuyện đảo-điên.
Nối gót “tự-do”, buồn đáy biển!
Thoát  xiềng “tàn bạo” vướng triền-khiên!

Dưới mái chùa xưa vọng tiếng chuông,
Lâng lâng thoảng dội, bóng chiều buông.
Từ-âm trao gửi niềm an lạc,
Chuyển biến âm ba… Rạp hát tuồng!

Tỉnh lại, trò đời thấy thảm thương,
Đôi vai dù nặng quyết lên đường!
Gắng xây dựng lại cơ-đồ cũ,
Đỡ cánh bơ vơ, đỡ vấn vương!

Tổ chức chung lo, chí vững bền,
Tư thù, mặc cảm giũ ngoài hiên.
Nằm gai, nếm mật, rèn tâm-nguyện,
Muôn một như nhau, một mối giềng!

Kìa bóng gia-đường lớp lớp hoa!
Nước non rực rỡ ánh sao sa!
Hương thơm quyện gió, chuông chùa cũ,
Giải thoát, an vui, cảnh thái hòa!

Tu-viện Viên-Quang, Xuân Giáp-Ngọ (2014)
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Ngày Tết Nguyên Đán, theo tục lệ cổ truyền, 
người Việt Nam chúng ta làm lễ đón tổ 
tiên về ăn Tết với con cháu, chúng ta vui 
vẻ chúc nhau hưởng hạnh phúc trong suốt 

năm mới. Chúng ta kiêng làm và nói những điều 
xấu để tránh khỏi bị rông cả năm. Đối với người 
theo đạo Phật thì ngoài ý nghĩa dân tộc như vừa nói 
trên, ngày mồng một tháng Giêng còn mang thêm 
một ý nghĩa tôn giáo nữa. Ngày đó là ngày vía đức 
Di-Lặc. 

Mỗi khi tụng kinh lễ bái, chúng ta chí tâm đảnh 
lễ Ngài Di-Lặc bằng câu “Nam mô Long-Hoa Giáo 
chủ đương lai hạ sanh Di-Lặc tôn Phật”. Theo các 
điều được ghi lại trong kinh sách thì bồ-tát Di-Lặc 
có dự các buổi thuyết pháp của đức Phật Thích-Ca 
và đức Phật Thích-Ca đã dạy rằng: sau khi nhập 
diệt, ngài Di-Lặc sẽ lên trụ trên cung trời Đâu-Suất, 
ngài Di-Lặc được thọ ký thành Phật và là giáo chủ 
của hội Long-Hoa. Thông thường, chúng ta hiểu 
rằng Ngài là một vị Phật trong tương lai, nối tiếp 
đức Phật Thích-Ca. 

Chọn ngày đầu năm âm lịch làm ngày vía của 
Ngài, các vị cổ đức thật đã hiểu rõ tâm lý thế gian: 
đối với thế gian ngày này rất quan trọng vì người 
ta có thể gieo mầm mống của những điều tốt hoặc 
điều xấu trong ba ngày Tết. Làm lễ kỷ niệm ngày 
vía đức Di -Lặc vào đúng mồng một, Phật tử chúc 
nhau hưởng một mùa xuân Di-Lặc, ngầm nói lên ý 
nguyện thiết tha sẽ theo chân ngài Di-Lặc để thành 
Phật trong tương lai. Điều này không có gì là mơ 
hồ, là không tưởng, bởi vì chính đức Thích-Ca đã 
dạy: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ 
thành”. Vậy nhân ngày vía đức Di-Lặc, chúng ta 
hãy nhớ rằng ai ai cũng có Phật tánh, ai ai cũng có 
thể thành Phật, mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Tu tập 

Mồng Một TếtMồng Một Tết

Nguyễn Văn Phú

để vén màn vô minh che lấp thì Phật tánh hiển bày. 
Chúng ta chớ có tự khinh mình không đủ khả 

năng thành Phật, làm như thế cũng giống như người 
cùng tử kia có cha là triệu phú mà không dám nhận, 
làm như thế cũng chẳng khác gì người nghèo khó 
kia có hạt ngọc báu thắt trong chéo áo mà không 
hay! Thường Bất Khinh Bồ-tát chắp tay chào mọi 
người và nói rằng ai cũng sẽ thành Phật, chúng ta 
cần hiểu rõ lời ngài. 

Chúng ta vẫn kêu ngài Di-Lặc là Phật Di-Lặc. 
Thật ra thì ngài bây giờ đang là một vị bồ-tát trụ 
trên cung trời Đâu-Suất, sau này mới thành Phật. 
Nói rõ ra thì kiếp đã qua là Trang nghiêm kiếp; kiếp 
hiện nay là Thiện kiếp hay Hiền kiếp: đã có các 

NGÀY VÍA ĐỨC DI-LẶC
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vị Phật là Câu-Lưu-Tôn, Câu-Na-Hàm, Ca-Diếp, 
Thích-Ca Mâu-Ni, sau Phật Thích-Ca sẽ đến Phật 
Di-Lặc, rồi tiếp đến các vị khác, cho đến lúc đủ một 
ngàn vị Phật thì hết Thiện kiếp. Sau đó mới là kiếp 
vị lai, gọi là Tinh tú kiếp. 

Tượng ngài Di-Lặc là một vị mập mạp, ngồi 
phanh bụng, mặt tươi, miệng cười, khác hẳn với các 
tượng Phật trang nghiêm, uy nghi và bình an. Có 5, 
6 đứa trẻ bám chung quanh thân ngài. Sáu đứa trẻ 
đó chính là lục tặc (6 tên giặc) tượng trưng cho 6 cơ 
quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Có tượng chỉ 
để có 5 đứa trẻ thôi, bỏ đi cơ quan “ý”, khó tưởng 
tượng vì không hình tướng. Năm đứa trẻ quấy phá 
mà Ngài vẫn cười, coi như không có chuyện gì xảy 
ra cả. Điều này, chúng ta cần hiểu ra sao? Lấy thí 
dụ là mắt cho dễ. Mắt là nhãn căn, mắt tiếp xúc 
với sự vật, sự vật này là nhãn trần, ta nói nhãn căn 
duyên nhãn trần, nhưng phải nhờ nhãn thức (do căn 
và trần làm duyên mà có) ta mới biết, người ta cho 
rằng nhãn thức này nằm ở một điểm nào đó trong óc 
chúng ta, chỗ ấy gọi là nhãn căn sâu kín. 

Nói gọn lại: khi căn tiếp xúc với trần, thức phát 
sinh và nhờ thức mà biết. Người phàm phu thường 
chạy theo trần (sắc trần, thanh trần, vv...) nảy sinh 
ra sự yêu thích cái này, ghét bỏ cái nọ, các tham 
dục, say đắm dẫn đến các phiền não. Có phiền não 
mới gây ra nghiệp, chúng ta nhớ câu: “sinh bao ác 
nghiệp, đều do tham sân si từ bao kiếp gây ra...”. 
Chính vì nghiệp mà có luân hồi và luân hồi này 
chính là đau khổ. Mục đích của người tu Phật là 
giải thoát khỏi đau khổ, giải thoát khỏi vòng sinh 
tử luân hồi. 

Ngài Di-Lặc cũng tiếp xúc với các trần, song 

không để cho các trần lôi cuốn vào vòng phiền não. 
Trái lại, nhờ trí tuệ, Ngài biết các trần là hư giả, 
tuy có đó nhưng mà là giả. Ngài không bị phiền 
não trói buộc, Ngài ung dung tự tại. Cũng là 6 căn 
mà phàm phu chúng ta bị lôi cuốn, Ngài Di-Lặc lại 
ung dung. Đức Phật Thích-Ca đã dạy trong Kinh 
Lăng Nghiêm như sau: “Sinh tử luân hồi cũng do 
sáu căn, chứng đắc vô thượng bồ-đề cũng là sáu 
căn”. Nói rõ ra: “để cho 6 căn chạy theo 6 trần sẽ 
bị luân hồi, không để cho 6 căn chạy theo 6 trần, sẽ 
đắc bồ-đề” (bồ-đề = giác ngộ). 

Phàm phu chúng ta, nghe ai nói nặng mình thì 
buồn giận, nghe ai nịnh nọt thì ưa thích. Buồn giận, 
ưa thích từng giây phút, hàng ngày hàng giờ, tích 
lũy dần dần trong a-lại-da-thức đến một lúc quá 
mạnh trở nên một năng lực lớn dẫn dắt ta đến một 
nẻo nào đó trong kiếp sau. Bậc tu hành không làm 
như vậy, không để lời nói ảnh hưởng đến mình cho 
nên được ung dung tự tại, không gây nghiệp mới 
hoặc có thì lại là nghiệp lành. Có một vị thiền sư kia 
tu hành đã cao, thế mà còn để cho vườn mía đẹp sau 
chùa chiếm hết tâm hồn, suốt ngày quanh quẩn săn 
sóc vườn mía, đến nỗi lúc chết, luân hồi thành một 
con sâu trong gốc mía! Tiếc thay! 

Sống mà không để lục trần ảnh hưởng, lôi kéo, 
chỉ huy, thật là khó, thật là ngược với thói thường 
của thế gian. Đức Phật biết vậy, cho nên khi đã 
thành đạo dưới gốc cây bồ-đề, ngài còn lưỡng lự 
chưa muốn hoằng pháp ngay, vì ngài biết rằng con 
đường mà ngài vạch ra lại là con đường ngược với 
lề lối của thế gian!

Đến đây, chúng ta đã hiểu rằng lễ vía đức Di-
Lặc nhằm ngày mồng một Tết là cốt để phát nguyện 

tu hành thành Phật trong tương lai, muốn tu 
hành thì phải biết chống lại sự lôi cuốn của 
lục trần. Một câu hỏi nẩy ra trong trí chúng 
ta: làm cách nào để khỏi bị lục trần lôi 
cuốn?

Đức Di-Lặc chỉ cho chúng ta cách đó: 
cần phải tu hạnh xả, tức là hạnh thứ tư trong 
tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỉ, xả). Yêu mến hết 
thảy mọi chúng sinh là có lòng từ, thương 
sót những chúng sinh đang bị khổ não là có 
lòng bi. Vui với tất cả niềm vui của chúng 
sinh là có lòng hỉ. Buông hết thảy mọi phiền 
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não là biết xả. Vui mà buông, chứ không phải là ấm 
ức mà buông, tự mình buông chứ không ai bó buộc 
mình phải buông. 

Hàng ngày, lòng ta bề bộn đủ mọi thứ chuyện, 
chuyện nhà cửa con cái, chuyện bạn bè thân thích, 
chuyện làm ăn buôn bán, đầu óc lo toan, nghĩ 
ngợi, xếp đặt, thực hiện, đối phó. Mệt nhất là các 
sự va chạm dẫn đến giận dỗi, oán hận, bực bội, thù 
hằn. Nay một chút, mai một chút, bao nhiêu chủng 
tử sân hận tích lũy trong a-lại-da-thức đến một mức 
tạo ra một nghiệp lực quá mạnh đẩy thần thức tái 
sinh vào ác đạo, vì nhân nào quả đó, tránh sao được 
định luật đó của trời đất. Hãy hỷ xả, hỷ xả để mình 
vui, để người vui, để đời này vui và đời sau cũng vui. 

Thánh Cam-Địa (Gandhi) khi bị kẻ cuồng tín 
bắn, đã nói: “hãy tha thứ cho kẻ lỗi lầm” trước khi 
nhắm mắt. Cao thượng thay! Chúng ta hiểu rằng đó 
là một bồ tát Di-Lặc, đã xả nỗi giận hờn, biết giữ tự 
tại ngay trong lúc gần chết, gọi ngài là thánh, quả 
là không ngoa, nhờ từ bi trong tranh đấu, nhờ hỷ xả 
ngay trong lúc chết, ngài đã nêu tấm gương của một 
bậc thánh. 

Nay xin kể chuyện hòa thượng Bố Đại, một 
hóa thân của Ngài Di-Lặc, sống vào thế kỷ thứ 10 
tại Trung Hoa. Hòa thượng này mập mạp, bụng 
phệ, tươi cười, người sau tạc tượng ngài Di-Lặc 
theo hình ảnh đó. Một ngày kia, hòa thượng Thảo 
Đường hỏi rằng: “Đại ý Phật Pháp thế nào?” Hòa 
thượng Bố Đại chẳng trả lời, gỡ bỏ cái bị ở trên vai 
xuống. Được hỏi thêm: “Chỉ có thế thôi hay còn 
đường tiến lên?” Ngài cũng không trả lời, chỉ nhặt 
cái bị vác lên vai và bước đi. 

Chúng ta nghe chuyện này thấy khó hiểu quá, 
phải tìm sách vở để xem các vị thiện tri thức giải 
thích ra sao. Đại ý Phật Pháp rất là đơn giản. Chỉ 
một chữ xả là xong, y như là việc quăng cái bị 
xuống đất, đó là xả, xả hết!

Xả chứ không chấp. Không chấp gì cả, pháp 
cũng chẳng chấp, ngã cũng chẳng chấp. Nói theo 
Kinh Kim Cương thì xả bỏ hết mọi tướng, tướng 
ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. 
Xả rồi thì còn đường nào tiến lên không? Hòa 
Thượng Bố Đại quảy cái bị lên vai mà đi có ý nghĩa 
gì? Đó là được tất cả, thâu tóm tất cả vào cái bị mà 
quảy lên vai. Được tất cả? Tu rồi còn nói được, được 

cái gì, e rằng mắc phải tham lam không; được đây 
là được ngộ, được giác ngộ. Giác ngộ rồi, tu thành 
Phật rồi, thế là được tất cả. Tại sao lại được tất cả? 
Vì bây giờ không còn cái ta nhỏ bé nữa, bây giờ đã 
“đồng thân Pháp tính”, đã hòa vào bản thể của vũ 
trụ, đã là một với vũ trụ rồi. 

Tóm tắt lại, kỷ niệm ngày vía đức Di-Lặc vào 
đúng ngày mồng một Tết, chúng ta cần nhớ rằng: 

1. Đức Di-Lặc là vị Phật thời vị lai, chúng ta 
hãy gắng tu tập để cho Phật tánh trong chúng ta 
hiển bày. 

2. Chớ để cho lục tặc phá mình, phải coi lục tặc 
là trẻ con, không theo chúng, không chấp chúng, để 
cho tâm được an, được vui; an thật sự, vui thật sự. 

3. Muốn vậy thì Phải tu hạnh xả, xả trong niềm 
vui. Xả hết phiền não; thế mới đạt đến hạnh phúc 
thực sự, trên mọi thứ hạnh phúc của thế gian. 

Kính chúc quý vị vui hưởng một mùa Xuân Di-
Lặc. 
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ĐỨC DALAI LAMA

These four lines are about cultivating a 
sense of holding dear all other sentient 
beings. The main point this verse 

emphasizes is to develop an attitude that enables you 
to regard other sentient beings as precious, much in 
the manner of precious jewels. The question could be 
raised, “Why do we need to cultivate the thought that 
other sentient beings are precious and valuable?”

In one sense, we can say that other sentient 
beings are really the principal source of all our 
experiences of joy, happiness, and prosperity, and 
not only in terms of our day-to-day dealings with 
people. We can see that all the desirable experiences 
that we cherish or aspire to attain are dependent 
upon cooperation and interaction with other sentient 
beings. It is an obvious fact. Similarly, from the 
point of view of a practitioner on the path, many of 
the high levels of realization that you gain and the 
progress you make on your spiritual journey are 
dependent upon cooperation and interaction with 
other sentient beings. Furthermore, at the resultant 
state of buddhahood, the truly compassionate 
activities of a buddha can come about spontaneously 
without any effort only in relation to sentient beings, 
because they are the recipients and benefi ciaries 
of those enlightened activities. So one can see that 
other sentient beings are, in a sense, the true source 
of our joy, prosperity, and happiness. Basic joys 
and comforts of life such as food, shelter, clothing, 
and companionship are all dependent upon other 
sentient beings, as is fame and renown. Our feelings 
of comfort and sense of security are dependent upon 
other people’s perceptions of us and their affection 
for us. It is almost as if human affection is the very 
basis of our existence. Our life cannot start without 

affection, and our sustenance, proper growth, and so 
on all depend on it. In order to achieve a calm mind, 
the more you have a sense of caring for others, the 
deeper your satisfaction will be. I think that the very 
moment you develop a sense of caring, others appear 
more positive. This is because of your own attitude. 
On the other hand, if you reject others, they will 
appear to you in a negative way. Another thing that 
is quite clear to me is that the moment you think only 
of yourself, the focus of your whole mind narrows, 
and because of this narrow focus uncomfortable 
things can appear huge and bring you fear and 
discomfort and a sense of feeling overwhelmed by 
misery. The moment you think of others with a sense 
of caring, however, your mind widens. Within that 
wider angle, your own problems appear to be of no 
signifi cance, and this makes a big difference. If you 
have a sense of caring for others, you will manifest 
a kind of inner strength in spite of your own diffi cult 
situations and problems. With this strength, your 
problems will seem less signifi cant and bothersome. 
By going beyond your own problems and taking care 
of others, you gain inner strength, self-confi dence, 
courage, and a greater sense of calm. This is a clear 
example of how one’s way of thinking can really 
make a difference.

The Guide to the Bodhisattva’s Way of 
Life (Bodhicaryavatara) says that there is a 
phenomenological difference between the pain that 
you experience when you take someone else’s pain 
upon yourself and the pain that comes directly from 
your own pain and suffering. In the former, there is 
an element of discomfort because you are sharing 
the other’s pain; however, as Shantideva points out, 
there is also a certain amount of stability because, 
in a sense, you are voluntarily accepting that pain. 
In the voluntary participation in other’s suffering 
there is strength and a sense of confi dence. But in the 
latter case, when you are undergoing your own pain 
and suffering, there is an element of involuntariness, 
and because of the lack of control on your part, 

TRAINING THE MIND - VERSE 1

With a determination to achieve the highest aim
For the benefi t of all sentient beings
Which surpasses even the wish-fulfi lling gem,
May I hold them dear at all times.
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you feel weak and completely overwhelmed. In the 
Buddhist teachings on altruism and compassion, 
certain expressions are used such as “One should 
disregard one’s own well-being and cherish other’s 
well-being.” It is important to understand these 
statements regarding the practice of voluntarily 
sharing someone else’s pain and suffering in their 
proper context. The fundamental point is that if you 
do not have the capacity to love yourself, then there 
is simply no basis on which to build a sense of caring 
toward others. Love for yourself does not mean that 
you are indebted to yourself. Rather, the capacity to 
love oneself or be kind to oneself should be based on 
a very fundamental fact of human existence: that we 
all have a natural tendency to desire happiness and 
avoid suffering. Once this basis exists in relation to 
oneself, one can extend it to other sentient beings. 
Therefore, when we fi nd statements in the teachings 
such as “Disregard your own well-being and cherish 
the well-being of others,” we should understand 
them in the context of training yourself according to 
the ideal of compassion. This is important if we are 
not to indulge in self-centered ways of thinking that 
disregard the impact of our actions on other sentient 
beings. As I said earlier, we can develop an attitude 
of considering other sentient beings as precious in 
the recognition of the part their kindness plays in our 
own experience of joy, happiness, and success. This 
is the fi rst consideration. The second consideration is 
as follows: through analysis and contemplation you 
will come to see that much of our misery, suffering, 
and pain really result from a self-centered attitude 
that cherishes one’s own well-being at the expense 
of others, whereas much of the joy, happiness, and 
sense of security in our lives arise from thoughts and 
emotions that cherish the well-being of other sentient 
beings. Contrasting these two forms of thought and 
emotion convinces us of the need to regard other’s 
well-being as precious.

There is another fact concerning the cultivation 
of thoughts and emotions that cherish the well-
being of others: one’s own self-interest and wishes 
are fulfi lled as a by-product of actually working for 
other sentient beings. As Je Tsong Khapa points out 
in his Great Exposition of the Path to Enlightenment 
(Lamrim Chenmo), “the more the practitioner 

engages in activities and thoughts that are focused 
and directed toward the fulfi llment of others’ well-
being, the fulfi llment or realization of his or her 
own aspiration will come as a by-product without 
having to make a separate effort.” Some of you 
may have actually heard the remark, which I make 
quite often, that in some sense the bodhisattvas, the 
compassionate practitioners of the Buddhist path, are 
wisely selfi sh people, whereas people like ourselves 
are the foolishly selfi sh. We think of ourselves and 
disregard others, and the result is that we always 
remain unhappy and have a miserable time. The time 
has come to think more wisely, hasn’t it? This is my 
belief.  At some point the question comes up, “Can 
we really change our attitude?”

My answer on the basis of my little experience 
is, without hesitation, “Yes!” This is quite clear to 
me. The thing that we call “mind” is quite peculiar. 
Sometimes it is very stubborn and very diffi cult 
to change. But with continuous effort and with 
conviction based on reason, our minds are sometimes 
quite honest. When we really feel that there is some 
need to change, then our minds can change. Wishing 
and praying alone will not transform your mind, but 
with conviction and reason, reason based ultimately 
on your own experience, you can transform your 
mind. Time is quite an important factor here, and 
with time our mental attitudes can certainly change. 
One point I should make here is that some people, 
especially those who see themselves as very realistic 
and practical, are too realistic and obsessed with 
practicality. They may think, “This idea of wishing 
for the happiness of all sentient beings and this 
idea of cultivating thoughts of cherishing the well-
being of all sentient beings are unrealistic and too 
idealistic. They don’t contribute in any way to the 
transformation of one’s mind or to attaining some 
kind of mental discipline because they are completely 
unachievable.” Some people may think in these terms 
and feel that perhaps a more effective approach would 
be to begin with a close circle of people with whom 
one has direct interaction. They think that later one 
can expand and increase the parameters. They feel 
there is simply no point in thinking about all sentient 
beings since there is an infi nite number of them. They 
may conceivably feel some kind of connection with 
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their fellow human beings on this planet, but they 
feel that the infi nite sentient beings in the multiple 
world systems and universes have nothing to do with 
their own experience as an individual. They may ask, 
“What point is there in trying to cultivate the mind 
that tries to include within its sphere every living 
being?” In a way that may be a valid objection, but 
what is important here is to understand the impact of 
cultivating such altruistic sentiments.

The point is to try to develop the scope of 
one’s empathy in such a way that it can extend to 
any form of life that has the capacity to feel pain 
and experience happiness. It is a matter of defi ning 
a living organism as a sentient being. This kind of 
sentiment is very powerful, and there is no need to be 
able to identify, in specifi c terms, with every single 
living being in order for it to be effective. Take, for 
example, the universal nature of impermanence. 
When we cultivate the thought that things and events 
are impermanent, we do not need to consider every 
single thing that exists in the universe in order for us 
to be convinced of impermanence. That is not how 
the mind works. So it is important to appreciate this 
point.

In the fi rst verse, there is an explicit reference 
to the agent “I”: “May I always consider others 
precious.” Perhaps a brief discussion on the Buddhist 
understanding of what this “I” is referring to might 
be helpful at this stage. Generally speaking, no one 
disputes that people--you, me, and others--exist. 
We do not question the existence of someone who 
undergoes the experience of pain. We say, “I see 
such-and-such” and “I hear such-and-such,” and 
we constantly use the fi rst-person pronoun in our 
speech. There is no disputing the existence of the 
conventional level of “self” that we all experience 
in our day-to-day life. Questions arise, however, 
when we try to understand what that “self” or “I” 
really is. In probing these questions we may try to 
extend the analysis a bit beyond day-to-day life--we 
may, for example, recollect ourselves in our youth. 
When you have a recollection of something from 
your youth, you have a close sense of identifi cation 
with the state of the body and your sense of “self” at 
that age. When you were young, there was a “self.” 
When you get older there is a “self.” There is also 

a “self” that pervades both stages. An individual 
can recollect his or her experiences of youth. An 
individual can think about his or her experiences of 
old age, and so on. We can see a close identifi cation 
with our bodily states and sense of “self,” our “I” 
consciousness. Many philosophers and, particularly, 
religious thinkers have sought to understand the 
nature of the individual, that “self” or “I,” which 
maintains its continuity across time. This has been 
especially important within the Indian tradition. 
The non-Buddhist Indian schools talk about atman, 
which is roughly translated as “self” or “soul”; and 
in other non-Indian religious traditions we hear 
discussion about the “soul” of the being and so on. 
In the Indian context, atman has the distinct meaning 
of an agent that is independent of the empirical facts 
of the individual. In the Hindu tradition, for example, 
there is a belief in reincarnation, which has inspired a 
lot of debate. I have also found references to certain 
forms of mystical practice in which a consciousness 
or soul assumes the body of a newly dead person. If 
we are to make sense of reincarnation, if we are to 
make sense of a soul assuming another body, then 
some kind of independent agent that is independent 
of the empirical facts of the individual must be 
posited. On the whole, non-Buddhist Indian schools 
have more or less come to the conclusion that the 
“self” really refers to this independent agent or 
atman. It refers to what is independent of our body 
and mind. Buddhist traditions on the whole have 
rejected the temptation to posit a “self,” an atman, 
or a soul that is independent of our body and mind. 
Among Buddhist schools there is consensus on the 
point that “self” or “I” must be understood in terms 
of the aggregation of body and mind. But as to what, 
exactly, we are referring when we say “I” or “self,” 
there has been divergence of opinion even among 
Buddhist thinkers. Many Buddhist schools maintain 
that in the fi nal analysis we must identify the “self” 
with the consciousness of the person. Through 
analysis, we can show how our body is a kind of 
contingent fact and that what continues across time 
is really a being’s consciousness.

Of course, other Buddhist thinkers have rejected 
the move to identify “self” with consciousness. 
Buddhist thinkers such as Buddhapalita and 
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Chandrakirti have rejected the urge to seek some 
kind of eternal, abiding, or enduring “self.” They 
have argued that following that kind of reasoning 
is, in a sense, succumbing to the ingrained need to 
grasp at something. An analysis of the nature of 
“self” along these lines will yield nothing because 
the quest involved here is metaphysical; it is a quest 
for a metaphysical self in which, Buddhapalita 
and Chandrakirti argue, we are going beyond the 
domain of the understanding of everyday language 
and everyday experience. Therefore “self,” person, 
and agent must be understood purely in terms 
of how we experience our sense of “self.” We 
should not go beyond the level of the conventional 
understanding of “self” and person. We should 
develop an understanding of our existence in terms 
of our bodily and mental existence so that “self” and 
person are in some sense understood as designations 
dependent upon mind and body. Chandrakirti used 

the example of a chariot in his Guide to the Middle 
Way (Madhyamakavatara).When you subject the 
concept of chariot to analysis, you are never going 
to fi nd some kind of metaphysically or substantially 
real chariot that is independent of the parts that 
constitute the chariot. But this does not mean the 
chariot does not exist. Similarly, when we subject 
“self,” the nature of “self,” to such analysis, we 
cannot fi nd a “self” independent of the mind and 
body that constitutes the existence of the individual 
or the being. This understanding of the “self” as a 
dependently originated being must also be extended 
to our understanding of other sentient beings. Other 
sentient beings are, once again, designations that are 
dependent upon bodily and mental existence. Bodily 
and mental existence is based on the aggregates, 
which are the psychophysical constituents of beings. 

(To be continued)

RÈN LUYỆN TÂM THỨC - THI KỆ 1
Nhật Nguyên dịch

Với quyết tâm đạt mục đích tối thượng
Vì lợi lạc cho mọi chúng sinh
Còn quý hơn cả viên ngọc như-ý, 
Mong sao tôi lúc nào cũng tôn quý họ.

Bốn câu kệ này nói lên tấm lòng trân quý 
mọi chúng sinh. Điểm chính của câu kệ này 
nhấn mạnh đến sự phát triển thái độ khiến 
cho bạn xem chúng sinh khác là những gì 

đáng quý, như là đồ trang sức quý báu. Câu hỏi có 
thể được nêu ra là, “Tại sao chúng ta lại phải trau 
dồi ý tưởng xem chúng sinh khác là quý trọng và 
đáng giá?”

Với ý nghĩa, chúng ta có thể nói rằng chúng sinh 
khác thật ra là nguồn gốc chính yếu của mọi kinh 
nghiệm về sung sướng, hạnh phúc, thịnh vượng, và 
không những chỉ trong việc giao tiếp hàng ngày 
của chúng ta với mọi người. Chúng ta còn có thể 

thấy rằng mọi điều mong ước mà chúng ta ấp ủ hay 
khao khát đều tùy thuộc vào sự hợp tác và hỗ tương 
với chúng sinh khác. Đó là một sự thật hiển nhiên. 
Tương tự như vậy, từ quan điểm của một người 
hành đạo, nhiều mức độ thực chứng cao mà bạn có 
được và sự tiến bộ mà bạn tạo nên trên bước đường 
tâm linh đều tùy thuộc vào sự hợp tác và hỗ tương 
với chúng sinh khác. Hơn nữa, ở kết quả trạng thái 
của Phật Đạo, hành vi chân chính của một vị Phật 
có thể đến một cách tự nhiên không cần một nỗ 
lực nào mà chỉ trong sự quan hệ với chúng sinh, 
vì họ là kẻ nhận và thừa hưởng những hành vi giác 
ngộ đó.  Vậy người ta có thể xem chúng sinh khác, 
trong một ý nghĩa, là nguồn gốc thực sự của sự sung 
sướng, vinh quang, và hạnh phúc của chúng ta. Sự 
sung sướng và tiện nghi căn bản của cuộc sống như 
thức ăn, chỗ ở, quần áo, và sự đồng hành, tất cả đều 
lệ thuộc vào chúng sinh khác, cũng như tên tuổi 
và tiếng tăm. Cảm giác thoải mái và cảm giác an 
toàn của chúng ta đều tùy thuộc vào quan niệm của 



20 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 2-2016 

người khác và tình thương của họ đối với chúng ta. 
Hầu như tình thương của con người là cơ sở chính 
nơi sự tồn tại của chúng ta. Cuộc sống của chúng 
ta không thể bắt đầu mà không có tình thương, và 
sự nuôi nấng, sự trưởng dưỡng, v.v.. của chúng ta 
đều lệ thuộc vào nó. Để đạt được tâm thanh tịnh, 
nếu bạn cảm thấy quan tâm cho kẻ khác nhiều hơn, 
thì bạn sẽ có được sự thỏa nguyện sâu sắc hơn. Tôi 
nghĩ rằng ngay khi bạn phát triển cảm giác quan 
tâm, thì những người khác lại xuất hiện một cách 
tích cực hơn. Đây là bởi vì thái độ của chính riêng 
bạn. Về mặt khác, nếu bạn từ chối kẻ khác, họ sẽ 
xuất hiện trong một cách tiêu cực hơn. Một điều 
khác rất rõ ràng đối với tôi là lúc mà bạn nghĩ chỉ 
cho riêng mình, thì sự tập trung toàn bộ tâm trí bạn 
sẽ bị thu hẹp, và bởi vì sự tập trung hạn hẹp này 
mà những điều khó chịu có thể xuất hiện rất lớn và 
mang lại cho bạn sự sợ hãi, khó chịu và một cảm 
giác choáng ngợp bởi đau khổ. Lúc mà bạn nghĩ về 
kẻ khác với cảm giác quan tâm, từ đó, tâm bạn lại 
mở rộng. Với góc độ mở rộng đó, những khó khăn 
của chính bạn lại trở nên không đáng kể, và điều 
này tạo ra sự khác biệt lớn. Nếu bạn có cảm giác 
quan tâm cho kẻ khác, bạn sẽ thể hiện một thứ sức 
mạnh bên trong cho dù bạn có các trạng huống và 
các vấn đề khó khăn. Với sức mạnh này, những vấn 
đề của bạn sẽ bớt vẻ quan trọng và phiền toái. Đi 
xa hơn, những khó khăn của riêng bạn và quan tâm 
cho kẻ khác, bạn có được sức mạnh nội tâm, sự tự 
tin, lòng can đảm, và cảm giác yên tịnh. Đây là một 
thí dụ rõ ràng là làm sao mà cách suy nghĩ của một 
người lại có thể thực sự tạo ra sự khác biệt.

Trong Hướng Dẫn trong Cách Sống của Bồ Tát 
Đạo (Bodhicaryavatara) có nói rằng, có sự khác biệt 
về mặt hiện tượng giữa nỗi đau khi mà bạn cảm nhận 
từ nỗi đau của người khác vào bạn và nỗi đau trực 
tiếp từ nỗi khổ đau của riêng bạn. Trong nỗi đau 
trước, có yếu tố khó chịu là vì bạn chia xẻ nỗi đau 
của người khác; tuy nhiên, theo Shantideva nêu ra, 
cũng có phần an định ở trong đó, bởi vì, với ý nghĩa 
là bạn đã tự nguyện nhận vào nỗi đau đó. Trong sự 
tự nguyện chia xẻ nỗi khổ đau của người khác thì 
bạn lại có sức mạnh và cảm giác tự tin. Nhưng trong 
trường hợp sau, khi bạn trải qua nỗi đau khổ của riêng 

mình, thì không có yếu tố tự nguyện, và vì thiếu sự 
làm chủ, bạn lại cảm thấy yếu kém và hoàn toàn bị áp 
chế. Trong giáo lý Đạo Phật về lòng từ bi và vị tha, 
một số cách để diễn tả sự việc như thế này được nói 
tới là, “Người ta hãy coi nhẹ sự an sinh của mình và 
quý trọng sự an sinh của kẻ khác.” Điều quan trọng 
ở đây là phải thấu hiểu những câu nói này trong sự 
tình nguyện chia xẻ nỗi đau khổ của kẻ khác trong 
bối cảnh tương ứng của nó. Điểm căn bản là nếu bạn 
không có khả năng yêu thương lấy chính mình thì 
không đơn giản để có cơ sở nào tạo ra sự quan tâm 
đến kẻ khác. Yêu thương lấy chính mình không có 
nghĩa là bạn mắc nợ với chính mình. Mà đúng hơn, 
khả năng yêu thương lấy mình hay tử tế đối với mình 
phải được đặt căn bản trên thực tế trong sự hiện hữu 
của con người: tức là chúng ta đều có khuynh hướng 
tự nhiên là mong cầu hạnh phúc và muốn tránh khổ 
đau. Khi điều căn bản này có mặt trong sự tương 
quan với người ấy, thì người ấy mới có thể mở rộng 
đến với chúng sinh khác. Vì vậy, khi chúng ta thấy 
câu nói này trong giáo pháp như là “Coi nhẹ sự an 
sinh của chính bạn và coi trọng sự an sinh của kẻ 
khác,” thì khi đó chúng ta phải hiểu là trong phạm 
vi của sự tự luyện lấy chính mình thì phải dựa vào 
lý tưởng của lòng từ bi. Đây là việc quan trọng nếu 
chúng ta không chìu theo lối suy nghĩ mang đầy lòng 
tự-ái ích kỷ mà coi thường sức ảnh hưởng của hành 
động mà chúng ta đối với sinh vật khác. Như tôi đã 
nói lúc ban đầu, chúng ta có thể phát triển một thái 
độ là xem chúng sinh khác là đáng tôn quý bằng cách 
nhìn nhận sự góp phần quý hóa của họ vào những 
kinh nghiệm sung sướng, hạnh phúc, và thành công 
cho chính chúng ta. Đây là sự suy xét khởi đầu. Sự 
suy xét thứ hai như sau: xuyên qua sự phân tích và 
suy nghiệm bạn sẽ thấy rằng phần lớn những khốn 
khổ, khổ sở, và khổ đau thực sự là kết quả của lòng 
tự-ái ích kỷ mà coi trọng sự an sinh của riêng mình 
bằng sự tổn hại của kẻ khác, trong khi đó phần lớn 
sự sung sướng, hạnh phúc, và cảm giác an toàn trong 
đời sống của chúng ta phát sinh từ tư tưởng và cảm 
xúc trân quý tôn trọng sự an sinh của chúng sinh 
khác. Qua sự tương phản trong hai hình thức tư tưởng 
và cảm xúc này khiến chúng ta cần phải xem sự an 
sinh của kẻ khác là đáng tôn trọng.
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Có một sự kiện khác liên quan đến sự trau dồi 
tư tưởng và cảm xúc có sự quý trọng đến sự an sinh 
của kẻ khác là: tư-lợi và sự mong cầu của chính 
mình được đáp ứng như là một sản phẩm phụ từ 
việc làm thực sự cho chúng sinh khác. Như Ngài Je 
Tsong Khapa nêu ra trong Đại Luận về Con Đường 
Giác Ngộ (Lamrim Chenmo) của ngài như sau, 
“nếu hành giả tham dự nhiều vào các hoạt động và 
tư tưởng nhắm vào và hướng về việc chu toàn sự an 
sinh cho kẻ khác, thì sự chu toàn và thực hiện các 
ước vọng của chính người ấy sẽ đến như là một sản 
phẩm phụ không cần phải làm thêm cố gắng nào 
nữa.” Một số các bạn có lẽ đã thật sự nghe qua nhận 
định này, mà tôi thường nhắc đến, trong một vài ý 
nghĩa, các vị Bồ Tát, những người thực hành hạnh từ 
bi của Phật Đạo, là những người ích kỷ khôn ngoan, 
trong khi đó, những người như chúng ta thì lại là 
người ích kỷ dại dột. Chúng ta chỉ nghĩ đến mình 
mà không để ý gì đến kẻ khác, và kết quả là chúng 
ta luôn không hạnh phúc và có thời gian khốn khổ. 
Đã đến lúc chúng ta cần phải suy nghĩ khôn khéo 
hơn, có phải không? Đây là niềm tin của tôi. Ở vài 
điểm câu hỏi được nêu ra, “Liệu chúng ta có thể 
thực sự thay đổi được thái độ của mình hay không?”

Câu trả lời dựa vào kinh nghiệm ít ỏi của tôi, 
một cách không ngần ngại, là “Có!” Điều này thật 
rõ ràng đối với tôi. Cái mà chúng ta gọi là “tâm” thì 
khá kỳ lạ. Đôi khi nó rất cứng đầu và rất khó thay 
đổi. Nhưng với sự cố gắng liên tục và với niềm tin 
dựa trên lý lẽ, tâm ta đôi lúc cũng khá thành thực. 
Khi chúng ta thực sự cảm thấy rằng có vài điều 
cần phải thay đổi, khi đó tâm chúng ta có thể thay 
đổi. Cầu mong và cầu nguyện không thôi sẽ chẳng 
chuyển hóa được tâm của bạn, nhưng với niềm tin 
và lý lẽ tột cùng dựa trên chính kinh nghiệm của 
bạn, thì bạn mới có thể chuyển hóa được tâm của 
bạn. Ở đây, thời gian là yếu tố khá quan trọng, và 
với thời gian trạng thái tinh thần của chúng ta chắc 
chắn có thể thay đổi. Một điểm mà tôi cần phải nêu 
ra ở đây là có một số người, đặc biệt là những người 
tự coi mình là rất thực tế và thực dụng, là quá thực tế 
và bị ám ảnh với tính thực dụng. Họ có thể nghĩ, “Ý 
tưởng này trong sự mong cầu cho hạnh phúc của mọi 
chúng sinh và ý tưởng này trong sự trau dồi tư tưởng 

tôn trọng sự an sinh của mọi chúng sinh là không 
thực tiễn và quá lý tưởng. Chúng không đóng góp gì 
trong sự chuyển hóa tâm của một người hay đạt đến 
sự rèn luyện tinh thần nào bởi vì chúng hoàn toàn 
không thể nào thực hiện được.” Một số người có thể 
nghĩ theo lối này và cảm thấy rằng có lẽ cách hữu 
hiệu hơn là phải bắt đầu giao tiếp với những người 
trong vòng gần gũi với họ. Rồi sau đó mở rộng và 
tăng trưởng vòng giao tiếp đó lớn hơn. Họ cảm thấy 
không đơn giản để nghĩ đến mọi chúng sinh vì con 
số chúng sinh là vô cùng tận. Có lẽ họ có khái niệm 
vài sự liên quan với loài người trên hành tinh này, 
nhưng họ cảm thấy rằng vô vàn chúng sinh trong 
muôn vàn thế giới và vũ trụ không có liên quan gì 
đến những kinh nghiệm của riêng cá nhân họ. Họ có 
thể hỏi, “Trọng điểm trong sự cố gắng trau dồi tâm 
trí để gắng bao gồm hết mọi chúng sinh vào trong 
vòng của nó là gì?” Với cách nào đó có thể đây là 
một sự phản đối hợp lý, nhưng sự quan trọng ở đây 
là để hiểu được ảnh hưởng trong sự nuôi dưỡng cảm 
giác vị tha đó như thế nào.

Trọng điểm ở đây là cố gắng phát triển phạm 
vi cảm thông của con người qua phương cách như 
vậy để nó có thể mở rộng ra trong mọi trạng huống 
của cuộc sống hầu có khả năng cảm nhận được sự 
đau đớn và thể nghiệm được niềm hạnh phúc. Đây 
là vấn đề xác nhận một sinh vật như là một chúng 
sinh. Loại tình cảm này rất mạnh mẽ, và không có 
nhu cầu để có thể xác nhận, trong điều kiện cụ thể, 
với mỗi một sinh vật để cho nó có hiệu quả. Lấy thí 
dụ, tính chất phổ quát của sự vô thường. Khi chúng 
ta nuôi dưỡng ý tưởng rằng sự vật và sự kiện là vô 
thường, chúng ta không cần phải nhận diện từng sự 
vật một nó hiện hữu trong vũ trụ để mà chúng ta 
nhận ra được sự vô thường. Đó không phải là cách 
mà cái tâm làm việc. Vì vậy, điều quan trọng là 
nhận thấy rõ điều này.

Trong câu kệ đầu tiên, có nêu ra rõ ràng tác nhân 
“tôi”. “Cầu mong sao cho tôi luôn xem kẻ khác là 
tôn quý.” Có lẽ có sự thảo luận ngắn gọn trong quan 
niệm Phật Giáo đối với cái “tôi” đề cập ở đây có thể 
giúp ích trong giai đoạn này. Nói chung, không ai 
tranh cãi rằng con người - bạn, tôi, người khác - là 
hiện hữu. Chúng ta không đặt câu hỏi về sự hiện 
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hữu của một ai đó trải qua sự khổ đau. Chúng ta nói, 
“Tôi thấy như vầy và như vầy” và “Tôi nghe như 
vầy và như vầy,” và chúng ta luôn dùng đại danh từ 
ngôi thứ nhất trong lời nói của chúng ta. Không có 
sự tranh luận gì về sự hiện hữu ở mức độ quy ước 
của cái “ngã” mà chúng ta đều thể nghiệm trong đời 
sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, câu hỏi 
được đưa ra là, khi chúng ta cố gắng hiểu những gì 
mà cái "ngã" hay cái "tôi" thực sự là. Trong sự thăm 
dò những câu hỏi này, chúng ta có thể thử mở rộng 
sự phân tích ra một chút ngoài cuộc sống hằng ngày 
- ví dụ, chúng ta có thể nhớ lại chính mình trong 
thời tuổi trẻ. Khi bạn nhớ lại một cái gì đó từ thời 
tuổi trẻ, bạn có cảm giác gần gũi xác định với trạng 
thái của thân thể và cảm giác của bạn về cái “ngã” 
ở thời đó. Khi bạn còn trẻ, đã có một cái "ngã." Khi 
bạn già hơn có một cái "ngã." Ngoài ra còn có một 
cái "ngã" thấm nhập vào cả hai giai đoạn. Một cá 
nhân có thể nhớ lại những kinh nghiệm thời tuổi trẻ 
của mình. Một cá nhân có thể nghĩ về những kinh 
nghiệm tuổi già của mình, và vân vân. Chúng ta có 
thể thấy một sự nhận diện tương cận với trạng thái 
cơ thể và cảm giác về cái "ngã" của chúng ta, cái ý 
thức “tôi” của chúng ta. Nhiều triết gia và, đặc biệt, 
nhiều nhà tư tưởng tôn giáo đã cố gắng tìm hiểu bản 
chất của một cá nhân, mà cái "ngã" hay cái "tôi", 
trong đó duy trì tính liên tục của nó theo thời gian. 
Điều này đặc biệt quan trọng trong truyền thống Ấn 
Độ. Các trường phái Ấn Độ không Phật Giáo nói về 
atman, được tạm dịch là cái "ngã" hay "linh hồn"; 
và trong các truyền thống tôn giáo không thuộc Ấn 
Độ khác, chúng tôi nghe thấy có thảo luận về "linh 
hồn" của con người và vân vân. Trong bối cảnh 
Ấn Độ, atman mang ý nghĩa riêng biệt của một tác 
nhân độc lập với các sự kiện thuộc về kinh nghiệm 
của cá nhân. Ví dụ, trong truyền thống Hindu, có 
lòng tin vào sự luân hồi, đã gợi cảm hứng cho rất 
nhiều cuộc tranh luận. Tôi cũng đã tìm thấy các tài 
liệu tham khảo cho các hình thức nhất định về sự 
thực hành thần bí trong đó một ý thức hay linh hồn 
chiếm lấy thân thể của một người mới chết. Nếu 
chúng ta thấy có luân hồi, nếu chúng ta thấy có một 
linh hồn chiếm lấy một thân thể khác, cho nên một 
số tác nhân độc lập của các sự kiện kinh nghiệm 

của cá nhân phải được thừa nhận. Về tổng thể, các 
trường phái Ấn Độ ngoài Phật Giáo đều có ít nhiều 
đi đến kết luận rằng cái "ngã" thực sự là đề cập đến 
cái tác nhân độc lập hay atman này. Nơi đây đề cập 
đến cái gì độc lập với thân và tâm của chúng ta. 
Toàn bộ truyền thống Phật Giáo đã từ chối sự lôi 
cuống thừa nhận một cái "ngã", một atman, hay 
một linh hồn độc lập với thân và tâm của chúng ta. 
Trong các trường phái Phật Giáo, có sự đồng thuận 
về quan điểm cho rằng cái "ngã" hay cái "tôi" phải 
được hiểu theo nghĩa của sự kết hợp, nhóm các uẩn 
của thân và tâm. Nhưng bằng cái gì, một cách chính 
xác, mà chúng ta đề cập đến khi chúng ta nói về 
cái "tôi" hay cái "ngã", thì đã có nhiều ý kiến khác 
nhau giữa các nhà tư tưởng Phật Giáo. Nhiều trường 
phái Phật Giáo cho rằng trong phân tích cuối cùng, 
chúng ta phải xác định được cái "ngã" là cái ý thức 
của con người. Xuyên qua phân tích đó, chúng ta 
có thể cho thấy là làm thế nào cơ thể của chúng ta 
là một loại thực tế không chắc chắn và rằng cái gì 
liên tục đi theo với thời gian thực sự là cái ý thức 
của con người.

Tất nhiên, các nhà tư tưởng Phật Giáo khác đã từ 
chối việc đi đến sự xác nhận cái “ngã” là cái ý thức. 
Các nhà tư tưởng Phật Giáo như Buddhapalita (Phật 
Hộ) và Chandrakirti (Nguyệt Xứng) đã từ chối sự 
đòi hỏi đi tìm kiếm một cái “ngã” nào vĩnh cửu, tồn 
tại, hoặc lâu dài. Họ lập luận rằng cứ theo lối lý luận 
đó, trong ý nghĩa nào đó, thì bị lún sâu nhu cầu bám 
víu vào một cái gì đó. Một sự phân tích về bản chất 
của cái "ngã" trong những dòng này sẽ không mang 
lại điều gì cả vì sự tìm kiếm ở đây là siêu hình; đó 
là sự tìm kiếm về một cái ngã siêu hình, mà trong 
đó, Phật Hộ và Nguyệt Xứng cho rằng, chúng ta 
đang vượt ra ngoài tầm hiểu biết về ngôn ngữ và 
kinh nghiệm thường ngày. Vì vậy, cái “ngã”, con 
người, và tác nhân phải được hiểu thuần túy trong ý 
nghĩa là làm thế nào chúng ta thể nghiệm cảm giác 
của mình về cái “ngã”. Chúng ta không nên đi xa 
hơn trình độ hiểu biết quy ước về cái "ngã" và con 
người. Chúng ta nên phát triển sự hiểu biết qua sự 
tồn tại của chúng ta về mặt hiện hữu của thể xác và 
tinh thần của mình, hầu cái “ngã” và con người qua 
sự hiểu biết nào đó là lệ thuộc vào tâm thức và thân 
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thể. Nguyệt Xứng đã sử dụng ví dụ về chiếc xe ngựa 
trong Hướng DẫnTrung Đạo (Madhyamakavatara). 
Khi bạn lấy khái niệm của chiếc xe ngựa để đem ra 
phân tích, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một cái gì 
siêu hình hoặc cơ bản mang thực chất của cỗ xe đó 
mà độc lập với các bộ phận cấu thành của chiếc xe. 
Nhưng điều này không có nghĩa là chiếc xe không 
tồn tại. Tương tự như vậy, khi chúng ta đề cập đến 
cái "ngã", bản chất của cái "ngã", để phân tích như 
vậy, chúng ta không thể nào tìm thấy một cái "ngã" 

độc lập với tâm trí và thân thể tạo nên sự hiện hữu 
của một cá nhân hoặc một con người. Sự hiểu biết 
này về cái “ngã” là một chúng sanh có nguồn gốc 
phụ thuộc, cũng phải được mở rộng sự hiểu biết của 
chúng ta về chúng sanh khác. Chúng sanh khác, 
một lần nữa, chỉ là phụ thuộc vào sự hiện hữu của 
thân thể và tâm thức. Sự hiện hữu của thân thể và 
tâm thức lại dựa trên các uẩn, là những cấu thành 
tâm-vật-lý của chúng sanh.

 (Còn Tiếp)

Tâm Sự Người Cùng Tử

Sinh từ đâu đến? Chết về đâu?
Câu hỏi nhân sinh mãi nhức đầu
Cho đến một hôm bừng tỉnh mộng
Bên trời vằng vặc ánh trăng thâu.

Lạc mất quê xưa luống khổ sầu
Con đường sinh tử quá dài lâu
Thịt xương chồng chất cao hơn núi
Nước mắt đong đầy tợ biển sâu.

Về lại quê xưa mới buổi đầu
Mừng rơi nước mắt lúc gặp nhau
Nhìn Cha phước tuệ trang nghiêm quá
Con tủi thân con lắm dãi dầu.

Phước nghèo lam lũ cảnh bể dâu
Tuệ nghèo phiền não mãi trồng sâu
Bao giờ giống được Cha mình nhỉ? 
San sẻ cho đời bớt khổ đau.

Không từ đâu đến chẳng về đâu
Sen trong biển lửa đượm thêm màu
Đến đi đi đến tùy duyên có
Không hai trong thực tại nhiệm mầu.

Sakya Minh-Quang

Về Chùa

Về chùa kính Phật trọng Tăng
Lắng nghe lời Pháp dạy răn của Thầy
Nghĩa ân như bát nước đầy
Khuyên ai gắng giữ phước dầy mai sau.

Mình là con Phật thanh cao
Chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi
Nói năng dáng đứng cách đi
Sao cho điềm đạm oai nghi chỉnh tề.

Chùa là tổ ấm ta về
Chung tay vun đắp chẳng nề hà chi
Công phu, công quả, hộ trì
Già-lam hưng thịnh, phước gì lớn hơn?
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ĐỐN TỈNH (Chợt tỉnh) 
Tuệ Trung Thượng Sĩ

Đoán tri không, hữu bất tương sa (sai) 
Sinh tử nguyên tòng nhất phái ba. 
Tạc dạ nguyệt minh, kim dạ nguyệt, 
Tân niên hoa phát, cố niên hoa . 
Tam sinh thúc hốt chân phong chúc, 
Cửu giới tuần hoàn thị nghĩ ma. 
Hoặc vấn như hà vi cứu cánh, 
Ma-ha bát-nhã tát-bà-ha

***

Có, không chỉ một mà thôi,
Tử, sinh đợt sóng chuyển nhồi tạo ra.
Trăng nay, trăng cũng đêm qua,
Hoa cười năm mới cũng hoa năm rồi. 
Ba sinh, đuốc trước gió mồi,
Tuần hoàn chín cõi, kiến ngồi cối xay.
Tới nơi cứu cánh sao đây?
Siêu nhiên tuệ giác, vẹn đầy “Sa ha”
(Thích Tâm Châu dịch)

Đại ý: Bài thơ này Thượng Sĩ khuyên chúng ta 
cần phải tỉnh thức mau chóng về sự đối đãi ở đời để 
đi đến chỗ nhất như. Trong chân thể, có không chỉ 
là một. Sinh tử do làn sóng vọng động của vọng tâm 
sinh khởi, hết sóng thì nước yên.Trăng tối qua, trăng 
tối nay, ánh sáng của nó cũng chỉ là một. Hoa năm 
cũ, hoa năm mới đều là một thể chất của hoa. Thời 
gian của quá khứ, hiện tại, vị lai như cầm ngọn đuốc 
trước gió lùa. Chín cõi của chúng sinh còn bị luân 
hồi sinh tử, như kiến trên miệng cối xay. Muốn đạt 
tới giác-ngộ cứu-cánh, cần phải thành-tựu trí-tuệ 
siêu-việt.

KIẾN GIẢI (Thấy biết) 
Tuệ Trung Thượng Sĩ

Kiến giải 

Kiến giải trình kiến giải, 
Tự niết mục tác quái. 
Niết mục tác quái liễu,
Minh minh thường tự tại.

Nơi mình, kiến-giải trình ra,
Đưa tay chà mắt đốm hoa hiện bày,
Lạ lùng, chà mắt, buông tay,
Tính chân tự-tại rạng ngời thường như.
(Thích Tâm Châu dịch)

Hai bài Thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ 
Thích Tâm Châu dịch và chú thích
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(Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thích Tâm Châu dịch ‒ in 
trong Cánh Hoa Tâm . Canada 2001)

Đại ý: Kiến-giải (Darsana): Ấn Độ gọi là triết 
học.  Có nghĩa là sự thấy biết, sự nghiên cứu sâu xa 
đến căn bản chân lý của sự sự, vật vật. Tức là sự hiểu 
biết phân biệt chân, giả, đúng, sai, hay, dở đối với sự 
vật . Đây là một thi kệ, trình bày sự thấy biết của Tuệ 
Trung Thượng Sĩ.

Tuệ Trung Thượng Sĩ tên thực là Trần Tung, con 
trai Trần Liễu, anh ruột Trần Quốc Tuấn, và là anh vợ 
vua Trần Thái Tông là Hoàng Hậu Nguyên-Thánh 
Thiên-Cảm. Vua Trần Thái Tông phong cho ông 
tước Ninh Hưng Vương. Khi còn nhỏ, ông đã hâm 
mộ cửa Phật. Tính tình thanh cao, thuần hậu. Ông 
tham học nơi thiền sư Tiêu Dao ở Phúc Đường. Ông 
trực tiếp cầm quân chống quân Nguyên Mông. 

Ông làm Tiết Độ Sứ ở Thái Bình. Ít lâu sau ông 
lui về ở ấp Tịnh -bang, lập Dưỡng-Chân-Trang và tiếp 
tục tham cứu đạo Phật. Vua Trần Thánh Tông thường 
tham cứu thiền học nơi ông. Nhà vua rất khâm phục, 
ban cho ông hiệu “Tuệ Trung Thượng Sĩ”.

Bài thi kệ “Kiến-giải” của ông nảy sinh trong 
trường hợp trai tăng trong Hoàng Cung. Nhân, vua 
Trần Thánh Tông làm lễ trai tăng, thỉnh các bậc danh 
tăng và Thượng Sĩ vào cung cúng dường, cầu siêu 
cho Hoàng Hậu đã mất. Trai tăng xong, nhà vua xin 
mỗi vị một bài thi-kệ ngắn về kiến giải của mình. 
Đến lượt Thượng Sĩ, Thượng Sĩ liền viết ngay bài 
thi kệ này.

Thi kệ này, hàm ý, nói về nghĩa chân và vọng. 
Chân, như thực không thay đổi. Vọng, giả dối, 

không thực, hay thay đổi. Mắt vẫn sáng, lấy ngón tay 
ấn vào mắt, mắt hiện ra những hoa đốm trong hư-
không. Khi tay không ấn nữa, mắt trở lại sáng như 
cũ. Đem sự thấy biết của mình trình bày, so sánh với 
sự thấy biết khác, chỉ là sự thấy biết vọng, chứ không 
phải chân! Vì còn có sự đối đãi!

Thích Tâm Châu

LỜI PHẬT DẠY

Người tâm không an định
Chính pháp không liễu tri
Tín tâm bị lung lạc
Trí tuệ chẳng đạt gì!
[Kinh Pháp Cú 38]

He whose mind is not steadfast
He who knows not the true doctrine
He whose confidence wavers
The wisdom of such a one will never be 
perfect.
[Dhammapada 38]

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

Đêm dài cho kẻ mất ngủ;
Đường dài cho kẻ mệt;
Luân hồi dài cho kẻ ngu si,
không minh đạt Chánh Pháp.
[Kinh Pháp Cú – 60]
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Bước vào thế giới thi ca của thiền giả đạo 
hạnh – một nhà thơ đa tài sâu sắc Viên Lý, 
hay bước vào rừng núi Tu Viện Bảo Pháp 
chúng ta có cảm tưởng như đang lạc bước 

tới một nơi cảnh trí thiên nhiên u tịch. Lòng chúng 
ta như rũ sạch những hệ lụy ưu phiền trong cuộc 
sống đầy nhiễu nhương cát bụi phù trầm.

Con suối Bàng Khê chảy lững lờ
Hồn người lữ khách thấy bơ vơ
Thoáng nghe thanh thoát chuông chùa điểm
Đời đẹp chao ôi, tựa giấc mơ
…
Chuông vọng chùa xa chiều trải dài
Lòng như chợt tỉnh mộng trần ai
Bao nhiêu phiền não vụt rơi rụng
Vọng động chuyển thành tâm Như Lai

Cũng có những lúc tư duy khởi phát từ ý niệm 
Sắc Không muốn đi tìm nơi chốn tịch mặc xa lìa 
mọi giả danh hư huyễn, đẩy cửa vào Bồ Đề Tâm an 
trụ. Quán Triệt đạo vi diệu của Như Lai:

Khép trang kinh cũ gác dùi chuông
Xếp chiếc y xưa bỏ vạt hò
Hoa Nghiêm trùng điệp thênh thang bước
Bát Nhã chân tâm thẳng nẻo về
Huyễn Mộng một thời nay nghẽn lối
Ngôn từ danh tướng dấu chim bay

Buông bỏ tất cả như một Thiền Sư ngàn cõi lang 
thang, như đám mây thong dong trên chín Ngọn 
Hồng Lĩnh. Soi mình hát thầm trên giòng sông tâm 
thức của quê hương, tìm về diện bích trên cổ tháp 
đìu hiu lau lách. 

Gió reo đầu trúc chiều tàn
Áo hoa đổi lấy khăn tang nhạt nhòa
Tử sinh không sắc giao hòa
Kiếp người ảo ảnh lệ nhòa sắc không

Thế giới của thơ Thi Sĩ Viên Lý thể hiện từ những 
ngạc nhiên bất ngờ trên mỗi dòng tư tưởng đầy sáng 
tạo. Và đó cũng là những nét tài hoa khó tìm thấy ở 
cõi thơ mang dấu tích Đạo và Đời hiện hữu.

Giọt Sương Huyễn Hóa 
của nhà thơ Viên Lý

Bích Huyền
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Chúng ta có thể bắt gặp những ray rứt, những 
băn khoăn, những mâu thuẫn nội tâm giữa hai phạm 
trù Đạo và Đời. Phát khởi Từ Bi Tâm vì lợi ích của 
tất cả mọi người cùng chung huyết thống. Những 
biến thiên của lịch sử, những nổi trôi của vận nước 
đã cuốn hút Phật Giáo Việt Nam vào chung cơn 
Pháp Nạn chia xẻ nỗi thăng trầm bi thảm của Dân 
Tộc. Những Tăng Ni bị đuổi ra khỏi chùa. Tù đày 
lao lý vong thân trên chính quê hương yêu dấu cũng 
là những yếu tố khởi động xúc cảm tạo nên những 
giòng thơ chân thực chia xẻ với những nỗi trầm 
thống bi hùng

Những năm tháng lầm than nơi xứ lạ
Bao mùa trăng làm khách sống xa quê
Mài bút nghiên mòn mỏi đợi ngày về
Thân đằng cát chở đầy cơn quốc hận
Và Thượng tọa Thích Viên Lý ngậm ngùi:
Người yêu nước chỉ một lần mất nước
Vạn lần đau và triệu triệu lần đau

Sự hiện hữu của dòng thơ Thiền Tăng Viên Lý 
trong suốt như hạt sương lấp lánh trên cành. Gạn 
sạch mọi ý niệm khởi phát từ tâm động hoa bay. 
Chiêm nghiệm từ trong hơi thở gió. Lắng nghe 
phảng phất hương sen trong hồ tĩnh lặng. Chiếu rọi 
vào tâm thức một vầng trăng khuyết như cánh hạc 
mơ hồ:

Mỗi hiện hữu chợt đầy vơi
Nhiệm mầu từng giọt nắng rơi hoa cười...

Cho dù đang ở điểm tựa nào nơi đất khách quê 
người, nỗi đau của người phải xa lìa Tổ quốc cũng 
không thua kém những thức giả đang bị đọa đày 
nghiệt ngã nơi quê nhà. Giấc mơ bình thường của 
Thiền Tăng Viên Lý là mỗi người đều có quyền 
phát biểu những tư tưởng đầy sáng tạo của mình 
trong một thể chế dân chủ. Mọi người dân đều có 
cơm ăn, áo mặc trong không khí tự do thanh bình 
thực sự…

Biết bao giờ quyền làm người được tôn vinh như 
một quyền tối thượng. Bởi chính mỗi người đang 
sống và không ngớt lời kêu gọi nhân quyền!

Và nguyện cầu cho ước mơ sẽ thành sự thực, 
tất cả những hoa trái của hành động khai phóng và 
quang phục Tổ quốc Việt Nam sẽ bừng nở trong 
tâm thức của mọi người Việt Nam còn ưu tư đến 
tiền đồ đất nước. Để chuyển hóa một mùa xuân dân 
tộc thăng hoa lên cõi Chí Thiện. Tuy ở trong hoàn 
cảnh nào, hành giả cũng rải tâm Từ đến với tất cả 
mọi người và luôn cầu nguyện thế giới hãy đối xử 
với nhau bằng tình thương đầy an vui hạnh phúc.

Hãy xa lánh phiền não lo âu và sân hận. Hãy 
quay về hòa nhập vào cõi Thơ Thiền, để tâm mình 
có được những giây phút an tịnh. Nghe chim hót 
Vi Diệu Kinh. Nhìn mây nước thoáng về Mười Cõi 
Giới, để được sống trọn vẹn trong thanh bình miên 
viễn bên nhau... Nghe hồi chuông Đại Nguyện 
buông lơi giữa cánh rừng Bảo Pháp. Cho mây dừng 
lại, cho suối giải nghiệp giữ trọn vầng trăng. Thấy 
lòng bừng nở liên hoa, cúi đầu đảnh lễ Đấng Từ 
Phụ Thích Ca Mâu Ni tưởng chừng như đang trở về 
thăm xứ Phật:

Con trở về đây tìm vết chân
Nghe lòng rộn rã đến bâng khuâng
Niềm vui trộn lẫn niềm hiu hắt
Lịch sử nghìn xưa, ôi thủy vân...

Thi ca ở đây đã vượt qua những chấn động đời 
thường. Đã thể nhập vào con đường Thanh Tịnh, 
tỏa ngát hương Ưu Đàm. Kết tinh những ân sủng 
tuyệt vời linh hiển… (Thái Tú Hạp)

* Vài nét sơ lược về Thượng tọa Thích Viên Lý:
Hòa Thượng Thích Viên Lý, xuất thân từ Tổ 

Đình Thập Tháp.
Tốt nghiệp Tiến sỹ Triết học và Tôn giáo tại Đại 

học University of the West, Hoa Kỳ.
Hòa Thượng là tác và dịch giả của nhiều tác 

phẩm nổi tiếng, Chủ nhiệm Tạp chí Chân Nguyên, 
Chủ nhiệm – Chủ  bút Tạp chí Điều Ngự, California.

Trụ trì chùa Diệu Pháp vùng Los Angles và 
chùa Điều Ngự, quận Cam miền Nam California.

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đòan Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại. 
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The monkey mind (kapicitta) is a term sometimes 
used by the Buddha to describe the agitated, easily 
distracted and incessantly moving behavior of 
ordinary human consciousness1 [1](Ja.III,148; 
V,445).

Once he observed: “Just as a monkey swinging 
through the trees grabs one branch and lets it go 
only to seize another, so too, that which is called 
thought, mind or consciousness arises and disappears 
continually both day and night”2 (S.II,95).

Anyone who has spent even a little time observing 
his own mind and then watched a troop of monkeys 
will have to admit that this comparison is an accurate 
and not very fl attering one.

On another occasion the Buddha said that a 
person with uncontrolled craving `jumps from here 
to there like a monkey searching for fruit in the 
forest’3 (Dhp.334).

In contrast to this, the Buddha asked his disciples 
to train themselves so as to develop `a mind like a 
forest deer’4 (miga bhåtena cetasà, M.I,450). Deer 
are particularly gentle creatures and always remain 
alert and aware no matter what they are doing.

(Taming the Monkey Mind, Thubden Chodron, 1995.)

TÂM CON NGƯỜI GIỐNG NHƯ CON KHỈ 
Tâm giống như con khỉ (kapicitta) là một thuật 

ngữ, đôi khi Đức Phật dùng để diễn tả các hành-vi 
lo-lắng, khuấy-động, dễ-dàng bị rối-trí và không-
ngừng thay-đổi của ý-thức, hoặc cái-biết của con 
người bình thường [1] (Ja.III, 148; V, 445).

Có một lần Đức Phật đã nói rằng: “Giống như 
một con khỉ chuyền từ cây nầy qua cây khác, nó nắm 
lấy một cành cây rồi chỉ buông tay ra khi nó nắm 

được một cành cây khác, con người cũng như thế, tư-
tưởng, tâm hoặc ý-thức của họ phát-sinh và biến-mất 
liên-tục, không-ngừng suốt ngày đêm” [2] (S.II, 95).

Bất cứ ai chỉ cần bỏ ra một chút thời gian, quan 
sát tâm của chính mình, rồi sau đó theo dõi một bầy 
khỉ sẽ phải nhìn nhận rằng, sự so sánh của Đức Phật 
là một điều chính xác, và không có gì là quá đáng.

Trong một lần khác, Đức Phật có nói rằng một 
người có nhiều lòng ham-muốn mà không tự kiểm-
soát được “thì giống như một con khỉ đi tìm kiếm 
trái cây trong rừng, cứ lo chuyền từ cây nầy sang cây 
khác” [3] (Dhp.334).

Ngược lại với điều nói trên, Đức Phật khuyên bảo 
các đệ tử của ngài, là họ hãy lo rèn luyện bản thân 
để phát triển “tâm họ giống như một con nai rừng” 
[4] (miga bhåtena cetasà, MI, 450). Nai rừng là loài 
sinh vật đặc-biệt hiền-lành, luôn luôn đề-phòng và 
nhận-biết mọi việc chung quanh, dù cho chúng đang 
làm gì.

Source-Nguồn: http://www.buddhisma2z.com/
content.php?id=274
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Suối Nguồn Vi Diệu

Trong Suối Nguồn Vi Diệu
Trái Tim Không Muộn Phiền
Là Trái Tim Thương Yêu
Con Dâng Hương Kính Phật
Tâm Nở Đóa Vô Ưu .
Mùa Xuân Mở Ngõ
Chiều vàng nắng, Nắng đan tơ
Ai đem nhung nhớ trải Thơ tâm hồn
Tưởng như chim hót bên cồn
Tiếng xa hiu hắt, tiếng buồn cô đơn ...
Lại vần ra Biển, lên Non,
Thơ vô đề viết dặm mòn chiêm bao!
Gió bay cao, Gió bay cao,
Lời nào gửi Gió, Ý nào gửi Mây
Mang mang... tâm sự tràn đầy
Cánh Thư thả gió giữa ngày, Vào Xuân
Đàn đâu lắng Khúc Phù Vân
Mùa Xuân Mở Ngõ, Ý Xuân Cảm Hoài
Bâng khuâng Mai Trắng vườn ai
Nghe chiều thanh tịnh biển đời Kinh Hoa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Mùa Xuân Từ Ái Ngát Hoa Ưu Đàm...

Tuệ Nga

Như Thoáng Xuân Nào

Một thoáng qua, Một thoáng Xuân,
Như Thơ vẽ Đóa Phù Vân vô đề
Biết đời ai tỉnh, ai mê,
Một vòng hư ảnh, bốn bề khói sương
Vàng Thu, vàng lá đoạn trường
Mà về hỏi gió mấy phương lá sầu!
Thơ nào gói trọn niềm đau
Tình nào Mây liệm trắng mầu hoang sơ,
Mà về gối mộng ru thơ
Để nghe chim hót bên bờ ly tao
Một thoáng Xuân, Một thoáng nào
Đã như bào ảnh! đã vào hư vô...

Xuân Chiều Lạc Phố

Bốn mươi năm, vẫn Tết tha phương
Bao trạm thời gian... cuộc hý trường
Nắng trải thềm hoa, Hương Tĩnh Thức
Trăng về xóm Hạc, Gió Trầm Hương
Gieo vần Xuân Mới, Thơ Hoài Vọng
Tưởng Khúc Thanh Bình, Nhạc Ngát Chương
Tuyết trắng vườn ai, Chiều Lạc Phố!
Xuân nào Đoàn Tụ Bến Yêu Thương...
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While studying Shin [ , my interest 
in Zen [ ] and other Mahayana thought 

grew in my mind. My amateurish studies of various 
Buddhist texts when young came to be expanded 
and deepened as I enrolled in the Graduate School of 
Ryukoku University [ ].

My knowledge of Shin and experience of Shinjin 
[ ] had already convinced me that Shinran’s 
teaching of the Other-Power Faith was the only way 
for my own salvation and for the salvation of most 
others. This conviction hasn’t changed in any way 
over the years, but in my twenties I felt the necessity 
of learning more about other schools of Mahayana 
thought, not as teachings different from Shin, but as 
teachings contained in Shin. A great Shin master in 
the Edo period advised that we should not study the 
Three Pure Land sutras as contained in the Tripitaka, 
but study them as containing the whole of the 
Buddha’s teaching. For me, to study other Mahayana 
teachings through books was not enough; it would 
be like - as a Zen master would say - scratching your 
itchy foot over the shoe. I needed experience. Before 
long, I found myself knocking at the gate of a Zen 
temple in Kobe. Near where my parents used to live 
before I was born, there is a prestigious Zen temple 
called Shofukuji [ ]; the then abbot was the 
famous roshi, Yamada Mumon, who later became the 
chief abbot of Myoshinji [ ] and the President 
of Hanazono [ ] University. Mumon Roshi 
was also my father’s friend.

I participated in several sesshin. At the fi rst 
sesshin I was received in a private interview with 
Mumon Roshi, in which he gave me the famous koan 
on “Mu” [ ]. This is a story of a Chinese Zen master 
Chao-chou (Joshu, ). One day a monk 
asked Chao-chou whether a dog had the Buddha-
nature. Chao-chou replied, “Mu”. The meaning of 
“mu” is signifi cant; it does not simply mean “No”. 
Mumon Roshi told me to concentrate on this koan. 
As I now recollect, concentration spontaneously led 

me to explore the mysterious contents of Shinjin. 
Even the effort to sit cross-legged and concentrate on 
the koan appeared to be naturally made by Amida’s 
Power.

This was my fi rst serious encounter with Zen. 
My small experience at that time convinced me 
that Zen is a truly wonderful teaching but is not the 
most practicable and effective method of salvation 
for everybody. I realized then that if Zen were to be 
practiced in the Tariki way, it would be ideal.

I should not keep telling you about myself 
endlessly. Since this is the fi rst time I have ever 
told anybody about my Zen experience, I wanted to 
refresh my memory. An old man likes to reminisce 
about his past, and I may already be becoming an 
old man.

As you all well know, D.T. Suzuki was a great 
exponent of both Zen and Shin. His contribution 
to the spread of Zen in the West was inestimable; 
at the same time, he introduced Shin to the West by 
writing books and articles on it and translating Shin 
texts. It is no exaggeration to say that he popularized 
Zen and created the Zen boom throughout the 
world during the postwar period. His books on Zen 
have been widely read by men and women with or 
without an academic background. His deep insight 
and persuasive discourses have awakened the Bodhi-
mind in thousands of people and led them to the 
Buddhist Path.

A quick analysis of D.T. Suzuki’s Zen and 
Nembutsu thought seems necessary before I go 
deeper into the theme of my own choice. His father 
was a follower of Rinzai Zen and his mother was a 
Shin devotee belonging to a rather unorthodox group 
that emphasized mystical experience. D.T. Suzuki’s 
propensity toward mysticism must have come from 
his mother. It is widely admitted that his Zen is 
strongly characterized by Shin, and his interpretation 
of Shin has a tinge of Zen. For many of us who are, 
by and large, trained to think in sectarian terms, Zen 

NEMBUTSU AND ZEN
By Zuio Hisao Inagaki
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and Shin are clearly distinguishable approaches, 
but for D.T. Suzuki, by his innate spirituality, there 
was no such rigid distinction. For this reason, he has 
been criticized by some fundamentalist Zen and Shin 
exponents, but the happy unity of Zen and Shin in 
his personality has had a lasting infl uence on serious 
thinkers and practicers of Buddhism. Among those 
who are present here, I believe many have been 
strongly inspired by his books at some stage of their 
spiritual pilgrimage. Whether his interpretation 
of Shin is orthodox or not, his books and articles 
on Shin are still widely read and will remain an 
important source of inspiration for many ages to 
come. The atmosphere he had created has become so 
widespread that we cannot ignore D.T. Suzuki when 
we address people of today about Jodoshinshu. This 
means that we can no longer explain and discuss Shin 
only in the context of Jodoshinshu. Zen is bound to 
come into our perspective when we present Shin in 
the modern context.

Some years ago, I bought a book which appeared 
interesting because its title suggested Zen in everyday 
life. I read on and on, but I found nothing related to 
Zen, and so I was disappointed. The title of the book 
was: Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. I 
feel Zen is very much abused and commercialized. 
The title of my speech could have been “Zen and 
Nembutsu” if I had wanted to sell it in the popular 
market. Please note the word order: “Nembutsu and 
Zen”, with the emphasis on the Nembutsu.

Let us go back to the days of Shinran Shonin to 
see what the situation of Buddhism was then. Zen 
had not yet been fi rmly established in Japan. Eisai [

(1141-1215) went to China and brought home 
a type of Rinzai Zen (Oryu-ha ), but in the face 
of strong attacks from the monks of Mt. Hiei [ , 
his temple in Kyoto, Kenninji[ ], was made 
a center of Tendai and Esoteric Buddhism as well 
as Zen. When Dogen [ ] (1200-1253) brought 
back to Japan the Soto tradition [ in 1227, he 
was twenty-seven years of age, while Shinran was 
already fi fty-four years old. I have been told that 
among the treasures of Hoonji Temple in Tokyo, 
whose chief priest is Prof. Shojun Bando, there is a 
hossu (fl y whisk) presented to Shinran by Dogen, in 
return for which Shinran is said to have presented 

his juzu to Dogen. I would be most curious to know 
what sort of dialogue took place between the two 
masters, if they really had met. The fact was that 
Zen fl ourished mostly after Shinran. If he had lived 
in late Kamakura [ ] period and was strongly 
exposed to Zen, what would he have done? Also, if 
he lived today when Zen is popular throughout the 
world, would he try Zen? These are hypothetical 
questions, which I am tempted to ask myself.

Before I compare Nembutsu and Zen further, 
I feel it necessary to mention a Tendai samadhi 
practice, which Shinran encountered in his formative 
years. In the village south of Kyoto where Shinran 
was born, there is still a temple named Hokaiji [

, which houses a wonderful sitting statue 
of Amida built in the middle of the 11th century. 
Shinran, even as a boy, must have visited this temple 
almost every day, hearing monks chant sutras and 
watching them circumambulate the hall while 
concentrating on Amida and reciting his Name 
without interruption, because this hall was designed 
for the Constant Walking Samadhi (Jogyo-zanmai 

). When he went up Mt. Hiei to study, he was 
assigned to the Jogyodo Hall, where he presumably 
practiced this samadhi with diligence.

In Shinran’s classifi cation of the Buddhist 
teachings (kyohan ), Zen and Tendai are rated 
as the vertical ways for quick deliverance (vertical 
transcendence; shucho ) along with Shingon [

 and Kegon [ ]. Although the Tendai 
teaching proper, in Shinran’s view, is a superior 
way of deliverance like Zen, Shingon and Kegon, it 
is diffi cult to practice. But those “vertical” systems 
of practice can be converted to “horizontal” or 
“crosswise” teachings in the Pure Land system, 
if the aspirants convert their minds and seek their 
birth in the Pure Land by transferring the merits 
of their practice towards it in accord with the 
Contemplation Sutra, or in accord with the design 
of the Nineteenth Vow. The Constant Walking 
Samadhi, which I believe Shinran practiced on Mt. 
Hiei, has a dual function: a Tendai practice and a 
Pure Land practice. In fact, this samadhi unifi es 
Tendai and Pure Land. The sutra from which the 
Constant Walking Samadhi originates is one of the 
oldest Mahayana scriptures in India and China. 
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It is called Pratyutpanna Samadhi Sutra, and is 
translated as the “Sutra on the Samadhi of Being 
in the Presence of All Buddhas.” According to this 
sutra, one who concentrates on Amida from seven 
days to three months can visualize him and all the 
other Buddhas.

The Pratyutpanna Samadhi was not only 
practiced in China and Japan by Tendai followers, 
but was widely practiced in India as well. The fi rst 
of the seven masters of Shin tradition, Nagarjuna, 
strongly recommended this samadhi as an effective 
way of securing the State of Non-retrogression, 
for by successfully visualizing Amida and all the 
other Buddhas in this samadhi, one is born into 
the Tathagata Family and will eventually attain 
Buddhahood. The founder of Chinese Pure Land 
Buddhism, Hui-yuan [  or Eon of Mt. Lu [

 (334-416), enthusiastically practiced the 
Pratyutpanna Samadhi with a hundred and twenty-
two devotees. Shan-tao or Zendo (613-681), the 
Fifth Master, is said to have had the fi rst experience 
of visualizing Amida by practicing the Pratyutpanna 
Samadhi. Although Shan-tao was a great exponent of 
the Contemplation Sutra, it would be fair to say that 
he used this sutra to enrich and systematize his initial 
experience of the Pratyutpanna Samadhi. I hasten to 
add that the Pratyutpanna Samadhi Sutra was at the 
basis of the Contemplation Sutra when the latter was 
compiled probably in Central Asia. Some key terms 
and expressions in the Contemplation Sutra come 
from the Pratyutpanna Samadhi Sutra, and also in 
the Contemplation Sutra the Nembutsu Samadhi is 
equated with the Pratyutpanna Samadhi.

There is another important reason for my rather 
lengthy discussion on the Pratyutpanna Samadhi. 
A Chinese Zen monk of the Sung dynasty, named 
Yun-ch’i Chu-hung (Unsei Shuko ) 
(1535-1615), who recommended a combined 
practice of Zen and Nembutsu [ ], wrote a well-
known book, entitled Zenkan sakushin (  
“Incentives for Breaking Zen Barriers”), in which 
he quotes from the Pratyutpanna Samadhi Sutra (

 to urge Pure Land aspirants to practice 
diligently for three months in accordance with this 
sutra until they attain the Pratyutpanna Samadhi. 
Thus, in Chu-hung’s Zen-Nembutsu system, the 

Pratyutpanna Samadhi is highly recommended.
If we look back at the history of Buddhism in 

China, we note that the Nembutsu was a dominant 
force from the sixth century. It was practiced as a 
non-meditative vocal practice as well as a meditative 
visualization practice. From the late T’ang period the 
Nembutsu came to be practiced in Zen monasteries 
as well. A well-known Zen monk, Yung-ming Yen-
shou (Eimei Enju ) (904-975 or 976), was 
a strong advocate of the combined practice of Zen 
and Nembutsu. In his remarks we read:

“Nine out of ten of those who practice Zen but 
do not practice the Pure Land method take wrong 
paths.”

“Without Zen but following the Pure Land Path, 
ten thousand practicers of ten thousand meritorious 
actions are to be born (in the Pure Land).”

“Those who practice both Zen and the Pure Land 
method are the strongest, like tigers with horns.”

This syncretic tendency became widespread and 
had a lasting infl uence on later generations. Today, 
in Vietnam and in overseas Chinese communities, 
including Taiwan, the Nembutsu and Zen are happily 
united. In Japan this type of Zen, called Obaku [

], was transmitted by Ingen in 1682, but did 
not enjoy much popularity except among Chinese 
residents.

I previously mentioned Chu-hung’s Incentives 
for Breaking Zen Barriers. This book was highly 
valued by Hakuin [ ], a great Zen master 
of Japan (1685-1768), but he took only a half of Chu-
hung’s advice and cast aside the Nembutsu that is 
encouraged in the same book. Much earlier, Dogen, 
too, was averse to the Nembutsu; he compared it to 
the croaking of frogs in the rice fi eld and rejected its 
effi cacy for attaining Enlightenment. In the tradition 
of Japanese Zen, it seems, the authentic teaching is 
to practice Zazen exclusively without repeating the 
Nembutsu or mixing Zazen with other methods. 
My advice to Zen practicers at this point is that they 
do both Zazen and the Nembutsu; but unrefl ective 
Zazen or mere vocal Nembutsu does not bring them 
nearer to Satori.

Contemporary Zen masters in Japan appear to be 
drawn to the Nembutsu. Many years ago I attended 
a lecture meeting by Yamada Mumon Roshi, which 
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was full of references to the Tannisho [ ]. 
Kobori Roshi of Daitokuji [ ], Kyoto, was a 
great Zen master, who on his deathbed recited the 
Nembutsu and recommended it to his disciples. Rev. 
Sakakibara Tokuso, an Obaku Zen monk in Kyoto, 
was a serious devotee of the Nembutsu; he used 
the Tannisho for daily services. While reading it, he 
would shed tears of gratitude. I met him once a long 
time ago, and was deeply impressed by his sincere 
devotion to Amida.

How is Zen accepted by Shin followers? It is now 
an open secret that some Jodoshinshu ministers adopt 
Zen in their ministerial programs. Some advocate 
other types of meditation. These are very unusual 
phenomena, unheard of in the 800-year history of 
Jodoshinshu [ ]. The general tendency 
seems to be that more and more Shin followers will 
show interest in Zen just as there will be more and 
more Zen monks who recite the Nembutsu.

The above discussion is rather an external 
observation, which may fi t my title, “Nembutsu and 
Zen”, but is far from satisfactory if the essential 
difference or relationship is to be clarifi ed. Suppose 
we change the title to “Shinjin and Satori”. Then we 
can go deeper into the problem and discuss the whole 
matter from the inside. You will perhaps accept that 
the Nembutsu and Shinjin are not exactly the same 
and, similarly, Zazen [ ] and Satori [ ] are not 
the same. Nembutsu and Zazen are forms of Buddhist 
practice, whereas Shinjin and Satori are states of 
spiritual awakening. Not all who recite the Nembutsu 
have Shinjin, and not all who practice Zazen are 
awakened in Satori. But those who have Shinjin 
all recite the Nembutsu, and all who have attained 
Satori regularly sit in Zazen. Then how can we attain 
Shinjin and how can we realize Satori? It is true that 
recitation of the Nembutsu does not immediately lead 
to Shinjin and that one or two sessions of Zazen do 
not bring about Satori. But I wish to assure you that 
the Nembutsu is the only way, through which Shinjin 
will arise, and that Satori will eventually come to 
one who sits in Zazen. In both cases, concentration 
is a prerequisite. Lifelong practice of Nembutsu or 
Zazen without deep concentration is fruitless, but 
if they are practiced diligently with utmost efforts, 
a short period of practice may bring about the total 

conversion of mind and a new spiritual horizon will 
then open up before you.

It is often asked whether Shinjin and Satori are 
the same or different experiences. My answer is: they 
are different but not unrelated. Let me fi rst clarify the 
basic differences. Shinjin is awakening to Amida’s 
Wisdom, Compassion and Power, while Satori is 
awakening to your inherent Wisdom, Compassion 
and Power. In other words, Shinjin is awakening 
to Amida’s Mind, and Satori is realization of your 
Buddha-nature. Even if you have attained Shinjin, 
you are not yet a Buddha; you have to wait until your 
body of karma is relinquished at death in order to 
become a Buddha by fully manifesting your Buddha-
nature, as stated in Shinran’s [ ] Kyogyoshinsho 
[ ], Chapter on True Buddha and Buddha-
land. Here Shinran says that delusory and defi led 
sentient beings cannot see their Buddha-nature in 
this world because it is covered by evil passions, 
but, he continues, upon reaching the Land of Peace 
and Bliss, we shall unfailingly manifest our Buddha-
nature owing to Amida’s merit-transference through 
the Power of his Vow.

In his writings, Shinran refers to Shinjin as the 
Buddha-nature. So it follows that Shinjin and Satori 
are closely related. If Satori is the total realization 
of the Buddha-nature with mind and body, Shinjin is 
acceptance of the Buddha-nature in action through 
Amida’s Name. Since Amida has brought our Buddha-
nature to full maturity and attained Buddhahood, 
our Buddha-nature has been fully realized in his 
Buddhahood. When we hear his Name and through 
it receive all that Amida is, we also receive our fully 
developed Buddha-nature. This is the Tariki [

] way of realizing the Buddha-nature, and is the 
quickest way of attaining Buddhahood.

Next, among other topics relevant to Nembutsu 
and Zen, I wish to expound the tri-kaya, or three 
bodies of the Buddha. It is accepted that Shinjin is 
established in relation to Amida, the Sambhogakaya 
Buddha, whereas Satori is realization of the 
Dharmakaya. If you have seen Amida in a dream or a 
dream-like state as in a near-death experience, that is 
Amida’s Nirmanakaya. Again, if you have visualized 
Amida in the Pratyutpanna Samadhi or in accord 
with the Contemplation Sutra, that is still Amida’s 
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Nirmanakaya, according to Shinran’s interpretation. 
In his view, the Sambhogakaya Buddha Amida has 
limitless dimensions and an everlasting life-span, and 
his land is one of boundless Light. Amida’s forms 
described in the Contemplation Sutra and others as 
having limited, though astronomical, dimensions 
are Amida’s Nirmanakaya manifestations. The real 
Sambhogakaya Amida that is limitless is, in essence, 
identical with the Dharmakaya. Shinran especially 
liked to use the ten-character name, “Kimyo 
jinjippo mugeko nyorai” (Homage to the Tathagata 
of Unhindered Light Shining throughout the Ten 
Directions), which was fi rst applied to Amida by 
Vasubandhu [ . Even though distinctions are 
made between the three Buddha-bodies, they are 
not rigid differences separating one from the others; 
in the actual experience of Shinjin, the three bodies 
are merged into one Person of Great Compassion, 
which can be most appropriately described as 
“Oyasama” (Parent). To give you an illustration, 
“Mum,” “Mummy,” “Ma” or “Mother” is an 
expression of the unity of mother and child. You do 
not subject your mother to logical analysis, do you? 
Such an objective analysis, whether in biological 
or psychological terms, does not apply here. In the 
same way, when we call Amida “Oyasama,” we do 
not discuss whether he is a Dharmakaya [ , 
Sambhogakaya [  or Nirmanakaya [ ]. 

I have touched on several areas relating to 
Nembutsu and Zen, but there seems to be one 
outstanding question: Should Zazen be adopted by 
Shin followers? For those who are still vacillating 
between Jiriki [ ] and Tariki [ ], Zazen and 
other practices may be necessary along with the 
Nembutsu. Zazen does not lead to Shinjin unless 
its aim is turned to union with Amida. Sitting, 
walking or other types of meditation, with the mind 
concentrated on Amida, including the Pratyutpanna 
Samadhi, can become a cause of birth in the Pure 
Land. If you constantly practice such a meditation, 
you may visualize Amida and his Pure Land and/ 
or perceive Amida’s coming to receive you at 
the time of death, as stated in the Contemplation 
Sutra. In the same way, dedication to the Nembutsu 
throughout your life may enable you to see Amida 
on your deathbed, in accord with the Amida Sutra. 
Even though it is for the sake of ensuring birth in the 

Transformed Land, diligent practice of meditative or 
non-meditative good is certainly better than doing 
nothing and vainly hoping for Amida’s salvation.

Next, after Shinjin is established, is Zazen still 
recommended? If you have been doing Zazen for 
many years and, by chance, awakened to Amida’s 
Great Compassion, it would be diffi cult to change 
your life-style immediately. You can carry on your 
meditation to enrich your experience of Shinjin. We 
should remember that Zazen is the basic posture of 
all Buddhas and that when born in the Pure Land we 
all assume this posture and become Buddhas. Isn’t
Zazen more appropriate than, for instance, standing 
on your head in Yoga training?

But if you have no experience of Zazen, I 
would not recommend it. Attainment of Shinjin is a 
lifelong work, toward which all your effort should be 
directed. You won’t have time to try other methods. 
If you have Shinjin, that’s enough. If you have Namu 
Amida Butsu, that’s enough. There is no need to seek 
Satori in this life. Among other things, if improperly 
practiced, Zazen does more harm than good. I must 
warn you that doing Zazen after drinking a lot of 
sake is detrimental to your health, to say the least.

LỜI PHẬT DẠY

Tinh cần là đường sanh
Buông lung là ngõ tử
Tinh cần là bất tử
Buông lung như thây ma.
[Kinh Pháp Cú 21]

Heedfulness is the path to the 
deathless,
Heedlessness is the path to death.
The heedful do not die;
The heedless are like unto the dead.
[Dhammapada]
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T rong khi nghiên cứu về 
Chân Tông, sự quan tâm 
của tôi về Thiền và các 
tư tưởng khác của Phật 

Giáo Đại Thừa trổi dậy trong tôi. 
Những nghiên cứu không thành 
thạo thời trẻ của tôi về đủ loại thư 
tịch Phật Giáo được mở rộng và 
sâu xa hơn khi tôi theo học Cao 
Học tại Đại Học Ryukoku (Long 
Cốc Đại Học).

Kiến  thức của tôi về Chân 
Tông và sự thể nghiệm của tôi 
về Shinjin (Tín Tâm) đã làm cho 
tôi tin rằng giáo pháp của Ngài 
Shinran (Thân Loan) về Niềm Tin 
Tha-Lực là cách duy nhất cho bản 
thân tôi và cho phần lớn các người 
khác. Niềm tin này đã không bao 
giờ thay đổi qua nhiều năm, nhưng 
vào năm hai mươi tuổi, tôi cảm 
thấy cần phải học thêm những 
tông phái tư tưởng Đại Thừa khác, 
không phải những giáo pháp khác 
với Chân Tông, mà những giáo 
pháp chứa đựng trong Chân Tông. 
Một vị thầy lớn của Chân Tông 
vào thời Edo khuyên rằng, chúng 
ta không cần phải nghiên cứu 
Tịnh Độ Tam Kinh trong Tam 
Tạng Kinh Điển, mà nghiên cứu 
chúng trong toàn bộ giáo pháp 
của Đức Phật. Với tôi, nghiên 
cứu những giáo pháp Đại Thừa 
khác qua sách vở là không đầy đủ; 
giống như một thiền sư đã nói – 
gải ngứa đôi bàn chân bên trên đôi 
giày. Tôi cần phải chứng nghiệm. 

Khá lâu trước đây, tôi tự đến gõ 
cửa một thiền tự ở Kobe. Gần nơi 
mà cha mẹ tôi đã sinh sống trước 
khi tôi ra đời, có một ngôi thiền tự 
tên là Shofukuji (Chánh Phúc Tự); 
mà vị trụ trì lúc đó là roshi (lão 
sư) danh tiếng, Yamada Mumon, 
người mà sau này trở thành chánh 
trụ trì Myoshinji (Diệu Tâm 
Tự) và là Viện Trưởng Đại Học 
Hanazono (Hoa Viên Đại Học). 
Lão Sư Mumon cũng là bạn của 
cha tôi.

Tôi đã tham dự trong vài khóa 
thiền. Vào khóa thiền đầu tiên, 
tôi được nhận vào qua sự tiếp xúc 
riêng với Lão Sư Mumon, khi đó 
ngài trao cho tôi koan (công án) 
về “Mu” (Vô). Đây là câu chuyện 
của một thiền sư Trung Quốc là 
Triệu Châu. Một ngày nọ, một 
nhà sư hỏi Triệu Châu  rằng con 
chó có Phật Tánh không? Triệu 
Châu trả lời, “Vô”. Ý nghĩa của 
chữ “vô” có tính chất gợi ý; nó 
không đơn thuần có nghĩa là 
“Không”. Lão Sư Mumon bảo tôi 
chú tâm vào công án này. Như 
bây giờ tôi còn nhớ lại, sự chú 
tâm tự nhiên dẫn tôi khám phá 
ra những nội dung bí ẩn của Tín 
Tâm. Ngay cả việc cố gắng ngồi 
chéo chân và chú tâm vào công 
án lại được thực hiện một cách tự 
nhiên bởi Năng Lực của A Di Đà.

Đây là cuộc gặp gỡ nghiêm 
túc đầu tiên của tôi đối với Thiền. 
Kinh nghiệm nhỏ của tôi vào thời 

ấy làm cho tôi tin rằng Thiền thật 
sự là giáo pháp kỳ diệu nhưng 
không phải là một phương pháp 
thực tiễn và hiệu quả nhất để cứu 
độ mọi người. Sau đó tôi nhận 
thấy rằng nếu Thiền mà được 
thực hành theo cách của Tariki 
(Tha Lực), thì thật lý tưởng.

Tôi không thể nói về tôi một 
cách vô tận vậy. Nhưng vì đây là 
lần đầu tiên tôi nói với mọi người 
về kinh nghiệm Thiền của tôi, 
tôi muốn khơi lại trí nhớ của tôi. 
Người già thường thích hồi tưởng 
về quá khứ của mình, có lẽ tôi 
cũng đã già rồi.

Như quý vị đều biết, D.T. 
Suzuki là một diễn giả vĩ đại cả 
về Thiền lẫn Chân Tông. Sự cống 
hiến của ngài qua sự phổ biến 
Thiền ở Tây Phương không thể 
nào ước định được; trong cùng 
lúc, ngài cũng đưa Chân Tông đến 
với Tây Phương bằng cách viết 
những sách và bài viết về nó và 
dịch những sách về Chân Tông. 
Không quá đáng mà nói rằng ngài 
đã phổ biến Thiền và tạo ra trào 
lưu Thiền khắp thế giới trong thời 
hậu chiến. Những sách của ngài 
về Thiền đã được đọc nhiều trong 
nam giới và nữ giới, có hay không 
có trình độ học vấn. Cái nhìn sâu 
sắc và sự giải thích có sức thuyết 
phục của ngài đã đánh thức Bồ Đề 
Tâm của hàng ngàn người và đưa 
họ vào Phật Đạo.

Một sự phân tích ngắn gọn về 

NIỆM PHẬT VÀ THIỀN
INAGAKI H. ZUIO - TƯ NGUYÊN dịch 
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tư tưởng Thiền và Niệm Phật của 
D.T. Suzuki thiết tưởng cũng cần 
thiết trước khi tôi bắt đầu đi sâu 
vào đề tài mà tôi đã chọn. Cha 
của ngài là một người theo phái 
Thiền Lâm Tế và mẹ của ngài là 
một người sùng tín Chân Tông 
thuộc một nhóm không chính 
thống nhắm theo sự thể nghiệm 
thần bí. D.T. Suzuki có khuynh 
hướng mang tánh cách thần bí 
là từ mẹ của ngài. Người ta thừa 
nhận một cách rộng rãi rằng 
Thiền của ngài mang đậm tánh 
chất của Chân Tông, và sự diễn tả 
của ngài về Chân Tông có thoáng 
nét của Thiền. Nhiều người trong 
chúng ta, mà phần lớn, được gợi ý 
qua hình thức tông phái cho rằng, 
Thiền và Chân Tông là hai lối 
khác biệt rõ ràng, nhưng đối với 
D.T. Suzuki, qua bẩm tánh tâm 
linh, thì không có sự phân biệt 
cứng nhắc như vậy. Vì lý do này 
mà ngài đã bị chỉ trích bởi một 
số người theo phái Thiền chính 
thống cũng như những người tiêu 
biểu của Chân Tông, nhưng sự hài 
hòa của Thiền và Chân Tông qua 
nhân cách của ngài có ảnh hưởng 
lâu dài đối với những tư tưởng gia 
và hành giả nghiêm túc của Phật 
Giáo. Trong số các người hiện 
diện nơi đây, tôi tin rằng có nhiều 
người đã có cảm hứng mạnh mẽ 
về những cuốn sách của ngài 
trong một giai đoạn nào đó trong 
cuộc hành hương tâm linh của 
mình. Dù sự diễn đạt của ngài 
có chính thống hay không, các 
sách và bài viết của ngài về Chân 
Tông vẫn còn được tìm đọc một 
cách rộng rãi và sẽ còn là nguồn 
cảm hứng quan trọng trong nhiều 
năm tới. Bầu không khí mà ngài 
đã tạo ra đã trở nên phổ biến mà 

chúng ta không thể nào bỏ qua 
D.T. Suzuki khi chúng ta nói 
chuyện với người đời nay về Tịnh 
Độ Chân Tông. Đây có nghĩa 
rằng chúng ta không thể giải 
thích và thảo luận Chân Tông 
chỉ trong bối cảnh của Tịnh Độ 
Chân Tông. Thiền bị ràng buộc 
đi vào quan điểm của chúng ta 
khi chúng ta trình bày Chân Tông 
trong bối cảnh hiện nay.

Vài năm trước đây, tôi đã mua 
một cuốn sách khá hấp dẫn bởi vì 
tiêu đề của nó là đề nghị Thiền 
trong cuộc sống hàng ngày. Tôi 
đọc đi đọc lại, nhưng đã không 
tìm thấy có gì liên quan đến Thiền, 
và vì vậy tôi đã thất vọng. Tiêu 
đề quyển sách là: Thiền và Nghệ 
Thuật Bảo Trì Xe Gắn Máy. Tôi 
cảm thấy Thiền đã bị lạm dụng 
và đem ra mua bán. Tiêu đề của 
bài nói chuyện của tôi cũng có thể 
là “Thiền và Niệm Phật” nếu tôi 
muốn bán nó trong thị trường đại 
chúng. Nhưng xin ghi nhận thứ tự 
của chữ: “Niệm Phật và Thiền”, 
với sự nhấn mạnh về Niệm Phật.

Chúng ta hãy trở về với 
những ngày mà Ngài Shinran 
Shonin (Thân Loan Thánh Nhân) 
để thấy tình trạng Phật Giáo lúc 
đó. Thiền hãy còn phôi thai chưa 
được thành lập một cách vững 
chắc tại Nhật Bản. Ngài Eisai 
(Vinh Tây) [1141-1215] đã sang 
Trung Hoa và mang về hình thức 
Thiền Lâm Tế (Oryu-ha, Hoàng 
Long Phái), nhưng khi đối mặt 
với sự tấn công mạnh mẽ từ các 
nhà sư trên núi Hiei, chùa của 
ngài ở Kyoto, Kenninji (Kiện 
Nhân Tự), đã được biến thành một 
trung tâm của Thiên Thai Tông 
và Mật Tông cũng như Thiền. 

Khi Dogen (Đạo Nguyên) [1200-
1253] mang về Nhật Bản thiền 
phái Soto (Tào Động) năm 1227, 
ngài đã hai mươi bảy tuổi, trong 
khi đó Ngài Shinran đã năm mươi 
bốn tuổi rồi. Tôi đã được cho biết 
rằng trong số những bảo vật của 
Hoonji (Pháp Ân Tự) ở Tokyo, 
mà hiện được trụ trì bởi Giáo 
Sư Shojun Bando, có một cây 
phất trần tặng cho Ngài Shinran 
từ Ngài Dogen; để đáp lại, Ngài 
Shinran đã tặng tràng chuỗi của 
ngài cho Ngài Dogen. Tôi cảm 
thấy tò mò về những gì trong cuộc 
đối thoại giữa hai vị thầy, nếu họ 
thực sự đã gặp nhau. Thực tế là 
Thiền đã phát triển phần lớn là 
sau thời Shinran. Nếu ngài ở vào 
cuối thời kỳ Kamakura (Khiêm 
Thương) và được tiếp xúc với 
Thiền, thì ngài sẽ đã làm gì? Và, 
nếu ngài sống vào thời nay, khi 
Thiền thịnh hành khắp thế giới, 
thì ngài có thử Thiền hay không? 
Đây là những câu hỏi trong giả 
thuyết, mà tôi bị cám dỗ tự hỏi 
cho chính mình.

Trước khi so sánh Niệm Phật 
và Thiền thêm nữa, tôi cảm thấy 
cần phải đề cập đến pháp định 
tâm của Thiên Thai, mà Ngài 
Shinran gặp trong những năm 
trưởng thành của ngài. Trong 
ngôi làng phía nam Kyoto, nơi 
mà Ngài Shinran được sinh ra, 
nơi đó hãy còn một ngôi chùa tên 
là Hokaiji (Pháp Giới Tự), nơi đó 
đã an vị một ngôi tượng Phật A 
Di Đà ở chính giữa, vào thế kỷ 
thứ 11. Ngài Shinran, ngay khi 
còn là một bé trai, đã đến viếng 
chùa hầu như mỗi ngày, nghe chư 
tăng tụng kinh và nhìn họ đi nhiễu 
quanh chánh điện trong lúc chăm 
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chú nhìn vào Phật A Di Đà mà 
niệm danh hiệu của ngài không 
gián đoạn, bởi vì ngôi chánh điện 
này được dùng để Jogyo-zanmai 
(Thường Hành Tam Muội). Khi 
ngài lên núi Hiei để tu học, ngài 
đã được cho vào Thường Hành 
Điện, nơi đây ngài đã chuyên chú 
thực hành chánh định.

Qua sự phân loại của Shinran 
về giáo lý Phật Giáo, Thiền và 
Thiên Thai được xếp vào phương 
pháp chiều dọc để giải thoát 
nhanh (shucho, thụ siêu) cùng với 
Shingon (Chân Ngôn) và Kegon 
(Hoa Nghiêm). Mặc dù giáo pháp 
của Thiên Thai thích hợp, theo 
quan điểm của Ngài Shiran, là 
một cách vượt trội để giải thoát 
giống như Thiền, còn Chân Ngôn 
và Hoa Nghiêm, thì khó thực 
hành. Nhưng những hệ thống thực 
hành “chiều dọc” có thể đổi thành 
hệ thống “chiều ngang” hay “chéo 
ngang” trongTịnh Độ, nếu hành 
giả hướng tâm ý của họ và cầu 
vãng sanh vào cõi Tịnh Độ bằng 
cách hồi hướng công đức thực 
hành của họ về đó phù hợp với 
Quán Kinh, hay phù hợp với Đại 
Nguyện Thứ 19. Thường Hành 
Tam Muội, mà tôi tin là Ngài 
Shinran đã thực hành trên núi 
Hiei, có một chức năng kép: pháp 
thực hành của Thiên Thai và pháp 
thực hành của Tịnh Độ. Thật ra, 
lối Tam Muội này hợp nhất giữa 
Thiên Thai và Tịnh Độ. Bộ kinh 
mà phát xuất pháp Thường Hành 
Tam Muội là một bộ kinh cổ nhất 
của kinh điển Đại Thừa ở Ấn Độ 
và Trung Hoa. Nó được gọi là 
Pratyutpanna Samadhi Sutra (Bát 
Nhã Tam Muội Kinh), và được 
dịch là “Kinh Tam Muội trong 

Sự Hiện Diện của Nhất Thiết Chư 
Phật”. Theo kinh này, một người 
chú tâm hướng về Phật A Di Đà từ 
bảy ngày cho đến ba tháng có thể 
thấy ngài và tất cả Chư Phật.

Bát Nhã Tam Muội đã không 
những là pháp thực hành ở Trung 
Hoa và Nhật Bản bởi tín đồ Thiên 
Thai Tông, mà cũng còn là pháp 
thực hành rộng rãi ở Ấn Độ. Vị 
tổ thứ nhất trong bảy vị tổ của 
truyền thống Chân Tông, Ngài 
Nagarjuna (Long Thọ), khuyến 
khích mạnh mẽ pháp tam muội 
này và cho là một phương pháp 
có hiệu quả để bảo đảm trạng 
thái Bất Thối Chuyển, vì sự quán 
tưởng một cách thành công Phật 
A Di Đà và tất cả Chư Phật trong 
pháp tam muội này, một người 
vãng sanh vào Nhà Như Lai và 
cuối cùng sẽ đạt đến Phật Quả.  
Sơ Tổ sáng lập Tịnh Độ Tông 
Trung Hoa, Ngài Hui-yuan (Huệ 
Viễn) ở Lư Sơn (334-416), đã 
hăng hái thực hành pháp Bát 
Nhã Tam Muội với một trăm hai 
mươi hai tín đồ. Ngài Shan-tao 
(Thiện Đạo) (613-681), Ngũ Tổ, 
cũng được cho biết là đã có sự thể 
nghiệm đầu tiên diện kiến Phật A 
Di Đà bằng cách thực hành pháp 
Bát Nhã Tam Muội. Mặc dù Ngài 
Thiện Đạo là một người tiêu biểu 
lớn của Quán Kinh, công bằng mà 
nói, ngài dùng kinh này để làm 
phong phú và hệ thống hóa sự thể 
nghiệm ban đầu của mình về Bát 
Nhã Tam Muội. Tôi xin vội thêm 
rằng Bát Nhã Tam Muội Kinh là 
căn bản của Quán Kinh khi kinh 
này có lẽ được biên soạn ở Trung 
Á. Một số thuật ngữ và biểu thức 
chính trong Quán Kinh lấy từ Bát 
Nhã Tam Muội Kinh, và cũng 
trong Quán Kinh, pháp Niệm 

Phật Tam Muội cũng ngang hàng 
với Bát Nhã Tam Muội.

Còn có một lý do quan trọng 
khác cho cuộc thảo luận khá dài 
của tôi về Bát Nhã Tam Muội. 
Một thiền sư thời nhà Tống, Yun-
chi Chu-hung (Vân Thê Châu 
Hoành) (1535-1615), người đã 
giới thiệu pháp thực hành tổng 
hợp của Thiền và Niệm Phật, 
viết cuốn sách nổi tiếng, tựa đề 
là Zenkan sakushin (Thiền Quan 
Sách Tấn), trong đó ngài trích 
dẫn từ Bát Nhã Tam Muội Kinh 
để đôn đốc tín hữu Tịnh Độ thực 
hành tinh tấn trong ba tháng theo 
quy định của kinh này cho đến 
khi họ đạt được Bát Nhã Tam 
Muội. Vì vậy, trong pháp Thiền-
Niệm Phật của Châu Hoành, Bát 
Nhã Tam Muội rất được khích lệ.

Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử 
Phật Giáo ở Trung Hoa, chúng ta 
nhận sẽ thấy rằng pháp môn Niệm 
Phật đã là một lực lượng vượt trội 
từ thế kỷ thứ sáu. Nó đã được 
thực hành bằng pháp xướng âm 
không-thiền cũng như pháp quán-
thiền. Từ cuối thời nhà Đường, 
pháp môn Niệm Phật cũng được 
thực hành trong các Thiền Viện. 
Một Thiền Sư nổi tiếng, Yung-
ming Yen-shou (Vĩnh Minh Diên 
Thọ) (904-975), là một người ủng 
hộ mạnh mẽ pháp Thiền và Niệm 
Phật. Chúng ta đọc về sự nhận 
xét của ngài:

“Chín trong mười người thực 
hành Thiền mà không thực hành 
Tịnh Độ thì đi sai đường.”

“Không cần Thiền mà theo 
Tịnh Độ, mười ngàn hành giả của 
mười ngàn hạnh công đức đều 
được vãnh sanh (vào Tịnh Độ).”
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“Còn những người thực hành 
cả Thiền lẫn Tịnh Độ thì mạnh 
nhất, như cọp mọc thêm sừng”

Khuynh hướng trộn lẫn này 
đã trở nên phổ biến một cách 
rộng rãi và ảnh hưởng lâu dài 
trong những thế hệ về sau này. 
Ngày nay, tại Việt Nam và trong 
những cộng đồng người Hoa hải 
ngoại, bao gồm cả Đài Loan, 
Niệm Phật và Thiền rất hài hòa. 
Tại Nhật Bản loại Thiền này, 
gọi là Obaku (Hoàng Bá), được 
truyền vào bởi Ingen vào năm 
1682, nhưng không được phổ 
biến cho lắm ngoại trừ các kiều 
dân Trung Hoa.

Tôi đã đề cập trước đây về 
“Thiền Quan Sách Tấn” của 
Châu Hoành. Cuốn sách này được 
đánh giá cao bởi Hakuin (Bạch 
Ẩn), một thiền sư vĩ đại Nhật 
Bản (1685-1768), nhưng ngài 
chỉ lấy một nửa lời khuyến khích 
của Châu Hoành và gạt sang một 
bên phần Niệm Phật trong cùng 
một cuốn sách. Sớm hơn trước 
đó, Dogen (Đạo Nguyên), cũng 
vậy, đã không thích phần Niệm 
Phật; ngài so nó với tiếng ếch 
kêu trong ruộng lúa và bác bỏ sự 
hiệu lực của nó để đạt đến Giác 
Ngộ. Trong truyền thống Thiền 
Nhật Bản, hình như, việc giảng 
dạy đích thực là thực hành Tọa 
Thiền chuyên biệt mà không cần 
phải lập đi lập lại Niệm Phật hoặc 
Tọa Thiền trộn lẫn với những 
pháp môn khác. Lời khuyên của 
tôi cho những người tu Thiền 
ở điểm này là họ cần phải thực 
hành cả hai Tọa Thiền và Niệm 
Phật; nhưng Tọa Thiền mà không 
quán tưởng hay thuần âm thanh 
Niệm Phật thì không đưa họ đến 
gần Satori (Ngộ).

Các thiền sư đương thời ở 
Nhật Bản hình như đã rút tỉa từ 
pháp môn Niệm Phật. Nhiều năm 
trước đây mà tôi tham dự một 
buổi thuyết giảng của Lão Sư 
Yamada Mumon, với đầy đủ các 
tài liệu tham khảo với Tannisho 
(Thán Dị Sao). Lão Sư Kobori 
của Daitokuji (Đại Đức Tự) ở 
Kyoto, là một thiền sư vĩ đại, trên 
giường lúc sắp chết đã Niệm Phật 
và đề nghị pháp môn này với 
các đệ tử của mình. Thượng Tọa 
Sakakibara Tokuso, một thiền sư 
Obaku (Phái Hoàng Bá), là một 
người thuần thành với pháp môn 
Niệm Phật; ngài dùng Thán Dị 
Sao trong các phận sự của mình 
hàng ngày. Khi đọc nó, ngài đã 
rơi nước mắt với tấm lòng biết 
ơn. Tôi đã gặp ngài một lần trước 
đây khá lâu và có ấn tượng sâu 
sắc về sự thuần thành của ngài 
đối với Đức Phật A Di Đà. 

Hành giả Chân Tông chấp 
nhận Thiền như thế nào? Giờ đây 
mở ra sự bí ẩn mà một số giảng 
sư Tịnh Độ Chân Tông đưa Thiền 
vào chương trình giảng dạy của 
họ. Một số ủng hộ các phương 
pháp quán tưởng khác. Đây là 
những hiện tượng khác thường, 
không nghe thấy trong lịch sử 
800-năm của Tịnh Độ Chân Tông. 
Khuynh hướng chung hình như là 
có nhiều, nhiều hành giả Chân 
Tông sẽ tỏ ra quan tâm đến Thiền 
giống như sẽ có nhiều, nhiều tu sĩ 
Thiền chuyên trì Niệm Phật.

Phần thảo luận bên trên chỉ 
là phần nào trong sự khảo sát bên 
ngoài, có lẽ thích hợp với đề tài 
của tôi, “Niệm Phật và Thiền”, hãy 
còn chưa thỏa đáng nếu thực chất 
của sự khác biệt hay tương quan 

chưa được làm sáng tỏ. Giả sử 
chúng ta thử đổi đề tài là “Shinjin 
và Satori” (“Tín Tâm và Ngộ”). 
Khi đó chúng ta đi sâu vào vấn đề 
và thảo luận toàn bộ chủ đề từ bên 
trong. Quý vị có lẽ sẽ chấp nhận 
rằng Niệm Phật và Tín Tâm không 
hoàn toàn như nhau và, tương tự 
như vậy, Tọa Thiền và Ngộ cũng 
không giống nhau. Niệm Phật và 
Tọa Thiền là những hình thức tu 
tập Phật Giáo, trong khi đó Tín 
Tâm và Ngộ là những trạng thái 
thức tỉnh tâm linh. Không phải tất 
cả những người Niệm Phật đều 
có Tín Tâm, và không phải tất cả 
những người thực hành Tọa Thiền 
đều thức tỉnh trong Ngộ. Nhưng 
những ai có Tín Tâm tất cả đều 
từ Niệm Phật, và tất cả những ai 
đã chứng Ngộ thì thường xuyên 
Tọa Thiền. Vậy thì làm sao chúng 
ta có thể đạt Tín Tâm và làm sao 
chúng ta có thể chứng Ngộ? Đó 
là sự thật rằng trì danh Niệm Phật 
không dẫn đến Tín Tâm một cách 
tức khắc và một hay hai khóa 
Tọa Thiền không mang đến Ngộ. 
Nhưng tôi xin đoan chắc với quý vị 
rằng Niệm Phật là cách duy nhất, 
xuyên qua đó Tín Tâm sẽ phát 
sinh, và Ngộ cuối cùng sẽ đến với 
những ai Tọa Thiền. Trong cả hai 
trường hợp, định tâm là điều kiện 
tiên quyết. Cả đời thực hành Niệm 
Phật hay Tọa Thiền mà không 
định tâm thâm hậu thì vô ích, 
nhưng nếu chúng được thực hành 
siêng năng với sự nỗ lực, một thời 
gian ngắn thực hành có thể mang 
lại sự chuyển hóa tâm hoàn toàn 
và khi đó một chân trời tâm linh 
mới sẽ mở ra trước mắt quý vị.

Câu hỏi thường được nêu ra 
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là liệu Tín Tâm và Ngộ là những 
thể nghiệm giống nhau hay khác 
nhau. Câu trả lời của tôi là: chúng 
khác nhau nhưng không phải 
không liên quan với nhau. Trước 
hết, tôi xin làm sáng tỏ những 
điều khác nhau căn bản. Tín Tâm 
là sự thức tỉnh về Trí Tuệ, Từ Bi 
và Năng Lực của Đức Phật A Di 
Đà, trong khi đó Ngộ là sự thức 
tỉnh về Trí Tuệ, Từ Bi và Năng 
Lực vốn có của quý vị. Nói một 
cách khác, Tín Tâm là sự thức 
tỉnh về Tâm của Đức Phật A Di 
Đà, và Ngộ là sự nhận ra Phật 
Tánh của quý vị. Cho dù quý vị 
đã đạt đến Tín Tâm, quý vị vẫn  
chưa phải là Phật; quý vị phải 
chờ cho đến khi thân nghiệp của 
mình được rời bỏ trong lúc chết 
để trở thành Phật qua sự biểu hiện 
trọn vẹn Phật Tánh nơi quý vị, đã 
được nêu rõ trong Kyogyoshinsho 
(Giáo Hành Tín Chứng) của Ngài 
Shinran (Thân Loan), ở trong 
chương Chân Phật và Quốc Độ 
Phật. Ở đây Ngài Thân Loan bảo 
rằng chúng sanh mê lầm và phiền 
não không thể nào thấy được Phật 
Tánh của họ ở thế giới này là bởi 
vì nó bị che phủ bởi những đam 
mê dục vọng xấu xa, nhưng, ngài 
tiếp, khi đến cõi Cực Lạc, chúng 
ta sẽ chắc chắn hiển lộ Phật Tánh 
của chúng ta nhờ sự chuyển giao 
công đức của Đức Phật A Di Đà 
thông qua Nguyện Lực của ngài. 

Trong trước tác của ngài, 
Shinran đề cập đến Tín Tâm như 
là Phật Tánh. Vì vậy theo đó, Tín 
Tâm và Ngộ liên quan chặt chẽ 
với nhau. Nếu Ngộ là sự nhận 
ra toàn bộ Phật Tánh với thân 
và tâm, thì Tín Tâm là sự nhận 
ra Phật Tánh thông qua Danh 
Hiệu của Đức Phật A Di Đà. Vì 

Đức Phật A Di Đà đã đưa Phật 
Tánh của chúng ta đến sự trưởng 
thành đầy đủ và đạt thành Phật 
Quả, Phật Tánh của chúng ta đã 
được hoàn toàn nhận ra trong Cõi 
Phật của ngài. Khi chúng ta nghe 
Danh Hiệu của ngài và xuyên 
qua đó nhận lấy tất cả những gì 
Đức Phật A Di Đà đang là, chúng 
ta cũng nhận được sự phát triển 
đầy đủ Phật Tánh của chúng ta. 
Đây là cách theo Tariki (Tha 
Lực) để nhận ra Phật Tánh, và là 
một cách nhanh nhất để đạt thành 
Phật Đạo.

Kế đến, trong số những đề 
tài liên quan đến Niệm Phật và 
Thiền, tôi muốn trình bày về tri-
kaya, hay ba thân của Phật. Sự 
chấp nhận cho rằng Tín Tâm được 
thành lập trong sự liên hệ với Đức 
Phật A Di Đà, tức là Báo Thân 
Phật (Sambhogakaya Buddha), 
trong khi đó, Ngộ là sự thực 
chứng Pháp Thân (Dharmakaya). 
Nếu quý vị đã từng thấy Đức 
Phật A Di Đà trong giấc mộng 
hay trong trạng thái mê thiếp 
như trong lúc gần chết, đó là Ứng 
Thân (Nirmanakaya) của Đức 
Phật A Di Đà. Lại nữa, nếu quý 
vị đã quán tưởng thấy Đức Phật A 
Di Đà trong Bát Nhã Tam Muội 
hoặc phù hợp với Quán Kinh, đó 
vẫn là Ứng Thân của Đức Phật 
A Di Đà, theo sự giải thích của 
Ngài Shinran. Theo quan điểm 
của ngài, Báo Thân Phật A Di Đà 
có kích thước vô hạn và đời sống 
vô lượng, và quốc độ của ngài là 
ánh sáng vô lượng. Hình thức của 
Đức Phật A Di Đà được mô tả 
trong Quán Kinh và các kinh khác 
thì hãy còn giới hạn, vô cùng to 

lớn, về chiều dài là sự biểu hiện 
của Ứng Thân của Đức Phật A Di 
Đà. Báo Thân Phật A Di Đà thật 
sự thì vô lượng, trong bản chất, 
giống như Pháp Thân. Ngài Thân 
Loan đặc biệt thích dùng danh 
hiệu mười chữ: “Kimyo jinjippo 
mugeko nyorai” (“Quy Mạng 
Tận Thập Phương Vô Lượng 
Quang Như Lai”), được dùng đầu 
tiên bởi Ngài Vasubandhu (Thế 
Thân). Mặc dù có sự khác biệt 
giữa ba Phật Thân, không phải có 
sự khác biệt cứng nhắc giữa thân 
này và các thân kia; trong kinh 
nghiệm thực tế của Tín Tâm, ba 
thân được thể nhập vào một Nhân 
Vật Đại Từ Bi, nó có thể được 
mô tả một cách thích hợp nhất 
là “Oyasama” (Cha Mẹ). Để cho 
quý vị một sự minh họa như, “Mẹ 
ơi”, “Mạ ơi”, “Má”, hay “Mẹ” 
là một biểu hiện của sự hợp nhất 
giữa mẹ và con. Quý vị không 
đưa mẹ mình để phân tích hợp 
lý chứ? Đối tượng phân tích như 
vậy, cho dù về mặt sinh học hay 
tâm lý, đều không thể áp dụng ở 
đây. Cùng cách ấy, khi chúng ta 
gọi Phật A Di Đà là “Cha Mẹ”, 
chúng ta không còn bàn cãi dù 
ngài là Pháp Thân, Báo Thân hay 
Ứng Thân. 

Tôi đã nêu ra một vài lãnh 
vực có liên quan đến Niệm Phật 
và Thiền, nhưng hình như hãy 
còn một câu hỏi đặc sắc là: Tọa 
Thiền cần có được chấp nhận và 
thực hành bởi những người theo 
Chân Tông hay không? Đối với 
những ai hãy còn do dự giữa Tự 
Lực (Jiriki) và Tha Lực (Tariki), 
Tọa Thiền và các pháp môn khác 
có lẽ cần thiết cùng với Niệm 
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Phật. Tọa Thiền không đưa tới Tín Tâm trừ khi mục 
đích của nó là phải được hướng đến sự hợp nhất với 
Phật A Di Đà. Ngồi, đi hay những hình thức khác 
của thiền, với sự chú tâm đến Phật A Di Đà, luôn cả 
Bát Nhã Tam Muội, có thể trở thành một tác nhân 
để sinh vào cõi Tịnh Độ. Nếu quý vị liên tục thực 
hành một lối thiền như vậy, quý vị có thể thấy Phật 
A Di Đà và cõi Tịnh Độ của ngài và/hay nhận biết 
sự đón nhận của Phật A Di Đà ngay lúc chết, như 
đã nói trong Quán Kinh. Trong cùng một cách, sự 
cống hiến đối với pháp môn Niệm Phật suốt cuộc 
đời của quý vị có thể làm cho quý vị thấy Phật A 
Di Đà trên giường bệnh khi chết phù hợp với Kinh 
A Di Đà. Mặc dù nó là sự lợi ích trong sự bảo đảm 
sanh vào Hóa Thành, siêng năng hành trì tốt pháp 
môn có-thiền hay không-thiền chắc chắn còn tốt 
hơn là không làm gì cả mà hy vọng hão huyền vào 
sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà.

Kế đến, sau khi Tín Tâm được thành lập, liệu 
Tọa Thiền có còn được đưa vào nữa hay không? 
Nếu quý vị hãy còn đang thực hành Tọa Thiền trong 
nhiều năm và, tình cờ, thức tỉnh về lòng Đại Từ Bi 
của Phật A Di Đà, có lẽ sẽ thấy khó khăn trong việc 
thay đổi cách-sống của quý vị ngay tức thì. Quý 
vị có thể tiếp tục sự hành thiền của quý vị để làm 
phong phú thêm sự thể nghiệm Tín Tâm của mình. 
Quý vị phải nhớ rằng Tọa Thiền là tư thế căn bản 
của tất cả Chư Phật và rằng khi vãng sanh vào cõi 
Tịnh Độ chúng ta tất cả đều phải lấy lại tư thế này 
và trở thành Phật. Tọa Thiền không thích hợp hơn, 
chẳng hạn như, cắm đầu xuống đất trong khi luyện 
yoga, hay sao?

Nhưng nếu quý vị không có kinh nghiệm về 
Tọa Thiền, tôi không muốn giới thiệu nó. Đạt được 
Tín Tâm là một công việc làm suốt đời, mà dồn mọi 
nỗ lực hướng đến nó. Quý vị không có thời gian để 
thử những pháp môn khác. Nếu quý vị có Tín Tâm, 
như vậy là đủ rồi. Nếu quý vị có Nam Mô A Di Đà 
Phật, như vậy là đủ rồi. Không cần tìm kiếm Ngộ 
trong đời sống này. Trong số những thứ khác, nếu 
thực hành không đúng cách, Tọa Thiền có hại hơn 
là có lợi. Tôi phải cảnh cáo với quý vị rằng Tọa 
Thiền sau khi uống nhiều rượu có hại đến sức khỏe 
của quý vị, đó là nói phần tối thiểu.

Hoa Xuân
Hoa xuân nở rộ muôn màu sắc
Nắng ấm lung linh thắm đượm mau
Dạo cảnh thăm hoa mừng xuân mới
Vườn xuân lắm sắc chuyển theo nhau

Niềm vui nhí nhảnh từng giây phút
Cảm nhận muôn điều khó lẳng lơ
Từng cánh lay bay, thấy dịu dàng
Lập lòe ánh nắng loáng lơ thơ

Cả vùng lắng dịu cảnh thanh nhàn
Khoe sắc đơm hoa đủ mọi bề
Lấp lánh từng cành theo nhịp điệu
Rung rinh uốn lượn thấy mà mê

Ong bướm mượt mà theo gió thoảng
Phấn hương lũ lượt quyện bay qua
Hương thời phưởng phất tự bao giờ
Rủ cánh lững bay khắp phương xa

Xuân nầy thắm đượm cả vùng trời
Mặc khách tao nhân đều viếng đến
Thăm hỏi vườn hoa khéo tỏ bày
Tiềm năng rực rở khó mà quên.

Hoàng Vinh
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Tá c phẩ m Mù lamadhyama-
kakà rikà  củ a Tổ  sư Long 

Thọ  (Nà gà rjuna) đã  đượ c ngà i 
Cưu Ma La Thậ p dị ch ra chữ  Há n 
và o đầ u thế  kỷ  thứ  năm Tây lị ch 
– qua nhan đề  thu gọ n là  Trung 
Luậ n (cũ ng gọ i là  Trung Quá n 
Luậ n). 

Tấ t cả  tư tưở ng vĩ  đạ i nhấ t 
củ a thế  giớ i đã  nằ m gọ n trong hai 
mươi bả y phẩ m củ a quyể n Trung 
Luậ n; nế u muố n nó i cho tinh mậ t 
hơn thì  chẳ ng nhữ ng cá i gì  vĩ  đạ i 
nhấ t thuộ c phạ m vi tư tưở ng triế t 
họ c và  tôn giá o ở  thế  giớ i mà  cả  
cá i gì  đó  vượ t ra ngoà i thế  giớ i và  
vượ t ra ngoà i toà n thể  vũ  trụ  (vớ i 
vô số  trăm tỷ  thiên hà ) và  vượ t 
ra ngoà i toà n thể  thờ i gian, chẳ ng 
nhữ ng thế  thôi, cá i gì  đó  trong 27 
phẩ m củ a Trung Luậ n lạ i vượ t ra 
ngoà i cả  thể  tí nh, ngoà i cả  hư vô 
và  hư không. Phả i hiể u mấ y chữ  
“vượ t ra ngoà i” nà y trong ý  nghĩ a 
“siêu việ t”, nghĩ a là  siêu việ t cả  

tứ  cú  củ a sự  vậ n hà nh ngôn ngữ  
ý  niệ m trong tấ t cả  triế t họ c và  
đạ o họ c nhân loạ i. Không nên 
hiể u mấ y chữ  “vượ t ra ngoà i” 
trong thờ i gian và  không gian, vì  
nế u hiể u thế  thì  vẫ n có  mộ t cá i 
gì  đó để  vượ t hay để  đượ c vượ t, 
và  ngay cả  cá i “không có  gì  cả ” 
cũ ng không phả i là  cá i “không 
có  gì  cả ” để  vượ t hay đượ c vượ t. 
Sư vượ t qua ở  đây trong Trung 
Luậ n chí nh là  sự  tự  vượ t qua củ a 
chí nh Không Tá nh trong Vô Tự  
Tí nh củ a Không Tá nh, cơn bã o 
lố c vũ  trụ  bù ng vỡ  xoá y trò n từ  
nộ i không-ngoạ i không cho đế n 
vô tá nh không-tự  tá nh không-
vô tá nh tự  tá nh (tứ c là  Thậ p Bá t 
Không trong Đạ i Bộ  Bá t Nhã  
Kinh) và  đã  đượ c hồ i chuyể n linh 
độ ng qua bá t bấ t trung đạ o trong 
lò ng duyên khở i nhị p nhà ng đượ c 
giao mậ t giữ a đệ  nhấ t nghĩ a đế  và  
thế  đế .

Từ  khoả ng thờ i gian khở i đầ u 

Tây lị ch hoặ c khoả ng thế  kỷ  thứ  
hai Tây lị ch, Long Thọ  đã  xuấ t 
hiệ n như mộ t cá i gì  bấ t khả  tư 
nghị  độ t nhậ p mặ t đấ t. Từ  thờ i 
đó  cho đế n thế  kỷ  XX, gầ n hai 
ngà n năm, trong toà n thể  lị ch sử  
tư tưở ng triế t họ c, đạ o họ c và  tôn 
giá o ở  thế  giớ i (cả  Đông phương 
lẫ n Tây phương), vẫ n chưa có  ai 
có  thể  đá ng đượ c đứ ng gầ n mứ c 
độ  siêu việ t tộ t đỉ nh củ a Long 
Thọ . 

Bao nhiêu đạ o sư triế t gia vĩ  
đạ i nhấ t củ a nhân loạ i từ  Lã o Tử , 
Trang Tử  cho đế n Khổ ng Tử  và  
Mạ nh Tử , từ  Shankara cho đế n 
Aurobindo, từ  Plato và  Aristotle 
cho đế n Kant và  Hegel, từ  Hegel 
cho đế n Nietzsche và  Heidegger 
và  kể  cả  Wittgenstein, vẫ n chưa 
có  ai vượ t qua đượ c tư tưở ng 
siêu việ t tộ t đỉ nh củ a Long Thọ . 
Gầ n đây, có  nhiề u họ c giả  Tây 
phương thườ ng đem Nietzsche, 
Wittgenstein và  cả  Jacques 

LỜI GIỚI THIỆU của Giáo Sư PHẠM CÔNG THIỆN
dành cho hai tập sách Hòa Thượng THÍCH VIÊN LÝ chuyển dịch

Lời Tòa Soạn – Giáo Sư Phạm Công Thiện đã để lại rất nhiều tác phẩm về thi văn học, triết 
học, tư tưởng, luận thuyết, cũng như về Phật học cho hậu thế. Tuy rất bận rộn, nhưng Giáo Sư đã 
ưu ái viết LỜI GIỚI THIỆU cho hai tập sách do Hòa Thượng Thích Viên Lý (lúc ấy là Thượng 
Tọa) chuyển dịch sang Việt văn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến đọc giả Đặc San Điều Ngự 
những lời giới thiệu quý giá mà GS dành cho quý vị khi đọc hai tập sách này… 

LỜI GIỚI THIỆU cho tập “TRUNG LUẬN”
Nguyên tác của Bồ Tát Long Thọ (Nagarjuna)

Bản Hán dịch của Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Bản Việt dịch của Thích Viên Lý
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Derrida để  so sá nh đố i chiế u 
nhữ ng điể m tương đồ ng vớ i Long 
Thọ , nhưng tấ t cả  công trì nh ấ y 
đề u vẫ n đứ ng ngoà i cử a và  chưa 
lọ t đượ c và o trong sự  vậ n hà nh bí  
ẩ n bấ t khả  tư nghị  củ a Long Thọ . 
Điề u nà y dễ  hiể u, vì  tư tưở ng củ a 
Long Thọ  đượ c xuấ t phá t từ  Đạ i 
Trí  và  Đạ i Hạ nh củ a Bồ  Tá t và  
đượ c thể  hiệ n nhị p nhà ng chuyể n 
độ ng từ  cả nh giớ i siêu việ t bấ t 
khả  đắ c củ a mộ t kẻ  giả i thoá t, 
ngườ i đã  tiêu diệ t trọ n vẹ n tấ t cả  
cơ cấ u kiế n trú c củ a ý  thứ c và  vô 
thứ c nhân loạ i.

 Con đườ ng ý  thứ c củ a nhân 
loạ i và  nhấ t là  củ a Việ t Nam 
hiệ n nay đang đi đế n chỗ  bế  tắ c, 
và  chỉ  có  tư tưở ng củ a Long Thọ  
mớ i tiêu diệ t đượ c tấ t cả  ý  thứ c hệ  

hiệ n nay và  mở  đườ ng rự c sá ng 
cho quê hương và  cho toà n thể  
nhân loạ i. 

Bả n dị ch củ a Thượ ng Tọ a 
Thí ch Viên Lý  đượ c xuấ t hiệ n 
đú ng lú c; trong nhữ ng hoà n cả nh 
khó  khăn nhấ t và  thườ ng xuyên 
bậ n rộ n suố t ngà y đêm qua bao 
nhiêu công việ c Phậ t sự  phứ c 
tạ p nan giả i, thế  mà  Thượ ng Tọ a 
Thí ch Viên Lý  cũ ng đã  nổ  lự c thể  
hiệ n đứ c Tinh Tấ n Ba La Mậ t hy 
hữ u và  đã  dị ch trọ n vẹ n mộ t tá c 
phẩ m có  tiế ng là  khó  hiể u nhấ t 
trong nhữ ng tá c phẩ m khó  hiể u 
nhấ t củ a nhân loạ i. 

Không phả i chỉ  giỏ i chữ  Há n 
là  có  thể  dị ch nổ i Trung Luậ n 
củ a Long Thọ , cũ ng không phả i 
chỉ  giỏ i Phậ t họ c là  dị ch đượ c 

Trung Luậ n. Biế t bao nhiêu vị  
họ c giả  uyên bá c về  Há n họ c và  
Phậ t họ c phả i đà nh cả m thấ y bấ t 
lự c khi muố n dị ch Trung Luậ n 
ra chữ  Việ t. Thế  mà  Thượ ng 
Tọ a Thí ch Viên Lý  đã  là m đượ c 
điề u í t ai là m đượ c; bả n dị ch củ a 
Thượ ng Tọ a chẳ ng nhữ ng là  bả n 
dị ch chí nh xá c nhấ t hiệ n nay mà  
đồ ng thờ i cũ ng là  mộ t trong và i 
ba công trì nh vĩ  đạ i nhấ t củ a nề n 
Phậ t họ c Việ t Nam ở  quê hương 
và  hả i ngoạ i, chẳ ng nhữ ng đố i vớ i 
hiệ n thờ i mà  đố i vớ i cả  ngà n năm 
sau nữ a, cho đế n lú c nà o Phậ t 
Giá o vẫ n cò n hưng thị nh ở  quê 
cha đấ t tổ … 

California, ngà y 5 thá ng 11, 
1994

 Phạ m Công Thiệ n 

LỜI GIỚI THIỆU cho tập “LƯỢC SỬ THỜI GIAN”
Nguyên tác của Steven Hawking - Bản Việt dịch của Thích Viên Lý

A lbert Einstein chế t ngà y 
18 thá ng 4 năm 1955 
tạ i Princeton; ngà y 21 
thá ng 3 năm ấ y, khoả ng 

4 tuầ n lễ  trướ c khi chế t, Einstein 
viế t thư chia buồ n vớ i gia đì nh 
Besso về  cá i chế t củ a ngườ i bạ n 
thân củ a ông: 

“Bây giờ  đế n lú c anh ấ y đã  ra 
đi trướ c tôi đôi chú t khi xa lì a cá i 
thế  gian kỳ  lạ  nà y. Điề u nà y không 
đá ng kể  gì  cả . Đố i vớ i anh ấ y và  
đố i vớ i tôi, nhữ ng vậ t lý  gia quyế t 
tí n thì  cá i việ c phân biệ t giữ a 
quá  khứ , hiệ n tạ i và  tương lai chỉ  
có  ý  nghĩ a quan trọ ng là  mộ t ả o 
tưở ng bướ ng bỉ nh, mộ t ả o tưở ng 
ngoan cố  mà  thôi.” (Albrecht 

Foslsing, Albert Einstein, trang 
741 và  819 trang: “Now he has 
preceded me a little by parting 
from this strange world. This 
means nothing to us believing 
physicists the distinction between 
past, present, and future has only 
the significance of a stubborn 
illusion.” (to Vero and Bice Beno, 
Princeton, March 21, 1955, in 
Besso: Albert Einstein-Michael 
Besso, Correspondance 1903-
1955, cd. Pierre Speziali, Paris, 
1972, trang 538). 

Đây là  bà i họ c vĩ  đạ i nhấ t mà  
nhà  đạ i thông thá i Albert Einstein 
đã  dạ y lạ i chú ng ta trướ c khi ông 
chế t: 

“Sự  phân biệ t giữ a thờ i quá  
khứ , thờ i hiệ n tạ i và  thờ i tương 
lai chỉ  có  nghĩ a là  mộ t ả o tưở ng 
ngoan cố …a stubborn illusion.”  

Trong suố t thờ i gian dà i cả  
chụ c năm, tôi ở  tạ i chù a Diệ u 
Phá p tạ i Montery Park, California 
ở  Mỹ , ngôi chù a nổ i tiế ng mà  
Thượ ng Tọ a Thí ch Viên Lý  là m 
việ n chủ  sá ng lậ p và  tôi đã  có  mặ t 
ở  đó  ngay từ  nhữ ng ngà y đầ u tiên 
nghè o cự c, câu nó i củ a Einstein 
về  ả o tưở ng thờ i gian đã  á m ả nh 
tôi mộ t cá ch liên tụ c và  mộ t cá ch 
dữ  dộ i đế n nỗ i tôi đã  ché p câu ấ y 
trong mộ t sổ  tay bỏ  tú i để  đọ c lạ i 
trong lú c bướ c lên và  bướ c xuố ng 
đỉ nh đồ i xinh đẹ p ở  công viên 
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thà nh phố  sá t cạ nh bên chù a Diệ u 
Phá p. 

Thờ i gian cả  chụ c năm ấ y, 
mộ t hôm, tôi tì nh cờ  thấ y mộ t 
tiệ m sá ch chữ  Tà u ở  thà nh phố  
Monterey Park có  bá n bả n dị ch 
chữ  Tà u quyể n A Brief History of 
Time củ a nhà  đạ i thông thá i khá c, 
tên là  Stephen W. Hawking, đượ c 
nhiề u ngườ i coi như là  mộ t Albert 
Einstein khá c củ a hậ u bá n thế  kỷ  
XX; tôi vộ i mua liề n bả n dị ch chữ  
Tà u và  hí  hử ng vui sướ ng đem về  
chù a Diệ u Phá p để  tặ ng Thượ ng 
Tọ a Viên Lý . Sau đó , tôi cũ ng 
tặ ng Thượ ng Tọ a bả n nguyên 
tá c chữ  Anh. Mộ t hôm, tôi bà n 
vớ i Thượ ng Tọ a cù ng nhau dị ch 
chung quyể n sá ch củ a Hawking; 
từ  ngà y ấ y đế m cho đế n ngà y nà y 
thì  trên cả  chụ c năm trôi qua, 
tôi không là m ra hồ n gì  cả , tôi 
cũ ng chẳ ng dị ch mộ t chữ  nà o củ a 
Stephen W. Hawking, Thượ ng 
Tọ a Viên Lý  thườ ng từ  bi cườ i vớ i 
tôi rằ ng tôi đã  “bá n cá i” Hawking 
cho Ngà i. 

Thượ ng Tọ a Viên Lý  đã  viế t, 
đã  dị ch và  đã  xuấ t bả n mấ y chụ c 
quyể n sá ch thuộ c loạ i khó  hiể u 
nhấ t, bằ ng cả  hai thứ  tiế ng, chữ  
Anh và  chữ  Việ t; tôi đã  đượ c hân 
hạ nh quen biế t Thượ ng Tọ a Viên 
Lý  ở  nhiề u mặ t trong đờ i số ng 
thườ ng nhậ t ở  chù a Diệ u Phá p 
và  trong sinh hoạ t quố c tế  qua 
sự  phụ ng sự  Đạ o Phá p và  Dân 
Tộ c củ a Thượ ng Tọ a; từ  bướ c 
đầ u không mộ t đồ ng xu trong tú i 
cho đế n ngà y hôm nay, Thượ ng 
Tọ a đã  dự ng lên ba ngôi chù a to 
lớ n và  nổ i tiế ng tạ i California ở  
Mỹ  Quố c, đó  là  chưa kể  cá i việ c 
Thượ ng Tọ a đã  sá ng lậ p ra họ c 
việ n mang tên, Việ n Triế t Lý  Việ t 

Nam và  Triế t Họ c Thế  Giớ i; việ n 
T.L.V.N.T.H.T.G. nà y đã  đượ c 
tạ o dự ng trên 10 năm nay và  đã  
xuấ t bả n trên 50 quyể n sá ch nổ i 
tiế ng về  Triế t Họ c và  Phậ t Họ c 
và  Đạ o Họ c v.v… 

Quyể n A Brief History of 
Time củ a Stephen W. Hawking 
đã  bá n trên 22 triệ u quyể n ở  khắ p 
thế  giớ i và  đã  đượ c dị ch trên 35 
thứ  tiế ng. 

Tôi nhớ  đâu đó  tá c giả  nó i 
rằ ng ai đọ c hiể u quyể n nà y thì  
sẽ  có  trì nh độ  hiể u biế t về  Vậ t lý  
họ c ngang hà ng vớ i mộ t kẻ  đậ u 
tiế n sĩ  Vậ t lý  họ c. Mặ c dù  tá c 
giả  đã  cố  gắ ng viế t mộ t cá ch phổ  
thông dễ  hiể u, nhưng quyể n A 
Brief History of Time không phả i 
dễ  hiể u như lú c mì nh mớ i đọ c sơ 
qua. Trên 10 năm qua, tôi đã  đượ c 
dị p đọ c lạ i nhiề u lầ n quyể n sá ch 
củ a Hawking và  thấ y rằ ng: “Thấ y 
như thế  mà  không phả i chỉ  là  như 
thế ”, đú ng như lờ i củ a Hawking: 
“Mì nh không nên tin tấ t cả  nhữ ng 
gì  mà  mì nh đọ c” (You shouldn’t 
believe everything you read”). 
Có  thể  hiể u câu nó i trong hai 
nghĩ a tí ch cự c và  tiêu cự c! 

Bị  cá c bá c sĩ  coi như sẽ  chết 
lú c mớ i ngoà i 22 tuổ i vì cá i bệ nh 
nan y, tên là  motor neurone 
disease, không đi đượ c và  không 
nó i đượ c và  bị  tê liệ t gầ n như toà n 
thân, Stephen Hawking chỉ  cò n 
có  bộ  ó c là  không bị  cơn bệ nh 
phá  hoạ i và  ông đã  sử  dụ ng bộ  ó c 
nã o củ a ông mộ t cá ch sá ng tạ o, 
mộ t cá ch phi thườ ng và  mộ t cá ch 
thầ n diệ u đế n nỗ i ông trở  thà nh 
nhà  thông thá i vĩ  đạ i, nhà  vậ t lý  
họ c siêu phà m, nhà  vũ  trụ  họ c 
siêu đẳ ng củ a cuố i thế  kỷ  XX và  
đầ u thế  kỷ  XXI. Mớ i cá ch đây 

gầ n 2 tuầ n, ngà y 8 thá ng giêng, 
2002, khắ p thế  giớ i, bá o chí  có  
loan tin về  sinh nhậ t 60 năm củ a 
Stephen Hawking, ngườ i ta cho 
rằ ng ông là  ngườ i duy nhấ t đã  
vẫ n cò n số ng cho đế n 60 tuổ i, dù  
mắ c bệ nh motor neurone (theo 
cá c bá c sĩ  thì  đá ng lẽ  ông đã  chế t 
lú c khoả ng ngoà i 20 tuổ i). 

Ngườ i ta cho rằ ng sở  dĩ  ông 
cò n số ng đượ c là  do sứ c mạ nh 
phi thườ ng củ a ó c nã o, củ a trí  tuệ , 
củ a tinh thầ n, củ a sứ c tậ p trung tư 
tưở ng vĩ  đạ i. Đây là  bà i họ c củ a 
Hawking gử i lạ i cho chú ng ta: dù  
số ng trong bấ t cứ  hoà n cả nh bi 
đá t khó  khăn nhấ t, chú ng ta vẫ n 
đạ t tớ i đượ c nhữ ng điề u vĩ  đạ i 
nhấ t mà  í t có  ai đạ t tớ i đượ c. 

Nó i như thi hà o Rainer Maria 
Rilke: “Mườ i năm hay và i chụ c 
năm có  là  bao lâu…” (Tôi chỉ  
nhớ  đạ i loạ i như vậ y và  chưa hẳ n 
trí ch dẫ n đú ng chữ , nhưng đạ i ý  là  
thế ), vì  chiế n thắ ng sự  thấ t vọ ng 
và  tuyệ t vọ ng trong nghĩ a thờ i 
gian tầ m thườ ng củ a ngườ i đờ i 
mà  Hawking đã  thể  nhậ p cá i ả o 
tưở ng ngoan cố  củ a sự  phân biệ t 
thờ i gian do Einstein khai phá t 
và  từ  đó  Hawking trở  thà nh “Bậ c 
Thầ y củ a Vũ  Trụ ” (“Master of 
the Universe: Stephen Hawking”. 
BBC truyề n thông 1989). 

Mộ t trăm năm đờ i ngườ i có  
là  bao lâu đâu, vì  sự  phân biệ t 
thờ i gian chỉ  là  “ả o tưở ng ngoan 
cố ”; thờ i gian chỉ  qua mau đố i 
vớ i nhữ ng ngườ i không quen tậ p 
trung tinh thầ n, không quen tậ p 
trung tư tưở ng. Đố i vớ i ngườ i 
quen số ng thườ ng xuyên vớ i 
Đị nh lự c củ a sự  tậ p trung tinh 
thầ n và  sự  tậ p trung tư tưở ng thì  
mỗ i giây phú t không cò n chỉ  là  
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mộ t giây phú t, không cò n có  điề u 
kiệ n giớ i hạ n, không cò n có  biên 
giớ i và  toà n thể  vũ  trụ  cũ ng không 
như thế , nó i như Hawking: “Điề u 
kiệ n giớ i hạ n, hữ u biên củ a vũ  trụ  
là  vũ  trụ  không có  giớ i hạ n, tứ c 
là  vô biên” (A Brief History of 
Time, trang 136: “The boundary 

condition of the universe is that it 
has no boundary”) 

Muố n hiể u câu trên thì  cầ n 
đọ c lạ i trọ n vẹ n quyể n A Brief 
History of Time nhiề u lầ n. Tuy 
nhiên, chú ng ta cũ ng có  thể  hiể u 
câu trên trong ý  nghĩ a thườ ng 
tì nh: “Hữ u biên chí nh là  vô biên” 

Niết Bàn

Chắp tay khấn nguyện mười phương Phật,
Cho con về được cõi niết bàn.
Con ơi Niết Bàn tự sẵn có,
Sáu trần không nhiễm tức Niết Bàn.

Có Có Không Không

Trên đường đời bỏ không tìm có
Trên đường đạo bỏ có tìm không
Có có không không xoay vần mãi
Đạo hay đời chẳng có chẳng không

Nhật Huy

hay “hữ u hạ n chí nh là  vô hạ n”. 
Cũ ng thế , chú ng ta có  thể  hiể u 
câu nó i củ a Einstein theo nghĩ a 
bì nh thườ ng: “Ả o tưở ng lì  lợ m” 
chí nh là  sự  thự c và  sự  thự c chí nh 
là  ả o tưở ng v.v… 

Sự  thự c củ a khoa họ c cũ ng là  
ả o tưở ng lì  lợ m? 

Từ  Einstein cho đế n Hawking, 
tấ t cả  nhữ ng nhà  khoa họ c ̣đú ng 
nghĩ a đề u tậ p trung tư tưở ng, tậ p 
trung thầ n trí  và o cá i ả o tưở ng lì  
lợ m, cá i ả o tưở ng ngoan cố  về  sự  
phân biệ t thờ i gian. 

Thờ i gian không có  thự c, 
nhưng trong mườ i năm nay, 
Thượ ng Tọ a Viên Lý  đã  tậ p trung 
thiề n lự c và  đị nh lự c để  là m và i 
ba sự  việ c í t ai là m đượ c: đã  dị ch 
hai tá c giả  khó  hiể u nhấ t củ a nhân 
loạ i, mộ t ngườ i mang tên là  Long 
Thọ  (Nagarjuna) và  mộ t ngườ i 
mang tên là  Stephen Hawking; 
mộ t bên là  cá i khó  khăn nhấ t 
củ a Đạ o họ c Đông-phương và  
mộ t bên là  cá i khó  khăn nhấ t củ a 
Khoa họ c Tây-phương. 

Chỉ  nộ i nỗ  lự c vĩ  đạ i truyề n 
đạ t hai cá i khó  khăn nhấ t củ a 
Phậ t họ c và  Khoa họ c, Thượ ng 
Tọ a Viên Lý  đá ng đượ c chú ng ta 
hế t lò ng ngưỡ ng mộ ; đó  là  chưa 
nó i đế n sự  khiêm tố n thườ ng 
xuyên, lò ng kiên nhẫ n vô hạ n 
và  cá i hạ nh Bồ  tá t liên tụ c củ a 
Thượ ng tọ a Viên Lý , bao nhiêu 
điề u không dễ  thự c hiệ n trong 
hà ng Tăng sĩ  lã nh đạ o Phậ t Giá o 
Việ t Nam và  Phậ t Giá o thế  giớ i 
trong mấ y chụ c năm gầ n đây.  

Gold Coast, Ú c châu, ngà y 
21 thá ng 1, 2002 

Phạ m Công Thiệ n
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It’s a strange phenomenon how diffi cult people 
fi nd it to love themselves. One would think 

it is the easiest thing in the world, because we’re 
constantly concerned with ourselves. We’re always 
interested in how much we can get, how well we can 
perform, how comfortable we can be. The Buddha 
mentioned in a discourse that “oneself is dearest to 
oneself.” So with all that, why is it so diffi cult to 
actually love oneself?

Loving oneself certainly doesn’t mean indulging 
oneself. Really loving is an attitude towards oneself 
that most people don’t have, because they know 
quite a few things about themselves which are not 
desirable. Everybody has innumerable attitudes, 
reactions, likes and dislikes which they’d be better 
off without. Judgment is made and while one likes 
one’s positive attitudes, one dislikes the others. With 
that comes suppression of those aspects of oneself 
that one is not pleased with. One doesn’t want to 
know about them and doesn’t acknowledge them. 
That’s one way of dealing with oneself, which is 
detrimental to growth.

Another unskillful way is to dislike that part 
of oneself which appears negative and every time 
it arises one blames oneself, which makes matters 
twice as bad as they were before. With that comes 
fear and very often aggression. If one wants to deal 
with oneself in a balanced way, it’s not useful to 
pretend that the unpleasant part doesn’t exist, those 
aggressive, irritable, sensual, conceited tendencies. 
If we pretend we are far from reality and put a split 
into ourselves. Even though such a person may be 
totally sane, the appearance given is that of not being 
quite real. We’ve all come across people like that, 
who are too sweet to be true, as a result of pretense 
and suppression.

Blaming the other doesn’t work either. In both 
instances one transfers one’s own reactions to other 
people. One blames others for their defi ciencies, real 
or imagined, or one doesn’t see them as ordinary 

human beings. Everyone lives in an unreal world, 
because it’s ego-deluded, but this one is particularly 
unreal, because everything is considered either as 
perfectly wonderful or absolutely terrible.

The only thing that is real is that we have six 
roots within us. Three roots of good and three roots 
of evil. The latter are greed, hate and delusion, but 
we also have their opposites: generosity, loving-
kindness and wisdom. Take an interest in this matter. 
If one investigates this and doesn’t get anxious 
about it, then one can easily accept these six roots 
in everybody. No diffi culty at all, when one has seen 
them in oneself. They are the underlying roots of 
everyone’s behavior. Then we can look at ourselves 
a little more realistically, namely not blaming 
ourselves for the unwholesome roots, not patting 
ourselves on the back for the wholesome ones, but 
rather accepting their existence within us. We can 
also accept others more clear-sightedly and have a 
much easier time relating to them.

We will not suffer from disappointments and 
we won’t blame, because we won’t live in a world 
where only black or white exists, either the three 
roots of unwholesomeness or their opposites. Such 
a world doesn’t exist anywhere, and the only person 
to be like that is an Arahant. It’s largely a matter of 
degree in everyone else. These degrees of good and 
evil are so fi nely tuned, there’s so little difference 
within the degrees in each one of us that it really 
doesn’t matter. Everybody has the same job to do, 
to cultivate the wholesome tendencies and uproot 
the unwholesome ones.

Apparently we›re all very different. That too 
is an illusion. We›re all having the same problems 
and also the same faculties to deal with them. The 
only difference is the length of training that one has 
had. Training which may have been going on for a 
number of lifetimes has brought about a little more 
clarity, that›s all.

Clarity of thinking comes from purifi cation of 

ACCEPTING ONESELF
Ayya Khema
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one›s emotions, which is a diffi cult job that needs 
to be done. But it can only be done successfully 
when it isn›t an emotional upheaval, but clearcut, 
straightforward work that one does on oneself. When 
it is considered to be just that, it takes the sting out 
of it. The charge of «I›m so wonderful» or «I›m so 
terrible» is defused. We are neither wonderful nor 
terrible. Everyone is a human being with all the 
potential and all the obstructions. If one can love 
that human being, the one that is «me» with all its 
faculties and tendencies, then one can love others 
realistically, usefully and helpfully. But if one makes 
a break in the middle and loves the part which is nice 
and dislikes the part which isn›t nice enough, one›s 
never going to come to grips with reality. One day 
we›ll have to see it, for what it is. It›s a «working 
ground,» a kammatthana. It’s a straightforward and 
interesting affair of one’s own heart.

If we look at ourselves in that manner, we will 
learn to love ourselves in a wholesome way. «Just 
as a mother at the risk of life, loves and protects her 
child... «Become your own mother! If we want to 
have a relationship with ourselves that is realistic 
and conducive to growth, then we need to become 
our own mother. A sensible mother can distinguish 
between that which is useful for her child and that 
which is detrimental. But she doesn›t stop loving 
the child when it misbehaves. This may be the most 
important aspect to look at in ourselves. Everyone, at 
one time or another, misbehaves in thought or speech 
or action. Most frequently in thought, frequently 
fairly in speech and not so often in action. So what 
do we do with that? What does a mother do? She 
tells the child not to do it again, loves the child as 
much as she›s always loved it and just gets on with 
the job of bringing up her child. Maybe we can start 
to bring up ourselves.

The whole of this training is a matter of maturing. 
Maturity is wisdom, which is unfortunately not 
connected to age. If it were, it would be very easy. 
One would have a guarantee. Since it isn›t, it’s hard 
work, a job to be done. First comes recognition, then 
learning not to condemn, but to understand: «This is 
the way it is.» the third step is change. Recognition 
may be the hardest part for most people; it›s not 
easy to see what goes on inside of oneself. This is 

the most important and the most interesting aspect of 
contemplation.

We lead a contemplative life, but that does 
not mean we sit in meditation all day long. A 
contemplative life means that one considers 
every aspect of what happens as part of a learning 
experience. One remains introspective under all 
circumstances. When one becomes outgoing, with 
what the Buddha termed «exuberance of youth,» 
one goes to the world with one›s thoughts, speech 
and action. One needs to recollect oneself and return 
within. A contemplative life in some orders is a life 
of prayer. In our way it›s a combination of meditation 
and life-style. The contemplative life goes on inside 
of oneself. One can do the same thing with or without 
recollection. Contemplation is the most important 
aspect of introspection. It isn›t necessary to sit still 
all day and watch one›s breath. Every move, every 
thought, every word can give rise to understanding 
oneself.

This kind of work on oneself will bring about 
deep inner security, which is rooted in reality. Most 
people are wishing and hoping for this kind of 
security, but are not even able to voice their longing. 
Living in a myth, constantly hoping or being afraid 
is opposed to having inner strength. The feeling of 
security arises when one sees reality inside of oneself 
and thereby the reality in everyone else and comes to 
terms with it.

Let us accept the fact that the Buddha knew the 
truth when he said everybody had seven underlying 
tendencies: sensual desire, ill-will, speculative 
views, skeptical doubt, conceit, craving for continued 
existence, ignorance. Find them in yourself. Smile at 
them, do not burst into tears because of them. Smile 
and say: «Well, there you are. I›ll do something 
about you.»

The contemplative life is often lived heavy-
handedly. A certain lack of joy is compensated for 
by being outgoing. This doesn›t work. One should 
cultivate certain light-heartedness, but stay within 
oneself. There›s nothing to be worried or fearful 
about, nothing that is too diffi cult. Dhamma means 
the law of nature and we are manifesting this law 
of nature all the time. What can there be to get 
away from? We cannot escape the law of nature. 
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Wherever we are, we are the Dhamma, we are 
impermanent (anicca), unfulfi lled (dukkha), of no 
core-substance (anatta). It doesn’t matter whether 
we sit here or on the moon. It’s always the same. 
So we need a light-hearted approach to our own 
diffi culties and those of everyone else, but not 
exuberance and outpouring. Rather a constant 
inwardness, which contains a bit of amusement. 
This works best. If one has a sense of humor about 
oneself, it is much easier to love oneself properly. 
It›s also much easier to love everybody else.

There used to be a television show in America, 
called «People are Funny.» We do have the oddest 
reactions. When they are analyzed and taken apart, 
they are often found to be absurd. We have very 
strange desires and wishes and unrealistic images 
of ourselves. It›s quite true, «people are funny,» so 
why not see that side of oneself? It makes it easier 
to accept that which we fi nd so unacceptable in 
ourselves and others.

There is one aspect of human life which we cannot 
change, namely, that it keeps on happening moment 
after moment. We›ve all been meditating here for 
some time. What does the world care? It just keeps on 
going. The only one who cares, who gets perturbed, is 
our own heart and mind. When there is perturbance, 
upheaval, unreality and absurdity, then there is also 
unhappiness. This is quite unnecessary. Everything 
just is. If we learn to approach all happenings with 
more equanimity by being accepting, then the work 
of purifi cation is much easier. This is our work, our 
own purifi cation, and it can only be done by each one 
for oneself.

One of the best aspects about it is that if one 
remembers what one is doing, keeps at it day after 
day without forgetting and continues to meditate, not 
expecting great results, little by little it does happen. 
That, too, just is. As one keeps working at it, there is a 
constant chipping away at the defi lements and at the 
unreal thinking, because there is no happiness in that 
and few want to hang on to unhappiness. Eventually 
one runs out of things to do outside of oneself. The 
books are all saying the same things, the letters have 
all been written, the fl owers have all been watered, 
there›s nothing left except to look inside. As this 
happens again and again, a change takes place. It 

may be slow, but when we have been here so many 
lifetimes, what›s a day, a month, a year, ten years? 
They›re all just happening.

There›s nothing else to do and there›s nowhere 
else to go. The earth is moving in a circle, life is 
moving from birth to death without us having to 
move at all. It›s all happening without our help. The 
only thing we need to do is to get to reality. Then 
when we do, we will fi nd that loving ourselves and 
loving others is a natural outcome of that. Because 
we are concerned with reality and that is the heart›s 
real work -- to love. But only if we›ve also seen the 
other side of the coin in ourselves and have done the 
work of purifi cation. Then it is no longer an effort 
or a deliberate attempt, but it becomes a natural 
function of our inner feelings, inward directed but 
shining outward.

The inward direction is an important aspect of our 
contemplative life. Whatever happens inwardly has 
direct repercussions on what takes place outwardly. 
The inner light and purity cannot be hidden, nor can 
the defi lements.

We sometimes think we can portray something 
we are not. That is not possible. The Buddha said 
that one only knows a person after having heard him 
speak many times and having lived with him for a 
long time. People generally try to show themselves 
off as something better than they really are. Then, 
of course, they become disappointed in themselves 
when they fail, and equally disappointed in others. To 
realistically know oneself makes it possible to truly 
love. That kind of feeling gives the light-heartedness 
to this job in which we›re engaged, which is needed. 
By accepting ourselves and others as we truly are, our 
job of purifi cation, chipping away at the defi lements, 
is made much easier.
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Rất lạ là có nhiều người 
không biết thương chính 
bản thân mình. Có lẽ 
do họ nghĩ rằng thương 

yêu chính bản thân là điều dễ làm 
nhất trên đời nầy, vì ai cũng lo 
cho mình là trước nhất. Thật vậy, 
lúc nào mà ta không lo xem ta 
có bao nhiêu của cải, công việc 
của ta thế nào, sức khỏe ta ra sao. 
Đức Phật đã nói rằng “duy ngã 
độc tôn” mà. Vậy tại sao ở đây ta 
lại nói yêu thương mình là khó?

Biết yêu thương mình không 
có nghĩa là dễ dãi với chính 
mình. Nhiều người không thể 
chịu được một số tánh nết trái 
khoáy của chính bản thân họ. 
Trong mỗi người chúng ta đều có 
biết bao tánh khí riêng, có cái ưa, 
có cái ghét cần phải được buông 
bỏ. Tuy nhiên khi tự xét mình, 
ta thường bằng lòng với những 
cái tốt của mình, và che dấu đi 
cái xấu. Không muốn chấp nhận 
chúng. Dễ dải với bản thân như 
thế sẽ không giúp ta tiến xa được 
trên con đường tìm đến chân như. 

Một hành động sai lầm nữa 
là tự dằn vặt mình vì những lỗi 
lầm mình đã tạo ra, khiến cho 
tình thế càng thêm xấu. Điều 
nầy chỉ mang đến cho ta sự sợ 
hãi, đôi khi dẫn đến rối loạn, mất 
thăng bằng. Nếu chúng ta muốn 
nhìn mình một cách chân thực, 

thì cũng không nên tự coi mình 
như hoàn toàn, không hề có mặt 
tiêu cực nào - những tánh như lấn 
lướt, sân, tham dục, hay dối gạt. 
Không dám nhìn vào những tánh 
xấu nầy, khiến ta xa rời thực tế, 
trở nên giả dối, hai mặt. Chúng ta 
vẫn thường gặp những người có 
vẻ quá lịch sự, tử tế nhưng đầy 
giả tạo, che giấu bộ mặt thật của 
họ.

Đổ lỗi cho người khác cũng 
không được, vì người ta cũng có 
thể làm thế với mình. Ta thường 
trách những yếu kém của người 
khác - dù có thực hay không, hay 
không coi họ cũng là con người 
như ta. Chúng ta ai cũng sống 
trong một thế giới không thực, 
đầy ngã tưởng, nhưng thế giới của 
phán xét, trách móc càng không 
thực hơn nữa, vì nó coi mọi thứ 
hoặc là quá hoàn mỹ, hoặc quá 
gớm ghê.

Sự thực là mỗi người chúng ta 
đều có sáu căn tánh: ba căn tánh 
lành, ba căn tánh ác. Căn tánh ác 
là tham, sân và si, ngược lại là độ 
lượng, từ bi và trí tuệ. Nếu trung 
thực, ta có thể dễ dàng nhìn thấy 
chúng ở trong ta và ở tha nhân. 
Mọi hành động của ta đều do 
sáu căn tánh chi phối. Hiểu được 
như thế ta mới có thể soi lại mình 
một cách trung thực hơn, không 
dằn vặt mình vì những tánh xấu, 

cũng không tự đề cao những tánh 
tốt, chỉ chấp nhận sự có mặt của 
chúng trong ta. Nhờ thế ta cũng 
dễ dàng chấp nhận người khác, 
thông cảm với họ hơn.

Một thế giới phân chia rạch 
ròi giữa trắng đen, giữa người tốt, 
kẻ xấu thực ra không thể có được; 
chỉ có bậc A-la-hán là hoàn toàn 
thánh thiện. Còn ở chúng sanh 
thì tùy vào mức độ tốt xấu khác 
nhau. Sự khác biệt giữa chúng ta 
về cái xấu, cái tốt rất ít, không 
đáng kể. Ai cũng phải thực hành 
giống nhau, vun trồng những 
tánh tốt và nhổ bỏ những cái xấu.

Chúng ta có vẻ khác nhau, 
nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Tất cả 
chúng ta đều đối mặt với những 
vấn đề chung, cùng có những khả 
năng giải quyết giống nhau. Chỉ 
khác nhau trong quá trình luyện 
tập. Khi đã tu tâm trong một số 
kiếp, ta có thể nhìn được điều đó 
rõ hơn.

Tâm sáng suốt có được là do 
đã thanh lọc được các cảm thọ, là 
điều không dễ thực hiện. Chúng 
ta chỉ có thể thực hiện được, khi 
không đồng hóa mình với những 
tình cảm lúc vui, lúc buồn. Khi 
chúng ta có thể thấu suốt các cảm 
thọ của mình, coi đó là một trong 
những phận sự ta phải thực hiện 
cho chính mình, lúc đó những 
sợi dây bám víu được tháo gỡ, 
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những ý nghĩ như "Tôi thật tốt", 
hay "tôi thật tệ" có thể được dẹp 
tan. Chúng ta không thật tốt mà 
cũng không thật tệ. Mỗi người 
là một con người với đầy những 
triển vọng cũng như trở ngại. 
Nếu chúng ta có thể chấp nhận, 
thương yêu "con người nầy" với 
những ưu và khuyết điểm của 
nó, thì chúng ta cũng có thể 
chấp nhận, thương yêu kẻ khác 
một cách trung thực, và lợi ích. 
Nhưng nếu chúng ta có tâm phân 
biệt, chỉ biết yêu những ưu điểm 
mà không chấp nhận những thứ 
khác, thì chúng ta mãi mãi xa rời 
thực tế. Một ngày nào đó, chúng 
ta sẽ phải chấp nhận mọi thứ như 
chúng hiện hữu. Chúng ta là "môi 
trường đào tạo" (kammatthana) 
của chính mình.

Nếu chúng ta cũng biết nhìn 
mình bằng con mắt như thế, ta 
sẽ biết thương yêu bản thân một 
cách trọn vẹn - như chúng ta hiện 
hữu - giống như Đức Phật đã dạy, 
"một người mẹ không kể đến 
tánh mạng mình, thương yêu, bảo 
vệ con". Nếu chúng ta muốn có 
cái nhìn trung thực về mình, để 
vươn lên, thì chúng ta cần phải là 
người mẹ hiền của chính mình. 
Một người mẹ có ý thức có thể 
phân biệt hành động tốt, xấu của 
con, nhưng bà vẫn không ngừng 
yêu con, dầu khi nó không phải 
là đứa trẻ ngoan. Đây có thể là 
điều quan trọng nhất ta cần phải 
lưu tâm. Tất cả mọi người, cũng 
có những lúc, phạm phải sai lầm 
ở thân, khẩu, ý - nhiều nhất là 
ở ý, trung bình là ở khẩu, hành 
động lại ít hơn. Trong những 
trường hợp đó chúng ta làm gì? 
Người mẹ sẽ làm gì? Người mẹ 

sẽ khuyên con đừng tiếp tục hành 
động như thế, khẳng định tình 
thương của mình luôn dành cho 
con, nhưng kết quả thế nào, cuối 
cùng vẫn tiếp tục bổn phận làm 
mẹ của mình, nuôi dưỡng con 
cái. Có lẽ chúng ta cũng nên bắt 
đầu tự nuôi dưỡng thân.

Tất cả quá trình nầy là để 
dạy dỗ đứa con trưởng thành. 
Có trưởng thành mới có trí tuệ, 
là điều buồn thay không quan hệ 
gì đến tuổi tác. Nếu không, thì 
dễ lắm rồi, sự thành công là một 
bảo đảm của tương lai. Nhưng 
trên thực tế, ta cần phải phấn đấu 
rất nhiều mới đạt được trí tuệ, và 
điều đó đòi hỏi sự phấn đấu của 
từng cá nhân. Trước hết ta bắt đầu 
bằng cách luyện tập nhận thức, 
sau đó là chấp nhận chính mình, 
không đánh giá, kết tội. Bước thứ 
ba là sửa đổi. Có lẽ đối với nhiều 
người, vấn đề nhận thức là gian 
khổ, khó khăn nhất - không phải 
dễ biết những gì đang diễn biến 
bên trong nội tâm ta. Đó là điểm 
quan trọng nhất và thú vị nhất 
trong thiền quán.

Chúng ta cần sống một cuộc 
đời đầy quán chiếu, nhưng không 
có nghĩa là chúng ta phải ngồi 
Thiền suốt cả ngày. Một cuộc 
sống quán chiếu có nghĩa là ta 
xem tất cả những gì đang xảy là 
một phần của kinh nghiệm sống, 
cần được học hỏi. Trong tất cả mọi 
trường hợp ta luôn quay vào, đối 
mặt với nội tâm của chính mình. 
Khi chúng ta hướng ra ngoài - 
khi ta dẫy đầy "sức sống trẻ" như 
Đức Phật đã nhắc đến, và để cả 
thân, khẩu và ý của chúng ta vào 
những chuyện thế gian, ta cần 
phải tự thức tỉnh, để quay lại trở 

vào trong. Một cuộc sống quán 
chiếu đối với một vài tôn giáo là 
cuộc sống hoàn toàn hướng đến 
tôn giáo. Trong đạo của chúng ta, 
đó là sự kết hợp giữa đạo và đời. 
Một cuộc sống quán chiếu không 
bao giờ ngừng nghỉ. Bề ngoài, ta 
vẫn hành động bình thường, dầu 
có hay không có sự kiềm chế. Sự 
trầm ngâm, lắng đọng là yếu tố 
quan trọng nhất của quán chiếu 
nội tâm. Không cần phải ngồi 
yên cả ngày, để theo dõi hơi thở. 
Nhưng mỗi hành động, mỗi ý 
nghĩ, mỗi lời nói đều được ý thức.

Làm được như thế sẽ giúp ta 
có một nội tâm vững chắc, nhưng 
không xa rời thực tế. Nhiều người 
ao ước, mong muốn được có sự 
vững chải nầy, nhưng không 
biết làm thế nào để diễn tả, nói 
gì đến chứng nghiệm nó. Sống 
trong mộng ảo, sống trong sợ hãi, 
hoài vọng không bao giờ ngừng, 
không cho phép nội tâm ta được 
trưởng thành. Cảm giác an toàn sẽ 
phát sinh khi ta có thể đối diện với 
chính mình một cách trung thực, 
nhìn người khác một cách trung 
thực, và biết chấp nhận tất cả.

Đức Phật đã nói tất cả chúng 
sinh đều có bảy đặc tánh: tham 
dục, sân, tà kiến, mạn nghi, tự 
cao, chấp ngã và vô minh. Khi 
nhận ra sự hiện hữu của chúng 
trong ta, hãy tự nhủ: Ta biết người 
rồi, ta sẽ tự sửa đổi. 

Cuộc sống trầm tư thường có 
vẻ nặng nề, u uất. Không có niềm 
vui, ta thường bù đắp bằng cách 
hướng ra ngoài. Nhưng làm thế 
không được.Trái lại, ta cần tìm 
những nguồn vui nhẹ nhàng hơn 
cho nội tâm. Không có gì đáng 
phải lo âu, sợ hãi, không có gì 
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quá khó khăn. Pháp có nghĩa là 
luật tự nhiên, và chúng ta luôn 
chịu ảnh hưởng của chúng trong 
cuộc sống. Dầu ở đâu, ta cũng là 
Pháp, ta là vô thường (anica), là 
khổ (dukkha) và vô ngã (anatta). 
Dầu đang ngồi đây hay ở trên 
cung trăng, cũng giống nhau 
cả. Chúng ta không nên nghiêm 
trọng quá những vấn đề của mình 
hay của người khác. Không cần 
phải bộc lộ ra bên ngoài, nhưng 
luôn suy gẫm ở bên trong với một 
chút khôi hài. Có lẽ đó là cách tốt 
nhất. Nếu chúng ta có thể tự chế 
diễu mình, hẳn là ta sẽ dễ chấp 
nhận chính mình hơn. Và cũng dễ 
chấp nhận người khác hơn.

Ở Mỹ, trước kia có chương 
trình TV gọi là “Con Người Buồn 
Cười” (Funny People). Đúng là 
chúng ta có những phản ứng kỳ 
dị nhất. Khi nhìn lại, phân tích 
ra, đôi khi ta thấy chúng thật 
là kỳ quặc. Chúng ta có những 
ước muốn lạ kỳ, những hình ảnh 
thiếu trung thực về chính mình. 
Con người thật buồn cười - đúng 
là có vậy - thế thì sao ta không 

nhìn thấy những khía cạnh đó 
của mình? Như thế sẽ khiến ta dễ 
chấp nhận những gì ta thấy khó 
chấp nhận ở trong ta và tha nhân.

Một đặc tánh của cuộc đời là 
ta không thể thay đổi nó: cuộc đời 
cứ tiếp tục diễn ra. Tất cả chúng 
ta đã hành thiền ở đây một thời 
gian. Nhưng thế giới bên ngoài 
có ai biết đến? Cuộc đời vẫn cứ 
đi tới. Chỉ có tâm ta là biết đến, 
là bị tác động. Khi có sự lo lắng, 
xáo trộn, ảo tưởng, thì đồng thời 
cũng có khổ đau. Nhưng không 
cần phải như thế. Hãy cứ để mọi 
chuyện như như. Nếu chúng ta có 
thể thay đổi để nhìn mọi việc xảy 
ra với tâm hỷ xả, thì việc thanh 
tịnh hóa tâm ta sẽ dễ dàng hơn. 
Đó là việc ta cần làm, đó là sự 
thanh tịnh hóa của chính mình, 
mỗi người phải tự thực hiện lấy.

Nếu chúng ta có thể nhớ mình 
đã làm gì, ngày nầy qua ngày 
khác, không xao lãng, kiên trì 
hành thiền mà không kỳ vọng vào 
những kết quả to tát, dần dần tâm 
thanh tịnh sẽ đến với ta. Cũng như 
mọi thứ, hãy để sự thanh tịnh cũng 
như như. Khi chúng ta bớt dần các 
thói hư tật xấu, ta sẽ càng nhận 
thấy rằng chúng không mang đến 
cho ta sự tốt đẹp, sung sướng nào. 
Đâu có ai không muốn buông bỏ 
khổ đau. Và dần dần, ta không 
còn thấy cần phải làm gì hơn là 
lo vun trồng tâm. Khi đó, ta biết 
rằng sự chuyển đổi tâm đã dần 
hình thành. Điều đó có thể không 
dễ dàng xảy ra, nhưng nếu ta đã 
sinh tử qua bao nhiêu kiếp sống, 
thì một ngày, một tháng, một năm 
hay mười năm nữa có là bao?

Không cần phải làm gì hơn 
thế nữa, không cần phải chạy 

tìm kiếm lăng xăng. Trái đất vẫn 
chuyển động theo một quỹ đạo, 
cũng như cuộc đời ta chuyển dịch 
từ sinh đến tử. Tất cả đều xảy 
ra dầu ta có muốn hay không. 
Điều duy nhất ta cần phải làm 
là nhận ra và hiểu được thực tại 
đó. Có như thế ta mới cảm thấy 
dễ thương yêu chính mình và tha 
nhân, vì đó là công việc của con 
tim - để thương yêu. Ngoài ra, 
nếu ta cũng nhìn ra được những 
khía cạnh còn yếu kém của mình 
để sửa đổi, thanh tịnh hóa tâm, 
thì ta không cần phải có một nỗ 
lực nào khác, cái đẹp của nội tâm 
cũng phát sáng ra ngoài.

Quay trở vào bên trong là 
một đặc tánh quan trọng của cuộc 
sống trầm tư quán chiếu. Bất cứ 
điều gì xảy ra bên trong tâm ta 
đều ảnh hưởng đến tất cả những 
gì xảy ra ở ngoài ta. Ngọn đèn nội 
tâm và sự trong sáng bên trong 
không thể che giấu được, cũng 
như các tánh xấu của ta.

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng 
mình có thể tỏ ra là một người 
khác. Đâu biết rằng đó chỉ là hoài 
công. Đức Phật dạy rằng chỉ cần 
nghe một người nói nhiều chuyện 
hay sống với họ một thời gian, 
ta sẽ biết rõ họ là ai. Con người 
thường cố tỏ ra là một người tốt 
hơn con người thực của họ. Rồi 
khi thất bại, họ thất vọng với chính 
mình và người chung quanh. Hiểu 
được bản thân một cách chân thật, 
từ bi sẽ khiến lòng ta thấy nhẹ 
nhàng, đem lại niềm vui cho nội 
tâm. Chấp nhận mình và kẻ khác 
đúng như bản thể của ta, sẽ khiến 
cho việc thanh tịnh hóa tâm, đoạn 
trừ cấu uế, trở nên là một công 
việc dễ dàng hơn nhiều.

LỜI PHẬT DẠY

Chớ làm các điều ác, 
gắng làm các việc lành,
giữ tâm ý trong sạch - 
Ấy lời chư Phật dạy.
[Kinh Pháp Cú – 183]

Người tâm ý thanh tịnh, 
ngữ, thân đều thanh tịnh,
thường chánh trí giải 
thoát,
nên được an ổn luôn.
[Kinh Pháp Cú – 95]
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H iện nay, nỗ lực cần 
thiết nhất của những 
nước lạc hậu, yếu kém, 
là làm thế nào nhanh 

chóng THOÁT KHỎI THÂN 
PHẬN CỦA NƯỚC NHƯỢC 
TIỂU, để cùng với nhân loại bước 
vào THIÊN NIÊN KỶ TOÀN 
CẦU HÓA TRÊN MỌI LÃNH 
VỰC. Đó là xu thế thời đại và là 
con đường phát triển chung của 
thế giới. Nếu những nhà lãnh 
đạo đất nước không ý thức được 
điều đó, hoặc vì ích lợi cá nhân, 
lợi ích phe nhóm, mà cố tình trì 
kéo, hay nguy hiểm hơn là chống 
lại sự vận hành của lịch sử thì, 
nhẹ ra: những kẻ ấy bị loại, hoặc 
nặng hơn: đất nước đó bị ngưng 
trệ, hoặc tệ hại nhất: Dân Tộc bị 
tiêu vong.

Đừng bao giờ dại dột nghĩ 
rằng: phải chống lại với khuynh 
hướng Toàn Cầu Hóa để bảo vệ 
sự Độc Lập của Dân Tộc. Làm 
như vậy là đẩy Dân Tộc vào thế 
tự cô lập, tự tiêu diệt khả năng 
lớn mạnh của đất nước, dần dần 
đưa tới tình trạng thui chột sự 
phát triển của dân chúng. Khi 
dân chúng đã  rớt xuống vũng lầy 
lạc hậu thì Dân Tộc sẻ bị suy yếu, 
mai một đi.

Điều quan trọng bậc nhất để 
bước vào Thời Đại Toàn Cầu Hóa 
trên mọi Lãnh Vực, là Dân Tộc 
phải chủ động đưa đất nước mình 
thoát ra THÂN PHẬN NHƯỢC 

TIỂU. Một mình làm không nổi 
thì phải liên kết với các Dân Tộc 
trong vùng, nhằm kết thành các 
Khối Kinh Tế để cùng nương 
nhau đi lên.  Đến ngay các nước 
giàu mạnh bậc nhất trên thế giới 
ngày nay, cũng phải liên minh 
kinh tế với các nước trong vùng, 
để củng cố thế đứng vững mạnh 
của mình trong công cuộc Toàn 
Cầu Hóa. Như vậy, đủ thấy không 
một nước nào dám tự cô lập mình 
trong tình thế hiện nay. 

Hoa Kỳ và Canada, hai nước 
trong 7 nước kỹ nghệ hàng đầu 
thế giới, đã cùng với Mexico họp 
thành Liên Minh Kinh Tế Bắc 
Mỹ. Bốn nước Anh, Pháp, Đức, 
Ý đã cùng với các nước Âu Châu 
thành lập một Âu Châu thống 
nhất. Chỉ còn Nhật là vẫn đứng 
một mình, vì cho đến năm 2000, 
tại Á Châu chưa có nước thứ hai 
nào thực sự là một cường quốc 
kinh tế, để đủ tự tin cùng đứng 
ngang hàng với Nhật. Khi các 
nước trong khu vực cùng đứng 
với những cường quốc kinh tế 
để thành một Khối, thì sớm hay 
muộn gì các nước đó cũng được 
nâng cấp lên hàng cường quốc 
kinh tế (chỉ trừ trường hợp dân 
nước nào đó quá lười biếng tăm 
tối, nhưng thứ nầy cũng không 
phải là dễ kiếm). Như vậy nước 
giàu thì lại giàu thêm, nước mạnh 
càng mạnh thêm, mới có thể 
vững vàng chủ động trong công 

cuộc toàn cầu hóa. Đây là con 
đường đang mở ra trước mặt các 
Dân Tộc Nhược Tiểu, nếu muốn 
vươn lên trong thời đại mới. Khối 
kinh tế ASEAN là một bước nối 
tiếp các cường quốc. Dù cho lúc 
đầu còn gặp vướng mắc về vấn đề 
lãnh đạo và cai trị bằng tinh thần 
GIA TRƯỞNG KHOÁC ÁO 
DÂN CHỦ. Nghĩa là còn đậm 
đặc tư tưởng phong kiến, tùy tiện 
trong việc điều phối KINH TẾ 
THỊ TRƯỜNG TỰ DO. Chính 
vì vậy mới dẫn tới thảm họa sụp 
đổ do cơn suy thoái 1997. Kinh 
nghiệm cho thấy, nước nào trong 
khu vực ảnh hưởng suy thoái, mà 
sớm biết thực hiện nghiêm chỉnh 
chế độ Chính Trị Dân Chủ Pháp 
Trị, thì nước đó sớm phục hồi 
kinh tế. 

Như thế nền KINH TẾ THỊ 
TRƯỜNG TỰ DO chỉ có thể 
tồn tại và phát triển trong chế độ 
CHÍNH TRỊ DÂN CHỦ PHÁP 
TRỊ,  chứ không thể tồn tại và 
phát triển trong chế độ Dân Chủ 
giả hiệu, nhất lại là thứ Định 
Hướng Xả Hội Chủ Nghĩa. Đã 
rõ con đường đưa đất nước trở 
thành giàu mạnh THOÁT KHỎI 
THÂN PHẬN NHƯỢC TIỂU 
QUỐC là con đường KINH TẾ 
TỰ DO và CHÍNH TRỊ DÂN 
CHỦ, chứ không phải là con 
đường của DÂN TỘC QUÁ 
KHÍCH ĐỘC TÔN, cũng không 
phải là con đường XÃ HỘI CHỦ 

THÂN PHẬN NHƯỢC TIỂU VỚI NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU
LÝ ĐẠI NGUYÊN
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NGHĨA ĐỘC TÀI, và nhất là 
không phải con đường CỘNG 
SẢN ĐỘC TÀI núp dưới danh 
nghĩa DÂN TỘC ĐỘC TÔN, mà 
hiện nay Trung Cộng, Việt Cộng 
và tàn dư Cộng Sản tại Nga đang 
xử dụng.

KINH TẾ TOÀN CẦU HÓA
Sau khi kết thúc đệ nhị thế 

chiến, những tổ chức quốc tế lần 
lượt xuất hiện, nhằm định chế 
hóa mối tương quan giửa các 
nước, với hy vọng tạo lập được 
một thế giới hòa bình phát triền, 
không còn cảnh cá lớn nuốt cá 
bé nữa. Tổ chức tiêu biểu nhất là 
Liên Hiệp Quốc. Về mặt kinh tế 
thì năm 1947, Tổng Thỏa Hiệp 
Mậu Dịch Quan Thuế Thế Giới 
(GATT) ra đời, nay được gọi là 
Mậu Dịch Thế Giới (WTO). Tiếp 
đến về mặt chính trị, năm 1948 
bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân 
Quyền được Liên Hiệp Quốc ban 
bố. Thế nhưng, những mâu thuẫn 
quốc tế đã vượt khỏi nguyện 
ước Hòa Bình và tình huynh đệ. 
Những tham vọng thống trị các 
tiểu nhược quốc vẫn còn bám 
chắc trong đầu óc những chính trị 
gia cường quốc.

Trong khi đó phong trào đấu 
tranh đòi Độc Lập Dân Tộc của 
các nước bị trị bùng lên ngất trời, 
lại đã bị tham vọng thực dân của 
các nước phương Tây chận lại. 
Thế là thù hận cũ chưa vơi, thù 
hận mới đã đầy. Hố ngăn cách 
giữa nước mạnh, nước yếu bị 
khoét sâu thêm. Đó là cơ hội cho 
phong trào Cộng Sản có đất phát 
triển. Cộng Sản núp dưới chiêu 
bài Giải Phóng Dân Tộc chống 
Thực Dân, và Thế Giới Tư Bản 

vốn là kẻ thù trong lý thuyết của 
Cộng Sản. Thế là trên danh nghĩa 
cuộc chiến tranh Ý Thức Hệ Toàn 
Cầu khởi diễn.

Tuy với các đảng viên trung 
thành, Cộng Sản đã đẩy cuộc 
chiến đấu và những mâu thuẫn xã 
hội lên tầm mức Toàn Cầu Hóa, 
nhưng ở mỗi nước Cộng Sản đã 
khôn khéo nuôi dưỡng tinh thần 
độc lập Dân Tộc nơi người dân 
lương thiện ngây thơ, để thực 
hiện cuộc Giải Phóng Dân Tộc 
và Cách Mạng Dân Chủ Nhân 
Dân tại mỗi quốc gia. Đây đích 
thật là một bức tường kiên cố bít 
kín mọi tương quan hợp lý đối 
với thế giới bên ngoài của người 
dân sống trong xã hội Cộng Sản, 
cho đến khi Cộng Sản tan rã, tinh 
thần Dân Tộc cực đoan cô lập ở 
người dân vẫn còn đầy ắp.

Chính vì tinh thần Quốc Gia 
Dân Tộc là một thực tại, ngược 
lại hẳn với chủ thuyết Cộng Sản, 
nên chi Cộng Sản phải dựa vào 
tinh thần Độc Lập Dân Tộc của 
con người để mà áp dụng chủ 
nghĩa. Đây chính là một sự đầu 
hàng hiển nhiên không thể chối 
cãi của Cộng Sản. Sự đầu hàng 
đó còn ghi đậm dấu ấn tinh thần 
đế quốc phong kiến trong đầu óc 
các lãnh tụ Cộng Sản của một 
nước lớn Trung Hoa bành trướng, 
họ đã đối xử với các nước đồng 
chí nhỏ, đúng tư cách của Thiên 
Triều đối với chư hầu, và với 
người dân trong nước họ như một 
vị Vua vĩnh viễn cai trị thần dân. 
Rồi các lãnh tụ ở mỗi thuộc quốc 
cũng theo gương quân thần để 
tự coi mình như một Hoàng Đế 
trường trị đối với toàn dân.

Những thứ được gọi là Giải 

Phóng Dân Tộc, Cách Mạng Dân 
Chủ Nhân Dân, Cách Mạng Xã 
Hội Chủ Nghĩa, Đại Đồng Thế 
Giới, chỉ là những khẩu hiệu rỗng 
tuếch, che dấu thực chất của bọn 
Độc Tài Độc Tôn Toàn Trị thối 
nát áp bức, tước đoạt tự do và tài 
sản của người dân mà thôi. Như 
đã trình bày, điều nguy hiểm hiện 
nay là ở điểm, sự biến chất của 
Cộng Sản từ Xã Hội Chủ Nghĩa 
sang Tư Bản Chủ Nghĩa, đang 
được những người Cộng Sản 
còn quyền hành trong tay, cố 
tình lồng vào đó tinh thần Dân 
Tộc quá khích để làm chỗ dựa, 
nhằm chống lại với tiến trình Tự 
Do Hóa Kinh Tế, Dân Chủ Hóa 
Chính Trị của toàn dân và của 
khuynh hướng Toàn Cầu Hóa 
Nhân Loại.

Thực ra Cộng Sản  lại cũng 
không hẳn là chống lại chủ trương 
Toàn Cầu Hóa của Tư Bản Chủ 
Nghĩa, mà họ chỉ cốt ngăn không 
cho dân chúng được tự do triển 
khai tư tưởng, khả năng và vốn 
liếng tư hữu của mình để  trực tiếp 
tham dự vào công cuộc Toàn Cầu 
Hóa của Nhân Loại. Có nghĩa 
chúng chỉ muốn vĩnh viễn biến 
dân chúng thành thứ “cu li” nô lệ 
cho các công ty “Đảng Doanh”, 
để đảng trở thành những nhà tài 
phiệt cực quyền, rộng tay làm ăn 
với các công ty đa quốc gia, nếu 
cần trong nhất thời chúng có thể 
hy sinh cả những giá trị tinh thần 
và quyền lợi thiêng liêng cũa Dân 
Tộc.

Như vậy công cuộc toàn cầu 
hóa mọi sinh hoạt đã mở đầu 
bằng những hoạt động Kinh Tế, 
từ tổ chức GATT sau đổi thành 
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WTO nhằm để cho thị trường 
quốc tế được tự do điều hợp, loại 
bỏ tính cách bảo hộ mậu dịch của 
chính quyền mỗi quốc gia. Mặc 
dầu các nước vẫn là hội viên của 
Tổ chức và chính phủ là đại diện 
trong việc giao dịch thương thảo 
và chấp nhận thể cách sinh hoạt 
chung. Một khi những nguyên 
tắc mậu dịch của thị trường thế 
giới đã được các hội viên đồng 
thuận, nó trở thành luật lệ của thị 
trường, thì Tổ Chức chiếu theo đó 
mà điều hành.

Ngoài vấn đề mậu dịch, vấn 
đề tài chánh, cấp viện hoặc cho 
vay cũng nâng lên hàng Quốc 
Tế bởi tổ chức Ngân Hàng Thế 
Giới (WB), các ngân hàng cấp 
vùng và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế  
(IMF). Càng ngày các tổ chức 
nầy càng can dự nhiều vào sinh 
hoạt của từng nước nhận viện trợ 
hoặc xin vay tiền để phát triển. 
Tất cả các dự án của những nước 
xin vay, hoặc được cấp viện đều 
phải được các tổ chức tài chánh 
nầy chuẩn thuận, và đôi khi còn 
trực tiếp cố vấn hay khuyến cáo 
trong việc soạn đề án và kiểm tra 
việc thực hiện nữa.

Khi nói tới cho vay hay cấp 
viện thì lập tức vấn đề giàu nghèo 
được đặt ra. Chỉ nước giàu mới có 
khả năng cho vay và cấp viện cho 
những nước nghèo, hoặc nước có 
điều kiện phát triển mà thiếu vốn. 
Trước đây các nước giàu thường 
dùng hình thức viện trợ để tạo ảnh 
hưởng vây cánh cho riêng mình; 
nay tuy cũng còn một số trường 
hợp đặc biệt, nhưng phần lớn là 
các nước giàu đều chuyển qua 
WB và IMF để làm công việc đó.

Chính vì vậy mà ngay lập tức, 

chẳng một ai còn dám nghĩ đến 
sự bình quyền triệt để về kinh tế, 
đó là lý do đưa đến việc 7 nước 
kỹ nghệ hàng đầu có nhiều tiền 
trong hai tổ chức tổ chức tài 
chánh Quốc Tế trên, họp thành 
nhóm G7, ảnh hưởng trực tiếp 
đến những quyết định của WB 
và IMF. Lẽ cố nhiên, ngay trong 
7 nước đó, nước nào đóng góp 
nhiều vốn nhất thì có tiếng nói 
mạnh nhất.

Những nguyên tắc của xã hội 
tự do là khuyến khích các nước 
giàu tham dự vào tổ chức trên, 
nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. 
Đây chính là lý do buộc các Dân 
Tộc Nhược Tiểu phải nỗ lực vượt 
thoát khỏi thân phận nhược tiểu 
của mình, bằng cách TỰ DO 
HÓA XÃ HỘI, TƯ SẢN HÓA 
KINH TẾ, DÂN CHỦ HÓA 
CHẾ ĐỘ, và NHÂN VĂN HÓA 
TOÀN DÂN, để tự thân TOÀN 
TRIỂN TÍNH NHÂN CHỦ, 
nhằm đưa DÂN TỘC tự chủ 
động gia nhập công cuộc ĐIỀU 
HỢP HÓA TOÀN CẦU.

Công cuộc Điều Hợp Hóa 
Toàn Cầu hiện nay đã vượt lên 
trên ý chí của một người, của một 
nước, của một chủ thuyết để trở 
thành NHU CẦU HÒA BÌNH 
PHÁT TRIỂN của loài người. 
SỰ ĐIỀU HỢP đang trở thành 
tự động tính của mọi sinh hoạt 
kinh tế thế giới. Nó đã được kỹ 
thuật điện toán triệt để trợ lực, để 
ngay một lúc tức thời, nắm bắt 
thật đầy đủ những thông tin chính 
xác nhất về thực tại của kinh tế 
toàn cầu nói chung, còn nói riêng 
là của từng ngành nghề, từng món 
hàng, về giá cả khối lượng cũng 
như sức tiêu thụ của khách hàng, 

về một mặt hàng hay tất cả mặt 
hàng dù là vặt vãnh hay to lớn.

Thông tin chính xác mau lẹ 
phổ cập đã giúp cho con người có 
những quyết định lựa chọn tương 
đối đúng về công cuộc làm ăn: 
đầu tư, sản xuất, mua bán khiến 
cho mức cung, mức cầu điều hành 
nhịp nhàng trong mỗi quốc gia và 
trên kinh trường thế giới, không 
còn cần tới sự can thiệp của các 
chính quyền mỗi nước, miễn là 
trước đó các nước đã chấp thuận 
và tôn trọng những thỏa hiệp về 
các luật lệ giao hoán thị trường 
với nhau.

Như vậy các chính quyền 
quốc gia giữ phần vụ tạo điều 
kiện, bảo hiểm vốn, giữ an ninh 
để cho các công ty của tư nhân 
làm ăn mà không can thiệp vào 
cách làm ăn theo đúng luật pháp 
của tư nhân. Các công ty tư nhân 
tự nắm bắt lấy thực trạng của 
người sản xuất, người tiêu thụ để 
tự động phối hợp với nhau, điều 
hợp thị trường sản xuất và tiêu 
thụ trong cũng như ngoài nước.

Tóm lại nền kinh tế điều 
hợp phải được đặt trên căn bản 
của luật pháp dân chủ, luật pháp 
khởi đi từ người, bảo vệ người, 
bảo vệ mọi sinh hoạt xã hội và 
phân giải những tương quan giữa 
người với người, giữa cá nhân với 
tập thể, giữa các tập thể với nhau 
trong từng nước, và đang tiến tới 
các mối tương quan trên toàn thế 
giới, cũng đồng thời bảo vệ ngay 
chính pháp luật để không bị các 
thế lực đen tối thao túng.

Để bảo vệ hữu hiệu được 
luật pháp, điều kiện tiên quyết là 
chính luật pháp phải minh bạch, 
phải ghi nhận quyền tự do phát 
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biểu của mỗi người là một quyền 
tối thượng bất khả xâm phạm.  
(Đúng như Tu Chính Án số 1 của 
Hoa Kỳ đã ghi, mà rồi đây bất cứ 
hiến pháp của nước nào cũng cần 
phải ghi, thì nước đó mới mong 
sớm có dân chủ). Vì luật pháp do 
con người làm ra, mà kẻ có quyền 
thế nắm được phương tiện bạo 
lực trong tay, thường giải thích 
luật theo ý của mình, bất chấp tới 
quyền lợi và nguyện ước của toàn 
dân. Vậy nếu mỗi người dân được 
quyền bất khả xâm phạm trong 
khi phát biểu ý kiến của mình, thì 
chính quyền buộc phải nghiêm 
chỉnh tôn trọng luật pháp, nếu 
muốn được dân chúng tin dùng.

Đến đây chúng ta thấy rằng: 
vai trò truyền thông đúng là nhu 
cầu của chế độ dân chủ, nó trở 
thành một thứ vũ khí của người 
dân để bảo vệ quyền tự do phát 
biểu ý kiến của mình, đồng thời 
nó còn là phương tiện tối ưu để 
bảo vệ sự công chính của luật 
pháp, và mặc nhiên giữ vai trò 
giám sát các cơ chế chính quyền 
dân chủ. Chính quyền gồm ba 
quyền liên lập là: Lập Pháp, 
Hành Pháp, Tư Pháp và nay thì 
quyền Kiểm Pháp đã thuộc về 
dân chúng thông qua hệ thống 
ngôn luận tự do chủ động.

Khi luật pháp dân chủ đặt 
Con Người lên hàng cứu cánh, 
coi quyền riêng tư là quyền 
thiêng liêng, quyền phát biểu là 
quyền tối thượng thì luật pháp, 
chính quyền hay gì gì đi nữa 
cũng đành bất lực, bó tay trước 
những quyết định đầu tư sinh lời 
hay bị lỗ của người có vốn. Vậy, 
không vì bất cứ lý do gì dù thuộc 
cảm tính, hoặc suy tư hay tranh 

đấu cho một mục đích cao đẹp 
nào đó, mà lại được quyền lên án 
những nhà đầu tư đúng luật pháp 
và lương tâm của họ.

Nhưng có một điều may mắn 
trong thời đại Điều Hợp Toàn 
Cầu Hóa là những nhà đầu tư 
đều muốn sinh lời, mà lợi tức 
của họ không thể kiếm được ở 
các xứ nghèo đói, lạc hậu, luật 
lệ tùy tiện. Các công ty đa quốc 
gia và các nhà tư bản đều thực 
tế nhận ra rằng: Tiền vốn của họ 
chỉ được nhân lên trong một xã 
hội dân chủ trọng pháp, pháp luật 
nghiêm minh giống như ở các xứ 
văn minh mà họ đang sống, có 
chuyên viên giỏi, thợ thuyền tay 
nghề cao, công nhân tốt, để buộc 
máy móc làm đúng chức năng là 
sản xuất, phát triển cả về phẩm 
lẫn lượng. Và điều không kém 
quan trọng là người tiêu thụ phải 
đủ khả năng để mua sắm một 
ngày một gia tăng.

Luật Lệ, Nhân Công, Tiêu 
Thụ là điều kiện không thể thiếu 
được cho nhu cầu phát triển của 
tư bản. Ba điều trên buộc tất cả 
phải nghĩ tới việc PHÁT HUY 
DÂN TRÍ, NÂNG CAO DÂN 
SINH, THỰC HIỆN DÂN 
CHỦ. Mà thực hiện dân chủ là 
bước đầu tiên không thể thiếu, 
không có dân chủ thì không thể 
có điều kiện phát huy dân trí. 
Dân trí mà thấp kém lạc hậu thì 
không hy vọng nâng cao nổi cuộc 
sống. Và như vậy thì vốn của tư 
bản như đổ vào một hố rác, mong 
gì có lời. Vậy, chính vì quyền lợi 
thiết thân của Tư Bản Quốc Tế 
đã gặp nhu cầu Dân Tộc là cùng 
nhau cởi ách độc tài, đẩy khối ngu 
dốt ra khỏi các nhước nhược tiểu. 

Tức là phải nâng cao trình độ văn 
hóa ở mỗi người, để toàn dân ý 
thức trách nhiệm và bổn phận của 
mình, cùng nhau đưa DÂN TỘC 
THOÁT KHỎI THÂN PHẬN 
NHƯỢC TIỂU.

DÂN TỘC VẪN CÒN ĐÂY
“Dân giàu nước mạnh” là 

quan niệm đúng ngàn đời của mỗi 
nước. Nhưng nguyên tắc đó đã bị 
các Đế Quốc, Phong Kiến, Thực 
Dân và Cộng Sản không chịu 
tuân thủ. Phong kiến thì tổ chức 
binh hùng tướng mạnh để đi thôn 
tính các lân bang. Sau phong kiến 
tới thực dân dựa vào kỹ thuật và 
vũ khí để đi chiếm thuộc địa. Đến 
Cộng Sản thì biến toàn dân thành 
công cụ thực hiện xích hóa toàn 
cầu. Tất cả cũng chỉ để thỏa mãn 
tham vọng thống trị trục lợi của 
một nhóm lãnh đạo cầm quyền 
mà thôi.

Vì bị thôn tính bóc lột, nên 
dân cúng ở các nước bị trị nuôi 
ý chí chống trả, mà tinh thần độc 
lập Dân Tộc luôn luôn là một tín 
hiệu thiêng liêng để huy động 
toàn dân đuổi giặc. Chính tinh 
thần Dân Tộc là sức mạnh của 
toàn dân, nguyện ước độc lập là 
lý tưởng chiến đấu của mọi người, 
nên tất cả có thể quên mình để hy 
sinh cho Độc Lập Dân Tộc. Dân 
Tộc trở thành một thực thể không 
thể tách rời với những người yêu 
quê hương đất nước.

Đến khi người Cộng Sản Phi 
Dân Tộc quỷ quyệt xuất hiện, 
chúng đã biến Độc Lập Dân Tộc 
làm tấm bình phong che dấu chủ 
trương khống chế con người, 
buộc con người phải tự hóa thân 
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thành những con vật nô lệ cho 
chủ nghĩa, cho đảng, cho lãnh tụ 
thì Dân hết giàu, Nước hết mạnh. 
Dân Tộc chỉ là chiếc vỏ trống 
rỗng, Độc lập biến mất tăm hơi.

Vậy đã rõ DÂN MỚI LÀ 
CHỦ, không có dân thì không có 
nước, không còn dân thì chẳng 
tìm đâu thấy Dân Tộc nữa. Dân 
Tộc tồn tại ngay trong lòng người 
dân, bỏ dân là bỏ tất cả.  Lừa dối 
dân vào một cuộc hy sinh cho bất 
cứ thứ lý tưởng nào cũng đều là 
Vô Đạo. Chỉ có sự tự do, tự chủ, 
tự nguyện của mỗi người dân có 
ý thức, có lựa chọn đóng góp thì 
sự đóng góp đó mới thực có giá 
trị đạo nghĩa.

Trong cuộc trường kỳ tranh 
thắng giữa các nước, thì lối nhìn 
phổ biến bao giờ cũng là “Nước 
lớn, Binh hùng”. Mà binh hùng 
trong các cuộc chiến tranh vừa 
qua là phải có kỹ thuật cao. 
Cuộc chạy đua vũ khí nguyên 
tử, không gian từ thập niên 50 
trở lại đây, các cường quốc Anh 
Pháp đã bỏ cuộc. Riêng Liên Xô 
ôm một khối nguyên tử rồi chết 
ngắc, còn trơ lại một nước Nga 
vẫn phải bảo quản kho nguyên tử 
khổng lồ, mà Dân thì Đói, Nước 
thì Nghèo.

Thế giới chỉ còn lại một binh 
lực của siêu cường Hoa Kỳ “bao 
trùm hoàn cầu, vô địch thủ”. Hiện 
nay chưa có một thế lực quân sự 
nào đủ sức đối đầu với Mỹ cả. 
Thế mà vẫn còn các nước như 
Trung Cộng, Ấn Độ, Pakistan và 
một vài nước chưa lộ mặt ở khối 
Ả Rập vẫn cứ cố sản xuất võ khí 
nguyên tử để được công nhận 
là cường quốc nguyên tử, trong 

khi đó chữ “cường quốc” thực 
sự có giá trị không còn gắn liền 
với hai chữ “nguyên tử” nữa, mà 
nó đã thành CƯỜNG QUỐC KỸ 
NGHỆ, có tiền dư đóng góp trong 
các tổ chức tài chánh Quốc Tế để 
cho vay hoặc cấp viện ngay cho 
các nước mới có nguyên tử nữa.

Hai nước Nhật và Đức hiện 
nay được nhìn nhận là các cường 
quốc kỹ nghệ đứng hạng nhì, 
hạng ba trên thế giới: Họ chẳng 
những không có nguyên tử mà họ 
chính là những nước bại trận, bị 
đầu hàng nhục nhã rong thế chiến 
thứ hai. Phải chăng sự bị thua về 
mặt quân sự và các nước bại trận 
không được quyền võ trang nên 
trong chiến tranh lạnh họ đã có cơ 
hội bằng vàng để dồn mọi nỗ lực 
quốc dân vào việc phục hoạt và 
phát triển kinh tế. An ninh quốc 
phòng của họ núp dưới cây dù 
của Mỹ. Riêng miền Đông nước 
Đức lọt vào tay Cộng Sản thì 
cũng giống như các nước nhược 
tiểu khác, cũng bị cuốn hút vào 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
anh hùng Dân Tộc, để rồi nghèo 
đói, phải thua trước sự lớn mạnh 
kinh tế của Tây Đức.

Trường hợp Nam Hàn chỉ mới 
thực sự áp dụng kinh tế thị trường 
tự do vào đầu thập kỷ 70 trở lại 
đây, tuy đất nước còn chia cắt 
mà đã đạt tới mức làm cho ngay 
những cường quốc Cộng Sản như 
Liên Xô trước kia và Trung Cộng 
hiện nay phải quên đi khác biệt 
chủ nghĩa, xin bắt tay làm ăn, bỏ 
luôn đồng chí Bắc Hàn nghèo 
đói không thèm nhắc tới. Sau khi 
gặp khủng hoảng kinh tế Á Châu 
vì cách thức làm ăn tùy tiện của 

nền kinh tế thị trường chưa hoàn 
chỉnh,  Nam Hàn đã mau chóng 
DÂN CHỦ HÓA chính trị để 
điều chỉnh luật lệ thị trường, đưa 
đất nước vào đúng hướng TOÀN 
CẦU HÓA  làm cho kinh tế hồi 
phục và phát triển.

Đại Hàn, Đài Loan, và các 
con cọp Châu Á trước đây được 
nhắc lại như phép lạ của miền 
Tây Thái Bình Dương là nhờ sự 
cố gắng nắm bắt thời thế, để đưa 
Dân Tộc mình thoát khỏi thân 
phận nhược tiểu. Bước đầu đúng 
là họ đã dùng chế độ cai trị “ Gia 
trưởng khoác áo dân chủ”, tức 
là tình trạng độc tài cá nhân để 
điều khiển nền kinh tế thị trường. 
Chính vì dựa vào ý chí cá nhân, 
nên luật pháp thành tùy tiện, dần 
dần mất niềm tin của dân chúng 
và giới đầu tư quốc tế, cho nên 
dẫn tới sự sụp đổ thị trường tài 
chánh 1997. Nay thì nước nào 
mau chóng nghiêm chỉnh thực 
hiện chế độ DÂN CHỦ PHÁP 
TRỊ, nước đó sớm thoát ra cơn 
khủng hoảng để tiếp tục đi lên.

Dù thực tế cường quốc bây giờ 
là cường quốc kinh tế, nhưng vấn 
đề an ninh quốc tế luôn luôn phải 
được đặt ra, bởi các tham vọng đế 
quốc chưa phải là đã bị loại hẳn 
ra khỏi đầu óc một số người, một 
số nước. Bởi vậy khuynh hướng 
hiện nay là các quốc gia trong 
một vùng đang kết hợp thành 
những “Vùng kinh tế chung” để 
cùng phát triển, và trước sau gì 
cũng  trở thành “Vùng an ninh 
chung” để, trong thì tránh cảnh 
nước lớn xâm lấn nước bé, ngoài 
thì cản được những âm mưu của 
đế quốc.
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Một điều hiển nhiên không 
thể chối cãi được là ở bất cứ nơi 
nào trên trái đất hiện nay, có động 
binh thì cũng không thóat khỏi 
tầm kiểm soát của binh lực Mỹ; 
và để tái lập hòa bình cũng không 
thể thiếu được lực lượng quân 
sự Mỹ. Các nước, các khối kinh 
tế để yên tâm phát triển thì nhất 
định không thể thiếu được một 
hiệp ước an ninh song phương với 
Mỹ. Tất cả đều hiểu rằng nhận 
Mỹ trong vai trò “người bảo vệ” 
hơn là đặt nước mình trong thế 
đối đầu với Mỹ. Đến ngay các đối 
thủ thầm kín trong thâm tâm cũng 
đành phải chấp nhận chủ trương 
Đối tác thay Đối đầu với Mỹ.

Hơn nữa, chính Hoa kỳ cũng 
vì sự tồn tại phát triển của mình, 
mà phải cần đến sự liên minh 
quân sự với các nước, các vùng 
đang phát triển.  Liên minh để 

bảo đảm vốn tư bản Mỹ đầu tư ở 
các nước đó không bị chiến tranh 
phá tan đi. Còn các nước đứng 
trong liên minh với Mỹ là đứng 
dưới chiếc dù an toàn của Mỹ, 
trước những cường lực còn nuôi 
tham vọng thống trị trên thế gian 
nầy.

Vậy khuynh hướng kinh tế 
toàn cầu hóa là khuynh hướng 
phát triển chung của thế giới, 
mà vì chính quyền lợi và năng 
lực của nước Mỹ, cả chính khách 
Mỹ, giới tài phiệt Mỹ, nền khoa 
học Mỹ, nền kinh tế Mỹ, sức tiêu 
thụ Mỹ… đều đang tập trung 
vào mà đẩy tới, thế nên nó đã trở 
thành một sức cuốn hút mãnh liệt 
thật khó cưỡng.

Cũng rất may cho nhân loại 
là lực đẩy chính của công cuộc 
toàn cầu hóa, là của một xứ sở Tự 
do, đa Dân Tộc, đa văn hóa, ở đó 
Con Người được đưa lên hàng 
cứu cánh, ý kiến cá nhân được 
thượng tôn, Luật pháp được 
triệt để tôn trọng, nên tránh 
được cảnh Độc Tài cá nhân, tránh 
được cảnh Dân Tộc độc tôn, và 
sau hết là tránh được cảnh Toàn 
Trị Tư Tưởng. Văn hóa của các 
Dân Tộc được khuyến khích phát 
huy, Tư tưởng con người được đề 
cao bảo trọng.

Chính vì vậy mà trong cuộc 
Tòa Cầu Hóa,  Dân Tộc nào có 
nền văn hóa cao sáng đẹp luôn 
luôn thăng hóa, thì sẻ được cả 
loài người quý trọng, cùng chung 
bảo vệ như gia tài của tất cả. Chỉ 
sợ Dân Tộc nào không có văn 
hóa thì dù cho đứng một mình 
cũng sẻ bị mai một và tiêu vong. 
Còn Dân Tộc nào có văn hóa mà 

sống giữa cảnh toàn cầu hóa, thì 
lại là môi trường tốt cho sự phát 
huy rực rỡ. Vì nội dung chính 
của công cuộc toàn cầu hóa của 
thời đại đặt trên nền tảng NHÂN 
CHỦ NHÂN VĂN, tức là lấy 
con người, tự do, tự chủ, sáng 
tạo làm cứu cánh. Dùng văn hóa 
làm chủ đạo cho khắp mặt nhân 
sinh và mọi sinh hoạt Quốc gia 
và Quốc tế nhằm Dung Hóa Tư 
Tưởng, Điều Hợp Cuộc Sống 
Hòa Bình Phát Triển trên toàn 
thế giới.

*
Bài này đã viết từ năm 2000, 

nhưng chỉ mới được phổ biến riêng 
tư. Nay, xin phổ biến rộng rãi, 
nhân cơ hội Hiệp Định Đối Tác 
Xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
giữa 12 nước gồm: Australia, 
Brunei, Canada. Chile, Malaysia, 
Mexico, New Zealan, Nhật Bản, 
Peru, Singapores, Hoa Kỳ và Việt 
Nam  được ký kết. Khối 10 nước 
Cộng Đồng Chung ASEAN thành 
hình, nhằm thực hiện một Cộng 
Đồng đoàn kết về Chính Trị, hợp 
nhất về Kinh Tế, có trách nhiệm 
về Xã Hội và hoạt động dựa trên 
Luật Pháp, thực sự hướng tới Con 
Người, lấy Con Người làm Trung 
Tâm, mà Việt Nam là một quốc 
gia nòng cốt trong đó. Chính vì 
vậy mà người Việt cần phải phát 
huy Văn Hóa Tính Nhân Chủ 
Nhân Văn từ ngàn xưa của Dân 
Tộc mình, đang tiềm tàng trong 
tâm thức mỗi người chúng ta, để 
góp phần thăng hóa giá trị nhân 
chủ: tự do, tự chủ, sáng tạo trong 
các cộng đồng mà quốc gia mình 
đang cùng chung sức xây dựng.

Xuân Bính Thân 2016 

LỜI PHẬT DẠY

Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Thường tưởng niệm Chánh 
Pháp.
[PHÁP CÚ – 297]
Lửa nào bằng lửa tham!
Chấp nào bằng sân hận!
Lưới nào bằng lưới si!
Sông nào bằng sông ái!
[Kinh Pháp Cú – 251]
Như bông hoa tươi đẹp
Có sắc nhưng không hương
Cũng vậy lời khéo nói
Không làm, không kết quả.
[Kinh Pháp Cú 51]
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Mộng

Hoàng hôn cơn mộng tháp tùng
Từng vô duyên gọi bóng nùng diễm qua
Anh về từ cuối nguyệt hoa
Nhìn em như mộng mị xa xa dần
Em đi sương bóng vô ngần
Nhìn anh như ngó một lần người điên
Về sau ký ức trược phiền
Làm sao quên được thuyền quyên một lần.

Bé Con Ơi

Rong rêu ngày tháng rong chơi
Tìm xuân tinh thể chốn nơi nào là
Sưu tầm túy vũ cuồng ca
Hồn nhiên như thể như là hài nhi?
Chiêm bao tóc thuận tơ tùy
Tồn sinh nặng nhọc nhu mỳ ở đâu
Ngữ ngôn khép kín mặc dầu
Hùng tâm tim máu óc đầu mở ra
Dịu dàng cuối lá đầu hoa
Mười về châu lệ chín sa dòng dòng
Miêu Cương mạc ngoại hoài mong
Hồng hoang chín bệ tấm lòng đầu thai
Mùa xuân hiện giữa ngàn mai
Nguyên hình Nữ Chúa trên ngày phù du

Ai Đi Tu

Trời sầu đất muộn thế ru
Ban đầu em đã đi tu vội vàng
Chân trời oán hận tràn lan
Lỗi từ phương trượng u hàn niềm hoa
Bây giờ ngó lại người ta
Gẫm rằng thiên hạ ai là đi tu.

Bùi Giáng

Anh Lùa Bò Vào Đồi Sim Trái Chín

Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
Cho bò ăn cỏ giữa rừng sim
Anh nhìn lên trời xanh đỏ chín
Anh ngó bốn bề cây lá gió rung rinh

Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa
Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh
Chim ngây ngất vào trong đôi mắt lả
Anh lim dim cho chết lịm hồn mình

Anh quên mất bò đương gặm cỏ
Anh chỉ nghe tiếng cọ rì rào
Có hay không? bò đương gặm đó?
Hay là đây tiếng gió thì thào?
Hay là đây tiếng suối lao xao
Giữa giòng cỏ xuôi ghềnh chảy xuống?

Mùi thoang thoảng lách lau sương đượm
Mùi gây gây gấy gấy của hương rừng
Mùi lên men phủ ngập mông lung
Không biết nữa mà cần chi biết nữa

Cây lá bốn bên song song từng lứa
Sánh đôi nhau như ứa lệ ngàn ngàn
Hạnh phúc trời với đất mang mang
Với bò giữa rừng hoang đương gặm cỏ
Với người ngó ngất ngây đương nằm đó
Không biết trời đất có ngó mình không
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“Đêm Trước Một 
Cành Mai” là một 
bài thơ thường 
được nhắc nhở tới 

mỗi khi người ta nói đến dòng 
văn học Thiền. Đó là một bài 
thơ có vẻ như dễ hiểu và có tính 
chỉ thẳng (trực chỉ) nên đã được 
nhiều người dịch và giải thích ở 
nhiều sách khác nhau. Tính bí 
hiểm mơ mơ hồ hồ thường có của 
thơ Thiền như dường bị loại trừ ở 
đây. Bài này được viết ra cũng để 
góp thêm vào những lời chú giải 
đó nhân mùa Xuân sắp đến, nếu 
may mắn không ngoài ý Tổ thì 
xin là thêm một cành mai cúng 
Phật.

Ở trên, ta có nói đến cái gọi 
là dòng văn học Thiền. Cách 
chỉ danh này không chính xác 
lắm. Bởi vì các Thiền sư thường 
không ưa làm thơ và khi làm thơ 
trong dịp nào đấy thì lại không cố 
tâm. Mọi chuyện cứ như là hoa 
bay gió thổi. Thậm chí, có vị còn 
cấm đoán đệ tử tất cả những gì 
có tính xảo điệu, như Thiền sư 
Lâm Tế trong lời thị chúng “... 
các ngươi ỷ giỏi nói thì ta bóp 

Tạc Dạ Nhất Chi MaiTạc Dạ Nhất Chi Mai

NGUYÊN GIÁC NGUYÊN GIÁC 

họng, các ngươi ỷ giỏi làm thì ta 
bẻ tay...” như dường muốn đệ tử 
phải là cái gì vụng về nhất. Thơ 
ngây nhất. Đó là nếu hiểu thơ 
như là một nỗ lực có tính xảo 
điệu mô tả tư tưởng và tình cảm 
thông qua ngôn ngữ, hay là nghệ 
thuật của một hệ thống tư tưởng 
biểu tượng. Trong khi đó, các “tư 
tưởng” của Thiền phải đi thẳng, 
không qua một hệ thống tư tưởng 
biểu tượng nào hết.

Thơ của các Thiền sư đều làm 
từ vô tâm. Thoắt nhiên nó đến, 
thoắt nhiên nó đi, như trăng đáy 
nước, như hoa lồng gương. Nói 
thoắt nhiên cũng không trúng, vì 
đọc thơ của các Tổ, ta thấy tất cả 
đều chỉ vào một điều, một cái thấy 
duy nhất. Nhưng nói không thoắt 
nhiên cũng không trúng vì những 
lời thơ đó đều chỉ rằng, các vị đã 
đưa mắt nhìn đâu trong thế giới 
cũng chỉ thấy Nó, thấy khuôn mặt 
thật đó, cái Vô Vị Chân Nhân đó, 
cái bản lai diện mục đó. Những 
dòng thơ Thiền được lưu truyền 
đó đều đứng ngoài cái thoắt-
nhiên và cái không-thoắt-nhiên, 
ngoài cái vô-tâm và cái cố-tâm.

Vấn đề sẽ là cái gì ở ngoài cái 
cố-tâm và cái vô-tâm, cái đã đưa 
đến những dòng thơ Thiền hiếm 
hoi đó?

Sự hiếm hoi của thơ Thiền 
cũng không phải vì truyền thống 
“bất lập văn tự.” Mặc dù coi 
thường ngôn ngữ biểu tượng, 
nhiều vị đã để lại biết bao nhiêu 
là luận giải, kinh sám. Và bên đó 
cũng là biết bao nhiêu thơ, hay 
những dòng văn đẹp như thơ và 
có khi là đẹp hơn thơ. Thí dụ như 
Tổ Huyền Giác để lại tập “Chứng 
Đạo Ca,” Tổ Tăng Xán để lại 
“Tín Tâm Minh.”

Như vậy, sự hiếm hoi của Thơ 
Thiền phải là, Cái Kia, chính là 
cái khó dùng lời để nói. Cái Kia, 
chính là cái đã khai sinh những 
dòng Thơ Thiền, và ngược lại, để 
gọi được là Thơ Thiền thì tất cả 
những lời lời chữ chữ đó đều phải 
chỉ thẳng vào Cái Kia. Cái Kia, 
chính là cái ở ngoài (chữ ở ngoài 
không trúng, mà nói ở trong cũng 
sai) cái cố-tâm và vô-tâm.

Mặc dù, có Tổ đã từ bi nói, 
bước thành tựu của Thiền giả phải 
là Vô Tâm Thị Đạo, vô tâm chính 
là Đạo vậy. Lời đó cũng chỉ mới 
là phương tiện thiện xảo, vì các 
Tổ khác đã nói mãnh liệt hơn, 
đẩy xa hơn và chỉ rõ hơn. Thí dụ, 
vua Trần Nhân Tông, một Tổ của 
dòng Trúc Lâm, có thơ là:

Vô tâm do cách nhất trùng 
quan

(Vô tâm vẫn còn cách cả một 
ải quan với giác ngộ)

Như vậy, để được công nhận 
là Thơ Thiền, nếu không đi từ Cái 
Thấy Kia, chúng ta sẽ vơ thêm 
một mớ hỗn tạp của thi ca nhập-
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nhằng-Thiền từ các năm 1960 tới giờ. Điều này đâu 
có khác gì chỉ thấy mình là bọt sóng mà cứ gọi mình 
là đại dương.

Từ phân giải trên, ta sẽ nhìn vào thế giới sai biệt 
và vô sai biệt trong bài thơ hoa mai của Thiền Sư 
Mãn Giác:

Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tùng đầu thượng lai
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Bản dịch của Hòa Thượng Thanh Từ trong tập 
Xuân Trong Cửa Thiền:

Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một cành mai.

Xuân nằm trong dòng vận hành bốn nhịp của 
thời gian, Xuân Hạ Thu Đông. Là bước chân dịu 
dàng nhưng nghiệt ngã, mang theo hơi ấm và làn 
gió mát, đồng thời cũng giẫm khẽ và nghiền nát từ 
từ tất cả những thành hoại của trần gian.

Tất cả các pháp thế gian (ở đây là trăm hoa) đều 
bị chi phối bởi bước chân của mùa Xuân, nói lên lẽ 
vô thường của vạn pháp. Khi mùa Xuân đến, trăm 
hoa đều nở, không gì cưỡng lại được. Khi mùa Xuân 
đi, trăm hoa đều tàn, không gì cưỡng lại được. Tất 
cả các pháp thế gian đều mang tính sinh diệt trong 
nó. Ngay chính sự hiện diện của mùa Xuân cũng là 
một pháp thế gian, nên cũng là một pháp sinh diệt.

Nhưng không phải vì có mùa Xuân thì trăm hoa 
đua nở, hoặc ngược lại, vì trăm hoa đua nở nên có 
mùa Xuân. Trong nghĩa đầu, tất cả pháp thế gian đều 
là pháp sinh diệt nên phải thuận theo pháp duyên 
sinh. Trong nghĩa sau, trong hoa đã có Xuân, trong 
Xuân đã có hoa, tất cả đều trùng trùng duyên khởi 
trong một pháp giới đan chặt vào nhau. Nhìn hoa 

thấy Xuân và nhìn Xuân thấy hoa. Đẩy thêm một 
bước, nhìn vạn pháp (hoa và Xuân hay là Sắc) thấy 
được định luật (trùng trùng duyên khởi trong Tánh 
Không) và thấu thoát định luật thì thấy rõ dòng sinh 
diệt ảo mộng của vạn pháp trong một pháp giới, 
Sự-Lý dung thông, Sắc với Không vẫn như là một 
mà không là một, vẫn như không là một mà là một.

Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi

Sau khi nhìn cảnh, tới đây nhìn lại người. Cảnh 
(hoa và Xuân) và người (cái già đến trên đầu) cũng 
đều là những pháp vô thường, pháp sinh diệt, pháp 
thế gian. Nói đến cảnh rồi nói người là để nhấn 
mạnh hơn tính sinh diệt của vạn pháp, để chỉ thẳng 
tính có sinh có diệt của các pháp thế gian.

Phải mở một ngoặc đơn để nói rằng chữ cảnh và 
người ở đây không cùng một nghĩa với chữ cảnh và 
nhân trong Tứ Liệu Giản của Sư Lâm Tế, nếu hiểu 
chữ cảnh và nhân của Sư trong nghĩa đơn giản nhất 
(và có phần không chính xác) là đối tượng của tâm 
và tâm.

Nhìn Xuân đi, Xuân đến, trăm hoa rơi, trăm hoa 
nở, thấy việc bay qua đi trước mắt, ngó lại mình 
thì tóc cũng bạc trắng xóa tự thuở nào. Trăm hoa 
với mình, mình với trăm hoa nào có khác gì nhau 
trong dòng sinh diệt, vẫn cùng chia xẻ một nhịp vô 
thường của các pháp diệt.

Nhưng giữa dòng sinh diệt vô thường ấy vẫn có:

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một cành mai.

Đừng nói rằng Xuân đi, hoa đã rơi hết cả. Bởi 
vì đêm qua ở sân trước vẫn còn một cành mai hiện 
diện, mặc cho xuân đi và trăm hoa tàn, mặc cho 
việc trôi qua và tóc bạc đến. Vẫn còn một cái gì 
đó vững vàng mặc cho bao giông bão đầy trời, mà 
mong manh và lung linh dịu dàng để gọi là một 
cành mai.

Chữ đêm qua (tạc dạ) ý để nói, sự có mặt của 
cành mai này vượt qua sự tàn phá của thời gian. Nó 
là cái gì mang tính kiên cố, bất khả hoại của Kim 
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Cương. Và khi nói đêm qua cũng có nghĩa muốn 
nói là cả đêm nay và đêm mai, không bị ảnh hưởng 
chút nào bởi cái gọi là phạm trù tiên nghiệm thời 
gian cả. Nó hoàn toàn không mang tính vô thường, 
tính sinh diệt của các pháp thế gian. Cành mai này 
là một pháp vô sinh diệt, một pháp xuất thế gian. 
Thiền Sư đã đưa mắt nhìn tất cả các pháp sinh diệt, 
các pháp thế gian (xuân đi, hoa tàn, việc qua, tóc 
trắng) mà vẫn nhìn thấy một pháp vô sinh diệt, một 
pháp xuất thế gian (cành mai với tính bất hoại).

Cũng nên mở thêm một ngoặc đơn chỗ này. 
Hình ảnh đêm qua (tạc dạ) ở trong nhà Phật thường 
được sử dụng trong hai nghĩa khác nhau. Nghĩa đầu 
tiên như vừa nói, và ứng dụng trong bài thơ này, 
hàm cả nghĩa đêm nay và đêm mai, theo mạch văn 
được diễn dịch. Nghĩa thứ hai sẽ mang ý khác hơn 
như trong câu:

Sinh tử Niết Bàn do như tạc mộng.
(Sinh tử và Niết Bàn đã như giấc mộng đêm 

qua)
Kinh Viên Giác - Chương Phổ Nhãn.

Ngay khi vừa giác ngộ thì thấy được, chuyện 
Sinh tử và Niết bàn chỉ như giấc mộng đêm qua. 
Chữ đêm (dạ) không có trong câu vừa dẫn, nhưng 
được hiểu ngầm, ám chỉ những vô lượng kiếp trôi 
lăn trong vô minh, chập chờn giữa cõi tử sinh, mong 
cầu đến bến bờ giác ngộ (Niết bàn), thực sự cũng 
chỉ là giấc mộng đêm qua (tạc mộng). Đó là chuyện 
đã qua và không còn nữa, không bao giờ còn nữa, 
khi Trí Huệ Bát Nhã đã bừng lên. Trong cái thấy 
của Trí Huệ Phật trong giây phút giác ngộ đó, sẽ 
thấy không có cõi sinh tử nào phải vượt qua, không 
có một Niết Bàn nào phải tìm đến. Xin đóng ngoặc 
đơn.

Chữ sân trước (đình tiền) mô tả một khoảng 
không gian nơi cành mai chiếm ngụ. Bất kỳ một 
hiện tượng nào, hoặc một tư tưởng nào, khi xuất 
hiện cũng ở trong một thời gian và không gian nào 
đó. Sau khi nói đến đêm qua nay nói thêm là ở sân 
trước.

Hình ảnh sân trước ẩn tàng hình ảnh đất tâm 
trong chữ Tâm Địa. Có thể gợi nhớ, Thiền Tông còn 

một tên gọi khác là Tâm Địa Pháp Môn. Thật sự đã 
có nhiều tên gọi khác nhau cho Thiền, thí dụ như 
Thiền có tên tắt là Tông để phân biệt với tất cả các 
pháp khác dựa vào giáo điển để tu là Giáo; hoặc gọi 
rõ ràng hơn là Tâm Tông để nói đây là pháp môn chỉ 
nhìn vào Tâm để thấy được Tính. Cách gọi đất tâm 
trong chữ Tâm Địa Pháp Môn còn chỉ rõ ràng hơn 
nữa (chữ Tâm ở đây có nghĩa khá phức tạp là, khi 
chưa ngộ thì Tâm là Tướng, thường dụ như người 
thợ vẽ, khi ngộ rồi thì Tâm là Tính, Tâm Tính đồng 
nhất - Sử dụng chữ đồng nhất ở đây dễ bị ngộ nhận, 
nhưng khó dùng chữ khác chính xác hơn), cho ta 
hình dung Tâm của kẻ giác ngộ sẽ bằng phẳng và 
bền vững như mặt đất, dù tất cả rác rưởi trần gian 
(nói rõ hơn, biết là vọng thì vọng tự trừ, biết niệm 
khởi thì niệm tự ngưng) ném vào cũng không làm 
lay động hoặc dơ đi được (nghĩa gần nhất).

Có nhiều hình ảnh trong Thiền thường được 
dùng để dụ cho Tâm, như mặt trăng (vọng niệm dụ 
là mây), như mặt hồ (vọng niệm dụ là sóng), như 
gương sáng (vọng niệm dụ là bụi). Nhưng với hình 
ảnh đất tâm thì phép tu đã rõ ràng hơn. Nếu thấy 
được Tâm như hình ảnh này thì sẽ thấy, Tâm vốn 
không hề lay động thì tội gì phải tìm cái định, cứ để 
tự nhiên vào tính bản định của đất tâm thì còn có 
định nào bằng. Đây cũng chính là nghĩa của bình 
thường tâm thị đạo vậy, tội gì phải lăng xăng nhập 
định với xuất định.

Vấn đề chỉ còn là làm sao để Tâm là bình 
thường, để vào thẳng một niệm vạn năm. Cách 
dùng chữ làm sao trong câu vừa viết lại dễ gây hiểu 
lầm, là phải đi tìm cách tu nào cao xa, phức tạp thì 
lại càng xa đạo. Dùng lời để nói chỗ này thật sự là 
khó, nên trong Thiền, các Tổ phải dùng nhiều hình 
ảnh lòng vòng để chỉ thẳng như vậy. Một hình ảnh 
tương tự được Tổ Bồ Đề Đạt Ma dùng để chỉ tính 
bản định đó là Tâm như tường vách. Thế mới biết, 
không muốn dùng lời để nói vì lời không chỉ được 
chỗ này, mà vì lòng từ bi, các Tổ đã dùng nhiều lời 
quá rõ ràng.

Chính ở hình ảnh sân trước hoặc đất tâm, cho ta 
thấy tất cả mọi sinh, trụ, hoại, diệt đều xảy ra, dựa 
vào và trở lại trên mặt đất, nhưng mặt đất (tâm) ấy 
vẫn bất động, không tăng, không giảm.
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Gom chung ý của đêm qua sân trước (đình tiền 
tạc dạ), điều này chỉ vào giác tính bình đẳng bất 
động của Tâm thể. Nương vào (có nên gọi là nương 
không, hay là quay lại?) tính bản định của nó mà 
tu thì là con đường đốn ngộ vậy (mà đúng là chẳng 
phải tu).

Không phải vào định này là trở về với gỗ đá, vì 
Tâm thể vốn bất động mà diệu dụng vẫn hằng chiếu. 
Đây là vấn đề thứ nhì, hay nhìn vào mặt khác (có 
thực là khác không?) của Tâm thể, trổ ra một cành 
mai (nhất chi mai) vậy. Tâm vẫn hằng bất động, mà 
diệu dụng vẫn hằng sa, mà Tâm vẫn thường chiếu.

Mặt thứ nhì của Thiền Đốn Ngộ tới đây đã rõ 
ràng hơn. Ở mặt nhất, vào thẳng tính bản định của 
Tâm mà tu thì có cần chi phải chỉ với định. Ở mặt 
nhì, vào thẳng tính thường chiếu của Tâm mà tu thì 
cần chi phải quán với tưởng. Gọi là hai mặt lại dễ 
gây ngộ nhận. Bởi vì Tâm thể, mặc dù tịch (rỗng 
lặng) nhưng vẫn chiếu, và ngược lại, dù vẫn chiếu 
nhưng vẫn tịch. Vào thẳng được chỗ này chính 
là Kiến Tính Thành Phật, còn pháp tu nào thẳng 
tắt hơn không. Lúc bấy giờ thì dù là mặc áo, ăn 
cơm, dù là vác gươm, vào trận, dù là viết lách, lăng 
nhăng, vẫn chưa hề rời khỏi đạo tràng. Còn pháp tu 
nào sảng khoái hơn không?

Nói là thẳng tắt, nhưng giá của nó thực sự là 
không dễ, như Tổ Hoàng Bá có nói:

Bất thụ nhất phiên hàn triệt cốt
Chẩm đắc mai hoa phác tị hương.
(Nếu không một bận thấu xương lạnh
Sao được trước mũi ngát hương mai).

Đọc lại toàn bài thơ của Thiền Sư Mãn Giác, 
ta sẽ thấy theo mạch văn cách diễn ý, từ xuân đi, 
hoa tàn, xuân đến, hoa nở, việc qua, tóc trắng, đến 
câu chuyển mạch (Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết) 
để lật ngược lại mặt sau và chỉ thẳng cách tu ở câu 
cuối, đêm qua sân trước để chỉ vào tính bản định 
của Tâm, và một cành mai để nói tới diệu dụng, tính 
thường chiếu của Tâm. Phần trên nói về các pháp 
sinh diệt, câu cuối nói về pháp vô sinh diệt. Nhưng 
cả hai không rời nhau mà có được. Nhưng không 
phải vì có cái này mà có cái kia. Tâm vẫn tự trụ 

Tâm, cảnh vẫn tự trụ cảnh. Sinh tử (xuân, hoa, việc, 
tóc trắng) và Niết Bàn (cành mai trên đất tâm bất 
hoại trước thời gian) không là một, vì một đằng là 
thế giới sinh diệt, một đằng là thế giới vô sinh diệt; 
nhưng cũng không là hai, vì một đằng là Sự, một 
đằng là Lý, vẫn viên dung vô ngại trong pháp giới 
đất tâm; cũng không vì nương vào nhau mà có, vì 
sóng vẫn khởi đàng sóng và nước vẫn an nhiên đàng 
nước; cũng không lìa nhau mà có, vì lìa sóng không 
thấy được nước và lìa nước không thể có sóng. Nếu 
lấy hình ảnh quen thuộc thường dùng trong Thiền là 
sóng với nước để dụ cho Tướng và Tánh, ta có thể 
thấy toàn bài thơ khi lật ngược từ Sự qua Lý, từ thế 
giới sai biệt qua thế giới vô sai biệt vẫn viên dung 
vô ngại trong một pháp giới đất tâm như Kinh Lăng 
Nghiêm diễn tả:

Toàn Tướng tức Tánh, toàn Tánh tức Tướng.

Nếu bước chân vào được thế giới trùng trùng 
Sự-Lý viên dung vô ngại của bài thơ này thì còn 
đâu sợ mà lầm lạc, mà chất vấn đâu là nẻo Niết Bàn, 
đâu là đường Sinh Tử; đâu là Tổ đường, đâu là nhà 
ma, cửa quỷ.

Như vậy, toàn bài thơ nói lên cảnh giới của Đốn 
Giáo Đại Thừa. Nếu phân chia các thời thuyết giáo 
của đức Phật làm năm thời như các Tổ Hoa Nghiêm 
Tông đã làm, bài thơ này phô bày cái nhìn ở vào 
thời kỳ thứ tư, thời kỳ của Đốn Giáo, đưa tới cái 
nhìn của cảnh giới Lý-Sự vô ngại.

Thật sự ít có bài thơ nào chỉ bày phép tắc nghi 
quỹ rõ ràng như vậy.

Vẫn đứng ở cõi sinh diệt mà nói về cảnh giới vô 
sinh diệt bất khả tư nghị thì đúng là đang nằm mơ, 
ngủ mớ. Nhưng chỉ cần nheo đôi mày lại, mở đôi 
mắt to ra thì thấy ngay ta vẫn hằng đứng nơi mép 
bờ vô sinh diệt, vẫn chưa từng bước lạc xuống trần 
gian. Muốn lìa sinh diệt mà lấy pháp sinh diệt để tu 
là chuyện trăm kiếp nghìn đời khó thành được. Sao 
bằng thẳng một niệm vào ngay chỗ của sân trước 
hoa mai, lấy ngay thanh Kim Cương Tuệ Kiếm 
nhập pháp vô sinh diệt thì ngại gì chuyện sinh với 
diệt. Vào ngay được chỗ này, cái gọi là pháp vô sinh 
diệt cũng còn phải buông bỏ kia mà, không phải nó 
cũng chỉ là giấc mộng đêm qua sao.
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Phậ t Phá p trườ ng tồ n do chư 
Tăng Hoằ ng hó a;

Thiề n Môn nghiêm tị nh nhờ  
Đà n Việ t phá t tâm. 

1. Là một thành viên của Đạ o 
Pháp, nói chuyện về Phật Pháp 
với các đạo hữu hoặc đến các địa 
phương giảng cho thanh thiếu 
niên hiểu đại cương về Đạo Phật. 
Khi được tiếp xúc các thính giả 
mọi lứa tuổi trong dịp đó, chúng 
ta thấy một số câu hỏi, một số 
vấn đề, khó hoặc dễ, nông hoặc 
sâu liên quan đến Đạo Phật. Hôm 
nay xin trích để trình bày cùng 
quý vị. 

Xin gác những đề tài có tính 
cách nghiên cứu, chỉ có ích cho 
những ai thích tìm hiểu Đạo Phật 
qua các vấn đề: Đạo Phật có 
phải là một tôn giáo không? Có 
phải là một triết lý không? Con 
người từ đâu tới? Vũ trụ do đâu 
mà thành? Chắc chắn, có nhiều 
sách đã thảo luận về các vấn đề 
trên đây. 

2. Chúng ta bắt đầu bằng 
những hiểu lầm về Phật Giáo 
không phả i ở người ngoại quốc, 
mà ngay ở người Việ t chú ng ta. 

Nghĩ rằng Phật Giáo là yếm 
thế, nhìn đâu cũng thấy khổ não. 
Từ quan niệm căn bản đó, người 
ta sinh ra chán đời, bỏ nhà vào 
rừng đi tu, “trốn việc đờ i đi ở 
chùa”.

Bài pháp đầu tiên nói Tứ 

Diệu Đế, Đức Phật không dùng 
những câu như “đời là bể khổ”, 
“nước mắt chúng sinh nhiều hơn 
nước trong đại dương” …Thật ra, 
Ngài nói “đây là sự thật về khổ” 
và khi thuyết về “khổ”, Ngài đâu 
có bi quan, Ngài chỉ nói lên nhận 
xét chân thực của Ngài mà thôi. 
Hơn nữa, Ngài không dừng lại ở 
đó, Ngài chỉ cho ta thấy đâu là 
nguyên nhân của đau khổ; và con 
đường để thoát khổ. Có vô số 
pháp môn để thực hiện an lạ c giải 
thoát, khỏi cái đau khổ to lớn nhất 
là vòng sinh tử luân hồi. Hơn nữa, 
người tu Phật không có ý trốn 
đời, mà có nguyện lớn là trước 
cầu giác ngộ Phậ t Đạ o, sau giúp 
chúng sinh. Người tu Phật cũng 
không phải là người ăn bám xã 
hội, ai cũng biết lời dạy của ngài 
Bách Trượng: “một ngày không 
làm là một ngày không ăn”. 

Có một số lý luận rằng: “đạo 
nào cũng thế, đạo nào cũng dạy 
làm lành tránh dữ cả”. Điều này 
quả là đúng. Tuy nhiên, đối với 
người tu Phật thì làm lành tránh 
dữ, chỉ là những bước đầu của 
cả một quá trình tu tập, lên đến 
mức giác ngộ giải thoát. Làm 
lành tránh dữ thuộc về tu phước. 
Phước là điều kiện cần, chưa phải 
là điều kiện đủ để thành đạo giác 
ngộ giải thoát. Thật vậy, cần phải 
đủ cả phước đức và trí huệ mới 
gọi là tu đến nơi được. Phậ t Tổ  
dạ y: 

Tà i Phá p nhị  thí  thỉ  thà nh 
công;

Phướ c huệ  song tu phương 
tá c Phậ t. 

Lại nữa, có người khi đến 
chùa nghe tụng kinh dài dòng, 
với những câu thần chú tiếng 
Phạn mờ mịt, với một số lời kinh 
khó tin, những lễ nghi cổ điển khó  
hiể u... nẩy ra ý kiến cho rằng Đạo 
Phật đã nhiễm nặng tính cách mê 
tín dị đoan. Người chết rồi đâu có 
nghe được lời kinh cầu siêu, đâu 
có ăn được mà  cú ng, đâu có hiểu 
tiếng Phạn... Quả thật, cũng có 
những chỗ khó hiểu nếu không 
được nghe giải thích; quả thật, 
có những điều có vẻ phổ thông 
mà thật ra không do chính Đức 
Thích-Ca thuyết ra, Phật Giáo 
cần nghiên cứu uốn nắn lại. Nói 
thế không có nghĩa là Đạo Phật 
đã lầm lẫn chỗ nào đó. Không, 
Đạo Phật “chính cống” đâu có 
lầm lẫn, Và quan trọng hơn là 
coi lại những “kinh” mà không 
từ kim khẩu của Đức Phật nói ra! 
Tuy vậy, thiện chí học hỏi của 
người tới chùa, tham dự một khóa 
lễ nào đó là điều cần thiết. Muốn 
hiểu thì cần học, cần hỏi, sau đó 
mới suy nghĩ, cân nhắc và đánh 
giá, không nên vội vàng kết luận. 
Chúng ta cũng nên tự hỏi rằng 
có được bao nhiêu chùa giảng về 
Đạo Phật cho Phật Tử ngoài việc 
“cúng kiếng’ ‘chập cheng’ giống 
thầ y cúng?

 SUY NGHĨ VỀ ĐẠO PHẬT
Thích Viên Thành
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Ngoài ra, một số người đưa ra 
câu “Phật tại tâm” để biện minh 
cho việc biế ng học tập, lười đến 
chùa. Phật tại tâm rồi mà, tìm làm 
gì nữa cho mệt! Nhưng cái khúc 
mắc nhất lại ở chỗ “Phật nào?”, 
“tâm là gì?” Chắc chắn là Phật 
không ở trong cái tâm phàm đầy 
dẫy tham sân si của chúng sinh, 
mà dù có ở rồi cũng bị phiền não 
che lấp mất rồi! Chớ nên dùng 
câu đó để biện minh cho sự ngại 
ngùng tìm hiểu và tu tập của 
mình. 

Và đây, một lời phê bình mà 
chúng ta đã đọc được: “Đạo Phật 
không biết phân biệt thiện ác”. 
Chắc chắn rằng người đã nhận 
xét như vậy cũng đã đọc qua 
một vài quyể n sách Phật. Thí dụ: 
trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục 
tổ Huệ Năng bảo sư Huệ Minh 
rằng: “Không nghĩ thiện, không 
nghĩ ác, chính khi ấy, cái gì là 
bản lai diện mục của thượng tọa 
Huệ  Minh?”. Thật ra, trước câu 
này, còn một câu nữa: “Ông đã vì 
pháp mà đến thì nên dứt sạch các 
duyên, chớ sanh một niệm”... Khi 
nói “sinh tử tức niết-bàn, phiền 
não tức bồ-đề”... thì có ý nói đến 
chân đế (còn gọi là đệ nhất nghĩa 
đế) tức là bước vào phạm vi tuyệt 
đối, không còn có những cặp đối 
đãi nhị nguyên nữa (thiện ác là 
một cặp đối đãi). Thế  nên khi 
Đứ c Phậ t đưa cà nh hoa sen lên 
trong đaị  chú ng, không ai hiể u 
gì , duy có  Ngà i Ca Diế p mỉ m 
cườ i. Đứ c Phậ t nó i: “Ngôn ngử  
đạ o đoạ n, tâm hà nh xứ  diệ c Niế t 
Bà n diệ u tâm, Chá nh Phá p nhã n 
tạ ng”. Về điểm này, người học 
Phật như chúng ta cần phải thận 
trọng, lúc nào là tục đế, lúc nào là 
chân đế, lúc nào là tương đối, lúc 

nào là tuyệt đối, cần nhận định rõ 
ràng mới khỏi lầm lạc. 

3. Trong số Phật Tử, không 
phải là không có những người 
thích đề cao Đạo Phật, chỉ mong 
chứng minh rằng Đạo Phật hợp 
với khoa học, Đạo Phật là đạo 
của dân tộc ta, gắn liền với lịch 
sử nước ta v.v... Những nghiên 
cứu đó đáng được tán thưởng và 
ca ngợi. Tuy nhiên, cần nhớ rằng 
“Đạo Phật là đạo thoát khổ ”, Đức 
Phật là đạo sư chỉ cho chúng sinh 
con đường giác ngộ giải thoát, 
Ngài không phải là giáo sư vật lý, 
tâm lý  hay vũ trụ học... Hơn nữa, 
cần tránh sự “tự đề cao”, “thái độ 
kiêu ngạo” đồng thời gạt bỏ việc 
“tấn công” các tôn giáo khác ‒ do 
vô tình hay cố ý - vì làm như thế 
là trái với tinh thần Đạo Phật.

Thành Lập Người Gác Cổng
Chánh niệm không chỉ là 

tỉnh giác, tỉnh thức, hay hoàn 
toàn nhận biết những gì đang 
xảy ra chung quanh bạn. Chánh 
niệm còn hướng sự nhận biết đến 
những đề mục đặc biệt, nhớ lại 
những lời chỉ dẫn, và khởi sự đáp 
ứng. Trong một ví dụ Đức Phật 
đã sử dụng, chánh niệm được 
xem như một người gác cổng 
(Tăng Ch. BK VII, 63).

Hãy tưởng tượng bạn là một 
đại phú gia, có người canh gác 
cổng toà lâu đài của bạn. Một 
tối kia, trước khi đi đến chùa để 
niệ m Phậ t tu thiền, bạn bảo người 
gác cổng phải tỉnh giác đối với kẻ 
trộm. Khi bạn trở về, lòng từ bi 
của bạn bỗng nhiên biến mất, khi 
bạn thấy nhà mình đã bị kẻ trộm 
vơ vét. Bạn hét vào mặt người 
gác cổng:

“Có phải ta đã dặ n bảo ngươi 
là phải tỉnh giác đối với kẻ 
trộm?”.

Người gác cổng cãi lại:
“Nhưng tôi đã tỉnh giác. Tôi 

chú ý đến bọn trộm; khi chúng 
phá cổng xông vào, và tôi đã theo 
dõi chúng thật kỹ; khi chúng đi 
ra với cái tivi màn hình phẳng và 
hệ thống âm thanh hiện đại của 
ông. Tôi đã theo dõi chăm chú 
khi chúng đi vào nhà nhiều lần, 
và tâm tôi không hề xao lãng; 
khi quan sát chúng mang đi tất cả 
món bàn ghế cổ và nữ trang vô 
giá của ông”.

Bạn có vui lòng với lời giải 
thích như thế về tỉnh giác à ? Một 
người gác cổng có trí tuệ biết 
rằng tỉnh giác; không chỉ là chú 
ý đơn thuần. Một người gác cổng 
có trí tuệ phải nhớ kỹ lời chỉ dẫn 
và thực hành rất tinh chuyên. Nếu 
anh ta thấy một tên trộm đang tìm 
cách phá cửa đi vào, anh ta phải 
chận nó lại hay gọi cảnh sát ngay.

Cũng vậy, một hành giả có 
trí tuệ phải làm nhiều hơn là chỉ 
đơn thuần chú ý về bất cứ những 
gì khởi lên và tan biến trong tâm. 
Một hành giả có trí tuệ phải nhớ 
kỹ những lời chỉ dẫn và tinh tấn 
thực hành. Thí dụ, Đức Phật đã 
giảng dạy về “chánh tinh tấn”, 
con đường thứ sáu trong Bát 
Chánh Đạo. Khi một hành giả trí 
tuệ thực tập chánh niệm, quan sát 
thấy có một bất thiện pháp bắt 
đầu muốn xâm nhập vào tâm, 
người ấy liền cố gắng ngăn chặn 
nó. Và khi pháp bất thiện ấy đã 
lọt vào tâm rồi, người ấy cố gắng 
đuổi nó đi. Những pháp bất thiện 
như ham muốn tình dục hay sân 
hận cũng giống như những tên 
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trộm, hay những những tên nghệ 
sĩ giả hiệu, dùng lời đường mật 
để dụ dỗ bạn, chúng là những 
người muốn cướp sự bình an, trí 
tuệ và hạnh phúc của bạn. Có hai 
phương diện của chánh niệm: đó 
là sự tỉnh giác và nhớ rõ những 
lời chỉ dẫn.

Trong các bài Kinh Phật, từ 
Pali ‘sati’ dùng để chỉ cả sự tỉnh 
giác lẫn ghi nhớ. Một người giữ 
vững chánh niệm cũng là người 
có trí nhớ tốt. Nếu chúng ta hoàn 
toàn chú tâm đến những gì chúng 
ta làm, sự tỉnh giác này sẽ tạo nên 
một dấu ấn trong ký ức của chúng 
ta. Việc ấy trở nên dễ nhớ:

“Ta sẽ tỉnh giác về phút giây 
hiện tại. Ta sẽ tỉnh giác về phút 
giây hiện tại. Ta sẽ tỉnh giác về 
phút giây hiện tại”.

Lấy thí dụ, một nhà phẫu 
thuật đang thực hiện một cuộc 
giải phẫu. Nhiều nhà phẫu thuật 
cho ta biết; đôi lúc họ trải qua 
nhiều giờ trong một cuộc giải 
phẫu. Họ đứng suốt buổi, nhưng 
họ không cảm thấy mệt mỏi, bởi 
vì họ phải duy trì sự chú ý vào 
đầu mũi dao giải phẫu. Chỉ cần 
một sơ xuất nhỏ, một thoáng 
thiếu im lặng chú tâm, bệnh nhân 
của họ có thể chết. Những nhà 
phẫu thuật đã phát triển một hình 
thái của Định. Họ không cảm 
thấy chân đau nhức chút nào, bởi 
vì tất cả sự chú ý của họ tập trung 
vào đầu mũi dao. Các nhà phẫu 
thuật đạt được mức độ Định này, 
là vì công việc bắt buộc họ phải 
như vậy. Chỉ có một việc trên đời 
khiến họ quan tâm – đó là phần 
việc của cuộc giải phẫu đang xảy 
ra ngay bây giờ. Thí dụ này cho 
chúng ta một thông điệp quan 

trọng về Định: Nếu quả thật nó 
quan trọng, thì bạn có thể làm 
được. Đó  là  kế t quả  đó a hoa trí  
huệ  tuyệ t vờ i.

4. Câu hỏi lớn đối với chúng 
ta bây giờ là “Đạo Phật có ích gì 
cho thế gian, cho đất nước trong 
giai đoạn lịch sử hiện nay?” 
. Nhìn vào xã hội bây giờ, ai ai 
cũng nhận thấy rằng con người 
đã tiến bộ rất nhiều về mặt khoa 
học, kỹ thuật, y dược... Những 
thành tựu to lớn về các mặt này, 
làm cho chúng ta thán phục, thí 
dụ quá nhiều, không kể hết được. 
Tuy nhiên, ta phải thành thực thú 
nhận rằng: nhân loại còn vướng 
mắc nhiều vấn đề nan giải, nhiều 
tai họa ghê gớm: 

Chiến tranh “lạnh” đã chấm 
dứt, song còn biết bao nhiêu cuộc 
chiến tranh “nóng”, lớn nhỏ còn 
đang diễn ra, tàn phá thế giới, sát 
hại sinh linh nhanh chó ng hà ng 
lọ t, giết nhau vì chủ nghĩa chưa 
hết, đã tiếp đến giết nhau vì bộ 
lạc, vì sắc tộc, vì quyền lợi kinh 
tế, vì tài nguyên thiên nhiên ...

Cuộc chiến đấu chống ma túy 
dù mạnh mẽ, vẫn chưa đạt kết 
quả khả quan. Số người nghiện 
ngập chưa hề giảm. Địa bàn của 
ma túy không còn chỉ là Bắc Mỹ 
nữa mà đã lan sang châu Âu và 
châu Á...

Trong khi một số bệnh đã 
được coi như bị diệt hẳn, thì một 
số bệnh khác vẫn chưa có thuốc 
chữa, một số bệnh có vẻ lan rộng 
ra như ung thư và SIDA. Bị nh 
thờ i đạ i.

Sự gia tăng dân số và sự di 
dân vào đô thị, làm cho thành 
phố trở nên đông nghẹt. Bao 
nhiêu vấn đề từ đó phát sinh: 

nghèo túng, bệnh tật, bạo lực, tội 
ác, mãi dâm... 

Không phải chỉ riêng các 
ngân hàng, các hãng bảo hiểm, 
chi phối cuộc đời con người từ lúc 
sinh ra, cho đến lúc nằm xuống, 
mà các hãng truyền thông, mặc 
tình uốn nắn tư tưởng và lập 
trường của con người...

Sự ô nhiễm môi sinh đã lên 
đến mức cao độ. Địa cầu nóng 
lên, ảnh hưởng lớn đến băng đá ở 
Nam cự c và Bắc cực. Thêm vào 
đó là sự “ô nhiễm tinh thần” và 
sự trống rỗng tâm linh thiế u đạ o 
đứ c. 

5. Phật Giáo có thể mang 
đến một số giải đáp. Nếu những 
giải đáp nào hợp với nhu cầu thế 
giới, đúng với ước vọng của con 
người, thì Phật Giáo sẽ trường 
tồn và phát triển. Ngược lại, Phật 
Giáo sẽ mất chỗ đứng trong số 
đông lòng ngườ i, vì rễ cây không 
còn ăn sâu xuống đất nữa, làm 
sao đâm chồ i bé n rể  nỡ  hoa kế t 
trá i tố t đượ c.

Điểm đầu tiên mà chúng tôi 
nghĩ đến là “tự do tư tưởng” 
và “tinh thần khoan dung” do 
Đức Thế Tôn đề xướng và phổ 
biến. Nếu ai cũng được tự do 
suy nghĩ theo những nhận xét, lý 
luận riêng của mình, được phát 
biểu ra, đồng thời chấp nhận để 
người khác có ý kiến của họ và 
phát biểu ra, rồi cùng thảo luận 
để tìm sự thật hay tìm giải pháp 
tối hảo, thì rõ ràng đó là “dân chủ 
chân chính”. Những đối kháng, 
tranh chấp, chém giết... do khác 
biệt chính kiến, quan niệm, lập 
trường... hy vọng sẽ giảm thiểu 
đi; nếu nó  hết được thì thật là lý 
tưởng! 
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Xin quý vị đọc lại một số câu 
trích trong kinh Kalama, ghi lại 
những lời Đức Phật đã dạy các 
người dân Kalama: “Đừng vội 
tin vào bất cứ điều gì mỗi khi 
nghe người khác nói. Đừng vội 
tin vào điều gì mà người đời cho 
rằng đó là truyền thống đã được 
lưu truyền khắp nơi. Đừng vội 
tin vào các loại sách vở, văn bản, 
trước tác, dịch thuật, chú thích... 
dù các thứ đó do các bậc thánh 
nhân viết ra. Cũng không nên 
mù quáng dễ dàng tin theo các 
chủ thuyết, những ý tưởng khác 
lạ mà mục đích là dẫn đến chỗ 
hão huyền thần bí... Không nên 
tin vào những điều phỏng đoán, 
những trường hợp trùng hộ p ngẫu 
nhiên, những lý luận suy đoán. 
Không nên bám chặt vào những ý 
nghĩ lệch lạc, như hãnh diện vênh 
váo về một phong tục, một loại y 
phục, một thứ ngôn ngữ, tự cho 
đó là văn minh nhất. Chớ nên tin 
vào các điều do chính thầy mình 
dạy hay thầy mình tôn sùng, tin 
sâu”. Xin nhấn mạnh vào câu: 
“Phải tự mình suy nghĩ và cân 
nhắc thấ y đú ng.”

Trong lịch sử Phật Giáo người 
ta có nhắc đến vua A-Dục, vị anh 
hùng đã thống nhất nướ c Ấn-Độ 
vào thế kỷ thứ III trước Tây lịch, 
đã quy y Phật, đã thọ giới tỳ-
kheo và đã gia nhập Tăng-già. Sự 
nghiệp hoằng pháp của nhà vua 
rất lớn, nhà vua đã cho dựng nhiều 
trụ  đá tại các nẻo đường để dẫn 
dân chúng làm lành. Trên một trụ  
đá đó, người ta đọc được như sau: 
“Không nên chỉ tôn vinh tôn giáo 
của mình, mà dè bỉu tôn giáo của 
người khác. Phải tôn vinh cả tôn 

giáo của người khác, vì lý do này 
hay vì lý do khác. Làm khác đi, 
là đào mồ chôn chính tôn giáo 
của mình, đồng thời làm hại tôn 
giáo khác ... Vì thế, sự hòa hợp là 
hay, hãy nghe và chịu khó nghe, 
những học thuyết do tha nhân 
truyền bá.”

Những ai định núp dưới danh 
nghĩa Phật Giáo, ẩn dưới mái 
chùa để tuyên truyền đả phá tôn 
giáo khác, gây chia rẽ giữa đồng 
bào, thực hiện âm mưu đen tối, 
cần phải biết rằng: Phật Tử không 
làm như vậy. Đạo Phật là đạo 
khoan dung. Về chỗ này, đồng 
bào thuộc các tôn giáo khác, nên 
hiểu lập trường của Đạo Phật. 

Ngay cả đến những lời do 
thầy mình nói ra, mình cũng phải 
suy nghĩ trước khi chấp nhận! 
Đức Thế Tôn đã dạy như vậy. 
Ngài dạy các đệ tử phải can đảm, 
mọi người phải can đảm, phải tự 
tin, phải vận dụng đầu óc, suy 
nghĩ, cân nhắc, phê phán rồi sau 
mới nhận và từ đó mới tin. Niềm 
tin này sẽ là niềm tin chắc chắn, 
sắt đá, trái với lòng tin mù quáng, 
thời thượng cổ , theo đuôi. 

Ở chỗ này, Phật Tử chúng ta 
cũng cần nói ra rằng: Một viên đá 
làm nền cho Phật Giáo đại thừa 
là: “Các hiện tượng trên thế gian 
thì khác biệt nhau, nhưng bản thể 
của chúng chỉ là một”. Thí dụ 
thường được dùng là: hiện tượng 
như sóng, bản thể như nước. Các 
đợt sóng khác nhau, nhưng nước 
là một. Bản thể này có nhiều tên 
gọi, tựu trung không có tên nào 
đầy đủ ý nghĩa, vì bản thể thuộc 
về tuyệt đối, lời nói văn tự không 
đủ để diễn tả được. Phải tu hành 

cao đến một mực nào đó mới 
chứng ngộ được “cái đó”. Mà 
người chứng ngộ thì lại không 
nói ra! Vậy ai cứ cố chứng minh 
rằng Phật Giáo là khoa học, thì 
cũng phải nhận rằng Phật Giáo 
có một tín điều. Có phải đó là 
khía cạnh tâm linh của Phật Giáo 
không? Chúng ta nghĩ rằng phải 
hết sức thận trọng về điều này, là  
ngoà i nướ c không có  só ng, là  bấ t 
nhứ t bấ t nhị . 

6. Con người khi đã tin vào 
sự suy nghĩ chín chắn của chính 
mình, sau khi đã nghe nhiều ý 
kiến khác nhau sẽ có một sức 
mạnh tinh thần chứ không phải là 
lòng tin mù quáng (dù sao giữa 
hai làn ranh tộ i phướ c rất là mỏng 
manh!). Chính sức mạnh này là 
võ khí để chống lại sự “ô nhiễm 
tinh thần” mà chúng ta đã nói ở 
trên. Trong nhữ ng buổi truyền 
hình mà chúng ta được coi, người 
ta đã phỏng vấn một nhà khoa 
học người Nga về chương trình 
không gian, ông này có nói một 
câu: “Khi phi hành gia Mỹ Neil 
Armstrong đặt chân bước trên 
mặt trăng, dân Liên xô không 
được thông tin, mười năm sau 
mới được biết!”. Tất cả đều được 
nhồi nặn bằng tuyên truyền mộ t 
chì u ... Ngày nay, phụ huynh nào 
cũng phàn nàn rằng ti-vi là một 
cái “nạn”. Con cái, từ bé đến lớn, 
dán chặt mắt vào cái ti-vi. Quảng 
cáo, đấm đá, giết chóc, tin tức, 
v.v... đều được thu xếp để “điều 
kiện hóa” người xem. Mọi thứ 
có người khác nghĩ hộ, làm hộ... 
Thể thao là để xem, không phải 
để thực hành! Các cơ quan từ 
thiện mọc ra như nấm, không biết 
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cái nào là chính đáng, cái nào 
giả hiệu để làm tiền... Cả đến tôn 
giáo cũng đã bị băng hoại.

Chúng ta không kết tội sự 
tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, 
ngược lại mới đúng, khen ngợ i 
cho biế t thế  giớ i trong bà n tay. 
Chúng ta chủ trương huấn luyện 
sức mạnh tinh thần, chỉ vẽ một 
con đường tâm linh để con người 
giữ vững nhân tính, nhân cách 
và thăng hoa bản thân. Nhờ sức 
mạnh tinh thần, nhờ thói quen 
cân nhắc và thêm vào đó; nhờ tiếp 
xúc luôn luôn với thực tế, con em 
chúng ta mới vượt qua được sự “ô 
nhiễm tinh thần” để nhìn rõ được 
sự thật về lịch sử, sự thật về kinh 
tế, chính trị, khoa họ c... của đất 
nước và của thế giới để có một 
lập trường đứng đắn do cái nhìn 
“thực như vậy” (như thị). 

7. Con người xưa kia “vừa 
vui mà làm việ c, vui mà sống”. 
Con người ngày nay lúc nào cũng 
vội và ng, lúc nào cũng lo âu, 
cũ ng than đủ thứ; lúc nào cũng 
nợ, nợ đủ thứ. Tóc sớm bạc, chân 
sớm yếu, mắ t mờ , tai điế c. Phật 
Giáo giúp được gì? Giúp được 
nhiều lắm. Đầu tiên là thuyết “tri 
túc” trong kinh Bát Đại Nhân 
Giác. Người thanh niên ngày nay 
hình như lúc nào cũng bị một hay 
nhiều ham muốn ám ảnh, bám 
víu, làm thành một sức mạ nh thúc 
đẩy chạy đua với người khác và 
với chính mình, nói chung những 
ham muốn đó thuộc về lãnh vực 
vật chất. Vì thế thì giờ, sức khỏe, 
năng lực đều dành cho những 
đòi hỏi đó, quên đạ o đứ c, quên 
bản thân, quên vợ con, bà  con, 
tì nh nghĩ a thầ y trò . Không có số 

thống kê rõ ràng, nên không thể 
biết bao nhiêu phần trăm gia đình 
có hạnh phúc, bao nhiêu không 
có hạnh phúc. Nếu được chỉ dẫn 
cho hiểu biết về quan niệm tri 
túc thì cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn. 
Cái khó là biết đến mức nào là 
đủ , và một câu hỏi đặt ra là: có 
phải vì tri túc mà bỏ quên sự cố 
gắng tiến lên hay không? Đứa trẻ 
bỏ học lúc 17 tuổi có thể lấy lý 
do “tri túc” chăng? Câu trả lời là: 
tri túc để đáp lại dục vọng chứ 
không phải là bức tường để ngăn 
tiến bộ. Học hỏi để tiến bộ không 
phải là dục vọng, ảo tưở ng. 

Tóm lại, cái Phật Giáo chúng 
ta có thể cống hiến cho thời đại 
là sự thăng bằng trong cuộc sống 
vật chất và tâm linh. Dĩ nhiên, 
các tôn giáo đều muốn cống hiến 
sự thăng bằng trong cuộc sống 
vật chất và tâm linh. Riêng Phật 
Giáo có một tính cách hấp dẫn 
riêng đối với các thế hệ, được 
hun đúc trong tinh thần khoa học, 
thường xa lánh những điều mà họ 
đánh giá là mê tín dị đoan. Trong 
trường hợp này, chúng ta không 
cần và không nên nêu ra những 
quan niệm về con người hay vũ 
trụ mà chỉ trình bày những điều 
cốt lõi của Phật Giáo: Tứ Diệu 
Đế, Vô Thường và Vô Ngã, 
Duyên Sinh. là đủ đối với những 
người đến Đạo Phật. 

8. Người ta nói đến Đạo Phật, 
người ta đến chùa. Chúng ta tiếp 
họ như thế nào? Tiếp đãi nồng 
hậu hay lạnh nhạt, mà muốn nói 
đến sự hành đạo cho khách thập 
phương nhìn thấy, nghe thấy tại 
chùa. Đã có người bảo rằng Phật 
Giáo là vô thần, nay khách đến 

chùa thấy nhiều tượng quá, lại 
nghĩ Phật Giáo là đa thần! Nghe 
đọc thần chú, thấy mờ mờ mịt 
mịt, vì đó là tiếng Phạn. Nghe 
tụng kinh, chẳng những là dài mà 
lại có những đoạn “nhảy vào lửa 
mà lửa không làm cháy được, rơi 
xuống nước mà nước không nhậ n 
chì m được” v.v... Lại ngồi xếp 
bằng chân, quỳ, lạy, đó là những 
việc khó làm vì đau chân, mỏi lưng 
quá. Người lớn, do kiên nhẫn, do 
lịch sự (do cảm tình với gia đình 
xin cầu siêu) còn ngồi yên được, 
thanh thiếu niên nhiều khi bộc lộ 
sự sốt ruột một cách cụ thể... Vậy 
thì cách làm lễ phải thay đổi như 
thế nào; cho hợp với thời đại mà 
vẫn giữ được tinh thần Đạo Phật? 
Chúng ta chỉ dám nêu ra vấn đề 
thôi, không dám nêu ra giải pháp. 
Một lần, có duyên tiếp xúc với 
một Hòa Thượng, nêu việc các cư 
sĩ nói pháp cho đồng bào nghe. 
Vị Hòa Thượng bảo rằng việc nói 
pháp nên dành riêng cho tăng sĩ 
và cư sĩ nào biết ngoại ngữ nên 
nói pháp cho người bản xứ và nên 
dịch kinh sách Phật cho họ đọc! 
Đến chùa này thì nghi lễ này, đến 
chùa kia thì nghi lễ kia, thật là 
khó hiểu. Chùa này có tụng kinh 
tiếng Việt và có giảng kinh, chùa 
khác lại không.

9. Đạo Phật là một đạo để 
thực hành chứ không phải để 
nghiên cứu suông. Do đó vấn đề 
tu tập cần phải đặt ra. Thấy đại sư 
Suzuki thành công trong việc giới 
thiệu Thiền học với thính giả Tây 
phương, một số người cũng theo 
đường lối đó, giảng dạy về Thiền, 
đôi khi thêm thắt vài chi tiết thực 
hành để làm lóe mắt người nghe. 
Giới thiệu Đạo Phật qua Thiền 
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LỜI PHẬT DẠY

thì khỏi phải nói đến Thượng Đế, 
Giáo Hội, chùa chiền, lễ bái... 
chỉ thiền thôi. Người Tây phương 
thấy hả dạ! Có điều nên đề phòng 
là: không nên biến Thiền thành 
một môn dưỡng sinh thở thở hít 
hít để bớt căng thẳng thân thể và 
tinh thần! Nếu chỉ có thế thôi thì 
tội cho Đạo Phật quá! Vả lại, ai 
truyền thừa? Đệ tử “bốc” thầ y lên 
chứ chẳng thấy Tổ nào nó i cả!

Ngoài ra, chê bai pháp môn 
Tịnh độ là “yếu mềm, dựa vào 
tha lực” cũng là một điều nên 
tránh. Pháp môn niệm hồng danh 
đức A-Di-Đà cầu sanh lạc quốc 
không phải hèn yếu, thiếu tự 
tin. Công phu đều mỗi ngày để 
tự thanh tịnh hóa thân tâm, đòi 
hỏi kiên nhẫn và ý nguyện vững 
mạnh. Điều này sách vở đã nói 
nhiều, chúng ta chỉ xin nhắc một 
điều là không nên đề cao Thiền 
mà bà i bá c Tịnh-độ. Lý luận rằng 
Tây phương đã chán với việc cầu 
xin đức Chúa cứu rỗi, nay lại dẫn 
cho họ cầu xin đức A-Di-Đà cứu 
rỗi thì cũng chẳng hơn gì! Thực 
ra, pháp môn niệm Phật về căn 
bản là một phương pháp huấn 
luyện tâm lý nhằm thanh lọc tâm 
ý, tránh các tạp niệm, tà niệm và 
ác niệm, chỉ còn có thiện niệm 
mà thôi.

10. Còn một số vấn đề thực 
tế mà Phật Giáo cần phải có giải 
đáp: đó là vấn đề phá thai, vấn 
đề phụ nữ truyền giáo, vấn đề kỷ 
luật của tăng-già, vấn đề mang 
thai giúp, vấn đề trợ tử, kéo dài 
cuộc sống của bệnh nhân hấp hối 
vv...

Ấy là chưa kể những vấn đề 
của riêng Phật Giáo Việt Nam 
chúng ta nữa. Thật là đau khổ, 
mấy chục năm rồi, chạy đua xây 

chù a thá p, vào đời với chức vụ 
nọ kia chưa chắc có thực, trưng 
bằng cấp này nọ, giữ giới không 
nghiêm chỉnh hoặc phá giới, đòi 
đổi giới luật, chống đối lẫn nhau, 
bỏ quên mục đích giác ngộ giải 
thoát, mà chạy theo mê tín dị 
đoan. Báo chí còn phát lộ chuyện 
những vị  đội lốt tăng, ni chen 
vào các chùa để gây chia rẽ nội 
bộ mỗ i chùa, chia rẽ các chùa nói 
chung, làm mất uy tín của Đạo 
Phật, không những ở trong nước 
mà cả ở ngoài nước!

Vấn đề hết sức quan trọng 
đe dọa đến sự tồn tại một cách 
quang minh chính đại của chính 
mình. Hàng ngày, chúng ta vẫn 
thấy biết bao vấn đề, mà toàn là 
vấn đề không hay ho gì. Xét cho 
cùng, nguồn gốc phát xuất vẫn 
là từ con người. Thứ nhất là yếu 
tố con người. Tăng ni không giữ 
giới luật, thậm chí còn đòi quyền 
tư hữu, là điều làm cho Đạo Phật 
mất uy tín, bị xa lánh. Tăng ni chỉ 
lo tư bản hóa. Tăng ni do với mục 
đích chính trị lỗ i thờ i làm cho 
Đạo Phật bị thoái hóa. Rất nhiều 
thí dụ, kể ra không ít. Sư tử  trù ng 
thự c Sư tử  nhụ c. Con sư tử là chúa 
sơn lâm, súc vật trong rừng rất e 
sợ. Khi nó chết, không một con 
vật nào dám tới gần mà xé thịt 
nó. Nhưng nó vẫn tan rã vì chính 
vi trùng, dòi bọ ngay trong thân 
nó đục khoét nó. Đạo Phật, nếu 
có chết, chính là do bên trong tự 
phá và bên ngoài giúp bên trong 
tự phá!

Chúng ta chỉ đưa ra một số 
điểm, với niềm hy vọng đề nghị 
chư tăng ni, cùng Phật Tử sớm 
tìm được giải pháp tối ưu trước 
là thanh lọc chấn chỉnh tổ chức, 

định hướng việc tu học và dịch 
kinh sách, sau là đưa Phật Giáo 
đến gần hơn với thế hệ trẻ, vượt 
ra khỏi nhận định rằng Phật Giáo 
chỉ để dành cho người già, và 
mang nhiều tính chất độ sinh, 
thoát khỏi nhận định rằng Phật 
Giáo chỉ lo xây chùa nhằm cầu 
siêu cho người chết; ngõ hầu 
hướng đúng vào mục đích giác 
ngộ, giải thoát và thích hợp hơn 
với thế kỷ 21 này. Vấn đề căn bản 
là đào tạo tăng tà i, gây dự ng tí n 
tâm cho Phậ t tử .

Với tất cả lòng chân thành và 
lời sám hối, chúng tôi xin góp ý 
thô thiển với quý đạo hữu tí n tâm 
kiên cố , đạ o niệ m tinh chuyên, tù y 
duyên hộ  đạ o, hộ  quố c, hộ  nhân, 
an lạ c thanh bì nh, Kí nh chú c năm 
mớ i quý  vị  mạ nh khỏ e an khang. 
Trân trọng cả m ơn quý vị. 

Đã  mang lấ y nghiệ p và o thân, 
Cũ ng đừ ng trá ch lẫ n trờ i gầ n 

trờ i xa.
Nam Mô Thườ ng Hoan Hỷ  

Bồ  Tá t.

Từ bi thắng sân hận
Hiền thiện thắng hung tàn
Bố thí thắng xan tham
Chân thật thắng hư ngụy.
[Kinh Pháp Cú 223]

Ai sống trong đời này
Ái dục được hàng phục
Sầu rơi khỏi người ấy
Như giọt nước lá sen.
[Kinh Pháp Cú 336]
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Thái Tú Hạp

mây qua mặt hồ

em về tâm mở Pháp Hoa
núi nghe tiếng thở mây qua mặt hồ
lời kim cổ gọi hư vô
tiếng im sỏi đá nguyệt ngơ ngẩn sầu
tình ta lá đẫm mưa ngâu
xác thân hữu hạn hoen màu tương tư
 
phương trời nào hiện chân như
có em nhan sắc thiên thu gọi về
ý ta nghìn vực u mê
vọng lên tiếng hát đá khe nghìn trùng
 
cỏ hoa khuất bóng tà dương
giọt trăng khuya vỡ giữa chương kinh nhòa
đời cho nhau - chỉ sát na
mai kia cánh hạc chiều xa ngút ngàn

Luân hồi có nhau

Ta về tịch mặc ngàn hoa
Lá cao vút đẫm mây qua đỉnh trời
Nhân gian dành trọn cuộc chơi
Ta cùng em hát bên đồi xuân xưa
Nhất quán rồi - mộng mai sau
Tâm vô lượng mở - có nhau luân hồi
Cám ơn thơ - cám ơn đời
Trăm năm nhật nguyệt - đầy vơi nghĩa tình

Hoa Vàng Thiên Thu

cõi người biệt dấu phương đông
áo thu biếc có bụi hồng phôi pha
trong hồn em nhuốm mưa sa?
mùa đi vàng võ cội hoa nhân tình
cho dù lỡ kiếp ba sinh
trong ta nguyên thủy trăng xanh cuối ngàn
mai về đốt lửa càn khôn
hỏi em giữ mộng hoa vàng thiên thu?                                                                                                                   
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Tâm động

Sáng mở ra hoàn vũ
Hoa trúc đào đong đưa
Tâm thoáng về đất cũ
Rừng lá động chim khua

Vườn xưa còn nguyệt hạ
Giữ thơm tình cổ thư
Mưa đời phai ý đá
Còn chi nữa chân như

Em về qua thị xã
Trúc đào lẳng lơ bay
Hoa sầu chia mấy ngã
Trong hồn em thơ ngây

Chùa quê gầy bóng mẹ
Hoàng hôn ngắm trúc đào
Máu về đâu trăm cõi
Tim mẹ một niềm đau

Kinh lặng vừng trăng khuyết
Chiều tịnh mặc đâu đây
Phương nào thương cố quận
Cho ta về am mây

Đời giạt trôi viễn xứ
Núi sông khói vô thường
Bụi hoen dòng mật ngữ
Chiều hoang vỡ tà dương

Trăm năm chừng ghé lại
Cõi tạm đầy thương đau
Căn nhà xưa quạnh quẽ
Trong mắt sầu thiên thu

Hiên trăng ngàn dặm hỏi
Vườn cũ nở bông hồng
Trong nhau còn hơi thở
Trái tim người phương đông

Tâm động trúc đào bay
Gió đùa ngàn mây trắng
Em qua vườn có hay
Tình ta rơi giọt nắng

Thái Tú Hạp
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Tôi xin giới hạn Zen (  - 
Thiền) và sự ảnh hưởng của nó, 
hay đúng hơn, là sự liên quan của 
nó đối với văn hóa Nhật, để có 
thể một lần nữa, mặc dù ngắn, đề 
cập đến một vài khía cạnh của 
Thiền Phật Giáo nêu lên nét đặc 
thù trong tâm lý Nhật Bản. 

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

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

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

thấu hiểu qua trực giác này làm 
nền tảng không những cho triết 
học, mà còn cho tất cả các sinh 
hoạt văn hóa khác, là những gì 
mà Thiền Phật Giáo đã cống hiến 
để phong phú hóa sự thưởng thức 
nghệ thuật của người Nhật Bản.

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

Thiền và Thơ Bài-CúThiền và Thơ Bài-Cú
D. T. Suzuki - Đào Nguyên Minh  dịch
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của Thiền, đó là sự chứng Ngộ. 
Theo cách nói của tâm lý học, 
chứng Ngộ là trở nên ý thức được 
sự vô ý thức – tức là Mushin (

Vô Tâm). Nghệ thuật luôn 
có cái gì Vô Tâm của nó.

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

Ngộ, do đó, từ chối sự gộp lại 
dưới bất kỳ một hình thức luận 
lý nào, và Thiền cung ứng cho 
chúng ta một phương pháp cụ 
thể để chứng nghiệm về nó. Kiến 
thức mang tính khái niệm có kỹ 
thuật riêng của nó, đó là, phương 
pháp tiệm tiến, ở đó người ta bắt 
đầu tiến vào nó từng bước một. 
Nhưng điều này không cho phép 
chúng ta tiếp cận được với sự kỳ 
diệu của con người, với ý nghĩa 
của cuộc sống, và vẻ đẹp của 
những thứ chung quanh ta. Nếu 
không có một cái nhìn sâu sắc 
vào các giá trị này, thì không thể 
nào một người lại có thể trở thành 
một bậc thầy hay một nghệ sĩ tài 
ba về một điều gì đó. Mọi nghành 
nghệ thuật đều có nét kỳ diệu của 
riêng nó, nhịp điệu tâm linh của 
nó, myo (  – Diệu) là sự kỳ diệu 

của nó, như người Nhật gán cho 
nó. Như chúng ta đã thấy, đây là 
nơi mà Thiền có liên quan thật 
mật thiết với mọi ngành nghệ 
thuật. Một nghệ sĩ đích thực, 
giống như một thiền sư, là người 
biết làm thế nào để thưởng thức 
sự kỳ diệu của sự vật.

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

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

***

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

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

Furu ike ya!
Kawazu tobikomu,
Mizu no oto.

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

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

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

Tiến Sĩ Blyth tiếp: “Mỗi 
sự việc đều đang thuyết pháp 
[Dharma] không ngừng, nhưng 
giáo pháp này không phải là cái 
gì đó khác với chính nó. Bài-Cú 
là cách gợi ra sự truyền giảng này 
bằng cách trình bày cho chúng ta 
thấy những điều không có một sự 

bóp méo tâm lý nào và biến thái 
cảm xúc nào của chúng ta; hay 
đúng hơn, nó cho thấy sự vật như 
nó hiện đang là và cùng lúc với 
bên ngoài và bên trong tâm thức, 
hoàn toàn chủ quan, mình không 
tách rời khỏi đối tượng, đối tượng 
ngay từ đầu đồng nhất với ta... Đó 
là một cách trở về với bản tánh, 
về với bản tánh trăng của ta, về 
với bản tánh hoa anh đào của ta, 
về với bản tánh lá rơi của ta, nói 
ngắn gọn, về với Phật tánh của 
ta. Đó là cách mà mưa mùa đông 
lạnh, chim sẽ vào đêm, ngay cả 
ngày nóng bỏng và đêm dài của 
nó trở thành sống thực, chia sẻ 
trong con người của chúng ta, nói 
thứ ngôn ngữ của thầm lặng và 
biểu đạt ngay tự nơi chúng.”

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

ngay cả trước khi trời đất bị tách 
rời. Ông bây giờ trải qua sự kỳ 
diệu của sự “có mặt – trở nên” 
(being – becoming) và “trở nên – 
có mặt” (becoming – being). Ao 
xưa không còn nữa, con ếch cũng 
không còn là con ếch. Chúng 
xuất hiện với ông bây giờ được 
bao phủ bằng bức màn kỳ diệu 
mà không có bức màn kỳ diệu. 
Khi ông mong muốn truyền đạt 
cho người khác, ông không thể 
tránh khỏi nghịch lý này, nhưng 
tận thâm tâm ông mọi thứ đều rõ 
ràng, và không có đám mây mơ 
hồ nào bao phủ lấy ông ta.

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

***
Trở lại với bài thơ Bài-Cú của 

Basho:
Furu ike ya!
Kawazu tobikomu,
Mizu no oto.
(Ao xưa!
Ếch nhảy vào,
Tiếng nước.)

Điều này được cho là đã báo 
động cuộc cách mạng đầu tiên 
được đưa ra bởi Basho về thể thơ 
Bài-Cú của thế kỷ thứ mưới bảy tại 
Nhật Bản. Trước mắt ông, Bài-Cú 
chỉ là lối chơi chữ mà không có gì 
sâu sắc hơn là sự thưởng thức, và 
nó đã được Basho, người đã cho 
chúng sự khởi đầu mới, qua cách 
nói này trên «ao cũ.» Câu chuyện 
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là làm thế nào, ông đã sáng tác nó 
theo lối này:

Khi Basho tu tập Thiền dưới 
vị thầy của mình là Buccho, một 
ngày kia, Buccho đến thăm ông 
và hỏi, “Ông đã thu đạt được 
như thế nào vào những ngày gần 
đây?”

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

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

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

Câu trả lời của Basho tại 
thời điểm mà nó được thốt ra 
thì không có dòng đầu tiên, “ao 
xưa,” đó, nó được nhắc đến, ông 
thêm vào sau này để làm một 
bài thơ Bài-Cú hoàn chỉnh trong 
mười bảy âm tiết. Bấy giờ chúng 
ta mới có thể hỏi: Vậy ở chỗ nào 
mang tính cách mạng trong đó 
đánh dấu sự khởi đầu của thơ 
Bài-Cú hiện đại? Đó, là cái nhìn 
sâu sắc của Basho vào bản chất 
của sự sống, hoặc vào sự sống 
của thiên nhiên, làm bối cảnh cho 
câu thơ của mình. Ông ấy đã thực 
sự thâm nhập vào bề sâu của toàn 
bộ sự sáng tạo, và những gì ông 
nhìn thấy đã xuất hiện như được 
mô tả trong bài thơ Bài-Cú của 
mình về cái ao xưa.

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

ta để ý đến toàn bộ sự yên tĩnh. 
Tuy nhiên, ý thức này chỉ được 
đánh thức qua những ai có tâm 
thức thực sự cộng hưởng ngay 
với thế giới tâm linh. Nơi đây 
Basho, được chọn là nhà thơ Bài-
Cú thực vĩ đại, mang lại tiếng nói 
của trực giác hay cảm hứng này.”

Tôi xin lặp lại, nếu hiểu Thiền 
theo giáo nghĩa của chủ nghĩa 
thanh tịnh là không hẳn đúng, 
cũng không phải là cách để diễn 
dịch thơ Bài-Cú của Basho, vì 
nó vượt xa hơn sự thưởng ngoạn 
của sự thanh tịnh. Sự sai lầm gấp 
bội như vậy lại bị phạm phải. Nói 
đến Thiền, tôi đã có dịp trình bày 
ý kiến của mình trong một số 
sách về chủ đề này và sẽ thu gọn 
ở đây để mô tả một cách đúng 
đắn về Basho. Trước hết, chúng 
ta phải biết rằng một bài thơ 
Bài-Cú không phải để diễn đạt ý 
tưởng, mà nó nhắm vào hình ảnh 
phản ánh lên từ trực giác. Những 
hình ảnh này không phải là sự 
diễn tả bóng bẩy được sử dụng 
bởi tâm trí thơ mộng, mà chúng 
chỉ ra một cách trực tiếp đến trực 
giác nguyên sơ, thực ra, chúng 
chính là trực giác. Khi đạt được 
cái sau này, những hình ảnh trở 
nên trong sáng và diễn đạt ngay 
sự chứng nghiệm. Một trực giác 
tự chính nó, quá thâm mật, quá 
cá biệt, quá tức khắc, không thể 
truyền đạt cho người khác được; 
để thực hiện điều này, nó gợi 
lên những hình ảnh, nhờ đó nó 
mới chuyển tải được. Nhưng đối 
với những người chưa bao giờ 
có kinh nghiệm như vậy thì rất 
khó, thậm chí không thể nào đạt 
được chính thực tại đó chỉ nhờ 
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vào hình ảnh, bởi vì trong trường 
hợp này, hình ảnh được chuyển 
thành ý tưởng hay khái niệm, và 
khi đó tâm thức cố gắng để cung 
cấp cho chúng một sự diễn giải 
bằng trí óc, như một số các nhà 
phê bình thường làm đối với bài 
thơ Bài-Cú cái ao xưa của Basho. 
Một sự nỗ lực như vậy phá hỏng 
toàn bộ sự chân thật và nét đẹp 
bên trong của thơ Bài-Cú.

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

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

Tâm trí con người có thể được 
xem như là được tạo nên, vì nó 
là, nhiều tầng lớp của ý thức, từ 
một ý thức cấu thành mang tính 
nhị nguyên đến vô thức. Lớp đầu 
tiên là nơi mà chúng ta thường 
tác động trên đó; tất cả mọi thứ 

ở đây được thiết lập một cách nhị 
nguyên, phân cực là nguyên tắc 
của tầng này. Lớp tiếp theo bên 
dưới là mặt phẳng bán ý thức; 
thứ đặt ở đây có thể được đưa lên 
với ý thức đầy đủ bất kỳ thời gian 
nào họ muốn; nó là tầng của trí 
nhớ. Lớp thứ ba là Vô Thức, vì 
nó là tên gọi nguyên thủy bởi các 
nhà tâm lý học; ký ức bị mất từ 
thời gian xa xưa được lưu trữ ở 
đây; chúng được đánh thức khi 
có một biến động tâm thần thông 
thường; ký ức được chôn lúc mà 
không ai biết thời gian bao lâu về 
trước được mang trên mặt khi có 
một thảm họa xảy ra do cố ý hay 
vô tình. Lớp vô thức này của tâm 
không phải là lớp cuối cùng; vẫn 
còn có một lớp mà nó thực sự là 
nền tảng nhân cách của chúng 
ta, và có thể được gọi là «tập 
thể vô thức,» tương ứng phần 
nào với ý tưởng Phật Giáo về 
thức alayavijnana, đó là, “ý thức 
tàng chứa tất cả.” Sự có mặt của 
vijnana hoặc vô thức này không 
thể kiểm nghiệm được, nhưng sự 
giả định về nó là cần thiết để giải 
thích thực tế tổng quát của ý thức.

Nói về mặt tâm lý, 
alayavijnana này hay “tập thể vô 
thức” có thể được coi như là cơ sở 
của đời sống tinh thần của chúng 
ta; nhưng khi chúng ta muốn mở 
ra những bí mật của cuộc sống 
nghệ thuật hay tôn giáo, chúng 
ta phải có những gì có thể được 
chỉ định «Vũ trụ vô thức.» Vũ trụ 
Vô thức là nguyên tắc của sự sáng 
tạo, nơi làm việc của Thiên Chúa 
được tàng trữ các lực chuyển dịch 
của vũ trụ. Tất cả các công trình 
sáng tạo nghệ thuật, đời sống và 
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nguyện vọng của con dân tôn giáo, 
tinh thần tìm tòi của các triết gia - 
tất cả đều đến từ đầu nguồn của vũ 
trụ vô thức, mà nơi đó thực sự là 
nhà chứa (alaya) các khả tính.

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

Bây giờ chúng ta có thể hiểu 
được lý do tại sao các bài thơ Bài-
Cú Nhật Bản không cần thiết phải 
dài và trau chuốt và có kiến thức. 
Nó tránh đi sự xây dựng lý tưởng 
hay khái niệm. Khi nó kêu gọi 
đến ý tưởng, hướng đi của nó đến 
Vô Thức bị cong vênh, hoen ố, 
đứt đoạn, sức sống tươi mát của 
nó biến mất vĩnh viễn. Vì vậy, 
thơ Bài-Cú cố gắng đưa ra những 
hình ảnh thích hợp nhất để làm 
cho chúng ta nhớ lại trực giác ban 
sơ càng sống động càng tốt. Do 
đó những hình ảnh được đưa ra và 
sắp xếp trong thơ Bài-Cú có thể 
không được sáng tỏ cho những 
ai mà tâm thức họ chưa được rèn 
luyện đầy đủ để đọc thấu được 
ý nghĩa chuyên chở trong đó. 
Như trường hợp thể thơ Bài-Cú 

của Basho, những gì mà hầu hết 
những người mà họ không được 
giáo dục để thưởng ngoạn bài thơ 
Bài-Cú, một cách thông thường, 
có thể thấy trong sự liệt kê các 
đối tượng quen thuộc như một 
ao xưa, một con ếch nhảy vào, 
và những âm thanh phát sinh ra 
từ đó. Đúng là những đối tượng 
không những chỉ đơn thuần được 
liệt kê; mà cũng có một phần tử 
thán từ ya và một động từ chuyển 
động tobikomu. Nhưng tôi e rằng 
người sơ tâm có thể không thể 
nhận ra điều gì nên thơ linh họat 
trong mười bảy âm tiết nên hơi 
lỏng lẻo. Và hãy còn những gì nơi 
một sự thật sâu sắc của trực giác 
được phát ra lời nói - một sự thật 
mà không thể diễn tả như vậy rất 
cảm hứng ngay cả với một mảng 
đáng sợ của các ý tưởng!

Những trực giác tôn giáo 
thường được truyền đạt một cách 
đơn giản; chúng trực tiếp, những 
câu nói đơn giản mà không lập 
lờ nước đôi, mặc dù trong Thiền 
chúng ta cũng tìm thấy một số 
lượng lớn các câu nói đầy thi 
vị, bao gồm cả Bài-Cú. Nhưng 
ngay khi chúng bị phân tích qua 
kiến thức, các triết gia và các nhà 
thần học phải tranh đua với nhau 
bằng cách viết các văn bản này 
đến văn bản khác về một đề tài. 
Một cách tương tự, những trực 
giác đầy thi vị và nguyện vọng 
chuyển giao các nhà thơ Bài-Cú 
có thể dễ dàng được dịp làm cho 
lâu dài hơn và hoàn chỉnh hơn của 
những bài thơ khi chúng được 
trao đến tay nhà thơ của thể lọai 
khác. Theo như nguồn cảm hứng 
ban đầu được nhắc tới, Basho chỉ 

là một nhà thơ lớn như bất kỳ 
nhà thơ khác của Phương Tây. Số 
âm tiết không có liên quan gì với 
phẩm chất thực sự của các nhà 
thơ. Những phương tiện đã dùng 
của các nhà thơ, khá là tình cờ, 
có thể khác nhau, nhưng chúng ta 
đánh giá sự việc cũng như người 
ta không phải bởi những gì là tình 
cờ mà bởi những gì cơ bản tạo 
thành ra chúng.

Trong phần tái bút, tôi muốn 
thêm phần phê bình đặc sắc của 
Sengai về Basho và con ếch của 
ông. Sengai (1750-1837) là trụ trì 
của chùa Shofukuji tại Hakata, 
Kyushu. Ông không chỉ là một vị 
Thiền Sư cao trọng mà còn là họa 
sĩ, nhà thư pháp, và là nhà thơ, 
đầy tính hài hước và dí dỏm, và 
được sự yêu chuộng của người 
dân trong mọi tầng lớp, đàn ông 
và đàn bà, người già và người trẻ. 
Có lần ông đã vẽ một bức tranh 
có một cây chuối và một con ếch 
cúi mình dưới nó. Basho có nghĩa 
là cây chuối trong tiếng Nhật và 
là bút hiệu của nhà thơ “Basho” 
xuất phát từ đó. Sengai lúc bấy 
giờ viết trên bức tranh một bài 
thơ Bài-Cú - để nói chuyện, một 
đoạn độc thoại về con ếch:

Ike Araba,
Tonde basho ni
Kikasetai.

Tạm dịch là:

Nếu có ao,
Nhảy lên cây chuối 
[là Basho]
Để thử nghe. 
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H iện nay, ở một số chùa 
có trưng bày tượng ba 
con khỉ trong sân chùa. 
Nhưng không phải 

ai cũng biết về nguồn gốc cũng 
như hiểu đầy đủ ý nghĩa sâu xa 
mà người xưa muốn truyền dạy 
lại cho thế hệ sau qua bức tượng 
tưởng chừng như vô tri đó. Thoạt 
đầu khi mới nhìn qua bức tượng 
này có lẽ ai trong chúng ta cũng 
tưởng như đã hiểu được ẩn ý của 
nó. 

Đó là: “không nói, không 
thấy, không nghe”. Nhiều người 
cho rằng bức tượng ấy muốn 
dạy chúng ta hãy ở yên và sống 
cuộc sống của mình, đừng quan 
tâm đến chuyện của người khác 
hay những gì đang xảy ra xung 
quanh. Nhưng nếu hiểu như vậy 
thì thiếu chính xác và chưa đầy 
đủ.

Thực ra, nguồn gốc xuất xứ 
của bức tượng này bắt nguồn từ 
Ấn Độ vài ngàn năm về trước. 
Lúc đầu, đó là bức tượng về một 
vị thần, là thần Vajrakilaya. Đây 
là vị thần có sáu tay, mỗi đôi tay 
dùng để bịt hai mắt, hai tai và 
miệng. Theo đó bức tượng được 
khắc nhằm để răn dạy mỗi người: 

không được nói bậy, không nhìn 
bậy và không nghe bậy.  

Tư tưởng “ba không” đó theo 
các nhà tu Phật giáo đi qua Trung 
Quốc không rõ vào thời kì nào. 
Sau đó vào khoảng thế kỷ thứ 9 
(có tài liệu ghi năm 838), một 
thiền sư người Nhật trong chuyến 
đi làm Phật sự ở Trung Quốc đã 
mang theo về Nhật tư tưởng này.

Tại Nhật Bản, vùng Nikko 
(cách Tokyo chừng 140 cây số về 
hướng Bắc) trong đền Toshogu 
hiện nay còn lưu giữ một bức điêu 
khắc cổ (tổng cộng có tám bức 
khác nhau) có tượng ba con khỉ tên 
là Kikazaru, Mizaru và Iwazaru: 
bịt tai, bịt mắt và bịt miệng bằng 
gỗ của nghệ nhân Hidari Jingoro 
rất nổi tiếng từ thế kỉ XVII.

Vì từ “zaru” gần âm với 
“saru” có nghĩa là con khỉ, nên 
người ta khắc hình ba con khỉ bịt 
miệng, bịt mắt, bịt tai với vẻ mặt 
ngộ nghĩnh để biểu đạt triết lý 
này. Bức tượng cũng mang đậm 
tư tưởng của Đức Khổng Tử trong 
Luận Ngữ. Khi Nhan Uyên hỏi 
về đức nhân và những điều gì cần 

phải làm, Khổng Tử đã đáp: “Phi 
lễ vật thi, phi lễ vật thính, phi lễ 
vật ngôn, phi lễ vật động”. Nghĩa 
là không nhìn điều sai, không 
nghe điều tầm bậy, không nói 
điều trái, không làm điều quấy”.

Người Nhật còn có thâm ý sâu 
xa hơn nhiều khi họ muốn: “bịt 
mắt để dùng tâm mà nhìn, bịt tai 
để dùng tâm mà nghe, bịt miệng 
để dùng tâm mà nói”. Khi tâm ở 
trạng thái tịnh, không bị quấy rầy 
bởi những điều xấu thì từ tâm mới 
phát sinh những điều thiện. 

Hình ảnh “Bộ khỉ tam không” 
còn nhắc nhở chúng ta về tầm 
quan trọng của “Tâm viên ý mã” 
trong phép thiền. Chúng ta phải 
biết kiểm soát cái tâm vọng động, 
chẳng khác gì con khỉ chạy lăng 
xăng. “Tâm viên là vượn tâm, 
là tâm tán loạn như vượn khỉ. 
Loài khỉ thường hay nhảy nhót, 
khọt khẹt, đứng ngồi không yên, 
thường chuyền hết từ cành này 
sang cành cây khác, lại hay phá 
phách, bắt chước nên người đời 
có câu “liếng khỉ”. 

Tâm người ta cũng thế, 

BỘ KH Ỉ BỘ KH Ỉ 
TAM TAM 

KHÔNGKHÔNG
Diệu Âm Minh Tâm
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không khi nào được yên, cứ lăng 
xăng, lộn xộn, suy nghĩ, nghĩ hết 
chuyện này đến chuyện khác, từ 
quá khứ, hiện tại đến tương lai, đó 
là tâm viên. Tâm này sẽ đưa con 
nguời đến loạn động, phát sinh ra 
đủ thứ phiền não, cấu uế… Bởi 
vậy tâm chúng sinh bị vô minh 
che lấp nên phần nhiều hướng ác 
nhiều hơn thiện.”

Trong xã hội hiện nay bức 
tượng ba con khỉ càng có ý nghĩa 
hơn bao giờ hết. Bởi mỗi người 
đều đang tự làm khổ chính mình. 
Khổ vì nghe chuyện thiên hạ, khổ 
vì nói chuyện thế gian và khổ vì 
nhìn lỗi người khác.

Bản chất của con người vốn 
là sự tò mò nên bất cứ câu chuyện 
nào, về bất cứ ai dù không liên 
quan thì cũng cố gắng nghe hết 
để có chuyện kể lại cho người 
khác. Trước đây, tôi cũng là một 
người hay để ý lỗi của người. Tôi 
luôn cố tìm ra khuyết điểm của 
người khác để chờ có dịp có thể 
nói lại họ để giành phần thắng 
cho mình. Nhưng rồi tôi thấy 
việc ghét bỏ và để ý người khác 
thật mất thời gian và tự khiến bản 
thân mình trở nên xấu xí. Xấu ở 

đây là ở cái tâm, không chịu nghĩ 
điều tốt đẹp cho người mà chỉ 
nhìn thấy những thói hư, tật xấu ở 
những người xung quanh. 

Bởi vậy, nếu biết tu sửa thân 
tâm, nhìn lỗi của người khác như 
lời nhắc nhở để ta không phạm 
phải những sai lầm đó. Lúc nào 
cũng phải nhắc nhở bản thân, tất 
cả mọi người quanh ta đều là Bồ 
tát chỉ có ta là kẻ phàm phu nên 
còn rất nhiều lỗi cần phải sửa 
chữa. 

Cũng như vậy, tai nghe thấy 
những việc phiền não cũng đừng 
giữ trong lòng. Nên nghĩ đó là lúc 

Đức Phật đang dạy ta chữ “Nhẫn”, 
không được sân hận trước những 
lời nói của người khác, lúc nào 
cũng giữ cho mình tâm bình lặng 
trước mọi việc:

“Nhẫn một chút sóng yên 
gió lặng

Lùi một bước biển rộng trời 
cao”

Từng bước, từng bước như 
vậy chúng ta sẽ dần hoàn thiện 
được con người của mình. Không 
phải nhờ năng lực siêu nhiên nào 
khiến bản thân mình thay đổi mà 
chính sự nhận thức sâu sắc từ 
trong tâm sẽ giúp ta quán chiếu 
được mọi vấn đề một cách vẹn 
toàn nhất. 

Hình ảnh “Bộ khỉ tam không” 
tưởng như đơn giản mà lại mang 
những giáo lý vô cùng sâu sắc. 
Lúc nào đó, khi đi dạo trong 
khuôn viên của chùa, nhìn thấy 
hình ảnh những chú khỉ ấy ta vừa 
thấy thích thú trước một hình ảnh 
ngộ nghĩnh vừa là một lời nhắc 
nhở nhẹ nhàng mà thâm thúy 
của các bậc thiện tri thức muốn 
truyền đạt lại cho thế hệ mai sau. 
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Lê Giang Trần

Nguyệt Thực
Từ hạt bụi thiên tinh xuống đất này
Rơi vào kiếp làm người bốn khổ lụy
Duyên sinh thành bật tiếng khóc bi ai
Phật chỉ ra một con đường thoát khổ.

Thu xếp lại tâm tư từng ngày mới
Lực rời thân ngọn lửa hoàng hôn vơi
Vé tàu nhân sinh chuyến lìa thế giới
Đến và đi hành khúc cuộc luân hồi.

Giây khắc đang là giống như nước chảy
Sống chết hoại hình từng sát na bay
Thân thế tung hê từ cơn gió bụi
Ta ở theo dòng bèo giạt mây trôi.

Siết vòng bát chuông vang âm mật khải
Niệm Phật thành tâm gửi theo chuông bay
Nghiệp của thân này nguyện xin sám hối
Lạy nằm mọp sát thọ pháp Như Lai.

Ta đứng cạnh trùng dương đêm nguyệt thực
Em như trăng nuốt chửng mặt trời ta
Chu kỳ luân hồi định mệnh nghiệt ngã
Ta chết trong cơn tình ái giao thoa.

Tung xâu chuỗi lên trời hét âm "Phat"
Giữa đêm mù thở đậm một âm "Om"
Cho nổ tan huyền động loạn ngân hà
Bừng nở những con sao chào đời mới.

Xin chào ta một ngôi sao mới nở
Xin chào em bay ngang một thiên nga
Mùa thiên di chim bay tìm đất ấm
Ta về đâu trong trùng điệp thiên hà?

Ta gánh trên vai một trời tinh tú
Em gánh theo đời một gánh lo toan
Bên đây biển hồn ta là cố quận
Bên kia đời em là nỗi thương tâm.

Tinh tú trên trời ta mang nhẹ hẩng
Nhớ thương em sao nặng trĩu ngàn cân
Thuyền thơ ta chở tình không bến đổ
Ta đốt thuyền gieo mình xuống sông tương.
 (120515)
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Thiền sư Viên Chiếu được kể như vị thiền sư 
thi sỹ tài ba của thiền phái Vô Ngôn Thông, 
ngài đã xử dụng hình ảnh thi ca làm biểu 
tượng thiền ngữ một cách linh động tuyệt 

vời nhất. Thoại đầu, công án bằng thi ca, được kể 
như sự cảm quan, xúc giác đến tới hai lần một lúc. 
Lần đầu là những trăn trở rung động thường nghiệm 
để thức giác vụt khởi. Lần thứ hai những thâm nhập 
trong tận cùng, những đào xới đến cùng cực bản 
chất hiện thể, để những linh hiện của tâm giác cứ 
thế trào dâng, giác ngộ tung mình thức dậy, cả hai 
đồng lúc trở mình, hoá thân hoà nhập thành một thể 
duy nhất. Trước ngài, thiền sư Thiền Lão cũng đã sử 
dụng thi ca làm công án, khi vua Lý Thái Tông vào 
núi thăm, dưới đây là mẫu đối thoại:

Vua: Ngài ở đây từ bao lâu rồi?
Thiền Lão:
- Sống trong giờ hiện tại
Ai hay năm tháng xưa?
(Đản tri kim nhật nguyệt
Hà thúc cựu xuân thu)
Vua:
- Ngài làm gì hằng ngày ở đây?
Thiền Lão:
- Trúc biếc hoa vàng đâu ngoại cảnh
Trăng soi mây bạc hiện toàn chân.
(Túy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh
Bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân)
Vua:
- Như vậy ý chỉ là gì, xin ngài cho biết?
Thiền Lão:
- Nói nhiều lời, sợ sau này bất lợi.”
(Nguyễn Lang, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, 

tập 1 trang 175.)
Ý niệm về thời gian, không gian, bốn mùa xuân 

hạ thu đông, trăng tròn rồi khuyết, ngày và đêm nó 
đã hoàn toàn đội nón ra đi biến mất khỏi tâm thức 
của Thiền Lão. Ngài vượt ra ngoài đối tượng nhận 
thức, nội giới ngoại giới, tâm cảnh. Chỉ có nổ lực 
thoát khỏi vô thường, tử sanh, mới là điều gấp rút 
cần phải trực diện giải quyết. Như bài kệ cảnh tỉnh 
sách tấn, ta thường trì tụng ở trong Kinh Nhật Tụng: 
“Một ngày trôi qua, mạng sống theo đó giảm dần, 
như cá thiếu nước, có gì mà vui. Đại chúng! Phải 
chuyên cần tinh tấn, như cứu đầu đang bị đốt cháy, 
nhận biết sự vô thường, đừng có buông lung." (Thị 
nhựt dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy 
ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng! Đương cần tinh tấn, 
như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật 
phóng dật).

Một niệm khi khởi lên, nó vụt tắt qua mau, 
niệm khác liên tục kéo đến, niệm niệm chồng lên 
nhau, cất bước động chân là đã tạo nghiệp, ngồi bất 
động nhưng để tâm thức dong ruỗi cũng đã rơi vào 
sinh tử. Đó là những việc thúc bách, ta cần phải 
quan tâm trăn trở, cần phải nỗ lực tác động để vượt 
thoát. Điều mà Thiền Lão thiền sư đang tràn ngập, 
đang cảm nhận hiện hữu ở trong tâm, trong phút 
giây hiện tại tuyệt vời đó, là trúc biếc, hoa vàng, 
là trăng soi mây bạc, là toàn chân. "Trúc biếc hoa 
vàng đâu ngoại cảnh. Trăng soi mây bạc hiện toàn 
chân”. Chứ không phải tâm và cảnh đến đi, nuối 
tiếc thất vọng, hiện thực phi thực, tất cả hòa nhịp 
với nhau, chân như xuất hiện. Thời gian lẫn không 
gian nhạt nhoà, tan biến nơi ngài từ thưở nào, đâu 
đó chỉ có thực tại an lạc linh hiện, trong sáng tròn 
đầy ngự tác trên từng hiện hữu.

Thiền kêu gọi đến phút giây hiện tại, ngộ phải 
tức khắc ngộ, ngay từ bây giờ ngay tại phút giây 
này, ngay tại sát na nầy. Không có kiểu nửa tỉnh 

NGÔN NGỮ TAM MUỘI NGÔN NGỮ TAM MUỘI 
CỦA THIỀN SƯ VIÊN CHIẾUCỦA THIỀN SƯ VIÊN CHIẾU
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nửa mê, nữa quên nữa nhớ, chấm dứt quá khứ, bỏ đi 
vị lai, chỉ sống với cái hiện tại, những tác động phải 
tác động ngay từ bây giờ và với cái tâm thức nầy, 
con người nầy, ngoài điều nầy ra tất cả đều trở nên 
vô nghĩa. Bởi lẽ thực tại vốn như thị hằng viễn, do 
vì chúng ta áp đặt cưỡng chế, thật ra nó chỉ là chuỗi 
dài liên kết với thành trụ hoại không, kéo từ quá khứ 
chảy đến hiện tại rồi trôi về tương lai. Ý niệm về 
thời gian phải hoàn toàn biến mất, chỉ có vô minh, 
sanh tử vô thường, phiền não đau đớn mới là điều 
cần phải giải quyết, cần phải chấm dứt.

Có vị tăng hỏi: Như thế nào "không khác ngày 
nay?" 

 Viên Chiếu thiền sư trả lời:
 "Cúc trùng dương dưới dậu
Oanh ngày ấm đầu cành."

Giác ngộ là kết quả của sự nỗ lực tỉnh thức, của 
sự bùng lên thoát ra, ta cần phải châm ngòi trổi dậy, 
ngay từ phút giây bây giờ của đời sống hiện thực. 
Quá khứ hiện tại vị lai, đều là sản phẩm của ý thức 
do con người tạo ra. “Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện 
tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc.” Vậy ta 
dùng đến cái tâm nào để đắc? Trong khi sự biến đổi 
nhanh chóng bất định của tâm thức liên tục dẫn dắt 
xô đẩy ta, nó nhanh như một lằn chớp một tia sáng, 
ta dùng đến yếu tố thời gian để thẩm định nó đã vụt 
mất tự bao giờ. Ta cần phải liên tục thức tỉnh, ngay 
trong từng phút giây của mỗi sát na, một sự đi qua 
đã là quá khứ, dù chỉ một sát na tích tắc, để một 
điều gì xen vào lũng đoạn là ta đã bị trôi ngược về 
quá khứ, tự mình đánh mất phút giây hiện tại. Cần 
phải duy trì sự tỉnh thức một cách liên tục, thường 
hằng, không có khởi đầu hay chấm dứt, không có 
vô thủy hay vô chung. Làm sao ta có thể quật tung 
được cái phút giây hiện tại nầy, trong sự liên kết của 
thời gian, tâm thức, vô minh, của những biến động, 
khiến ta chìm dần, chìm mãi, chìm luôn?

Phút giây hiện tại 
Sách Thiền Uyển Tập Anh chép về ngài Vô 

Ngôn Thông trong khi dạy thiền sư Ngưỡng Sơn 
học. Thiền Sư Ngưỡng Sơn hồi đó mới xuất gia, 
mười bảy tuổi. Một hôm Vô Ngôn Thông bảo 
Ngưỡng Sơn: “Chú khiêng cái ghế kia qua đây cho 

tôi một chút”. Khi Ngưỡng Sơn khiêng ghế tới, 
ông nói: “Chú khiêng trở lại chỗ cũ” Ngưỡng Sơn 
khiêng lại chỗ cũ, ông lại hỏi Ngưỡng Sơn: “Bên 
này có gì không?” Ngưỡng Sơn đáp: “không có gì” 
Ông lại hỏi: “còn bên kia có gì không?” Sơn nói: 
“không có” Ông gọi: “chú ơi!” Ngưỡng Sơn đáp: 
“Dạ”. Ông bèn nói: “Thôi chú đi đi”.

Chiếc ghế ở bên ngoài còn xê dịch đem qua 
chạy lại, chứ bên trong tâm thức có dễ dàng để ta 
cầm giữ. Ranh giới của thực tại, thức giác về tâm 
cảnh, nó mong manh như đường tơ kẻ tóc, sai một 
ly đi một dặm, ta phải cẩn trọng tác động thẩm thấu, 
quán chiếu ngay lúc nầy, dồn tất cả mọi năng lực 
tu chứng để duy trì cho tâm thức luôn được an tịnh, 
quyết không để tạp niệm xen vào khiến mình vụt 
trôi bỏ lỡ, một khi đã đánh mất có hối hận thì đã 
muộn màng.

“Nước đựng đầy thau bưng bất cẩn
Vấp chân soài ngã hối làm chi.”

Một khi ta biết đương đầu trực diện, biết vận 
dụng tất cả bản năng, cùng nội lực đánh thẳng vào 
tận cùng bản chất của nó, với tất cả sức lực bình 
sanh khiến nó vỡ tung ra, chỉ có lúc ấy và khi ấy 
ánh sáng tuyệt vời của trí tuệ mới thật sự xuất hiện. 
Sự khổ đau ta đối diện hằng ngày ấy, dù cảnh khổ 
có khác nhau, nhưng bản chất khổ thì giống nhau, 
ta có bàn cải nói năng, có mời gọi hoặc tẩy chay nó 
vẫn hiện diện. Trong ta có hai vấn đề quan trọng 
phải giải quyết dứt khoát, đó là vô thường sanh tử 
và an lạc giác ngộ, khi ta chọn điều nào thì cái ấy sẽ 
có mặt, sống và thở cùng ta. Ta chọn khổ đau hay 
an lạc, ta giằng co phân vân bí lối, nó cũng theo đó 
nhập nhằng sớm hôm, khi nào ta thật sự quyết tâm 
thay đổi nó sẽ cùng ta đi trọn hành trình, ta sống 
với khổ đau, khổ đau theo ta trong từng hơi thở, 
ta sống trong an lạc, an lạc theo ta trong từng giấc 
ngủ. Ta kêu gào than vãn, ta khổ đau quằn quại, tại 
vì ta cứ để cho điều ấy, cứ thế mà trưởng thành ở 
lại mãi trong ta. Một khi ta biết loại trừ, để cho an 
lạc hạnh phúc nổi lên ngự trị, để cho tỉnh thức phủ 
vây, quay về sống với an lạc nơi nội tâm, với bản 
thể thường hằng của tự tánh, thì làm sao phiền não 
khổ đau có cơ may xen vào tác động. Đi đâu về đâu 
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đến đâu, đều do ta chọn lựa, còn không cứ thế mà 
trôi mà nổi.

Hỏi:
- Nếu gặp khi bức bách
Hai đường theo nẽo nào?
Sư đáp:
- Phóng đãng tùy ý thích
Tiêu giao với gió trăng.
Trong sự bức bách truy cứu đến tận cùng của 

đời sống, lối nào để ta đi, nẽo nào để ta đến, ngài 
chỉ cho ta cánh cửa tuyệt vời của tự do đi lại, thong 
dong trên muôn nẽo. Về phương diện ngôn ngữ, dù 
cho mật ngữ, một lời nói bí hiểm, ẩn chứa sự thâm 
kín đến đâu, vẫn chưa có gì bí hiểm, bởi lẽ nó phải 
trãi qua để hình thành dệt nên, đúng ra chỉ là thuật 
ngữ, một phương tiện thách đố tâm thức của ta về 
một điều gì. Nhưng trong thoại đầu, trong công án 
không còn là sự thách đố nữa, mà là đánh đổi giải 
quyết một cách dứt khoát để giác ngộ bùng lên, chứ 
không có kiểu vừa say vừa tỉnh, diệu dụng của nó 
được chôn dấu ở đàng sau ngôn ngữ, tự mình đào 
bới để lật tung nó lên. Muốn quật khởi, truy tìm ta 
phải bắt nhịp, phăng ra nguồn cơn, tìm ra bản thể 
hiện hữu thật sự của nó. Phương tiện không thể biện 
minh cho cứu cánh, bởi lẽ phương tiện chỉ có và 
nằm ở bên ngoài, trong khi cứu cánh nằm tận bên 
trong. Khi xử dụng đến phương tiện đưa đến cứu 
cánh, ta phải biết lúc nào cần gạt bỏ, rời xa, ta phải 
sống và thở từ trong ấy, uống được ngụm nước đầu 
nguồn thì ta mới có đủ năng lực, ngoài ra chỉ là sự 
vay mượn đến lý trí, sự viện dẫn đến kinh điển, tư 
tưởng của người khác, không tự mình tiêu hoá được, 
nó cùng chung số phận bị đào thải, bởi thời gian 
không gian. 

“Xây tổ trên màn trướng
Tóc râu xõa cành lau.”
Cuộc sống ta đang cảm nhận, tươi đẹp hay 

ngang trái đều do ta tạo ra bây giờ hay vô lượng 
kiếp về trước. Tại sao có người an nhiên mĩm cười 
với cuộc sống, bằng lòng với hiện tại, chấp nhận 
hiện thực, cho dù đau khổ bệnh tật thiếu thốn trăm 
bề, có người lại than trời trách đất, lúc nào cũng 
cau có gắt gỏng với mọi người, những gì mà ta cho 
số phận là nghiệp quả, đều có thể chuyển hoá thay 

đổi được. Thông thường chúng ta chỉ lo ôm vào chứ 
không buông xả, lo tích lũy chứ không biết đoạn 
trừ, lo tranh dành chạy theo chứ không biết dừng 
lại, không ai dọn sẵn bàn tiệc hạnh phúc để mời ta 
tham dự, không khổ đau ngang trái nào mà không 
có nguyên nhân. Đức Phật, bậc đạo sư của nhơn 
thiên đã chỉ cho ta bốn chân lý (Tứ Diệu Đế) đâu là 
nguyên nhân của khổ, thế nào là khổ, nhận biết con 
đường của khổ, phương pháp chấm dứt khổ. Đó là 
bài pháp đầu tiên của đức Phật ở vườn Nai và cũng 
là những lời dặn dò nhắc nhở cuối cùng của Phật, 
nói lên tầm quan trọng về bốn sự thật bất di bất dịch 
ấy. Ta suy tư hành động, sống và thở, nói năng tác 
nghiệp điều gì, thì điều ấy sẽ ngự trị trong ta, ta 
phiền muộn đau khổ, thì nhìn đâu cũng thấy khổ 
đau, ta lo sợ thì nhìn đâu cũng thấy bất an, ta huân 
tập điều gì thì trong ta điều ấy cứ thế xuất hiện. Nỗi 
đau sự khổ vẫn còn đó, nó loanh quanh lẫn quẩn 
đâu đây, có dịp nó lại xuất hiện tấn công ta, thỉnh 
thoảng tạm lắng một chút, nhưng như thế nó vẫn 
chưa thực sự rời xa ta. Nhưng nếu ta biết nhận ra 
được bộ mặt ngàn đời, nhận ra bản chất thật sự của 
nó, một khi ta biết quán chiếu tận cùng, nó sẽ tự 
động biến mất. 

Nhưng tại sao an vui hạnh phúc lúc nào cũng 
rời xa vòng tay của ta, sự khổ đau nhọc nhằn lúc 
nào cũng ở lại? Do vì ta cứ ôm, vận nó mãi vào 
trong tâm, đến mức độ ở đâu cũng thấy nó, từ trong 
ra ngoài, từ hành động đến suy tư, kể cả trong hơi 
thở, trong giấc ngủ nó cũng theo ta sống cùng ta. 
Chưa một lần ta biết tỉnh thức, chưa một lần thảy 
nó xuống hố sâu, chưa một lần quẳng gánh lo, chưa 
một lần biết lắc đầu khước từ, thì làm sao nó không 
hiện hữu chiếm đoạt? Khi nào ta thật sự chấm dứt, 
là lúc cởi bỏ tất cả ra khỏi tâm mình, nếu nó vẫn 
còn hiện diện, là do mức độ quán chiếu của ta chưa 
thâm nhập đến tận cùng, chưa đoạn trừ thật sự. 

Muốn có được hạnh phúc an lạc, ta phải tự mình 
nỗ lực xây đắp, tự mình thoát ra chứ không phải kéo 
vào, chỉ có chính ta, chủ nhân của an lạc khổ đau, 
sinh tử và niết bàn mới làm thay đổi được, ngoài 
ra không một ai, dù tự hào là đấng toàn năng cũng 
không bao giờ thay thế và làm được.

Như Hùng
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Thế giới chúng ta sống 
không phải là cái gì tồn 
tại độc lập ở ngoài tư duy 
và ý tưởng của chúng 

ta. Thế giới chúng ta và những 
tư tưởng, ý kiến là một tổng thể 
thống nhất đưa đến cái nhìn về 
cuộc đời của chúng ta. Tùy theo 
những gì chúng ta suy tư và nghĩ 
tưởng, thế giới của chúng ta có 
thể được nhận diện theo những 
cách hoàn toàn khác biệt. Những 
tư tưởng, cảm giác làm thành 
trạng thái tâm lý của chúng ta. 
Đồng thời, trạng thái tâm lý cũng 
là một với trạng thái thể chất của 
chúng ta. Khi trong thân ta có cái 
gì bị tổn hại, tâm trí ta cũng sẽ 
không được trong sáng như trước. 
Và khi tâm trí không trong sáng, 
thế giới này sẽ hiện ra thật đen tối 
và ảm đạm với chúng ta.

Ngoài ra, những điều kiện 
thể chất của chúng ta cũng bị chi 
phối rất lớn lao bởi môi trường 
sống. Những thay đổi và điều 
kiện của khí hậu và thời tiết đều 
ảnh hưởng đến chúng ta. Liên hệ 
nhân quả này đặc biệt có thể thấy 
được rất rõ ràng khi bạn sống một 
đời đơn điệu và lánh xa mọi thứ 
phân tâm như trong những ngày 
tu học tiếp tâm tại chùa Antaiji. 

Vấn đề cốt yếu ở đây là làm 
sao luyện được một thái độ sống 
tỉnh giác dù đang ở trong điều kiện 
thế nào chăng nữa. Đó không có 
nghĩa là phải đạt được một trạng 

MỞ RỘNG BÀN TAY CỦA TƯ TƯỞNG
Kosho Uchiyama - Ngọc Bảo trích dịch

thái không còn tư tưởng hay cảm 
giác. Ngồi an nhiên giữa những 
dấy khởi của các liên hệ nhân quả 
mà không bị lôi cuốn theo, đó là 
Chỉ Quán Tọa Thiền.

Như thời tiết, cuộc đời riêng 
tư của chúng ta cũng có lắm trạng 
thái: có lúc trời trong, có lúc trời 
mây, có lúc mưa, có lúc bão. Tất 
cả những đợt sóng này do mãnh 
lực của thiên nhiên tạo ra, không 
phải là những gì chúng ta có thể 
chế ngự được. Dù ta có cố gắng 
chiến đấu đến đâu để chống lại 
những đợt sóng này, ta cũng 
không thể làm cho một ngày mây 
mù biến thành trong sáng được. 
Những ngày mây là đầy mây; 
còn những ngày trong sáng là 
trong sáng. Cũng vậy, tư tưởng 
đến rồi đi và những trạng thái tâm 
lý và thể chất của chúng ta cũng 
lên xuống thăng trầm, tất cả đều 
tự nhiên và là biểu hiện, là thực 
trạng của đời sống. Xem tất cả 
những gì xẩy ra như phong cảnh 
của cuộc đời, và không bị chúng 
lôi cuốn đi – đó là sự vững chãi 
trong thái độ sống, là đạt được sự 
an ổn trong cuộc đời. 

Trong Lâm Tế Ngữ Lục, 
Thiền sư Lâm Tế nói:

Người tu Đạo chân chính 
hoàn toàn vượt lên trên tất cả mọi 
thứ. Ngay cả khi trời đất có sụp 
đổ, ta cũng không lay chuyển. 
Ngay cả khi mười phương Chư 
Phật có thị hiện trước mắt, ta 

cũng không vui mừng. Ngay cả 
khi ba cõi địa ngục có hiện ra 
trước mắt, ta cũng không sợ hãi. 
Bởi vì sao? Đó là bởi vì không có 
cái gì làm cho ta chán ghét.

Đối với Lâm Tế, dù cho chư 
Phật trong ba thời quá khứ, hiện 
tại và vị lai có thị hiện ra cũng 
không phải là điều để vui mừng, 
hay dù cho ba cõi địa ngục có 
hiện ra trước mắt cũng không 
phải là điều để sợ hãi. Dĩ nhiên, 
không sợ hãi khi thấy cõi địa 
ngục không có nghĩa là địa ngục 
không tồn tại đối với Lâm Tế. Mà 
đối với ông, địa ngục chỉ là một 
cảnh giới khác với cảnh giới của 
chư Phật. Điều căn bản là dù cho 
địa ngục, chư Phật, hoặc bất cứ gì 
hiện ra trước mắt, Lâm Tế cũng 
xem đó như là phong cảnh của 
cuộc đời. Đối với chúng ta, tất cả 
những điều đó chẳng là gì, mà chỉ 
là cảnh giới trong sự tọa thiền.

Tôi hi vọng rằng những hành 
giả tọa thiền sẽ mỗi ngày tiếp tục 
hành trì miên mật tọa thiền ít nhất 
trong mười năm. Có thể dốc hết 
mình, nhất tâm nhất trí vào sự tu 
tập mà không bị phân tán là một 
việc làm lớn lao vô cùng. Trong 
những năm tháng dài tu tập tọa 
thiền này, ta sẽ gặp những phiền 
não và chướng ngại sâu xa nhất 
về tâm linh, và chúng ta chỉ có 
thể tiếp tục được nếu vững chãi 
thấy rằng phiền não này chỉ như 
một phong cảnh của cuộc đời mà 
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không bị lôi cuốn theo. Trải qua 
mười năm trường công phu tu tập, 
ta sẽ phát triển khả năng sống với 
tánh Phật của mình, và có một thế 
đứng chắc chắn trong mọi lúc.

Nếu chúng ta có thể sống và 
tọa thiền được như vậy, dù ở bất 
cứ tuổi nào, chắc chắn ta cũng 
sẽ có được một cái nhìn toàn 
diện về chính mình. Khi chúng 
ta sống được như vậy, không 

phải chỉ trong lúc tọa thiền, mà 
trong chính đời sống hàng ngày, 
ta sẽ nhận ra rằng giá trị sự hiện 
hữu của chúng ta không phải ở 
nơi những gì người khác nói hay 
những gì ta muốn. Một đời sống 
như vậy thật là vô vị, trừ khi 
chúng ta khám phá được giá trị sự 
hiện hữu của mình ở ngay trong 
chính mình.

Điều cốt yếu là chúng ta phải 

sống được với con người đích 
thực, hay chân tánh của mình 
trong đời sống hàng ngày, dù đó 
là trong một thời thiền, một khóa 
tiếp tâm năm ngày, hay trong một 
 khoảng thời gian dài mười năm 
hoặc hơn nữa.

Thiền sư Kosho Uchiyama
(1912-1998)

Vô Thườ ng

Cái gì cũng có một thời
Bao nhiêu máu chảy trong lời chứ a chan 
Cái gì rồi cũng rụi tàn
Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ
Cái gì rồi cũng hư vô
Bao nhiêu tượng gỗ hư vô trên đờ i  
Cái gì rồi cũng rụng rơi
Quả nơi vườn cấm, hoa nơi địa đàng
Chỉ còn mãi với thời gian
Đắ m tì nh yêu lắ m đa truân cuộ c đờ i
Yêu ai xin chỉ  cho phân nữ a
Cò n nữ a yêu kia để  lạ i xà i 
 
 

Vé Tàu Khi Trở Về

Mai này em có vội đi
Đừng quên cái vé tàu, khi cần về…
Lỗi lầm với quán cùng quê
Con sông bến nước đầm đề nỗi đau
Xứ người mình có gặp nhau
Tặ ng cho em cá i vé tàu, phòng khi…

Pháp Lạc

Tuổ i Năm Mươi Mố t

Chớp vèo tuổi đã năm mươi
Trời xanh vẫn thể như thời ngây thơ
Sông quê đắp đổi hai bờ
Vẫn con chim nhỏ  thẫn thờ vào đêm
Vẫn là em dáng thảo hiền
Nhớ  xưa yên giấc ngủ miền khơi xa…!
Ta ngồi cùng bóng mình ta
Nén nhang chiều lặng mẹ cha nơi nào?
Mái nhà thấp – Vòm trời cao
Mong thành chấm nắng lọt vào không gian…
Chim kêu lay thức tâm hồ n
Năm mươi mố t tuổ i ngổn ngang sự đời! 
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This brief talk will take you from the 
beginning of Buddhist teaching through 
Buddhahood. It’s a lot to pack into one talk, 
but I believe it will be a good overview of 

the path. For those of you who have heard these 
teachings before you might think this is boring and 
that you don’t need to hear these basic teachings 
again. The question we need to ask when we hear 
teachings we have heard before is, “Do I perfectly 
follow these teachings? Do I live perfectly in 
accordance with these teachings?” The answer is 
almost certainly that we do not. If we don’t live 
according to the basic teachings this is proof that 
we need to hear them again and again. 

The fi rst teaching of the Buddha and the 
foundation of everything he taught thereafter is the 
Four Noble Truths. They are “noble” because they 
are the truths understood by the Noble Ones - those 
who have achieved enlightenment. They are:

1: Existence is characterized by dissatisfaction 
and suffering, which is called dukkha. Dukkha 
is etymologically connected to terms referring to 
a wheel being off its axel or a bone being out of 
joint, thus it covers everything from the sense that 
something isn’t quite right to full-on suffering. 

2: Dukkha comes from ignorance. This ignorance 
isn’t really about a lack of knowledge although 
knowledge of the Dharma can help us overcome this 
ignorance. Here we are talking about the ignorance that 
leads us to chase after happiness - lasting happiness 
- in temporary things. Money, power, sex, romance, 
fame, material things - all of these things are very 
enticing. Of course, we need money to live, but if we 
think that money will keep us safe we are mistaken. 
If you have money you have to protect it from thieves 
and prepare for a bad economy and that causes stress. 
What people fi nd when they have money is that 
the ability of money to bring happiness is severely 
limited. You might still have low self-esteem, or an 
abusive spouse, or an illness, or be very lonely. So 

THE PATH OF DHARMA
Thích Huệ Hải

even if money brings some happiness occasionally, 
you are still stuck in that cycle of chasing after bits of 
happiness in temporary things. Then you hold onto 
that happiness for as long as possible. 

One of several things happens. We spend our 
whole lives chasing after what we want and never 
get it and so we suffer. Or we get what we want 
and fi nd that the happiness we get from that thing 
or experience doesn’t last and so we suffer. Or we 
get what we want and discover that it couldn’t make 
us happy at all. Or we get what we want, we do 
get some happiness, and then we lose that thing or 
experience and so we suffer its loss. This habit of 
grasping and clinging at such things is no different 
from the happiness an addict gets from alcohol or 
drugs. The only real difference between those we call 
addicts and the rest of us is that our addictions are 
more socially acceptable. The suffering is the same.

This ignorance runs much more deeply, though. 
Not only are the things in which we chase happiness 
temporary, but so are we. In a sense we have a self. 
I look in the mirror and recognize my face. I have 
a name and a personality. But when I die, Hue Hai 
is gone. “I” am not reborn. Hue Hai does not move 
from life to life. In other words, the personality that 
is Hue Hai in this life is gone. The consciousness 
that is the foundation for this birth sets the stage for 
a new life, but that so-called next life is actually a 
completely new person. In that sense, there is no 
enduring self. Clinging to the idea of a self that must 
be protected only adds to our suffering.

Ignorance is one of the three poisons. The other 
two arise from ignorance and are greed and anger. 
Based on these three poisons beings create karma 
which keeps us bound to the cycle of birth, old age, 
sickness, death, and rebirth. Overcoming ignorance 
is the key fi nding freedom from suffering.

3: Anyone can overcome that ignorance. There 
have been many over the centuries that have said 
the Buddha taught that women must fi rst be born as 
men in order to achieve enlightenment. However, 
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the Theravada tradition of Buddhism in South and 
Southeast Asia carries a text called the Therigatha 
which means the Verses of the Elder Nuns. In this 
text it is clear that women are equal in their capacity 
for enlightenment to men. In the Lotus Sutra as 
well there is the story of the naga king’s daughter 
who is told she must fi rst be reborn male to become 
enlightened. She then, in an instant, goes through the 
entire path and becomes enlightened in front of those 
who thought she couldn’t do it. If you are human you 
can achieve enlightenment.

4: Finally, the Buddha taught the path to 
enlightenment which is the Noble Eightfold Path. 
Right View and Right Intention are part of the sphere 
of wisdom. Right view is belief in the Buddha’s 
teaching. It is belief in the Four Noble Truths and 
karma or cause and effect. Right Intention is to put 
one’s effort into pursuing the Dharma instead of 
wealth and fame and so on. Right action, speech, 
livelihood, and effort are the sphere of morality. 
Right action means to avoid killing, steeling, and 
so on. Right speech means to avoid lying, gossip, 
harmful speech and so on. Right livelihood means to 
avoid engaging in occupations that cause suffering 
like selling weapons. Right effort means to have a 
balanced approach to the Dharma. If the strings of 
a guitar are too tight or too lose, the sound will be 
terrible. If they are just right the sound is beautiful. 
In the same way we must be neither to hard on 
ourselves or lazy in our practice of the Dharma. If 
we hit the right note in our practice we will progress 
on the path. 

Right mindfulness and Right concentration are 
the sphere of meditation. Right mindfulness actually 
means to know and be aware of the Buddha’s 
teachings in each moment, to remember them so that 
we can apply them to all we think, say, and do. Right 
concentration refers more specifi cally to meditation. 
When we sit in meditation, the mind will wander, 
so when we notice that our mind has wandered, we 
bring it back. We refocus. When we are focused, we 
are able to see what is happening in our mind. We 
can begin to see how the mind grasps and clings 
to temporary things. We can see how we feed our 
anger and thus increase our suffering. In our day-
to-day lives we are usually too distracted to notice 

this process, but when we quiet our mind and remain 
focused, we can watch this process. This helps us 
see the truth of the Dharma fi rst hand rather than 
remaining with a mere intellectual understanding of 
the teaching. Study is important, but application is 
necessary in order for the Dharma to have any worth. 

It is easy to hear this but diffi cult to sustain a 
practice. Why? Because we have lived countless 
lifetimes in which we have cultivated the habit of 
grasping and clinging to temporary things for our 
happiness. This bad habit is deeply engrained in us. 
We might understand intellectually that wealth and 
material things cannot bring real happiness, but we 
chase after them nonetheless. Remember, though, 
that we have this precious human life. Of course, 
all life is precious, but in the Dharma when talk 
about a precious human life we are talking about 
something very specifi c. While all sentient beings 
have the Buddha nature - that is, the potential for 
enlightenment it is only as a human being that we 
can achieve full, perfect, complete, Buddhahood. 

There are six basic realms of cyclic existence 
- six realms in which sentient beings are born. The 
lowest is the hell realms. There are hot hells and 
cold hells and hells with sharp weapons in which we 
suffer tremendously. The primary cause for rebirth in 
these hells is hate and anger, thus we must be careful 
about indulging such affl ictive emotions. If anger or 
hate arises in your mind, remember that the one you 
hate is also a suffering sentient being who behaves 
in negative ways out of their own ignorance. Let 
go of your negative feelings for them and cultivate 
compassion instead. Do that the instant you notice 
anger or hate arising in your mind and you will 
greatly diminish the negative karma associated with 
anger and hate.

The next realm is the hungry ghost realm. 
The beings in this realm are traditionally depicted 
as having long, thin necks, pinhole mouths, and 
distended bellies. They are constantly hungry. Any 
food, they try to consume, turns to molten metal or 
ash in their mouths and causes them even greater 
suffering. The primary cause for rebirth in the hungry 
ghost realm is obsession or greed. 

The third realm is the animal realm. This includes 
all sentient life on this planet that is not human so 



86 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 2-2016 

everything from fi sh and insects to cats and horses. 
The primary causes for rebirth as an animal are 
prejudice and complacency - essentially stupidity, 
but not actually an academic kind of stupidity. 

These fi rst three realms are called the lower 
realms. The three higher realms begin with the human 
realm - our realm. The primary cause for rebirth in 
the human realm is morality. Actually, rebirth in any 
realm is the result of a mixture of causes so that’s 
why we talk about a “primary” cause for rebirth in 
any given realm. 

The next realm is that of the Asura or demi-gods. 
Gods in Buddhism are said to exist, but they are 
mortal beings like you and me. The Asura are said to 
tend the roots of a great tree that grows through the 
god realms but they don’t have the karma to enjoy 
the fruits of their labor and so they sometimes attack 
the higher god realms. Of course, if they had the 
karma to live in the higher god realms they would 
have been reborn there, so they always fail. The 
primary cause for rebirth as an Asura is jealousy. 
But because it is a god realm, beings born there have 
also engaged in generosity so they enjoy a more 
materially comfortable existence than humans do.

Finally, there are the higher god realms. The 
higher gods enjoy great material luxury. It is said 
that they can simply think of what they want and 
it appears. The primary cause for rebirth in the 
god realms is great generosity. However, we don’t 
want to be reborn there. It is only as a human being 
that one can achieve enlightenment. The beings 
in the three lower realms are overwhelmed by 
suffering and ignorance and so they cannot learn or 
practice the Dharma. Beings in the god realms are 
overwhelmed with pleasure and so, while they might 
invite a Buddha to their realm to teach the Dharma, 
they have no real impulse to practice the Buddha’s 
teachings. 

This brings us back to the concept of the 
precious human birth. Generally, human beings 
have the capacity to achieve enlightenment, but 
there are limitations. If you have all the leisures and 
endowments, you have a precious human birth.

If you have “leisure” it means you are free from 
the eight unfavorable conditions. That is, you are 
free from having been born as a hell being, a hungry 

ghost, an animal, a barbarian, or as a long-lived god. 
You are also free from holding wrong views, such 
as the view that karma is not real or that killing your 
enemies will lead to happiness. You have also not 
been born in a time when a Buddha has not taught 
the Dharma. You are also not mute. 

This last one might seem strange to our modern 
ears, but in the time of the Buddha, someone who 
couldn’t speak wouldn’t have the ability to ask 
questions or discuss the Dharma. Even today, 
people who are deaf or mute in some parts of the 
world receive no education. A while ago, I saw a 
documentary about a boy in Africa who was deaf but 
he had no education and so he never learned sign 
language. He was depressed and sat alone all day. 
Finally he was able to go to a special school with 
other deaf children where he learned sign language 
and fi nally he was able to communicate with other 
people. His depression lifted and his family saw him 
smile for the fi rst time. The ability to communicate is 
the key to learning and practicing the Dharma. 

While we now have alternative forms of 
communication such as brail and recorded audio for 
the blind, sign language for the deaf, and writing for 
those who are mute, having all ones sense faculties is 
still a great advantage. Use that advantage in this life 
to learn the Dharma. You don’t know what form you 
will be born into in the next life, so don’t waste this 
precious opportunity.

The ten endowments are also part of a human 
birth. The fi rst fi ve are those cultivated by oneself 
and the remaining fi ve are those that come from 
outside circumstances. The fi rst fi ve are being born 
a human, being born in a place where one has the 
chance to come into contact with Dharma teachers 
(which comes from our karma and thus comes from 
us), having all one’s senses (sight, hearing, speech, 
etc...), and not having a strong tendency to engage in 
heavy evil actions in this lifetime.

The remaining fi ve are that a Buddha has 
appeared in the world that Buddha taught the 
precious Dharma, that Dharma is still accessible to 
us, there are followers and teachers of the Dharma 
with whom we can study, and there is support from 
others so that we can pursue the Dharma.

Shakyamuni Buddha did appear in the world 
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about 2,600 years ago. At fi rst he thought the Dharma 
was too profound to teach others and so it wasn’t 
until one of the Hindu gods asked him to teach that 
he decided to do so to our great benefi t. The Dharma 
he taught is still available to us, but we can’t become 
complacent. In fact, it is taught that the Buddha had 
transcended life and death but chose to manifest 
death for the benefi t of his disciples. If he had stayed 
in human form, he felt that his disciples would 
have become lazy in their practice, thinking that he 
would always be around and available to them. By 
manifesting death, he showed them impermanence 
and lit a fi re under his disciples.

So let us turn to the practice of the Dharma. I 
would like to give you some brief instructions 
in meditation that you can do, even for just a few 
minutes each day. Start by sitting in a comfortable 
position. If you can sit upright on a cushion on the 
fl oor that is good, but a chair will do fi ne. Without 
dropping your head let your eyes gaze down at the 
fl oor a couple of feet in front of you. Take a few deep 
breaths to calm your mind and then let your focus 
drift softly over your body from the top of your head 
to the bottoms of your feet then back to the top of 
your head. Notice where there is tension and focus 
on releasing that tension. 

As you progress in your meditation practice, 
you can begin to simply sit and notice what arises 
in your mind. The mind will wander a great deal but 
all you have to do when you notice that the mind 
has wandered is to bring it back. You will begin to 
notice how your mind grasps at things for happiness 
or enjoyment such as TV shows, money, romance, 
watching people you don’t like suffer and so on. 
Having studied the Buddha’s teachings you will 
understand that these things cannot bring lasting 
happiness and thus are not true sources of happiness. 
This will help to lessen the habit of chasing after 
those things. When you begin to undermine that 
habit, you will fi nd greater peace in your life. 

Even people who don’t practice Buddhism are 
beginning to understand this to a certain degree. 
There is a movement in our society now to simplify 
our lives. People are choosing to live in much 
smaller houses with a lot less stuff. By doing so they 
consistently notice that there is less stress in their 

lives. If we simplify our lives in other ways, such 
as by refusing to participate in the drama around us 
- by refusing to participate in gossip or by refusing 
to take the bait when someone tries to make us angry 
- we will notice even less stress, less suffering, in 
our lives. This becomes a positive feedback loop 
that encourages us to let go even more. We can then 
see how the Dharma leads to greater happiness and 
peace of mind. 

The Dharma, though still available to us now 
will not always be known in the world. Eventually, 
people will forget the teachings until perhaps only 
some books will remain. Without knowledge of 
the Dharma that lights the path from the darkness 
of suffering into the light of enlightenment, sentient 
beings will be lost in samsara - the cycle of birth, 
old age, sickness, death and rebirth with no 
knowledge of how to escape that cycle. Remember 
that the Buddha is gone and the Dharma is fragile 
and commit to learning as much as you can. Keep 
the light of the Dharma as bright as possible for 
as long as possible. That is our responsibility. In 
each generation, there must be those who take up 
the Dharma full-time. This is why the monastic 
community is so important and why we appreciate 
the support of the lay community so much. We do 
not live this monastic life for ourselves. We live this 
life and work to learn the Dharma so that we can pass 
it on to the next generation. That is the purpose of the 
monastic community - to keep the teachings of the 
Buddha alive generation after generation.

I hope this brief talk has wet your appetite to 
learn more of the Buddha’s teachings. I fi rst came 
to the Buddha’s teachings when I was 12 years old 
and I went for refuge (that is, I became an offi cial 
Buddhist) when I was 17. I have been a monk now 
for 14 years. The reason I have kept pursuing this 
path despite the many obstacles I have encountered 
is that I have seen how the Buddha’s teachings have 
transformed my life and I want to share that with 
others. Please do the same. Learn as much as you can 
and invite your friends to learn with you. If you think 
you might be interested in ordaining, please speak to 
one of the monks or nuns here at Dieu Phap. It is an 
honor to live the life of a monk or nun and we would 
be happy to have you join us.
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Bài nói ngắn này sẽ đưa 
bạn từ bước đầu giáo lý 
Phật Đạo đến Phật Quả. 
Có rất nhiều điều gói 

ghém trong pháp này, nhưng thầy 
tin rằng nó sẽ là một cái nhìn tổng 
quan rõ ràng của đạo pháp. Đối 
với những người đã nghe những 
giáo pháp này trước đây bạn có 
thể nghĩ rằng nhàm chán và bạn 
không cần nghe những lời dạy cơ 
bản này thêm một lần nữa. Câu 
hỏi chúng ta cần phải đặt ra khi 
chúng ta đã nghe lời giảng trước 
đây là, “Chúng ta có hoàn toàn 
làm đúng theo những lời dạy này 
hay không? Chúng ta có sống 
hoàn toàn phù hợp với những 
giáo lý này không?” Câu trả lời 
gần như chắc chắn là không. 
Nếu chúng ta không sống đúng 
theo những giáo lý căn bản này 
là bằng chứng cho thấy chúng ta 
cần phải nghe thêm một lần nữa 
và rồi thêm một lần nữa.

Bài giảng đầu tiên của Đức 
Phật cũng là nền tảng của tất cả 
mọi điều mà Ngài dạy sau đó là 
Tứ Diệu Đế (Bốn Chân Lý Cao 
Thượng). Gọi là “cao thượng” vì 
chúng là những chân lý được hiểu 
ra bởi Đấng Chí Tôn - những ai 
đã đạt được giác ngộ. Bốn chân 
lý đó là:

1: Sự hiện hữu mang tính chất 
không toại ý và đau khổ, được 
gọi là dukkha (khổ). Dukkha có 
từ nguyên là kết nối với các từ 
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ngữ đề cập đến một bánh xe bị 
trật trục của nó hoặc một khúc 
xương bị sai khớp, do đó nó bao 
gồm tất cả mọi cảm giác rằng cái 
gì đó không đúng đắn lắm mang 
toàn khổ đau.

2: Khổ xuất phát từ sự thiếu 
hiểu biết (vô minh/si mê). Vô 
minh này không thực sự là sự 
thiếu hiểu biết mặc dù kiến thức 
Phật Pháp có thể giúp chúng ta 
vượt qua sự thiếu hiểu biết này. 
Ở đây, chúng ta nói về sự thiếu 
hiểu biết mà nó dẫn chúng ta đeo 
đuổi hạnh phúc – thứ hạnh phúc 
lâu dài - trong những sự việc tạm 
thời. Tiền bạc, quyền lực, giới 
tính, lãng mạn, danh vọng, vật 
chất - tất cả những thứ này rất hấp 
dẫn. Dĩ nhiên là chúng ta cần tiền 
để sống, nhưng nếu chúng ta nghĩ 
rằng tiền sẽ giữ cho chúng ta an 
toàn, là chúng ta sai lầm. Nếu bạn 
có tiền bạn phải bảo toàn nó khỏi 
bị trộm mất và chuẩn bị phòng 
khi kinh tế tệ hại và là nguyên 
nhân gây ra căng thẳng. Những 
gì mà người ta tìm thấy khi họ có 
tiền là khả năng của tiền mang lại 
hạnh phúc thì thật là giới hạn. Bạn 
vẫn có thể hãy còn thiếu lòng tự 
trọng, hoặc một người phối ngẫu 
có tính tình xấu xa, hoặc mang 
một căn bệnh, hoặc là rất cô đơn. 
Vì vậy, tuy tiền bạc mang lại một 
số hạnh phúc nào đó, bạn vẫn còn 
bị kẹt trong cái vòng lẩn quẩn là 
đeo đuổi hạnh phúc trong những 

sự việc tạm thời. Khi đó, bạn cứ 
cố bàm giữ lấy thứ hạnh phúc đó 
càng lâu càng tốt.

Một trong vài điều này sẽ 
xảy ra. Chúng ta dành toàn bộ 
cuộc sống của mình đuổi theo 
đuổi những gì mà chúng ta mong 
muốn và không bao giờ đạt được 
nó và vì vậy chúng ta đau khổ. 
Hoặc chúng ta có được những gì 
mà chúng ta mong muốn và thấy 
hạnh phúc khi chúng ta nhận ra 
những điều hay kinh nghiệm này 
không lâu dài và vì vậy chúng 
ta đau khổ. Hoặc chúng ta có 
được những gì mà chúng ta mong 
muốn và khám phá ra rằng nó 
không làm cho chúng ta hạnh 
phúc chút nào. Hoặc chúng ta có 
được những gì mà chúng ta mong 
muốn, chúng ta có được hạnh 
phúc, và sau đó chúng ta là mất đi 
điều đó hoặc kinh nghiệm đó và 
vì vậy chúng ta đau khổ vì sự mất 
mát đó. Thói quen này của nắm 
bắt và bám víu vào những thứ 
như vậy không khác gì với những 
thứ hạnh phúc của người nghiện 
rượu hoặc ma túy. Sự khác biệt 
thực sự duy nhất giữa những 
người mà chúng ta gọi là người 
nghiện và phần còn lại của chúng 
ta là sự nghiện ngập của chúng ta 
lại được xã hội chấp nhận. Mà sự 
đau khổ thì giống như nhau.

Sự vô minh (si mê) này lại còn 
thâm sâu hơn nhiều. Không chỉ là 
những điều mà chúng ta theo đuổi 
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hạnh phúc nhất thời, mà chúng ta 
là như vậy. Trong ý nghĩa này, 
chúng ta lại có cái ngã. Thầy tự 
nhìn vào gương và nhận ra khuôn 
mặt của thầy. Thầy có một cái 
tên và một cá tính. Nhưng khi 
thầy chết, cái tên Huệ Hải biến 
mất. Cái "Tôi" không tái sinh. 
Cái tên Huệ Hải không đi từ đời 
sống này sang đời sống khác. Nói 
cách khác, cái cá tính với cái tên 
Huệ Hải trong đời sống này biến 
mất. Cái tâm thức là nền tảng từ 
sự sống này mở ra giai đoạn cho 
đời sống mới, nhưng mà cái gọi 
là đời sống kế tiếp thực sự là một 
con người hoàn toàn mới. Trong 
ý nghĩa đó, không có cái tự ngã 
vĩnh cửu. Bám vào cái ý tưởng về 
một bản ngã để phải được bảo vệ 
chỉ tạo thêm đau khổ cho chúng 
ta mà thôi.

Vô minh (si mê) là một trong 
ba loại độc (tam độc). Hai cái 
khác phát sinh từ sự thiếu hiểu 
biết tức là sự tham dục và giận dữ. 
Dựa trên ba loại độc này mà con 
người tạo ra nghiệp mà giữ người 
ta trong vòng luân hồi của sinh, 
lão, bệnh, chết và tái sinh. Siêu 
việt qua vô minh là chìa khóa để 
đạt được sự giải thóat khỏi khổ 
đau phiền não. 

3: Bất cứ ai cũng có thể vượt 
qua sự vô minh. Đã có rất nhiều 
người, qua nhiều thế kỷ, đã nói 
Đức Phật dạy rằng phụ nữ trước 
tiên phải được sinh ra làm nam 
giới mới đạt được sự giác ngộ. 
Tuy nhiên, theo truyền thống 
Phật Giáo Nguyên Thủy ở Nam 
và Đông Nam Á có một văn bản 
gọi là Therigatha có nghĩa là 
những Bài Kệ của Lão Ni. Trong 
văn bản này nêu rõ rằng phụ nữ 

bình đẳng với nam giới trong khả 
năng đạt đến giác ngộ. Trong 
kinh Pháp Hoa cũng có câu 
chuyện của cô con gái vua Naga, 
được cho biết là cô ấy trước tiên 
phải được tái sinh nam giới mới 
giác ngộ. Ngay khi đó, khi trải 
qua trọn sự hành đạo rồi giác ngộ 
ngay trước mắt của những người 
nghĩ rằng cô ấy không thể nào 
thực hiện được điều đó. Nếu các 
bạn là con người, các bạn đều có 
thể đạt giác ngộ.

4: Cuối cùng, Đức Phật dạy 
con đường đến giác ngộ là Bát 
Chánh Đạo. Chánh Kiến và 
Chánh Tư Duy thuộc lãnh vực 
của trí tuệ hay Tuệ. Chánh Kiến   
là tin tưởng vào giáo pháp của 
Đức Phật. Đó là niềm tin vào Tứ 
Diệu Đế và nghiệp hay nhân quả. 
Chánh Tư Duy là phải nỗ lực của 
người theo đuổi Phật Pháp thay 
vì mưu cầu sự giàu có và sự nổi 
tiếng, vân vân. Chánh Nghiệp, 
Chánh Ngữ, Chánh Mạng thuộc 
lãnh vực của giới hạnh hay Giới. 
Chánh Nghiệp, hành động chánh 
đáng nghĩa là tránh sát sinh, trộm 
cắp, tà dâm. Chánh Ngữ có nghĩa 
là tránh nói dối, tránh nói đâm 
thọc, tránh nói lời ác độc, tránh 
nói lời nịnh bợ. Chánh Mạng 
nghĩa là tránh sinh sống bằng các 
ngành nghề gây đau khổ, sát hại 
như buôn bán vũ khí. Chánh Tinh 
Tấn có nghĩa là phải cố gắng tiếp 
cận với Phật Pháp một cách quân 
bình. Giống như dây đàn nếu quá 
căng hay quá dùn thì âm thanh 
nghe khủng khiếp. Nếu dây đàn 
vừa phải thì âm thanh nghe êm 
dịu hay ho. Trong cùng cách ấy, 
chúng ta không nên quá khó khăn 
với chính mình hay quá lười biếng 
trong việc thực hành Phật Pháp. 

Nếu chúng ta đánh đúng độ căng 
của dây đàn thì chúng ta mới tiến 
bộ trên bước đường tu đạo. 

Chánh Niệm và Chánh Định 
thuộc lãnh vực của thiền định 
hay Định. Chánh Niệm thực sự 
có nghĩa là hiểu biết và ý thức 
được những lời dạy của Đức Phật 
trong từng khoảnh khắc, ghi nhớ 
chúng để có thể áp dụng chúng 
trong tất cả trong những gì mà 
chúng ta suy nghĩ, phát ngôn, và 
hành động. Chánh Định nói một 
cách cụ thể hơn là thiền định. 
Khi chúng ta ngồi thiền, tâm ta 
sẽ đi lang mang, nên khi nhận 
thấy tâm mình lang mang, chúng 
ta mang nó trở lại. Chúng ta vào 
tập trung trở lại. Khi chúng ta tập 
trung, chúng ta có thể thấy những 
gì đang xảy ra trong tâm trí của 
mình. Chúng ta có thể bắt đầu 
thấy được tâm ta đang nắm bắt và 
bám víu vào những thứ tạm thời 
không chắc thật. Chúng ta có thể 
thấy là chúng ta đang dung túng 
cơn giận của mình và do đó làm 
tăng thêm sự đau khổ của mình. 
Trong đời sống hàng ngày, chúng 
ta thường quá bận rộn phân tâm 
để nhận ra tiến trình này, nhưng 
khi chúng ta lắng đọng tâm tư 
và tiếp tục tập trung hay quán 
sát, chúng ta mới có thể thấy ra 
tiến trình này. Điều này giúp cho 
chúng ta thấy được sự thật trong 
bước đầu kinh nghiệm Phật Pháp 
hơn là chỉ có kiến thức đơn thuần 
của giáo pháp. Học hỏi là quan 
trọng, nhưng áp dụng là điều cần 
thiết để thấy được giá trị của Phật 
Pháp.

Rất dễ dàng để nghe thấy điều 
này, tuy nhiên lại khó mà đem ra 
thực hành. Tại sao? Bởi vì chúng 
ta đã trải qua vô lượng kiếp, trong 
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đó chúng ta đã gieo trồng thói quen 
là nắm bắt và bám víu vào những 
thứ hạnh phúc tạm thời. Tập tính 
xấu này là ăn sâu vào trong chúng 
ta. Chúng ta có thể hiểu biết rằng 
sự giàu có và vật chất không thể 
mang lại hạnh phúc thật sự, tuy 
nhiên chúng ta vẫn cứ đeo đuổi. 
Hãy nhớ cho rằng chúng ta hiện 
có đời sống làm người quý báu hy 
hữu này. Tất nhiên, mọi đời sống 
đều đáng quý, tuy nhiên trong 
Phật Pháp, khi nói về đời người 
quý báu hy hữu là nói về một cái 
gì đó rất cụ thể. Trong khi tất cả 
chúng sinh đều có Phật Tánh - đó 
là, tiềm năng giác ngộ, mà chỉ có 
lòai người mới có thể đạt được 
đầy đủ, hoàn hảo, trọn vẹn, quả 
vị Phật.

Có sáu cõi cơ bản của vòng 
luân hồi - sáu cõi mà chúng sinh 
được sinh ra. Thấp nhất là cõi 
địa ngục. Có địa ngục nóng và 
địa ngục lạnh và địa ngục với vũ 
khí sắc nhọn trong đó chúng ta 
phải chịu đựng khổ đau rất nhiều. 
Nguyên nhân chính cho sự sinh 
vào các cõi địa ngục là ganh ghét 
và nóng giận (sân), do đó chúng 
ta cần phải cẩn trọng mà không 
nuông chiều những cảm xúc 
phiền não. Nếu sự nóng giận hay 
ganh ghét nảy sinh ra trong tâm 
thức của bạn, hãy nhớ rằng người 
mà bạn ghét cũng là một chúng 
sinh đau khổ, ứng xử một cách 
tiêu cực xấu ác do sự thiếu hiểu 
biết (vô minh) của mình. Hãy 
buông bỏ những cảm xúc khó 
chịu của bạn đối với họ và thay 
vào đó bằng tấm lòng từ bi. Làm 
được điều đó thì bạn nhận thấy sự 
tức giận hay ganh ghét phát sinh 
trong tâm trí của bạn sẽ giảm 

thiểu đi rất nhiều nghiệp xấu liên 
quan với sự nóng giận và thù hận.

Cảnh giới kế tiếp là cõi ngạ 
quỷ (quỷ đói). Những chúng sinh 
trong cõi này được mô tả theo 
truyền thống là có cổ dài, miệng 
lỗ kim, và bụng phình to. Họ liên 
tục đói khát. Bất kỳ thực phẩm 
nào mà họ cố gắng tiêu thụ lần 
lượt biến thành kim loại nóng 
chảy hoặc thành tro trong miệng 
và gây cho họ đau khổ lại còn 
đau khổ thêm lên. Nguyên nhân 
chính cho sự tái sinh trong cõi 
ngạ quỷ là sự tham lam.

Cõi thứ ba là cõi động vật 
súc sinh. Điều này bao gồm tất 
cả chúng sinh trên hành tinh này 
mà không phải là người, vì thế tất 
cả mọi giống vật từ cá và các loài 
côn trùng cho đến mèo và ngựa. 
Các nguyên nhân chính cho sự tái 
sinh vào cõi này như một con vật 
là thành kiến và sự tự mãn - bản 
chất ngu dốt, nhưng không thực 
sự là một loại kiến thức học vấn 
của ngu si.

Ba cõi đầu này được gọi là các 
cõi thấp. Ba cõi cao hơn bắt đầu 
với thế giới loài người – cõi người 
của chúng ta. Nguyên nhân chính 
cho sự tái sinh vào cõi người là 
giới đức (Giới). Trên thực tế, sự 
tái sinh trong bất kỳ cõi nào cũng 
là kết quả của sự hỗn hợp của các 
nguyên nhân như là lý do tại sao 
chúng ta nói về một nguyên nhân 
"chính" cho sự tái sinh trong bất 
kỳ cõi giới nào.

Cõi giới kế tiếp là cõi của A 
Tu La hoặc cõi bán-thần. Các vị 
thần trong Đạo Phật được cho là 
có hiện hữu, nhưng họ là những 
chúng sinh chết như bạn và thầy. 

A Tu La được cho là có xu hướng 
về gốc gác của một cây lớn mọc 
lên đến cõi trời nhưng họ không 
có nghiệp tốt để tận hưởng những 
thành quả lao động của mình và 
như vậy đôi khi họ tấn công các 
cõi trời cao hơn. Tất nhiên, nếu 
họ có thiện nghiệp để sinh vào 
cõi trời cao hơn thì họ sẽ có được 
tái sinh vào đó, vì vậy họ luôn 
luôn thất bại. Nguyên nhân chính 
cho sự tái sinh như một A Tu La 
là lòng ganh tị. Nhưng vì đó là 
cõi trời, cho nên chúng sinh sinh 
vào cõi đó cũng có được sự hào 
phóng để họ tận hưởng một cuộc 
sống vật chất thoải mái hơn so 
với cõi người.

Cuối cùng, có cõi cao hơn là 
trời. Các vị trời cao hơn hưởng 
được sự sang trọng nhiều về vật 
chất. Người ta nói rằng họ chỉ 
có cần nghĩ đến những gì mà họ 
muốn và nó sẽ xuất hiện ngay. 
Nguyên nhân chính được tái sinh 
trong các cõi trời là lòng quảng 
đại. Tuy nhiên, chúng ta không 
muốn được tái sinh về cõi đó. Chỉ 
có con người mới có thể đạt được 
giác ngộ. Những chúng sinh trong 
ba cõi thấp hèn bị bao trùm bởi 
quá nhiều đau khổ và si mê, vì vậy 
họ không thể nào học hay thực 
hành Phật Pháp. Chúng sinh trong 
cõi trời thì bị choáng ngợp với sự 
vui sướng và vì vậy, trong khi họ 
có thể thỉnh mời một vị Phật đến 
cõi nước của họ để giảng dạy Phật 
Pháp, tuy nhiên họ không có động 
cơ thúc đẩy để thực hành những 
lời dạy của Đức Phật.

Điều này đưa chúng ta trở về 
với quan niệm về sự sinh ra làm 
người là quý báu hy hữu. Nói 
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chung, con người có khả năng 
để đạt thành giác ngộ, nhưng có 
những hạn chế. Nếu bạn có tất cả 
các sự tự tại thanh thóat và nội 
lực, tức là bạn có được một thân 
người quý báu.

Nếu bạn có sự "tự tại thanh 
thóat" có nghĩa là bạn tránh được 
tám điều kiện không thuận lợi. Đó 
là, bạn tránh được sinh ra trong 
cõi quỷ, ma đói, thú vật súc sinh, 
người man rợ, hay là một vị thần 
sống dai. Bạn cũng có thể tránh 
không mang tà kiến, chẳng hạn 
như coi thường nghiệp là không 
thực có hoặc tiêu diệt kẻ thù của 
bạn sẽ mang lại hạnh phúc. Bạn 
cũng không được sinh ra trong 
thời mà có Phật Pháp. Bạn cũng 
không bị câm điếc.

Điều cuối này có vẻ xa lạ đối 
với đầu óc hiện đại của chúng ta, 
nhưng trong thời Đức Phật, một 
người không thể nói (câm) sẽ 
không có khả năng đặt câu hỏi 
hoặc thảo luận Phật Pháp. Thậm 
chí ngày nay, những người bị 
điếc hoặc câm ở một số nơi trên 
thế giới không nhận được giáo 
dục. Cách đây không lâu, thầy 
có xem một cuốn phim tài liệu 
nói về một cậu bé ở châu Phi bị 
điếc nhưng cậu không được giáo 
dục và được dạy về ngôn ngữ 
bằng dấu hiệu. Cậu đã chán nản 
và ngồi một mình suốt cả ngày. 
Cuối cùng cậu đã có thể đi đến 
được một ngôi trường đặc biệt 
với những trẻ em khiếm thính 
khác, nơi đó cậu đã học ngôn ngữ 
ký hiệu và rồi cậu đã có thể giao 
tiếp với người khác. Sự trầm cảm 
của cậu đã được dỡ bỏ và gia đình 
cậu đã nhìn thấy cậu lần đầu tiên 

mỉm cười. Khả năng giao tiếp là 
chìa khóa để học và thực hành 
Phật Pháp.

Trong khi hiện nay chúng ta 
có các hình thức khác để giao tiếp 
như Brail và máy ghi âm thanh 
cho người mù, ngôn ngữ ký hiệu 
cho người điếc, và chữ viết cho 
người câm, có tất cả các cảm giác 
quan vẫn là một lợi thế lớn. Sử 
dụng lợi thế đó trong đời sống 
này để tìm hiểu Phật Pháp. Bạn 
không biết những gì bạn sẽ được 
sinh ra ở đời sau, do đó, không 
nên lãng phí cơ hội làm người 
quý báu này.

Mười căn tính bẩm sinh cũng 
là một phần của sự sinh làm 
người. Năm căn tính đầu tiên là 
những những điều rèn luyện lấy 
chính mình, còn lại năm điều 
kia là những sự việc đến từ hoàn 
cảnh bên ngoài. Những năm căn 
tính đầu tiên là được sinh ra làm 
người, được sinh ra trong một nơi 
mà người ta có cơ hội tiếp xúc với 
Phật Pháp (xuất phát từ nghiệp 
của chúng ta đã gieo trồng và do 
đó xuất phát tự nơi chúng ta), có 
đầy đủ các giác quan của một con 
người (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, vv ...), 
và không có khuynh hướng mạnh 
mẽ để tạo ra các ác nghiệp nặng 
nề trong cuộc đời này.

Năm điều còn lại là có một vị 
Phật đã xuất hiện trên thế gian, 
mà Đức Phật đã dạy Phật Pháp 
quý giá đó, Phật Pháp vẫn còn 
tiếp cận với chúng ta, có những 
tín đồ và giáo thọ của Phật Pháp 
mà chúng ta có thể tham cứu, 
và có sự hỗ trợ từ người khác để 
chúng ta có thể theo đuổi Phật 
Pháp.

Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni đã xuất hiện trong thế gian 
khoảng 2.600 năm trước đây. Lúc 
đầu Ngài nghĩ rằng Phật Pháp 
thật quá thâm sâu để dạy người 
khác và do đó, Ngài còn chần 
chờ cho đến khi một trong các vị 
thần Hindu khẩn thiết thỉnh cầu 
thì Ngài mới quyết định truyền 
dạy để mang lại lợi ích lớn lao 
cho chúng ta. Phật Pháp mà Ngài 
đã truyền dạy vẫn còn tồn tại cho 
chúng ta, nhưng chúng ta không 
nên quá ỷ lại. Trên thực tế, chúng 
ta được truyền dạy rằng Đức Phật 
đã siêu việt với sống và chết, tuy 
nhiên, Ngài đã thị hiện nhập diệt 
(sự chết) để thức tỉnh mang lại lợi 
ích của các môn đồ. Nếu Ngài ở 
lại trong hình dạng con người, 
Ngài cảm thấy rằng các môn đồ 
sẽ trở nên biếng nhác trong sự tu 
tập, họ nghĩ rằng Ngài sẽ luôn ở 
đó và sẵn sàng giúp họ. Qua sự 
thị hiện cái chết, Ngài đã cho họ 
thấy sự vô thường và thắp lên 
ngọn lửa thúc đẩy các môn đồ 
của Ngài.

Vì vậy, chúng ta hãy trở về 
việc thực hành Phật Pháp. Thầy 
muốn đưa cho bạn một số chỉ 
dẫn ngắn gọn trong thiền mà bạn 
có thể làm, dù chỉ trong một vài 
phút mỗi ngày. Bắt đầu bằng 
cách ngồi trong một tư thế thoải 
mái. Nếu bạn có thể ngồi thật 
thẳng trên một tấm nệm trên sàn 
thì tốt, nhưng một chiếc ghế cũng 
tốt. Không gục đầu mà để cho đôi 
mắt của bạn nhìn xuống sàn nhà 
cách một vài feet phía trước của 
mình. Hãy hít thở sâu để giữ tâm 
bình thản và sau đó cho để sự chú 
tâm trôi nhẹ nhàng trên cơ thể từ 
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đỉnh đầu đến lòng bàn chân rồi 
sau đó từ bàn chân trở lại với đỉnh 
đầu của bạn. Để ý nơi có sự căng 
thẳng và tập trung vào sự giải tỏa 
căng thẳng đó.

Khi có tiến bộ trong sự thực 
hành thiền của mình, bạn có thể 
bắt đầu chỉ đơn giản là ngồi và 
chú ý những gì nảy sinh trong tâm 
trí của mình. Tâm sẽ tha hồ lang 
thang, nhưng trên tất cả là bạn cần 
phải làm là nhận biết rằng tâm đã 
lang thang thì mang nó trở lại. 
Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy tâm trí 
của bạn bám víu như thế nào vào 
những điều hạnh phúc hay hưởng 
thụ của các chương trình truyền 
hình, tiền bạc, tình tiết lãng mạn, 
thấy những người mà bạn không 
thích bị đau khổ vân vân. Sau khi 
nghiên cứu học hỏi giáo lý của 
Đức Phật, bạn sẽ hiểu ra rằng 
những điều này không thể nào 
mang lại hạnh phúc lâu dài và do 
đó không phải là nguồn gốc thực 
sự của hạnh phúc. Điều này sẽ 
giúp cho bạn giảm bớt thói quen 
đeo đuổi những điều đó. Khi bạn 
bắt đầu tháo bỏ thói quen đó, bạn 
sẽ tìm thấy sự bình an hơn trong 
cuộc sống của bạn.

Ngay cả những người không 
theo Đạo Phật nếu bắt đầu hiểu 
ra điều này ở một mức độ nhất 
định. Hiện có phong trào trong xã 
hội của chúng ta ngay bây giờ là 
làm đơn giản hóa cuộc sống của 
chúng ta. Mọi người đang chọn 
lối sống trong những ngôi nhà 
nhỏ hơn nhiều với chỉ một ít thứ 
cần dùng. Bằng cách đó họ luôn 
cảm thấy rằng ít có căng thẳng 
hơn trong cuộc sống của họ. Nếu 
chúng ta đơn giản hóa cuộc sống 

của mình theo những cách khác, 
chẳng hạn như bằng cách từ chối 
tham gia vào các bộ phim truyền 
hình xung quanh chúng ta - bằng 
cách từ chối tham gia vào các 
chuyện trò vô bổ nhảm nhí hoặc 
bằng cách từ chối dính mắc khi 
ai đó cố gắng làm cho chúng ta 
tức giận - chúng ta sẽ nhận thấy ít 
căng thẳng ngay, ít đau khổ hơn, 
trong cuộc sống của mình. Điều 
này trở thành một vòng tái lập sự 
đáp ứng tích cực khuyến khích 
cho chúng ta buông bỏ đi nhiều 
hơn. Khi đó chúng ta mới có thể 
thấy cách mà Phật Pháp dẫn đến 
hạnh phúc lớn hơn và được an 
lành hơn.

Phật Pháp, mặc dù vẫn có sẵn 
đó cho chúng ta bây giờ nhưng sẽ 
không luôn được biết đến trên thế 
gian. Cuối cùng, mọi người rồi sẽ 
quên những lời dạy cho đến khi, 
có lẽ chỉ có một số sách sẽ còn 
lại. Nếu không có kiến   thức về 
Phật Pháp để thắp lên ngọn đèn 
từ bóng tối của khổ đau thành ánh 
sáng của sự giác ngộ, chúng sinh 
sẽ bị cuốn hút trong vòng luân 
hồi - vòng sinh, lão, bệnh, tử và 
tái sinh, không có cách nào để 
thoát khỏi vòng sinh tử đó. Hãy 
nhớ rằng, Đức Phật đã nhập diệt 
và Phật Pháp thì mong manh, cho 
nên chúng ta phải quyết tâm học 
thật nhiều khi có thể. Tiếp giữ 
ngọn đuốc Phật Pháp luôn sáng 
tỏ càng lâu càng tốt. Đó là trách 
nhiệm của chúng ta. Trong mỗi 
thế hệ, phải có những người hiển 
dương Phật Pháp toàn thời gian. 
Đây là lý do tại sao các cộng 
đồng tu sĩ là rất quan trọng và lý 
do tại sao chúng tôi đánh giá cao 

sự hỗ trợ của cộng đồng cư sĩ rất 
nhiều. Chúng tôi không sống đời 
sống tu sĩ này cho chính mình. 
Chúng tôi sống đời sống này và 
làm việc để tìm hiểu Phật Pháp 
để chúng ta có thể truyền đạt nó 
cho các thế hệ tiếp theo. Đó là 
mục đích của các cộng đồng tu sĩ 
– là để gìn giữ những lời dạy của 
Đức Phật sống mãi từ thế hệ này 
sang thế hệ khác.

Thầy hy vọng bài pháp ngắn 
gọn này giúp thấm môi thấm 
giọng các bạn để tìm hiểu học hỏi 
thêm về những lời dạy của Đức 
Phật. Lần đầu tiên thầy đến với 
những lời dạy của Đức Phật khi 
thầy 12 tuổi và thầy đã quy y (có 
nghĩa là, thầy đã trở thành một 
Phật tử chính thức) khi thầy 17. 
Bây giờ thầy đã là một tu sĩ đã 
14 năm. Lý do thầy vẫn theo đuổi 
con đường này bất chấp nhiều trở 
ngại mà thầy đã gặp là thầy đã 
thấy cách dạy của Đức Phật đã 
chuyển hóa cuộc sống của thầy 
và thầy muốn chia sẻ với người 
khác. Các bạn cũng làm như vậy. 
Tìm hiểu càng nhiều càng tốt và 
mời bạn bè của bạn cùng học hỏi 
với các bạn. Nếu bạn nghĩ rằng 
bạn có thể xuất gia, hãy thưa 
chuyện với quý thầy, quý cô ở 
đây Chùa Diệu Pháp. Đó là một 
vinh dự để sống cuộc sống của 
một tu sĩ hay nữ tu và chúng tôi 
sẽ rất vui khi có bạn tham gia 
cùng với chúng tôi. 
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ĐƯỜNG TAM TẠNG

Nhiều vị trong số chúng ta 
ở đây đã đọc truyện Tây 
Du, kể chuyện Đường 

Tam Tạng sang Tây Trúc thỉnh 
kinh, dọc đường gặp bao nhiêu 
nỗi khó khăn cực nhọc, nhưng 
rồi cũng thành công, mang được 
nhiều kinh sách Phật về Trung 
Quốc. Sở dĩ Ngài được như vậy 
là nhờ sự giúp đỡ của các đệ tử 
Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, 
Sa Tăng và Bạch Mã như đã được 
kể trong truyện. Thật ra, Tây Du 
Ký do Ngô Thừa Ân (thế kỷ thứ 
XVI, đời nhà Minh, 1368-1644, 
bên Tàu) tưởng tượng ra mà viết, 
còn cuốn Tây Vực Ký mới là tác 
phẩm do chính ngài Huyền Trang 
viết, sau cuộc du hành kéo dài từ 
năm 629 đến năm 645, hết 17 
năm. Tây Du Ký hấp dẫn hơn vì 
nó chứa đựng nhiều chi tiết ly kỳ, 
huyền ảo, siêu thực do óc tưởng 
tượng của một văn sĩ thông minh 
tạo ra; hơn nữa, đối với ai có kiến 
thức về duy thức học thì lại thấy 
nó mang mật nghĩa về môn học 
khó khăn đó. Muốn biết các chi 
tiết xác thực về chuyến đi thì phải 
coi Tây Vực Ký. Người ta gọi 
ngài Huyền Trang là Đường Tam 
Tạng vì ngài sống vào thời nhà 
Đường (618 - 907) và bản thân 
ngài tinh thông cả ba tạng Kinh, 
Luật, Luận. Người ta cũng gọi 
ngài Huyền Trang là Tam Tạng 
pháp sư, pháp sư nghĩa là vị sư 
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tinh thông cả ba tạng. Pháp sư 
cũng có nghĩa vị sư sở trường về 
giảng Kinh, thuyết Pháp.

Ngài Huyền Trang họ Trần, 
sinh năm 602 tại Lạc Dương, tỉnh 
Hà Nam, Trung Quốc. Bấy giờ 
nhà Tùy còn đang cai trị. Lúc bắt 
đầu đi học thì cũng như đa số sĩ 
tử thời đó, ngài học theo Khổng. 
Nhưng đến năm 13 tuổi, ngài xin 
xuất gia theo Phật. Năm 20 tuổi, 
ngài thọ cụ túc giới và trở thành 
sa di (cụ túc = đầy đủ; cụ túc 
giới nghĩa là giới đầy đủ, tỳ-kheo 
phải giữ đủ 250 điều, tỳ-kheo-ni 
phải giữ đủ 348 điều). Vào lúc 
28 tuổi ngài nguyện đi Tây Trúc 
thỉnh kinh sách Phật để mang về 
Trung Quốc, dịch ra, để truyền 
bá đạo của đức Thế Tôn. Nhưng 
bấy giờ nhà Đường mới lên chưa 

kịp chinh phục các khu vực miền 
Tây, do đó ngài ra đi mà không 
có sắc điệp nghĩa là giấy tờ chính 
thức do nhà vua cấp cho để tiện 
việc đi đường và giới thiệu. Đã 
không cấp giấy tờ, vua Đường 
Thái Tông còn ra lệnh cấm không 
cho ngài khởi hành, các bạn đồng 
hành của ngài đều rút lui, riêng 
mình ngài cương quyết giữ vững 
lời nguyện. Ở cửa ải Ngọc Môn, 
một nhà lữ hành khuyên ngài 
quay lại vì đường đi cực kỳ nguy 
hiểm, nhưng ngài không lùi, ý chí 
sắt đá không hề suy suyển. Hành 
trình phải qua những miền hoang 
vu, sa mạc, cho nên ngài suýt bỏ 
mạng nhiều phen, nhưng do chư 
Phật gia hộ, ngài qua mọi tai nạn. 
Ngài được các quốc vương Tây 
Vực tiếp đãi và giúp đỡ rất tận 

Nguyễn Văn Phú
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tình (Tây Vực, Tây Trúc, Thiên 
Trúc là những tiếng dùng để chỉ 
nước Ấn-Độ, thời xưa nước ấy 
chia làm nhiều nước nhỏ).

Khi còn ở trong nước, ngài rất 
chăm chú nghiên cứu tam tạng. 
Tư chất thông minh tột bậc, ngài 
học rất nhanh và hiểu rất sâu. Khi 
tới Ấn-Độ, ngài học hỏi thêm 
nhiều bộ kinh luận thuộc loại khó 
nhất. Một giảng sư 70 tuổi nói về 
ngài như sau: “Vị sư Trung Hoa 
này thật thông minh sắc sảo và 
không ai trong đại chúng này có 
thể sánh bằng. Trí tuệ của ngài có 
thể tương đương với truyền thống 
của ngài Thế Thân và ngài Vô 
Trước...” Đã là một học giả uyên 
thâm, ngài còn có tài hùng biện 
nữa. Khi ở tu viện nổi tiếng nhất 
là tu viện Nalanda, danh tiếng 
của ngài lan rộng vì ngài đã có 
dịp tranh luận với những người 
ngoại đạo, những nhà sư tiểu thừa 
và ngay cả với các nhà sư đại thừa 
hiểu sai và giảng sai giáo pháp. 
Những người đó nghe ngài thuyết 
xong đều chịu thua. Một người 
ngoại đạo dán giấy ra ngoài cửa, 
thách ai dám bẻ 40 ý kiến của 
mình đã viết ra trên đó; ông ta đã 
nghe ngài lý luận và chịu khuất 
phục. Một nhà sư đại thừa tên 
là Sư Tử Quang (Simhaprabha) 
rất thông Trung Quán Luận và 
Bách Luận, đã công kích và đòi 
bỏ thuyết Du-già. Do được nghe 
lời lý luận của ngài mà sư ấy thất 
thế. Ông ta nhờ bạn đến đấu lý 
trả thù nhưng ông này cảm phục 
ngài, không tranh cãi!

Ở tu viện Nalanda, ngài được 
học chánh pháp nơi vị sư trưởng là 
ngài Giới Hiền (Silabhadra), được 

nghe giảng về Trung Luận, Bách 
Luận, Du Già Sư Địa Luận, Thuận 
Chánh Lý Luận, Nhân Minh Luận, 
Đối Pháp, Tập Lượng vv... Tại 
các nơi mà ngài chỉ trú ngụ ngắn 
hạn, ngài cũng học hỏi được rất 
nhiều, kể cả lý thuyết của nhiều 
bộ phái trong đạo Phật. Sự thông 
minh xuất chúng và ý chí sắt đá 
của ngài là những yếu tố giúp ngài 
thành đạt điều sở cầu tìm hiểu 
Phật pháp. Còn một nguyện nữa 
là thỉnh kinh và dịch kinh.

Trở về Trung Quốc vào năm 
645 với rất nhiều kinh sách chữ 
phạn, ngài được nhà vua tiếp 
kiến. Ngài dọn đến ở chùa Hoằng 
Phước và bắt đầu dịch kinh. Với 
số lượng kinh lớn như vậy, không 
thể nào ngài làm nổi một mình 
cho hết được. 12 vị sư danh tiếng 
tinh thông kinh điển đại thừa và 
tiểu thừa, 9 nhà sư giỏi văn phạm, 
1 nhà sư chuyên về ngữ nguyên 
học và một nhà sư học giả về 
Phạn ngữ cùng với ngài làm việc. 
Nhà vua đích thân thăm hỏi luôn 
luôn về công cuộc dịch kinh và 
ưng thuận cấp thêm nhân lực, 
và nhà vua đã phê vào cuốn Tây 
Vực Ký của ngài soạn, phụng 
theo ý vua.

Ngài dịch khoảng bảy chục 
tác phẩm chia làm hơn 1300 tập, 
thật là vĩ đại! Vì bận dịch và lo 
nhiều việc khác như xây tháp tại 
chùa Từ Ân để chứa kinh, phòng 
cháy, nên sách do ngài trước tác 
không có nhiều. Ta cần chú ý đến 
tính cách bác học của ngài trong 
việc chọn kinh để dịch. Ngài dịch 
kinh sách tiểu thừa, đại thừa. 
Ngài dịch các bộ luận, đặc biệt 
là Duy Thức Luận, Duy Thức là 

lý thuyết của Pháp Tướng Tông 
mà ngài là vị giáo tổ. Ngài không 
quên dịch một số số tác phẩm Mật 
Tông và Tịnh Độ Tông vì đức tin 
của ngài vào hai pháp môn ấy. 
Thật vậy, ngài đã thành tâm niệm 
chú những khi gặp hiểm nguy và 
luôn luôn thoát nạn, ngài cũng có 
ước nguyện tái sinh lên cung trời 
Đâu-Suất để thọ giáo đức Di-Lặc 
về Du Già Sư Địa Luận.

Năm 664, ngài 63 tuổi và mới 
dịch xong bộ Bát Nhã Ba La Mật, 
ngài cảm thấy mệt, vài ngày sau 
ngài viên tịch, vua Đường Cao 
Tông ra lệnh làm quốc táng và 
xây tháp cho ngài tại chùa Từ 
Ân. Thật là một cao tăng đáng 
cho chúng ta khâm phục.

TÂY DU KÝ
Trước đây, khi nói về ngài 

Huyền Trang, tức là Đường Tam 
Tạng, tôi đã thưa rằng Tây Du 
Ký do Ngô Thừa Ân tưởng tượng 
mà viết ra, nhưng có nhiều chi 
tiết ly kỳ và lý thú, nên được biết 
đến nhiều hơn là Tây Vực Ký là 
chuyện thật do chính ngài Huyền 
Trang viết, kể lại chuyến đi Tây 
Trúc thỉnh kinh. Tôi cũng đã thưa 
rằng Tây Du Ký có chỗ mang 
ẩn nghĩa dính líu đến Duy Thức 
Học, môn học làm nền móng cho 
Pháp Tướng Tông mà ngài Huyền 
Trang là giáo tổ. Hôm nay, tôi 
xin nói về mấy chỗ ẩn nghĩa đó.

Con người có tám thức: năm 
thức đầu là nhãn thức, nhĩ thức, 
tị thức, thiệt thức, thân thức, thức 
thứ sáu là ý thức, thức thứ bảy là 
mạt-na-thức và thức thứ tám là 
a-lại-da-thức. Khi con mắt (nhãn 
căn) gặp cái cây chẳng hạn (cái 
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cây gọi là nhãn trần) thì làm nảy 
ra nhãn thức, nhờ nhãn thức ta 
mới biết là cái cây. Khi tai (nhĩ 
căn) gặp tiếng còi chẳng hạn 
(tiếng còi gọi là thanh trần), thì 
hai thứ ấy làm duyên cho nhãn 
thức nảy ra, nhờ nhĩ thức ta mới 
biết là tiếng còi, vv ...

Khi trong ta, có một tư tưởng 
chẳng hạn, thì cơ quan nào coi về 
thứ đó? Thưa rằng đó là giác quan 
thứ sáu vô hình, gọi là ý. Ý vô 
hình, nó “đóng đô” ở nơi vô hình 
gọi là ý căn. Cơ quan Ý gặp một 
tư tưởng thì tư tưởng đó gọi là một 
pháp. Phải có ý thức thì ta mới biết 
đó là một tư tưởng. Ý thức quan 
trọng vì nó tổng hợp năm thức kia, 
có nó thì mới có suy nghĩ, học hỏi, 
lý luận, đặt kế hoạch vv... Nó là 
“công vi thủ, tội vi khôi” (công 
cũng do nó đứng đầu, tội cũng do 
nó đứng thứ nhất). 

Thức thứ bảy là cái gì? Chính 
là cái ý căn. Nó có nhiều tên lắm, 
ta hãy dùng tên mạt- na-thức, nói 
ngắn là mạt-na. Nó là thứ so đo, 
tính toán, quyết định, đáng chú 
ý là nó hay quyết định theo thói 
quen của con người, và đáng chú 
ý nữa là nó chấp ngã nặng nề, cái 
ta do nó mà mạnh. Thế thì nó xấu 
hay sao? Không! Nó bảo vệ cái 
thân mệnh ta, nó nghĩ cách bảo 
vệ cái ta. 

Còn thức thứ tám là cái nào? 
Nó cũng có nhiều tên, ta hãy 
dùng tên a-lại-da, nó là cái kho, 
kho chứa nghiệp do thân khẩu ý 
gây ra và cả nghiệp của các đời 
trước. Các chủng tử (nhân) mà 
người ta gieo vào đó sẽ trổ quả. 
Chính a-lại-da mang cái nghiệp 
vô hình đi luân hồi.

Con heo Trư Bát Giới ham ăn 

ham uống, tượng trưng cho năm 
thức đầu, tiếp xúc với ngoại cảnh 
rồi bị ngoại cảnh chi phối, tham 
lam, cái gì hay, đẹp, tốt cũng 
muốn chiếm về phần mình, tay 
luôn luôn cầm đinh ba sẵn sàng 
quơ mọi thứ cho mình; “hương 
thơm vị ngọt quen mồm mũi, 
tiếng dịu mầu xinh bận mắt tai”; 
khi đã vướng vào sắc, thanh, 
hương, vị, xúc rồi, mà lại không 
có ai chỉ bảo cho con đường giải 
thoát để trở về quê hương thật sự 
của mình là cõi Niết-bàn thì luân 
hồi không biết kiếp nào mới ra 
khỏi: “trôi giạt còn dài đời gió 
bụi, quê hương muôn dặm bóng 
xa khơi” (Trần Thái Tông, bài 
Bốn N úi, trong Khóa Hư Lục, 
bản dịch của Ngô tất Tố).

Con khỉ Tôn Ngộ Không 
do thông minh nhanh nhẹn, làm 
chúa đàn khỉ ở Hoa Quả Sơn, đây 
là tượng trưng cho thức thứ sáu 
tức là ý thức, sự suy xét, sự lý 
luận, sự phán đoán..., nói dễ hiểu 
Tôn Ngộ Không tượng trưng cho 
lý trí. Lý trí này nghĩ phải, nghĩ 
trái đều được, nghĩ trái như là 
phá rối tận Thiên đình, nghĩ phải 
như yểm trợ và bảo vệ sư Huyền 
Trang sang Tây Trúc thỉnh kinh 
Phật. Muốn huấn luyện cho biết 
nghĩ phải thì cần thực hành chánh 
pháp, chệch một chút là hỏng; đó 
là ý nghĩa việc Tôn Ngộ Không 
đội kim cô, nghĩ sai là đau đầu 
ngay. Làm chúa khỉ rồi, một ngày 
kia, Tôn Ngộ Không tức Hầu 
Vương muốn hưởng mãi phúc 
trời tức là muốn bất tử. Một con 
khỉ già chỉ bảo cho biết rằng nên 
tu thành Phật, Thánh thì “sống 
ngang trời đất”.

Sa Tăng thì sao? Sa Tăng 

gánh hành lý, giữ giấy tờ. Giấy tờ 
để làm gì? đó là thẻ căn cước theo 
cách nói ngày nay. Căn cước này 
ghi rõ tên tôi, hành lý này của tôi, 
của thày tôi, của bạn tôi... luôn 
luôn có chữ “tôi”, rõ ràng là nói 
cái “ngã”. Sa Tăng tượng trưng 
cho thức thứ bảy, tức mạt-na, luôn 
luôn chấp ngã. Tu Phật là tiến tới 
chỗ vô ngã, một trong những điều 
cần để chứng ngộ Niết-bàn là đạt 
được tình trạng tâm lý vô ngã. 
Thế thì bỏ cái thân này đi chăng, 
tự tử chăng? Làm thế là điên rồ, 
không có cái thân này thì lấy gì 
mà tu? Thân phải khỏe mạnh, tâm 
phải trong sạch, thân tâm phải đi 
đôi với nhau. Khỏe như Bạch Mã 
mà Đường Tăng cưỡi, thanh tịnh 
như lòng của Đường Tăng. Thân 
khỏe, lòng tịnh, thêm vào ý chí 
tinh tấn, cần cù, nhẫn nại như Sa 
Tăng, thế thì vượt được mọi trở 
ngại trên đường tu hành.

Khi thày trò Đường Tăng gặp 
nạn, bị tiểu yêu bắt nhốt vào túi, 
chỉ có một mình Tôn Ngộ Không 
ở ngoài, chưa nghĩ ta cách gì giải 
cứu thì may sao, gặp được ngài 

LỜI PHẬT DẠY
Thận trọng lời nói,
Kiềm chế ý nghĩ,
Thân không làm ác,
Ba nghiệp thanh tịnh là 
được đạo thánh nhơn.
[Kinh Pháp Cú - 281]

Chiến thắng sinh thù 
oán,
Thất bại chịu khổ đau.
Sống tịch tịnh an lạc,
Bỏ sau mọi thắng bại.
[Kinh Pháp Cú - 201]
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Di-Lặc chỉ mẹo cho tiểu yêu ăn 
dưa cả hột. Nó ăn, hột vào trong 
bụng, trổ thành cây, tiểu yêu chịu 
không thấu nên bị thua vv… Cái 
túi chứa hột, hột lớn lên thành cây, 
ý nghĩa gì đây? Đó là a-lại-da, 
tên khác là tạng thức. Túi chứa 
dụ cho cái kho (tạng = kho), hột 
là chủng tử, chủng tử lớn dần... 
chẳng qua là nhân đang trở thành 
quả, nghiệp đang thành hình. Lại 
nữa, nói tới đức Di-Lặc là nói 
tới Duy Thức, chính ngài đã dạy 
Duy Thức cho hai ngài Vô Trước 
và Thế Thân. Các vị ấy đã xiển 
dương môn Duy Thức Học, ngài 
Huyền Trang rất tinh thông môn 
học đó, đem truyền bá tại Trung 
Quốc nên ngài được coi là giáo tổ 
của Duy Thức Pháp Tướng Tông.

Đường Tăng là một nhân vật 
có thật, còn các nhân vật kia do 
óc tưởng tượng của văn sĩ Ngô 
Thừa Ân tạo ra. Tuy là tưởng 
tượng nhưng đây là một sự tưởng 
tượng có lớp lang, có hệ thống, 
có dựa trên một lý thuyết là Duy 
Thức Học nói riêng và vào Phật 
pháp nói chung. Khi còn ít tuổi, 
chúng ta đã thích thú Tây Du 
Ký. Nay học Phật, thấy rõ nhiều 
chi tiết khéo lồng vào truyện, 
khéo gợi Duy Thức Học và Phật 
Học [thí dụ: có người mách cho 
Tôn Ngộ Không đến tìm Đạo ở 
động Tà Nguyệt Tam Tinh, thì đó 
chẳng qua là chữ tâm ( “một vầng 
trăng khuyết, ba sao giữa trời”, 
cụ Nguyễn Du cũng đã dùng để 
tả chữ tâm) mà tâm lại chính là 
ý niệm cốt lõi nhất mà cũng khó 
hiểu nhất của đạo Phật] chúng 
ta cảm thấy thích thú thêm một 
phần nữa.

Ái Cầm

Qui Gia
Đỗ Mục

Trĩ tử khiên y vấn
Qui gia hà thái trì?
Cộng thùy tranh tuế nguyệt
Doanh đắc mấn như ti!

Về Nhà
Ái Cầm

Trẻ thơ níu áo hỏi thăm ông
Về quê muộn thế xóm làng trông
Cùng ai năm tháng đi tranh sống?
Chỉ lời mái tóc bạc như không!

Trẻ con níu áo hỏi thăm
Ông đi nghìn dặm biệt tăm quê nhà
Tranh cùng ai tháng năm qua
Lợi gì mái tóc tuyết pha não nề.
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Thích Quảng Thanh

Bây giờ và ở đây, trời lành lạnh miên man 
nỗi nhớ vời vợi quê hương đã cho tôi biết 
bao kỷ niệm. Dĩ nhiên kỷ niệm nào cũng 
đẹp vì đã cho tôi chất liệu lớn khôn và 

trưởng thành.
Từng cảm xúc nhẹ nhàng rơi xuống những hạt 

ngọc thơ rơi hóa thể thành những cánh nhạc bay 
bổng trong buổi hoàng hôn vàng vọt. Tôi lắng nghe 
cường điệu xôn xao hài hước ngữ ngôn vụn vỡ. Ôi! 
Văn hóa thời thượng đa chủng cấu trúc đền đài siêu 
thị hoa đăng rực rỡ đãi ngộ nhân sinh. Đâu là nơi 
chốn an bình, đâu là mưa rơi bom đạn?! Bom đạn 
thật hay bom đạn ngôn ngữ đều tai hại dòng tư duy 
sâu lắng.

Rồi cứ thế cánh chim hải âu vẫn tìm về tổ ấm, 
đàn thiên nga vội vã định hướng về phía trời Tây 
mờ nhạt ơ hờ. những cụm mây cũng trườn mình 
phiêu bồng thách thức tuyết Đông. Những đóa hoa 
Lan chuyển mình nở nụ cười mơn mởn chan chứa 
hy vọng chào đón nàng Xuân Quý Tỵ. Thứ gì có, 
cái gì không hổn độn hay thanh cao phơi bày trên 
phố thị nguy nga lấp lánh sắc màu quyến rũ khách 
bộ hành.

Bên hiên góc phố ấy có kẻ đợi chờ một người 
nhủ lòng thi ân độ lượng chia sẻ chút tình thương và 
cứ thế nỗi buồn xao xuyến, những hạt thơ lưu luyến 
bồng bềnh. Ai bước tới, ai dừng chân ngao ngán; lối 

quay về một cõi mông mênh. Từ cảm xúc nâng cao 
hương vị, chút tình nhỏ xuống thành thơ. Thơ vẫn 
thở suối nguồn man mác, bàn tay nào vun xới ước 
mơ. Đẹp lắm một tấm lòng trắc ẩn vị tha.

Dù cho hoàn cảnh có ra sao nàng Xuân vẫn cứ 
về mang cả tập tục truyền thống đáng yêu. Người 
Việt Nam rất trân quý truyền thống cổ xưa, truyền 
thống ấy kết nối chiều dài lịch sử cho từng thế hệ 
trưởng thành và nhìn nhau hứa hẹn. Ở đâu đó dư âm 
vẫn còn bàng bạc lung linh lay động cây lá chốn am 
thiền. Hương Xuân Quý Tỵ dường như có gì đặc 
biệt hiến tặng lúc giao thừa. Những ước mơ thầm 
kín ai mà chẳng có. Nhưng một khi đong đầy nên 
mở rộng vòng tay. Ai cũng thế, hơn nhau ở một 
tấm lòng dũng cảm, hãy nhìn đời bằng ánh mắt yêu 
thương. những ai gàu tưởng tượng đều nghĩ rằng 
Xuân này sẽ dược sung mãn phước lộc vô biên.

Ánh trăng treo đỉnh trời Quý Tỵ
Hương mùa Xuân huyền diệu bay đi
Ngàn mây trắng bồng bềnh giao cảm
Cánh hoa Xuân khoe sắc tường vi
 
Ánh trăng treo lơ lững trời Tây
Anh đợi chờ Xuân đến hôm nay
Ai bỡ ngỡ thiên thần đã đến
Vòng tay anh nối kết vòng tay
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Từng cảm xúc khai thông tâm thức
Anh vẫn yêu màu nắng huy hoàng
Bao kỳ vọng trên đồi hoang phế
Thiên Thu ơi! Chứng tích vẫn còn
 
Ánh trăng treo thiền vị sắc hương
Tâm cảm thông ai những đo lường
Xuân truyền thống đã về với bạn
Một tấm lòng tràn ngập yêu thương
 
Ánh trăng treo phố thị lung linh
Ai khát khao một chút ân tình
Đỉnh chân lý thanh bình thơ mộng
Hoa mỉm cười mỗi lúc bình minh
 
Bài thơ trên đây tạm đủ minh họa một góc độ 

thiên tư minh triết thiền vị, những bước chân bôn 
ba khai phóng hay từng bước chân sâu lắng trầm tư 
mặc tưởng một lối đi về giữa mùa Xuân. Lữ khách 
chùng vai hay vươn vai cũng thế, lòng thành thật 
vẫn hơn khi đối diện với cuộc đời. Những sắc hương 
mà Xuân đã hiến tặng từ nghìn xưa và cho đến 
nghìn sau vẫn như thế. Nghĩa là ai có phước đức thì 
thừa hưởng sự đãi ngộ của thiên nhiên và con người 
để xây dựng một lý tưởng đẹp. Nếu chẳng may 
phải chấp nhận sự phũ phàng nào đó, âu cũng là cái 
nghiệp tuần hoàn trên dòng sinh tử. Nhưng cho dù 
có ra sao những cánh hoa Xuân vẫn đẹp tuyệt vời! 
Những cánh hoa Xuân trang trải niềm hạnh phúc 
trên từng mỗi nụ cười đượm nét ưu tư. Cánh hoa 
Xuân cùng cánh nhạc phiêu bồng.

Người ta bảo rằng quê hương là tất cả nếu ai đó 
không có quê hương thì không thể khôn lớn thành 
người! Nhưng không quên nhắc nhớ. Những kẻ bán 
đứng quê hương cho giặc Tàu Cộng thì làm sao 
đây?! Những kẻ “hèn với giặc ác với dân” có một 
tòa án nào trừng phạt họ không? Tòa án lương tâm 
đúng thế.

Biến cố lịch sử đã phơi bày quá nhiều chứng 
tích, tuy nhiên lòng người chưa đủ tỉnh thức để thấu 
rõ những gì được gọi là “Nỗi đau lịch sử”. Quả tình 
là thế, những người có lòng vì tổ quốc ít hơn những 
kẻ vong thân bán nước cầu vinh, do vậy xã hội cứ 
đảo điên bởi lòng hận thù thiếu trách nhiệm cho nên 
sự phá sản không thể nào chấm dứt như những gì 

đã hứa hẹn. Người ta có thể phối kiểm sự bao dung 
không thể hàng phục cá tính độc ác làm băng hoại 
những gì tốt đẹp. Bao nhiêu phương thức hành sử để 
khôi phục niềm tin tôn giáo và đời sống có văn hóa, 
đã được gì vô vàn khó khăn! Khi ai đó trở thành 
người thụ động thầm lặng có một lý do rất chính 
đáng. thử hỏi làm thế nào để danh dự không bị tổn 
thương bởi thái độ của những kẻ bất lương đầy mưu 
trí độc ác? Người ta bảo ác thú chỉ cần một con mồi 
dùng làm bữa ăn đủ no, nhưng ác tâm của con người 
quá ư khiếp đảm, kinh hoàng!

Nhưng cho dù có ra sao giá trị tinh thần vẫn tồn 
tại để đáp ứng những nhu cầu thánh thiện của lương 
tâm. Một khi giá trị lương tâm không còn, thật là 
bất hạnh cho cả địa cầu này. Cá tính a dua chắc hẳn 
là xấu, song tâm địa kẻ bất lương chỉ có trời xử tội 
mới công bằng.

Ai rồi cũng có giây phút gậm nhấm lương tâm 
phải hay trái. Chúng ta chỉ hy vọng lẽ phải thắng 
tàn bạo độc ác cho dù bất cứ hoàn cảnh nào. Sách 
có câu: “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo” Nghĩa 
là thiện hay ác đều có quả báo, tuy nhiên nói một 
cách phân tích cái nhân của quả thiện bao giờ cũng 
tốt hơn quả ác. Đã làm ác mà còn thách thức thánh, 
thần, ma quỷ hậu quả khó lường bạn ạ! Người đời 
thường nhắc đến bộ mặt phơi bày chân tướng là để 
chỉ kẻ bất lương thủ đoạn. Những gì tốt đẹp đạo 
đức thường được tán dương bằng sự khả kính, khả 
ái chân tình.

Không khí Xuân đang rạt rào như lòng người 
nô nức ước mơ. Ai rồi cũng có ước mơ rất đẹp khi 
ngày Xuân đến. Những nổ lực sẵn sàng “Nghinh 
tân, tống cựu” hầu như nhà nào cũng có đủ tư thế. 
Cho dù có khác tín ngưỡng, nhưng ý thức hên xui 
không thể loại trừ khỏi tập tục cố hữu. thế thì tập tục 
đã trải dài, trải rộng đến mấy nghìn năm không dễ 
phai mờ theo xu hướng thời thượng.

Nói đến Xuân truyền thống, người Việt Nam 
lưu vong không có mai vàng trưng bày đón giao 
thừa. Dĩ nhiên thiếu vắng biểu tượng đặc sắc được 
xem là ‘Quốc Hoa Việt Nam”. Lịch sử đã có gần 
5000 năm văn hiến, nhưng không biết hoa Mai có 
từ bao giờ trên rừng núi Việt Nam? Để rồi từ đó về 
với phố phường làng xóm trở thành kỹ nghệ trồng 
mai bán hoa.
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Tết, chợ hoa Xuân ở tại Việt Nam không thể 
thiếu Mai vàng. Đúng thế, mai loài hoa quý phái 
được người Việt Nam ưa thích trang trí hoa trong ba 
ngày Tết Nguyên Đán. Mai có năng lực quyến rũ thị 
hiếu khách “Đạp tuyết tầm Xuân”. Hầu như người 
Việt Nam ai ai cũng cần cành mai để trưng bày thử 
thời vận trong ngày đầu năm. Những cánh mai vàng 
thật là tuyệt đẹp! khi nhắc đến nàng thơ-đài cát lung 
linh huyền diệu. Nơi sảnh đường nào đó có vị trí 
trang trọng của cội mai vàng sẽ đẹp hẳn lên như loại 
quốc sắc tiêu biểu của cảm xúc. Mai của rừng núi 
hay mai đồng bằng là loài hoa quý phái trong ánh 
mắt của người Việt Nam.

Tết ở Cali, chợ hoa Xuân khó tìm thấy bóng Mai 
Việt Nam. Hoa Mai Việt nam không thích ứng được 
khí hậu California, do vậy những ai thích chơi mai 
trong ngày Tết khó đạt được ước mơ.

Khi còn ở Việt Nam, tôi không những nghiên 
cứu đặc tính của loài mai vàng, mà còn thường dùng 
trong khi thực hiện trường phái cắm hoa. Vâng! 
Đúng thế tôi dạy chuyên nghiệp về nghệ thuật cắm 
hoa đã nhiều thập niên từ khi còn ở Việt Nam cho 
đến sang Hoa Kỳ. Cali khí hậu tốt, nhưng không đủ 
năng lực đãi ngộ mai vàng Việt Nam.

Nói đến mai vàng, trong làng thi ca từ cổ đến 
kim có nhiều giai thoại rất ư thú vị! Nghĩa là khi 
nói đến hoa mai duy nhất mỗi năm có một lần nở 
vào dịp Tết nguyên Đán. Thi ca Việt Nam tàng trữ 
nhiều, thật nhiều hương sắc bông hoa mai.

“Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai”

Thiền sư Mãn Giác

Người xưa cổ dư âm vẫn còn sinh động mỗi lúc 
Xuân về. Những khát vọng cho quê hương người 
người được no cơm ấm áo và hưởng quyền bình 
đẳng đầy đủ cho dù hoàn cảnh có ra sao. Những 
thứ quyền lực được áp đặt không mang tính lương 
thiện rồi cũng sẽ bị đào thải và đẩy ra biển khơi với 
bao nhiêu mộng mỵ mơ hồ. Ấn tượng nào còn lại 
chung quanh đền đài tư tưởng anh minh. Tôi thích 
anh ngạo nghễ như cánh chim trời tung cánh lướt 
gió hiên ngang, đừng như kẻ hèn thụ hưởng nhung 
lụa một đời thụ động.

Thà bỏ lại bên đời gịọt nắng
Còn hơn mang nỗi nhớ bâng khuâng
Chiều Xuân ấy khi tôi còn trẻ
Cội mai vàng tuyệt đẹp khôn ngần
  
Tôi chăm sóc mai vàng trân quý
Mùa Xuân về thỏ thẻ ngữ ngôn
Tờ bạc mới Mẹ cho thơm quá
Mẹ đâu rồi tôi đã lớn khôn
Nỗi cảm xúc trào dâng sóng biển
Nhạc vu vơ khơi dậy tiếc thương
Lòng khắc kỷ nụ cười Xuân thắm
Bài hát nào trào phúng văn chương
 
Tôi trở lại phương trời viễn mộng
Tìm cội mai nay đã già nua
Tảng đá núi tuổi đời thêm lớn
Mai đợi chờ diện kiến ông vua
 
Thảo am nhỏ ôm mây trời ngủ
Như hững hờ mặc kiếp thời gian
Trăng đứng đó mơ màng con suối
Trời mênh mang, lòng cũng thênh thang
 
Vâng! Tôi minh họa một chút gì siêu cảm, thức 

và tâm huyền diệu lạ lùng! Tôi chiêm ngưỡng với 
lòng cung kính, cả không gian sương trắng lạnh 
lùng. Gió Xuân lay động những cánh nhạc buồn, 
thực tại nụ cười bông hoa viên mãn. Vẻ đẹp nào ung 
dung liễu ngộ bên mái hiên chùa đượm thắm tình 
quê hương. Nén hương lòng khói quyện lung linh 
mấy từng không ấy. Cảm ứng trùng phùng hạnh 
phúc nở hoa. 

Hãy như nàng Xuân nét mặt hài hòa, hãy như 
nàng Xuân nụ cười e ấp, hãy như nàng Xuân đẹp 
như trang thơ, hãy như nàng Xuân tha thướt yêu 
kiều, hãy như nàng Xuân quý phái thanh cao, hãy 
như nàng Xuân âm điệu ngọt ngào. Từng hơi thở 
hòa cùng vũ trụ. Xuân là thơ, thơ cũng là Xuân. Vũ 
trụ mênh mông, mặt đất bao la, lòng người vô hạn, 
hoa Xuân rạng rỡ nụ cười!
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Gần đây, một công ty tại Mỹ 
vừa thông báo đã thành 
công trong việc tạo phôi 

người nhân bản đầu tiên (human 
cloning). Với thành công này 
người ta hy vọng đi một bước dài 
trong việc tạo các tế bào gốc của 
con người.

Công ty nọ cho hay, họ chỉ 
muốn sử dụng thành tựu này để 
chữa bệnh chứ không nhằm mục 
đích tạo nên một con người được 
nhân bản. Sau khi tin này được 
thông báo, một loạt thành tựu 
tương tự cũng được công bố, chủ 
yếu cũng nhắm đến việc chữa 
bệnh cho con người. Dù thế, mọi 
nơi trên thế giới đều lên tiếng 
phản đối, cho rằng việc tạo phôi 
người nhân bản là đi ngược lại 
“các nguyên tắc đạo đức”, dù chỉ 
sử dụng nó vì những lý do nhân 
đạo. Người ta tin rằng, không 
sớm thì muộn, con người nhân 
bản thông qua kỹ thuật sinh sản 
vô tính sẽ hình thành.

Trong lịch sử khoa học, hầu 
như chưa có một bước đột phá 
nào gây nhiều phản ứng và tranh 
cãi như sự việc này. Nhiều người 
nghĩ ngay đến một viễn cảnh 
“rùng rợn”, trong đó con người 
được chế tạo như những món 
hàng giống hệt nhau chạy ra từ 
một băng chuyền công nghiệp. 
Ngược lại cũng có nhiều người 
vội nghĩ tới tự nhân bản chính 
mình để sống đời này qua kiếp 

SINH SẢN VÔ TÍNH VÀ ĐẠO PHẬT
Nguyễn Tường Bách

Bìa sách Sinh sản vô tính.

khác. Có kẻ thành tâm nghĩ tới 
khả năng sao chép những thiên 
tài của loài người để họ tiếp tục 
phục vụ cho nhân loại hàng trăm 
năm sau đó. Cũng có người chủ 
trương nhân bản con người chỉ để 
có một “kho” lưu chứa phụ tùng 
thay thế tim óc và các bộ phận, 
một khi chúng bị tai nạn hay 
bệnh tật hủy phá.

Tất cả những điều kể trên 
không còn là chuyện khoa học 
giả tưởng trong thế kỷ 21 của 
chúng ta. Những điều đó có lẽ 
sẽ dần dần được thực hiện, chính 
thức hay không chính thức. Lý do 
giản đơn là lĩnh vực sinh học này 
quá hấp dẫn, kích thích đầu óc 
con người vốn say mê nghiên cứu 
những điều mới mẻ. Ngoài ra nó 
sẽ mang nguồn lợi tài chánh vô 
tận cho những kẻ đi tiên phong và 
đây sẽ là động lực chủ chốt.

Ngành sinh học của thế kỷ 21 
đang đứng trước một quá trình 

phát triển kỳ diệu. Trong thế kỷ 
20, ngành vật lý cũng có một giai 
đoạn tương tự. Với sự phát hiện 
của thuyết tương đối trong những 
năm đầu và thuyết lượng tử trong 
khoảng những năm 30, thế kỷ 
20 đã làm một cuộc cách mạng 
trong ngành vật lý, đã thống nhất 
nhiều khái niệm tưởng chừng như 
độc lập với nhau, để đưa vật lý 
của thế kỷ thứ 19 từ một mức 
độ “trung bình” của con người 
đến mức bao quát, gồm chứa cả 
những thế giới cực nhỏ của các 
hạt cơ bản đến những phạm vi 
cực đại của các thiên hà. Quan 
trọng nhất là nền vật lý hiện đại 
đã đưa thẳng con người đi đến 
cửa ngõ của triết học, trong đó 
nhiều nhà vật lý khẳng định thế 
giới vật chất dường như không 
phải là một đối tượng “độc lập tự 
nó” mà là sự cảm nhận của con 
người về một thực tại khác. Thế 
giới vật chất chỉ là dạng xuất hiện 
của thực tại đó trong ý thức quán 
chiếu của con người. Vì lẽ đó, sự 
phát triển của ngành vật lý trong 
thế kỷ 21 sẽ mang nhiều tính chất 
“tâm linh” mà sự đồng qui của nó 
với triết học phương Đông, nhất 
là với Phật giáo, đã được nhiều 
người thừa nhận [1].

Khi những đối tượng nghiên 
cứu thuộc phạm vi “vô sinh” như 
vật chất mà đã dẫn đến những vấn 
đề thuộc về vai trò của “ý thức” 
thì ta có thể dễ dàng nhận thấy 
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ngành sinh học còn đặt những 
câu hỏi thiết thân hơn nữa với 
triết học. Sự sống do đâu mà có, 
con người từ đâu sinh ra và sẽ đi 
về đâu - đó là những câu hỏi xưa 
nay của nhân loại trong triết học 
và ngày nay bỗng nhiên trở thành 
then chốt trong sinh học. Sự khám 
phá ra bộ gen người (Genom) 
hứa hẹn một điều rất thú vị. Với 
Genom, người ta nghĩ rằng đã tìm 
ra được tất cả những chữ cái và sẽ 
đọc được cuốn sách về sự sống, 
được viết nên bằng những chữ 
cái đó. Nhiều người vội cho rằng 
Genom là nguồn gốc của sự sống 
cũng như các hạt cơ bản là nguồn 
gốc của mọi vật chất trong ngành 
vật lý của thế kỷ trước. Thế nhưng 
nếu trong ngành vật lý đã có một 
sự bừng tỉnh lớn lao rằng, hạt cơ 
bản xem ra cũng chỉ là dạng xuất 
hiện của một thực tại khác, chúng 
xuất hiện tùy theo cách quan sát 
của con người, thì trong ngành 
sinh vật người ta chưa biết Genom 
là nguồn gốc của mọi sự sống hay 
bản thân Genom cũng chỉ là dấu 
vết của một thực tại khác. Thế kỷ 
21 có lẽ sẽ trả lời câu hỏi đó và 
nhiều nền triết học phương Đông 
có thể có những giải đáp quan 
trọng.

Một hệ quả của sự thành tựu 
trong ngành sinh vật hiện nay là 
khả năng nhân bản của con người 
bằng cách sử dụng gen người, 
cho nó tự phân chia, không cần 
đến sự thụ tinh thông thường. Đó 
là lý do mà sự sinh sản đó được 
mệnh danh là “vô tính”. Mặc dù 
hiện nay người ta chỉ nhân bản 
các động vật như bò, trừu nhưng 
khả năng nhân bản con người là 
hầu như chắc chắn trong tương 

lai không xa. Câu hỏi đầu tiên 
và then chốt được đặt ra là, con 
người được nhân bản đó là “ai”, 
nó là một hay khác với con người 
“bản chính”. Người ta phải đối 
xử thế nào, nếu một ngày nọ có 
một Hitler đi dạo trên đường phố 
Paris?

Không phải chỉ hình ảnh 
Hitler mới làm ta thấy “rùng rợn” 
mà chỉ hình dung về một con 
người bình thường thứ hai giống 
như bản chính như hai giọt nước 
đủ gây hãi hùng trong chúng ta. 
Tôn Hành Giả thổi sợi lông biến 
thành hàng ngàn con khỉ khác 
chỉ gây thú vị trong Tây Du Ký 
của Ngô Thừa Ân nhưng tốt hơn 
nó nên dừng tại đó. Vì lẽ đó mà 
nhiều nơi trên thế giới đều chống 
lại chuyện nhân bản con người. 
Thế nhưng ngoài sự sợ hãi chung 
chung, có hai loại tư tưởng chính 
trong việc phản đối. Một là, tư 
tưởng thần học cho rằng chỉ có 
Thượng Đế hay Chúa mới làm 
chủ được sự sống, con người 
không được phép giành lấy quyền 
sáng tạo sự sống của Chúa. Hai 
là, tư tưởng duy vật cho rằng, con 
người nhân bản là một, là đồng 
nhất với con người bản chính, vì 
tâm thức là sản phẩm của cơ thể. 
Có kẻ trong giới đó cho rằng cơ 
thể “tiết” ra tâm thức cũng như 
não tiết ra tư tưởng, như gan tiết 
ra mật. Vì thế tâm thức con người 
bản sao sẽ là một với con người 
bản chính. Đáng sợ thay! Vì thế 
mà nếu có nhân bản thì không ai 
sáng tạo Hitler cho mang họa mà 
người ta sẽ tạo ra một Einstein 
để mọi người được nhờ. Cũng vì 
nghĩ thế mà nhiều người muốn 
nhân bản chính mình vì “mình” 

sẽ được sống ngàn năm.
Con người nhân bản là “ai”? 

Đó là một câu hỏi không đơn 
giản. Người viết bài này tự tìm 
cách trả lời bằng cách lục lại kinh 
sách của thánh nhân và biết trước 
rằng vấn đề này có lẽ sẽ không 
bao giờ có một lời giải chung 
quyết.

- Này A Nan, ta đã nói, có 
Thức mới có Danh Sắc. Nói như 
thế tức là: nếu Thức không lọt vào 
lòng mẹ, thì trong bụng người mẹ 
đó có Danh Sắc sinh ra chăng?

-Bạch Thế Tôn, không. 
(Trường Bộ Kinh, 15).

“Danh Sắc” là từ chỉ chung 
là hai yếu tố tâm lý và vật lý mà 
nếu nói chi tiết chính là ngũ uẩn. 
Danh Sắc là yếu tố thứ tư trong 
mười hai nhân duyên và do yếu 
tố thứ ba, Thức, sinh ra. Không 
có Thức thì không có Danh Sắc. 
Một bào thai muốn thành hình thì 
phải cần “tinh cha huyết mẹ” làm 
cơ sở vật chất và một Thức sẵn 
sàng tham dự vào đời sống tương 
lai.

“Cha mẹ giao hợp với nhau 
và người mẹ đã đến thời, nhưng 
nếu không có một thức sẵn sàng 
gia nhập thì không có thai nhi” 

(Trung Bộ Kinh, 38).
Như thế tinh cha huyết mẹ 

chỉ là cái khung vật chất để Thức 
có thể nương tựa. Còn Thức nào 
sẽ “tham dự” vào đó và tại sao nó 
tham dự là một vấn đề nằm ngoài 
khả năng suy luận của người 
bình thường. Thế thì thai nhi là 
“ai”? Ta có thể hiểu một cách sơ 
sài Thức đó là một nguồn năng 
lực có tính cá thể và có đủ “nhân 
duyên” với cha mẹ để “đợi” thời 
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điểm đó mà tham gia vào và trở 
thành thai nhi. Điều quan trọng 
nhất có lẽ là giữa nghiệp lực của 
cha mẹ và của Thức phải có một 
mối quan hệ rất sâu xa vì Thức sẽ 
lấy máu mủ của cha mẹ làm cơ 
thể của mình và lớn lên trong môi 
trường sống do cha mẹ tạo ra.

Vì lẽ đó mà trong quan điểm 
của đạo Phật, việc sinh con đẻ 
cái là một quá trình kỳ diệu của 
nghiệp lực. Đó không hề là một 
chuyện tầm thường, càng không 
phải là một điều tình cờ, kết quả 
vô ý thức của hành động tính dục. 
Thai nhi không phải do cha mẹ 
sinh ra mà thông qua cha mẹ để 
đến với thế giới con người. Thai 
nhi không phải là một tờ giấy 
trắng để cha mẹ có thể vẽ lên đó 
những gì mình muốn mà nó đã 
mang kinh nghiệm và năng lực 
của một quá khứ vô thủy. Vì thế 
con cái có thể “già giặn” hơn cha 
mẹ rất nhiều. Nó cần tinh huyết 
và sự nuôi dưỡng của cha mẹ vì 
giữa ba con người đó có một mối 
liên hệ về nghiệp mà thường cả 
ba đều không biết và chỉ có thánh 
nhân như Phật mới thấy rõ.

Trong kinh sách đạo Phật, 
nhất là trong “Tử thư Tây 
Tạng”[2], ta còn tìm thấy những 
mô tả cảnh tượng lúc Thức bị 
nghiệp lực lôi kéo vào bụng mẹ 
và những gì mà nó cảm nhận 
trong lúc Thức gia nhập vào thân 
thể thai nhi. Thế nhưng những 
điều này không phải là đối tượng 
của bài này. Điều cần xác nhận 
nơi đây là, một thai nhi chỉ thành 
hình khi có Thức gia nhập và máu 
huyết của cha mẹ chỉ là phần sắc 
thể của sinh vật.

Xuất phát từ điều đó, ta hãy 
thử xét điều gì xảy ra khi phôi 
người nhân bản hình thành và nếu 
tế bào tí hon đó phát triển thành 
người thật thì nó có quan hệ thế 
nào với con người bản chính. Như 
đã nói ở trên, sự hình thành thai 
nhi trong điều kiện bình thường 
vốn đã hết sức kỳ diệu và cơ chế 
đích thực của nó nằm ngoài khả 
năng tư duy của chúng ta. Vì thế 
dùng tư duy để tìm hiểu quá trình 
của sự nhân bản con người ‒ một 
vấn đề hoàn toàn mới mà kinh 
sách chưa hề đề cập đến - lại càng 
là một điều bất khả. Bài này chỉ 
có chút hy vọng tìm hiểu vài khía 
cạnh thuộc về phạm vi suy luận 
của câu hỏi lớn này.

Trước hết có lẽ cần quan niệm 
rằng, động tác của nhà sinh vật 
khi đưa gen người vào một trứng 
có thể được xem là hành động 
“tạo cơ sở vật chất” cho một sinh 
vật. Dù đây là thành tựu to lớn 
của ngành sinh vật nhưng về ý 
nghĩa thì đây “chỉ” là hành động 
thay tinh cha huyết mẹ của thai 
nhi thông thường bằng một gen 
người có sẵn. Thế nhưng, muốn 
nó trở thành sinh vật - dù đó là thú 
vật, phôi người để trở thành các 
tế bào chuyên môn hay thậm chí 
thành một con người bản sao - thì 
ngoài các điều kiện môi trường 
của phòng thí nghiệm, nhất thiết 
phải có một Thức “chịu” tham 
gia. Nếu dùng từ “nhân duyên” 
để soi sáng thì “duyên” là các 
điều kiện và khả năng kỹ thuật 
của nhà sinh vật, còn “nhân” 
chính là một Thức sẵn sàng gia 
nhập. Nơi đây khả năng lý luận 
của chúng ta đã bị chận đứng vì 

không ai biết rõ Thức tái sinh nơi 
đây là gì, nhưng xem ra không 
phải dễ tìm được một Thức như 
thế vì chỉ sáng tạo con cừu Dolly 
thôi mà người ta phải thử gần 300 
lần nhân bản. Người ta cho rằng 
xác suất để thành hình một con 
người nhân bản sẽ khó hơn gấp 
bội lần, thai nhi sẽ sớm chết trong 
bụng mẹ.

Từ một góc nhìn khác, kinh 
sách đạo Phật cho ta biết rằng, 
nghiệp lực của Thức tái sinh sẽ 
“lựa chọn” cha mẹ và hoàn cảnh 
sống, từ đó mà chịu hay không 
chịu tham gia vào một “cơ sở vật 
chất” ‒ tức là tinh cha huyết mẹ 
trong trường hợp thông thường 
và gen người được cấy vào trứng 
trong trường hợp nhân bản. Mặt 
khác, Thức, tức là năng lực sống 
mang tính cá thể, vốn tràn đầy 
trong đại thiên thế giới, nên ở đâu 
cũng có sự sống xuất hiện, nơi 
nào có điều kiện sống là có sinh 
vật. Đạo Phật quan niệm mỗi cấp 
bực của sự sống đều mang một 
Thức tương ứng: cấp vi trùng vi 
khuẩn cũng có Thức của nó, cũng 
như mỗi tế bào, mỗi mô sinh 
vật cũng thế, cho đến thú vật và 
con người, đến các loài khác mà 
con người không thể trông thấy. 
Vì thế mà sinh vật có thiên hình 
vạn trạng, được sinh ra trong 
bốn cách, loài sinh con, loài sinh 
trứng, loài sinh trong chỗ ẩm ướt 
và loài hóa sinh.

Như thế thì ta không lấy làm 
lạ nếu có những sinh vật sẽ phát 
sinh từ phép nhân bản, dù sinh 
vật đó là loài thú hay chỉ những tế 
bào có tính chuyên môn mà con 
người hiện đang hy vọng dùng 
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để chữa bệnh. Và nếu ngày nào 
đó có cả một con người hẳn hoi 
sinh ra từ sự nhân bản thì ngoài 
cái rùng mình sợ hãi ban đầu, 
ta cần xem đó là một con người 
bình thường như chúng ta. Đó 
là một người mà tinh cha huyết 
mẹ đã được thay bằng bộ gen của 
người bản chính và, đây là điều 
quan trọng nhất, đã có một Thức 
tái sinh tham gia vào sự sáng 
tạo này, cũng như một Thức đã 
gia nhập vào bụng mẹ lúc tượng 
hình thai nhi. Thế nên, người trả 
lời được thai nhi là “ai” thì sẽ trả 
lời được con người nhân bản là 
ai. Hai câu hỏi đó chỉ là một và 
trong chúng ta xem ra ít có người 
biết câu giải đáp.

Con người bản sao sẽ rất 
giống với con người bản chính 
vì cùng một bộ gen, nhưng tâm 
thức người đó không phải là tâm 
thức của con người bản chính. 
Nó cũng có một quá khứ xa xôi 
riêng biệt của nó với tất cả những 
năng lực và kinh nghiệm mang 
theo. Thế nhưng giữa nó và con 
người bản chính hẳn phải có một 
nghiệp lực vô cùng kỳ lạ vì nó 
sẽ giống với người đó một cách 
khủng khiếp, giống hơn hẳn hai 
trẻ sinh đôi cùng một trứng. Giữa 
hai con người, nơi đây ta tạm gọi 
là bản sao và bản chính, phải có 
một mối liên hệ về nghiệp mà tư 
duy chúng ta không bao giờ tiếp 
cận nổi.

Khác với quan niệm thần 
học, đạo Phật không thấy có một 
ai nắm quyền làm chủ sự sống 
mà sự sống là khả năng nội tại 
nằm trong mỗi sinh vật. Khác 
với quan niệm duy vật, đạo Phật 

thấy Thức tái sinh là năng lực 
chủ động tạo tác thân người và 
cơ thể chỉ là phương tiện cho tâm 
thức nương tựa và thực hiện trách 
nhiệm của mình, cho dù nó thực 
hiện một cách có ý thức hay vô ý 
thức. “Tâm dẫn đầu các pháp”[3], 
dù “pháp” ở đây là một thai nhi 
hình thành trong tình trạng bình 
thường hay thông qua một thủ 
thuật của con người.

Đến đây độc giả sẽ có người 
sốt ruột hỏi, thế thì đạo Phật cho 
phép hay không cho phép thi 
hành phương pháp nhân bản. Bài 
này không dám có tham vọng 
trả lời một câu hỏi đạo đức như 
thế, nó chỉ muốn nêu lên vài khía 
cạnh hẳn còn sơ sài của vấn đề. 
Thế nhưng thông qua những suy 
nghĩ trên đây, một yếu tố khác 
hiện ra rõ nét. Đó là việc sinh 
con đẻ cái trong tình trạng bình 

thường không hề là một chuyện 
tầm thường. Đó là sự hiện hành 
của một mối nghiệp lực sâu xa, là 
sự sáng tạo một sinh vật với thể 
chất và tâm thức, một bên là của 
cha mẹ, một bên là của sinh vật 
mới, hòa quyện với nhau trong 
một thể Danh Sắc thiêng liêng 
không gì sánh được.

Nếu con người biết kính sợ 
trước tác động huyền diệu của 
nghiệp lực, biết cẩn trọng với một 
thai nhi được tạo hình trong điều 
kiện bình thường thì con người 
được quyền bắt tay làm những 
thủ thuật để sinh vật mới mẻ ra 
đời. Nếu con người chưa hiểu 
ngộ những điều đó, chưa vươn 
tới mức đạo lý đó, chưa biết quí 
trọng sự sống, dù của sinh vật bé 
nhỏ nhất, thì tốt hơn hãy thối lui, 
hãy học lại những bài học vỡ lòng 
về đạo đức.

LỜI PHẬT DẠY

Hương các loài hoa thơm
Không thể bay ngược gió
Hương người đức hạnh đó
Ngược gió bay muôn phương.
[Kinh Pháp Cú 54]

The perfume of flower blows not against the 
wind
Nor does the fragrance of sandalwood, tagara 
and jasmine
But the fragrance of the virtuous blows against 
the wind
The virtuous man pervades every direction.
[Dhammapada 54]
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Nguyên nhân suy thoái
Là quốc gia đi chiếm thuộc 

địa để phát triển, thực dân Pháp 
đã cai trị bằng sức mạnh vũ khí, 
ngục tù và thủ tiêu giết hại dã 
man. Mục tiêu ưu tiên là loại trừ 
văn minh văn hóa của quốc gia 
thuộc địa và thay vào nền văn 
minh văn hóa của đế quốc Pháp. 
Trước nhất, phải đào tạo thông 
ngôn, thông dịch hầu dễ chuyển 
đạt mệnh lệnh bao gồm chữ viết 
và lời nói. 

Song hành với đế quốc, Thiên 
Chúa Giáo truyền bá đức tin dưới 
tiếng súng xâm lăng của thực dân 
Pháp. Giống như thực dân Pháp, 
đoàn truyền giáo đạo Thiên Chúa 
cũng có nhu cầu cấp thiết là dùng 
tiếng Pháp như là phương tiện 
tuyên truyền đức tin, đào tạo 
cán bộ, và đoàn ngũ hóa giáo 
dân. Nhiệm vụ cấp bách của Lực 
Lượng Truyền Giáo La Mã là 
xây dựng những giáo khu, quần 
tụ và sinh cư như một lãnh địa 
hành chánh chính trị dưới sự cai 
quản nghiêm ngặt của hàng giáo 
sĩ. Tại khu quần cư nầy, giáo dân 
phải thể hiện quyết liệt đoạn lìa 
tập quán dân tộc, thực hành nếp 
sống phù hợp với nhu cầu truyền 
đạo, tạo nên tập quán và ngôn 
ngữ mới nhằm cũng cố đức tin 
về Thiên Chúa, tuân phục tuyệt 
đối quyền năng của Giáo Hội và 
Giáo Hoàng La Mã. Trong giai 
đoạn nầy, nhu cầu phát triển tín 

ĐẠO PHÁP VƯƠN LÊN TỪ SUY THOÁI 
Quảng Tuệ

đồ của Giáo Hội Thiên Chúa 
Giáo La Mã và nhu cầu của thực 
dân của Pháp hỗ tương cho nhau. 
Dĩ  nhiên, dân tộc và Phật Giáo 
Việt Nam là nạn nhân .

Thoạt tiên, Giáo sĩ  Bá đa 
Lộc (Alexandre de Rhodes) dựa 
theo âm tiết tiếng Việt để ghép 
các chữ cái mẫu tự La tinh, tạo ra 
cách viết mới mà thực dân Pháp 
và triều đình bù nhìn nhà Nguyễn 
gọi là chữ Quốc Ngữ. Để tạo vị 
trí tối thượng cho chữ Quốc Ngữ 
đồng thời quyết tâm hủy diệt văn 
hóa Việt; thực dân Pháp và triều 
đình nhà Nguyễn cho dạy ở học 
đường từ cấp sơ học đến tiểu học, 
đào tạo thông ngôn và thư ký cho 
người Pháp. Với sự đãi ngộ khá 
cao về tiền bạc vật chất lẫn quyền 
uy danh vọng, nhóm gọi là “Tây 
học” nầy vô tình tạo nên giai cấp 
trợ lực cho thực dân Pháp. Các 
khoa thi tuyển tuyển dụng cho 
quan trường nhanh chóng loại trừ 
văn sách Hán Nôm. Nền giáo dục 
chỉ của thực dân Pháp nghiêng 
nặng về đào tạo kiến thức để làm 
tay sai. Vì sự sống, sĩ tử đành phải 
theo học chữ Pháp. Điều nầy ảnh 
hưởng nặng nề đến Phật Giáo, vì 
thời bấy giờ kinh sách Phật được 
viết bằng chữ Hán.

Vì không đọc được kinh sách 
bằng Hán tự nên Phật Tử càng 
ngày càng xa rời kinh điển. Đó 
là lý do khiến Đạo Phật bị mai 
một, bị suy thoái, Phật Giáo đồ 

không hiểu lời Phật dạy để áp 
dụng trong đời sống. Yếu tố nầy 
tạo điều kiện cho nhóm người phi 
đạo đức, lấy kinh Phật làm nghề 
sinh sống. Từ  ý nghĩa Kinh Phật 
là lời giáo huấn, nhóm thầy cúng, 
thầy bói, thầy pháp biến kinh 
điển Phật Giáo thành bùa chú, 
cúng bái, mê tín dị đoan. Đạo 
Phật bị biến thành loại tôn giáo 
thần quyền, cầu giải tội, cầu vinh 
thăng, thậm chí cầu ám hại kẻ thù 
địch. Toàn quốc không có được 
một ngôi trường Phật học.

Dụ số 10, là phương tiện 
pháp lý khác để thực dân Pháp 
hay Nam Triều tức triều đình nhà 
Nguyễn tấn công Phật Giáo. Vì là 
Hiệp Hội, nên mọi công việc của 
Phật Giáo dù là Đại Lễ Phật Đản 
Sanh cũng phải xin phép chính 
quyền. Thành phần Tăng Lữ có 
thể bị nhà cầm quyền bắt đi lính, 
bắt xâu thuế. Phật Giáo thời bấy 
giờ bị kỳ thị và suy thoái tột độ! 
Lâu dần, thầy Tăng  và thầy tụng 
có những nét giống nhau, cũng  
cạo đầu, cũng áo Cà Sa, cũng lấy 
chuyện tụng kinh cúng đám làm 
kế sinh nhai. 

Phong Trào Chấn Hưng Phật 
Giáo Việt Nam ra đời - 1920

Phật Giáo Việt Nam phải  bị 
suy thoái trầm trọng, đưa đến 
tiền đồ tăm tối, nếu từ hàng Tu 
Sĩ đến thiện trí thức Cư Sĩ ngại 
ngùng không dấn thân. Nhìn sang 
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Phật Giáo các nước lân bang như 
Trung Quốc, Đài Loan, Nhật 
Bản… họ đều tĩnh giác trước tiền 
đồ Phật Giáo của quê hương họ, 
Phật học của quốc gia họ. Điển 
hình là Phong trào Chấn Hưng 
Phật Giáo ở Trung Hoa, do báo 
Hải Triều Âm cổ xúy. Bắt  đầu 
từ năm 1920, chư Tôn Trưởng 
Lão Hòa Thượng, Thượng Tọa, 
Đại Đức họp lực với một số cư 
sĩ thiện tri thức tiến hành chương 
trình Chấn Hưng Phật Giáo, mở 
các trường tại các tư gia hoặc 
chùa viện cổ tự để đào tạo Tăng 
tài và thuyết pháp để các tín hữu 
hiểu biết về những vấn đề căn 
bản của Phật Giáo, nhờ vậy Phật 
Pháp được dần dần thấm nhuần 
, tư tưởng thâm sâu vi diệu của 
Phật Giáo chuyển hóa quan điểm 
cá nhân Phật Tử trong cuộc sống. 
Phật Pháp giúp giải quyết những 
nghi vấn, những ý kiến giúp con 
người được bình an, tạo nên thế 
giới an lạc, tin yêu, hòa đồng, hòa 
bình. Tình thương không chỉ con 
người với con người mà đến cả 
muôn vật, mọi loài.

Phật Giáo thâm nhập và chinh 
phục các nhà khoa học, học giả, 
tầng lớp trí thức Phương Tây. Sự 
cảm phục từ những bậc thức giả 
nầy đã làm cho những nhà lãnh 
đạo và thiện trí thức của các dân 
tộc đã có niềm tin về Đạo Phật 
nhận trách nhiệm dấn thân hoằng 
bá Giáo Pháp Như Lai. Những 
học giả Phật Giáo nghiên cứu 
trở lại giáo lý Phật Đà với tất cả 
nhiệt tình. Đó là một trong những 
động cơ lớn thúc đẩy phong trào 
Chấn Hưng Phật Giáo ở các nước 
Á châu.

Tại Việt Nam, phong trào 
Chấn Hưng Phật Giáo chịu tác 
động thúc bách mạnh mẽ từ 
những phong trào Chấn Hưng 
Phật Giáo ở nhiều nước như Ấn 
Độ, Tích Lan, Nhật Bản và đặc 
biệt là từ Trung Quốc mà Thái 
Hư Đại Sư, nhân vật lịch sử của 
Phật Giáo thế giới đã góp đại 
nguyện. Chính Đại Sư là người 
khởi xướng và chỉ đạo cuộc vận 
động của Chấn Hưng Phật Giáo 
thời cận đại và hiện đại. Tư Tưởng 
và Hành Động, Trí Tuệ và Đức 
Hòa của Đại Sư ảnh hưởng đến 
tín đồ Phật Giáo thế giới, nhất là 
tại Việt Nam.

Khởi động hành trình
Sau thời gian chữ Hán bị chữ 

Quốc Ngữ lấn át trong nhiều sinh 
hoạt liên quan đến văn tự. Đến 
cuối thế kỷ XIX sự phát triển 
của chữ Quốc Ngữ đã điều chỉnh 
những trở ngại do ngôn ngữ tác 
động. Từ trở ngại, chữ Quốc Ngữ 
trở thành phương tiện truyền đạt 
hữu hiệu. Vì nhu cầu thực tại, 
các văn bản, tác phẩm vốn được 
viết bằng Hán tự, được dần dần 
chuyển dịch sang chữ Quốc Ngữ. 
Các kinh sách Phật Giáo cũng 
theo phong trào chuyển dịch nầy. 
Nhờ vậy, triết lý và Thiền học 
Phật Giáo được chư tăng và chư 
thiện tri thức biên soạn được phổ 
cập trên những cơ quan truyền 
thông đại chúng, mở đầu và tạo 
điều kiện cho Phong Trào Chấn 
Hưng Phật Giáo khởi diễn.

Từ đầu thập niên 1920, những 
bài viết của các vị tăng sĩ và thiện 
tri thức cư sĩ Phật Giáo được đăng 
tải trên một số báo. Đây là dấu 

hiệu mở đầu cho Phong Trào 
Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam. 
Thời gian nầy, xuất hiện bài viết: 
“NÊN CHẤN HƯNG PHẬT 
GIÁO Ở NƯỚC NHÀ” của ông 
Nguyễn Mục Tiên đăng trên tờ 
Đông Pháp Thời Báo số 529 ngày 
5.1.1927 với nội dung Phật Giáo 
cần phải được  chấn hưng, vì Phật 
Giáo đã góp phần lớn trong nền 
đạo đức dân tộc. Trong lúc đất 
nước đang trãi qua những biến cố 
ảnh hưởng đến Dân Tộc thì Phật 
Giáo cần phải cấp tốc chấn hưng 
hầu đáp lại nhu cầu của lịch sử. 
Tác giả kêu gọi các bậc thức giả 
hãy góp ý kiến nhằm chấn hưng 
Phật Giáo. 

Đáp lời kêu gọi, cũng trên 
tờ Đông Pháp Thời Báo số 532 
ngày 14.5.1927 Nhà Sư Thiện 
Chiếu, một học giả Phật Giáo, 
thông rành Pháp, Việt và Hoa 
ngữ, đang làm Giáo Thọ tại Linh 
Sơn Tự (Sài Gòn) nêu nguyên 
nhân chủ yếu khiến Đạo Phật lâm 
vào cảnh suy thoái là vì giới tăng 
sĩ không chuyên tâm nghiên cứu 
kinh sách, không làm tròn trách 
vụ Trưởng Tử Như Lai, khiến nên 
tín đồ Phật Tử đến chùa là để cầu 
xin ơn phước; vì vậy Đạo Phật bị 
xem như là loại tín ngưỡng mê 
tín. Sau khi nhận định và phân 
tích, Ngài đề nghị ba phương 
cách để chấn hưng Phật Giáo như 
sau:

1/ Lập Phật Học Báo Quán để 
truyền bá giáo lý và lần hồi xóa 
bỏ mê tín.

2/ Lập Phật Gia Công Học để 
đào tạo nhân tố đi Hoằng Pháp 
Như Lai

3/ Dịch kinh tụng sang kinh 
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nghĩa để Phật Tử hiểu và hành 
đạo .

Trên tờ Khai Hóa Nhật Báo 
số 1640 ra ngày 16.1.1927 Tỷ 
kheo Tâm Lai, trụ trì chùa Tiên 
Lữ (chùa Hang), làng An Thái, 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 
Nguyên Bắc Việt có bài kêu gọi 
chấn hưng Phật Giáo với chương 
trình ba điểm:

1) Lập giảng đường trong 
chùa.

2) Các chùa mở các trường từ 
Sơ Học Yếu Lược, đến Sơ Đẳng 
Tiểu Học, mời các thầy bên ngoài 
vào dạy, mỗi buổi học có thêm 
10 phút giảng kinh Phật.

3) Lập nhà nuôi và dạy nghề 
cho người nghèo khó, đơn chiếc, 
tàn tật. Đồng thời lập các nhà cô 
nhi nuôi dạy trẻ mồ côi.

Hoàn cảnh lịch sử bấy giờ tạo 
nên một số khác biệt khó vượt 
qua như địa phương tính, ngôn 
ngữ, phong tục, giai cấp cá nhân 
trong xã hội… Những người khởi 
xướng Phong Trào Chấn Hưng 
Phật Giáo chưa có được sự thống 
nhất nên ý chí cũng như sự phấn 
khích ban đầu có phần trầm lắng. 
Đến các năm 1932 - 1933, phong 
trào Chấn Hưng Phật Giáo ở miền 
Bắc được các vị Tăng sĩ như Ngài 
Trí Hải, Thái Hòa,… khởi động 
lại. Cùng thời gian nầy tại miền 
Trung, Phong trào Phật Hóa Phổ 
tiền thân của Gia Đình Phật Tử 
ngày nay ra đời do Quý Thiện Trí 
Thức Cư sĩ Lê Toại, Nguyễn Hữu 
Kha, Trần Văn Giác, Tâm Minh 
Lê Đình Thám,...  kiến lập.

Các Tổ Chức Tiên Khởi
Các trường giảng dạy Phật 

Học được tổ chức ở khắp ba 
miền, tập trung tại các chùa lớn, 
đào tạo “Tăng Ni Sinh”. Một số 
tạp chí nghiên cứu và quảng bá 
Phật Pháp lần lượt xuất hiện như 
Pháp Âm, Quan Âm, Tam Bảo, 
Tiếng Chuông Sớm, Duy Tâm, 
Tiến Hóa. 

Năm 1932 Cư sĩ Đoàn Trung 
Còn một học giả Phật Tử thành 
lập nhà xuất bản Phật Hoc Tùng 
Thư. Trong giai đoạn này số 
kinh sách có tính cách giáo khoa 
truyền giảng những kiến thức 
căn bản như Phật Giáo Vấn Đáp, 
Phật Giáo Giáo Khoa Thư, và 
những kinh bản bằng Quốc Ngữ 
như Kim Cương, Pháp Hoa, Lăng 
Nghiêm được in ấn và phổ biến. 

Các bậc Cao Tăng , các 
vị Thiền Sư như các Ngài: Trí 
Hải, Tố Liên, Giác Tiên, Phước 
Huệ… và những nhân sĩ Thiện 
tri thức như các cụ Bùi Kỷ, Trần 
Trọng Kim, Thiều Chửu, Nguyễn 
Trọng Luật, Lê Dư, Nguyễn Văn 
Tố, Nguyễn Hữu Kha, Nguyễn 
Xuân Chữ, BS Lê Đình Thám, 
Ưng Bình, Viễn Đệ, Mai Thọ 
Truyền, Nguyễn Văn Thục… tùy 
theo hoàn cảnh để xiển dương 
Chánh Pháp góp phần rất lớn 
trong phong trào Chấn Hưng 
Phật Giáo.

I/ Miền Bắc: 
Ý thức phải tiến tới Phong 

trào Chấn Hưng Phật Giáo, tại 
miền Bắc bắt đầu từ năm 1932. 
Nhưng  đến năm 1934, Hội 
“Bắc Kỳ Phật Giáo Tổng Hội” 
mới được ra đời tại Hà Nội, trụ 
sở đặt tại chùa Quán Sứ, do, cư 
sĩ Nguyễn Năng làm hội trưởng, 
Hòa ThượngThích Thanh Hanh 

làm Pháp Chủ, Thượng Tọa Trí 
Hải làm cố vấn. Nòng cốt gồm 
các cư sĩ trí thức tân và cổ học 
như Sở Cuồng Lê Dư, Nguyễn 
Hữu Kha, Nguyễn Năng Quốc, 
Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Cung 
Ðình Bính, Trần Văn Giáp, 
Nguyễn Can Mộng, Nguyễn Ðỗ 
Mục, Nguyễn Văn Tố... Tờ báo 
Ðuốc Tuệ là cơ quan truyền bá 
Giáo Lý Phật Giáo số ra mắt vào 
ngày 10.12.1935. Sau đó là Bồ 
Đề Tân Thanh và Tiếng Chuông 
Sớm để hoằng dương chánh pháp. 
Tạp chí Đuốc Tuệ bị đình bản sau 
khi ra số chót là 257 - 258 ngày 
15.8.1945. Để tiếp tục quảng bá 
Giáo Pháp phù hợp với phong 
trào, các Ngài Trí Hải và Tố Liên 
cho xuất bản tạp chí Tinh Tiến 
song song với tờ Giải Thoát ở 
Huế.

Năm 1949, Hòa Thượng Tố 
Liên về trụ trì chùa Quán Sứ 
củng cố lại Hội Việt Nam Phật 
Giáo, và cư sĩ Viên Quang  giữ 
chức Tổng Thư Ký, thành lập 
cô nhi viện nuôi dạy 160 cô nhi. 
Đồng thời, thành lập Hội Tăng 
Ni Chỉnh Lý Bắc Việt trụ sở đặt 
tại chùa Quán Sứ, xuất bản bán 
nguyệt san Phương Tiện, và mở 
ấn quán Đuốc Tuệ, tại số 73 phố 
Quán Sứ Hà Nội do cư sĩ Nguyễn 
Đình Dương quản lý. Ngày 
2.8.1949 , Hội khai giảng khóa 
học cho Tăng sinh nam tại Phật 
học đường Quán Sứ. Bốn ngày 
sau, một khóa học dành cho 50 
Ni sinh tại Phật học đường Văn 
Hồ, do Ni sư Đàm Soạn và Đàm 
Đậu chịu trách nhiệm. Năm 1950 
Hội đổi tên thành Hội Phật Giáo 
Tăng Già Bắc Việt và suy thỉnh 
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thiền sư Thích Mật Ứng làm 
Thiền Gia Pháp Chủ. 

II/ Miền Trung
Thiền Sư Phước Huệ khởi 

xướng Phong Trào Chấn Hưng 
Phật Giáo tại miền Trung. Thời 
bấy giờ tại miền Trung có hai tổ 
chức là:

1/An Nam Phật Học Hội 
do Hòa Thượng Giác Tiên làm 
Chứng Minh Đạo Sư và cư sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Thám Hội Trưởng 
sáng lập năm 1932; trụ sở đặt tại 
chùa Từ Đàm. Tạp chí Viên Âm 
số đầu tiên ra ngày 1.12.1933 làm 
phương tiện hành hoạt. Về sau, 
Hội An Nam Phật Học đổi thành 
Hội Việt Nam Phật Học do cư sĩ 
Lê Văn Định làm Hội Trưởng . 
Năm, 1935 Hội thành lập Phật 
Học Đường tại chùa Báo Quốc 
để đào tạo Tăng tài. Năm 1945, 
Phật Học Đường nầy dời về Tòng 
Lâm Tu Viện Kim Sơn. Một số 
những nhà lãnh đạo cao cấp của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất như Hòa Thượng 
Thích Thiện Minh, Thích Trí 
Quang,Thích Thiện Siêu, Thích 
Trí Tịnh, Thích Trí Thành,… 
xuất thân từ Học Viện nầy. Năm 
1949 Hòa Thượng Thích Tịnh 
Khiết được thỉnh cử làm Tùng 
Lâm Pháp Chủ. Hội mở nhiều chi 
hội ở các Tỉnh, Quận, Xã khắp 
cả miền Trung. Về sau đổi tên là 
Hội Phật Học Trung Việt. Năm 
1934 Hội xuất bản tạp chí Viên 
Âm để hoằng dương chánh pháp. 
Hội thành lập Gia Đình Phật Hóa 
Phổ tiền thân Gia Đình Phật Tử 
hiện nay và lập Trường Bồ Đề 
đầu tiên tại Thành nội Huế.

2/ Hội Sơn Môn Tăng Già 

Thừa Thiên hoạt động từ cuối 
1946 dưới sự điều hành của hai 
thiền sư Mật Hiển trụ trì chùa Trúc 
Lâm, và thiền sư Mật Nguyện trụ 
trì chùa Linh Quang. (xin đừng 
nhầm lẫn với “Cổ Sơn Môn” do 
chế độ ông Ngô đình Diệm thành 
lập để dùng Phật Giáo diệt Phật 
Giáo xảy ra năm 1963 khi Phật 
Giáo đòi quyền bình đẳng tôn 
giáo)

III/Miền Nam
Năm 1920, những bậc cao 

Tăng thạc đức thành lập “Hội Lục 
Hòa” mục đích để đoàn kết và 
vận động Phong trào Chấn Hưng 
Phật Giáo. (Không phải Giáo Hội 
Lục Hòa Tăng hay Cổ Sơn Môn 
do chế độ ông Ngô đình Diệm 
thành lập để dùng Phật Giáo diệt 
Phật Giáo xảy ra năm 1963 khi 
Phật Giáo đòi quyền bình đẳng 
tôn giáo.)

-Tháng Giêng, năm Kỷ Tỵ 
(1929), Tổ Khánh Hòa đích thân 
đi vận động hầu hết các Chùa lớn 
ở miền Nam. Sau đó, Ngài thành 
lập phái đoàn, cử Sư Thiện Chiếu 
hướng dẫn, ra Trung và Bắc để 
vận động Phong Trào Chấn Hưng 
Phật Giáo. Tổ là vị đầu tiên và có 
công lớn nhất trong Phong Trào 
Chấn Hưng Phật Giáo ở miền 
Nam nói riêng và Việt Nam nói 
chung. Để đẩy Phong Trào Chấn 
Hưng Phật Giáo đạt được những 
thành quả tốt, Ngài cho xuất bản 
tạp chí Pháp Âm. Tiếp đến, Sư 
Thiện Chiếu cho xuất bản tờ Phật 
Hóa Tân Thanh Niên chủ yếu là 
nhắm đến tầng lớp thanh niên 
Tăng, Ni và Phật Tử. Đây là hai tờ 
báo viết bằng chữ Quốc Ngữ đầu 
tiên của Phật Giáo miền Nam, mở 

đầu cho những tạp chí Phật Giáo 
miền Nam sau nầy. Ngoài hai tờ 
báo nói trên, sư Thiện Chiếu còn 
cho xuất bản một số sách thuộc 
loại Phật Học Tùng Thư.

- Năm 1930 Thiền Sư Từ 
Phong thành lập Hội Nam Kỳ 
Nghiên Cứu Phật Học trụ sở tại 
chùa Linh Sơn Sài Gòn. Tờ Từ Bi 
Âm, tòa soạn đặt tại chùa Long 
Phước là cơ quan ngôn luận của 
Hội ra mắt vào ngày1.3.1932. 

- Năm 1931 Hòa Thượng Huệ 
Đăng chùa Thiên Thai, thành lập 
Thiên Thai Thiền Giáo Tông 
Thiện Hữu Hội và cho xuất bản 
tạp chí Bác Nhã Âm làm cơ quan 
truyền bá giáo lý Phật Đà. Của 
Hội.

- Năm 1933, Những Đại Tăng 
như Tổ Khánh Hòa, Hòa Thượng 
Viên Giác (Bến Tre) Huệ Quang 
(Trà Vinh), Khánh Anh, Pháp 
Hải, Hòa Thượng Chánh Tâm 
(Vĩnh Long), Hòa Thượng Viên 
Giác…và các Phật Tử của các 
chùa trên, thành lập Liên Đoàn 
Học Xã. Mục đích của Liên Đoàn 
là để đào tạo Tăng tài và hoằng 
dương chánh pháp. Đây là một 
Phật Học Đường tuần hòan và 
liên tục. Mỗi chùa phải đài thọ 
chi phí 3 tháng; ban ngày dạy 
học, ban đêm thuyết pháp. 

-Năm 1934 Hội Lưỡng 
Xuyên Phật học tại Trà Vinh ra 
đời mục đích đào tạo Tăng tài, 
hoằng dương chánh pháp. Hai Cư 
sĩ Ngô Trung Tín và Huỳnh Thái 
Cửu cúng cho Hội bộ Đại Tạng 
Kinh và Tục Tạng Kinh để làm 
tài liệu nghiên cứu.. Năm 1935 
Hội mở Phật Học Đường Lưỡng 
Xuyên đào tạo Tăng, Ni  (về sau 
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trường Ni dời về chùa Vĩnh Bữu 
ở thôn Bến Tre)

- Năm 1934, Sư Lê Phước 
Chí (không rõ Pháp hiệu) trụ trì 
chùa Thiên Phước ở Sóc Trăng, 
xướng lập Hội Phật Giáo Tương 
Tế, xuất bản tạp chí Bồ Đề đặt trụ 
sở tại Sóc Trăng, số đầu tiên ra 
ngày 15-8-1936 và sau khi ra số 
kế tiếp ngày 15-9-1936 thì đình 
bản.

- Năm 1934 Cư sĩ Minh Trí 
thành lập Hội Tịnh độ Cư sĩ tại 
Chợ Lớn dành cho giới cư sĩ, 
chọn phương pháp Phước Huệ 
song tu lấy pháp môn niệm Phật 
làm căn bản, mỗi chùa có một 
phòng thuốc Nam để hốt thuốc 
chữa bệnh miển phí cho đồng 
bào.

- Năm 1936 Hòa Thượng Trí 
Thiền và Sư Thiện Chiếu thành 
lập Hội Phật Học Kiêm Tế. Năm 
1938 Hội cho xuất bản tạp chí 
Tiến Hóa trụ sở Hội và tòa soạn 
đều tại chùa Sắc Tứ Tam Bảo. 
Hội chủ trương mở cô nhi viện, 
lớp học bình dân.

- Năm 1951 Giáo Hội Tăng 
Già Nam Việt do Hòa Thượng 
Đạt Thanh làm Pháp Chủ và 
Hòa Thượng Đạt Từ làm Trị 
Sự Trưởng, trụ sở tại chùa Ấn 
Quang. Và Hội Phật Học Nam 
Việt được thành lập trụ sở tại 
chùa Khánh Hưng sau dời về xây 
chùa Xá Lợi.

IV/ Hợp Nhất Phật Giáo 
Ba Miền

Trong chiến tranh đánh đuổi 

LỜI PHẬT DẠY

thực dân Pháp (1946-1950) các 
cơ sở Phật Giáo trên toàn quốc 
hầu như bị tan rã. Nhưng khi tình 
hình chiến sự lắng dịu thì các nhà 
lãnh Đạo Phật Giáo khôi phục và 
tổ chức lại như sau: 

Mỗi miền có 2 tập đoàn: Một 
tập đoàn Tăng Già lo việc chư 
Tăng và lãnh đạo tinh thần cho 
tập đoàn Cư sĩ. Tập đoàn Cư sĩ lo 
việc cư sĩ và ngoại hộ cho Tăng 
già hoằng dương chánh pháp. Sáu 
Tập đoàn nầy gồm:

-Bắc Việt có: Giáo Hội Tăng 
Già Bắc Việt và Hội Việt Nam 
Phật Giáo Bắc Việt.

-Trung Việt có: Giáo Hội 
Tăng Già Trung Việt và Hội Phật 
Học Trung Việt 

-Nam Việt có: Giáo Hội Tăng 
Già Nam Việt và Hội Phật Học 
Nam Việt.

Để tập hợp Phật Giáo ba miền 
Bắc, Trung, Nam Việt Nam, sáu 
tập đoàn Phật Giáo tổ chức Đại 
Hội Phật Giáo toàn quốc nhóm 
tại Huế từ ngày 6 đến 9.5.1951, 
gồm 51 đại biểu gồm cả Tăng 
Già và Cư Sĩ để thành lập “Tổng 
Hội Phật Giáo Việt Nam”. Đại 
hội suy thỉnh Hòa Thượng Thích 
Tịnh Khiết làm Hội Trưởng. 
Chức Thượng Thủ và Giám Luật 
luân chuyển giữa các Miền. Đức 
Đệ Nhất Thượng Thủ là Hòa 
Thượng Thích Tuệ Tạng ở miền 
Bắc. Tuy nhiên Tổng Hội chỉ là 
một tổ chức nặng tính chất hình 
thức, không có quyền điều hành 
kiểm soát. Mỗi hội viên vẫn hoạt 
động riêng biệt. Bên ngoài Tổng 
Hội Phật Giáo Việt Nam vẫn còn 
những tổ chức Phật Giáo khác 
hoạt động. 

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

Thấy lỗi của người thì dễ, 
nhưng lỗi của chính mình thì quả thật khó thấy. 
Lỗi của người thì ta sàng sảy để quan sát tỷ mỷ, 
nhưng của ta thì giấu kín như người đi bẫy chim 
ngụy trang  để núp trốn . 
[Kinh Pháp Cú – 252]

Như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động;
Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động.
[Kinh Pháp Cú – 81]
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Một thiên nhân đến với Phật trong hóa thân 
một người Bà la Môn, với vẻ mặt rạng rỡ 

và bộ trang phục trắng như tuyết. Vị thiên nhân hỏi 
những câu mà Ðức Phật trả lời sau đây. 

 Thiên nhân hỏi:
Thanh kiếm nào sắc bén nhất? 
Chất độc nào tàn hại nhất? 
Ngọn lửa nào dữ dội nhất? 
Bóng đêm nào đen tối nhất?

 - Ðức Phật trả lời: 
Lời nói trong lúc giận dữ là thanh kiếm sắc bén 

nhất,
dục vọng là chất độc tàn hại nhất, 
đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất, 
vô minh là bóng đêm đen tối nhất.
 
 - Vị thiên nhân lại hỏi:
 “Ai là người lợi lạc nhiều nhất?
 Ai là người chịu thiệt thòi nhất?
 Áo giáp nào không thể bị xuyên thủng?
 Vũ khí nào lợi hại nhất?”

 - Ðức Phật trả lời:
 - Người lợi lạc nhiều nhất là người đã cho đi 

nhiều, mà không thấy đã cho.
Kẻ chịu thiệt thòi nhất là kẻ chỉ biết nhận một 

cách tham lam không chút biết ơn.
 Nhẫn nhục là áo giáp không xuyên thủng được, 

và trí tuệ là vũ khí lợi hại nhất.
 
 - Vị Thiên nhân hỏi:
“Ai là kẻ trộm nguy hiểm nhất? Cái gì là kho 

tàng quý báu nhất?
 Ai đã thành công trong việc chiếm đoạt bằng 

vũ lực không chỉ trên thế giới này, mà còn trên thiên 
giới? -  Ðâu là nơi an toàn nhất để kho báu?”

 
 - Ðức Phật trả lời:
 “Những tư tưởng xấu xa là kẻ trộm nguy hiểm 

nhất. Ðức hạnh là kho tàng quý báu nhất. 

Tâm thức con người chiếm đoạt mọi sự không 
chỉ trên thế giới này, mà còn trên thiên giới. Đất Vô 
Sanh là nơi an toàn nhất để kho báu.”

 
 - Thiên nhân hỏi:
 “Cái gì là hấp dẫn? Cái gì là ghê tởm? 
Cái đau nào thống thiết nhất? Cái vui nào lớn 

nhất?”
 
- Ðức Phật trả lời:
 “Thiện là hấp dẫn, Ác là ghê tởm;
 một lương tâm bị dày vò là nỗi đau thống thiết 

nhất, sự giải thoát là cái vui lớn nhất.”
 
 - Thiên nhân hỏi: 
“Cái gì gây ra sự tàn phá trên thế giới? 
Cái gì làm tình bạn tan vỡ? 
Cơn sốt nào mãnh liệt nhất? 
Ai là vị thầy thuốc giỏi nhất?”
 
- Ðức Phật trả lời:
 “Sự tăm tối, vô minh gây ra sự tàn phá trên thế 

giới.
 Sự ganh tị và ích kỷ làm tình bạn tan vỡ. 
Hận thù là cơn sốt mãnh liệt nhất, 
và Pháp vương là vị thầy thuốc giỏi nhất.”
 
 - Vị thiên nhân lại hỏi:
 “Bây giờ con chỉ còn một thắc mắc, xin Ðức 

Thế Tôn giải đáp cho.
 Cái gì mà không bị lửa đốt cháy, không bị nước 

làm mòn, không bị gió làm đổ, mà lại có thể cải 
cách cả thế giới?”

 
 - Ðức Thế Tôn trả lời:
 “Phước đức. Không có lửa nào, nước nào, gió 

nào có thể hủy diệt được phước đức của một việc 
thiện, và những phước đức đó cải cách cả thế giới.”

 (Trích Những lời Phật dạy - Mây Vô Danh dịch)

Chư Thiên vấn Phật
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Kiều Mỹ Duyên 

Thời gian qua rất nhanh, 
không đợi chờ mà Xuân 
cũng đến, mọi người 
chuẩn bị đón Xuân, đêm 

30 Tết đón Giao Thừa, đến chùa, 
nhà thờ hay những nơi tôn nghiêm 
để cầu nguyện cho người thân của 
mình. Những ngày trước Tết ai 
cũng bận rộn, Tết Việt Nam khác 
với Tết ở hải ngoại nhiều khi 
không vào ngày cuối tuần thì vẫn 
đi làm, có người xin nghỉ việc, có 
người mới vào làm đâu có dám 
xin nghỉ việc sợ mất việc thì khổ. 
Từ Giáng Sinh đến Tết nhà nào 
cũng sửa soạn thật đep, cây thông, 
hoa ở vườn, hay trái cây ở vườn 
đợi cho chín hái cúng ông bà của 
mình, mua sắm hàng sale, mục 
này hấp dẫn nhiều người, những 
người lớn tuổi không quan tâm 
quà cho chính mình nhưng phải 
để ý con cháu hay người thân của 
mình cho nên cũng đi mua sắm, 
say mê mua sắm thì tốn tiền, lấy 
tín chỉ ra mua rồi suốt năm trả nợ. 

Thường thường thì vào những 
ngày lễ, ngày Tết ai cũng nghĩ đến 

người thân của mình, hoặc những 
người làm ơn cho mình suốt năm 
qua, dù nghèo hay giàu cũng phải 
có những món quà nho nhỏ tỏ tấm 
lòng biết ơn của mình. Chúng tôi 
làm thương mại mấy chục năm 
qua, cũng nhờ sự thương yêu của 
đồng hương mà mới tồn tại cho 
đến ngày hôm nay, nếu nói về ân 
nghĩa thì kể sao cho hết, từ các 
vị lãnh đạo tôn giáo, đến những 
người làm việc với mình, bao giờ 
Tết chúng tôi cũng đi đổi tiền 
mới, không bao giờ mua vé số, 
vì tôi biết mình không trúng số 
đâu và lại nhìn thấy những người 
trúng số sự bất hạnh chợt đến cho 
nên cũng không mua vé số và 
cũng không mong trúng sổ số, 
thỉnh thoảng có người tặng nhưng 
chỉ trúng $10 mà thôi. 

Quan tâm đến tất cả mọi 
người xunh quanh, người bỏ báo 
mỗi buổi sáng, người quét dọn 
văn phòng, người làm vườn cắt 
cỏ, người sửa xe, nhạc sĩ, ca sĩ, 
cho tôi nhạc, những tác giả cho 
tôi những sáng tác mới hay những 

quyển sách dịch hay, những 
người bạn ở xa về Orange County 
thương cho tôi những món quà 
quý báu ở địa phương đang ở. Ân 
tình làm sao kể hết!

Bệnh nhân ở bệnh viện, viện 
dưỡng lão cho tôi những nụ cười 
thật tươi trong những buổi chiều 
tôi vào thăm. Những vị lãnh đạo 
tinh thần mỗi lần nói chuyện 
xong bao giờ cũng nói:

- Tôi cầu nguyện cho sức 
khỏe của chị. 

Những lời quý báu, vô giá 
(tiền không mua được lời cầu 
nguyện). Tôi thường nói với nhân 
viên của mình: 

- Ở làm sao cho đồng bào 
thương không bao giờ đói. 

Đói làm sao được ở xứ này? 
Một xứ sở của cơ hội, cơ hội học 
giỏi, cơ hội làm giàu, đến đây 
người Việt tị nạn không có nhiều 
tỉ phú, 8 người nhưng triệu phú 
thì nhiều lắm, đếm không hết. 
một chàng trẻ, 32 tuổi ở Florida 
từ hai bàn tay trắng trở thành 
triệu phú nhanh nhất thế giới, đó 
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xa về đây cúng dường, lễ Phật, 
thầy bận lắm, nhất là cầu nguyện 
cho những gia đình có người thân 
vừa qua đời. Người lãnh đạo tôn 
giáo không bao giờ nghỉ ngơi, vì 
lúc nào cũng có Phật Tử, càng 
ngày thì đám tang càng nhiều, 
viện chủ của chùa đâu có thể bỏ 
Phật Tử của mình mà không lo, 
nhất là cầu siêu cho người qua 
đời, cầu an cho người đang nằm 
bệnh viện, bao nhiêu thứ phải lo, 
vất vả nhất là những vị viện chủ 
đang xây chùa, hàng trăm thứ phải 
lo, giấy phép, tiền để xây cất... 
nhiều thứ làm quý vị ơi. Chúng 
tôi cầu nguyện và mong mọi sự 
tốt đẹp sẽ đến cho các chùa đang 
xây cất, tốn tiền nhiều lắm. Mong 
trời Phật phù hộ cho những vị có 
lòng, cho ân nhân, cho viện chủ 
của chùa cho Phật Tử bình yên 
sức khỏe để lo Phật sự. 

Thỉnh Thoảng chúng tôi đi 
theo phái đoàn Phật Tử của chùa 
Bảo Quang ở Santa Ana đi phát 
cơm cho những người không nhà, 
ở công viên. Santa Ana, ngày nào 
cũng có người cho cơm người 
không nhà gồm đủ thành phần: già 
trẻ, đàn ông, đàn bà, nằm dưới cỏ, 

là Peter Nguyễn, 18 tháng lợi tức 
100 triệu Mỹ Kim, Trung Dũng, 
30 tuổi bán một cổ phần một tỉ 
850 triệu, có lần Trung Dũng nói 
với tôi:

- Chị hỏi em ít thôi, 5 phút, 
em chỉ làm việc được, mà không 
nói nhiều. 

Em là người Chàm. Còn rất 
nhiều người Việt Nam giàu lắm, 
mà tôi được hân hạnh phỏng vấn 
cho đài truyền hình và cho truyền 
thanh. Giàu thì rất nhiều di dân, tị 
nạn giàu ở Mỹ hay các quốc gia 
khác. Ở đây chúng tôi muốn nói 
những người giàu là người Việt 
Nam, vẫn hiếu thảo với ông bà, 
cha mẹ, vẫn mộ đạo, tùy theo tôn 
giáo của mình và lòng nhân đạo, 
dù ở đâu trên rừng sâu núi thẩm 
ở biển cả, nhưng nếu có lòng thì 
với hai bàn tay và khối có nhỏ bé 
của mình vẫn giúp người khác 
được, giúp những người xung 
quanh mình. 

Một hôm tôi đến chùa Điều 
Ngự vào buổi tối để thu hình, 
chùa đang xây cất, nhưng Phật 
Tử ra vào tấp nập, người thì lo 
nấu ăn, người thì lo xắp ghế để có 
buổi cầu nguyện. Phu nhân của 
cố luật sư Phạm Kính Vinh, hiền 
lành, làm việc không ngừng nghỉ, 
ít nói, nhưng tận tình với công 
việc, sáng nào chị cũng đến chùa 
làm công quả, và tôi về nhà và cứ 
như thế làm việc từ ngày này qua 
ngày kia không mệt mỏi, không 
than phiền, và nữ Phật Tử từ xa 
như Los Angeles, Riverside, San 
Diego cũng đến. Lòng mộ đạo của 
mọi người làm cho tôi cảm phục. 

Nhiều người nói: thầy Viên 
Lý có phước, Phật Tử nhiều nơi 

ngồi dưới gốc cây, nói chuyện vui 
vẻ, di chuyển từ nơi này đến nơi 
khác hàng tuần, nhiều phái đoàn 
Việt Nam cho cơm, như chùa Bảo 
Quang thì có cơm chay, gồm món 
mặn, cơm chiên, nước ngọt, trà, 
nước lọc... Người không nhà đứng 
sắp hàng tử tế không ai chen lấn, 
nói năng lịch sự, có người bồng 
con nhỏ trên tay, với 25 năm quen 
người không nhà, cảm nhận được 
thân phận con người, có ai mà 
không mong có công ăn việc làm, 
mái ấm nhà êm, nhưng không phải 
ai cũng được như thế? Tôi đã từng 
đi theo các phái đoàn cho cơm 
cho người không nhà ở San Jose, 
Santa Ana, Garden Grove, nhiều 
nơi tôi đến, tôi đều được nghe 
những tiếng nói reo vui, tiếng cười 
rộn rã, sống ngày hôm nay không 
thấy ngày mai nhưng vẫn cười, 
không có gì để lo, ăn ngày hôm 
nay no bụng đã ngày mai sẽ tính 
sau. 

Những người nấu cơm ở chùa 
Bảo Quang rất dễ thương, mùa hè 
có khi trời rất nóng nhưng họ vẫn 
vui vẻ làm việc từ thiện từ trái tim 
của mình, có người nấu cơm rồi 
đến tận nơi công viện xới cơm 
cho người homeless có người nấu 
cơm rồi về nhà, vì mệt quá không 
đi nổi nữa, Người nấu cơm vui 
vẻ, người ăn cơm miễn phí vui 
vẻ, tất cả đều hòa điệu như hơi 
thở, như nhịp đàn, tình thương 
nhân loại đưa người nấu cơm và 
người ăn cơm gần với nhau thông 
cảm và thương yêu nhau. 25 năm 
cho cơm cho người không nhà, 
thời gian này dài lắm, nhưng 
chùa Bảo Quang và Phật Tử của 
chùa vẫn tiếp tục làm việc, tôi 
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nhìn thấy có người đem bầu, bí, 
mướp, trái cây, rau, cải đến chùa 
tặng cho người không nhà. 

Trong những người làm việc 
công quả này có người đã qua 
đời, có người tiếp tục, làm việc 
từ thiện người này đi thì có người 
khác đến, nghèo người khổ thì 
con người nhân đạo, vị tha, con 
người làm việc từ thiện. 

Một người trẻ, Hồ Đắc, một 
lần chúng tôi mời Hồ Đắc đến 
thăm người không nhà, từ đó Hồ 
Đắc tiếp tục đến chùa hàng tuần, 
dù làm chủ một văn phòng nhưng 
đến ngày thứ ba thì để cho nhân 
viên làm việc, Hồ Đắc đi làm 
việc từ thiện, khi thì mua nước 
ngọt, đặc biệt là đĩa giấy, và bưng 
thùng cơm thật nặng lên xe. Làm 
việc từ thiện đâu phải đợi đến già 
mới làm, từ nhỏ trở đi, rồi tiếp 
tục. Tôi rất mong những người 
trẻ và những người có lòng để 
một chút thì giờ làm việc thiện, 
làm bất cứ việc gì hữu ích cho 
người khác thì làm. Tôi rất mong 
những người trẻ và những người 
có lòng để một chút thì giờ làm 
việc thiện, làm bất cứ việc gì 
hữu ích cho người khác thì làm. 
Trời rất công bình mỗi ngày của 
chúng ta người nào cũng có 24 
giờ, nếu mình biết dành dụm thì 
giờ thì cũng có thể vào thăm bệnh 

nhân ở bệnh viện, viện dưỡng lão, 
hay mỗi tuần có thể thăm người 
không nhà ở các công viên. 

Chùa Huệ Quang ở Santa 
Ana, cứ ngày rằm và ngày mùng 
1 tặng cơm chay cho những người 
nào thích ăn chay không phân 
biệt tôn giáo sắc tộc, ai thích ăn 
chay thì cứ đến chùa, miễn phí, 
2 năm nay rất đông thực khách 
đến. Nếu những ngày đó rơi vào 
cuối tuần, hoặc ngày lễ thì thực 
khách đến đông lắm, hơn 500 
người, và ngày thường cũng 300 
người, càng ngày số người ăn 
chay càng nhiều, ăn chay để giữ 
cho sức khỏe tốt, ăn chay để tránh 
sát sinh. Người nào làm việc tốt 
cũng được nhiều người ngưỡng 
mộ. Tôi ngưỡng mộ rất nhiều 
người, đêm đêm trời lạnh về mùa 
đông vẫn có người đến chùa, nhà 
thờ cầu nguyện, sức mạnh của 
sự cầu nguyện không ai có thể 
tưởng tượng được. Người nào có 
niềm tin ở tôn giáo thì đời sống sẽ 
phong phú hơn. 

Mỗi lần cho cơm cho người 
không nhà bao giờ tôi cũng rủ 
những người trẻ đi chúng tôi tới, 
Thảo, Vân, những cô bé xinh 
xắn, tươi như hoa, cũng mang 
găng tay, xới cơm cho cho người 
không nhà, khi trở về chắc chắn 
các người trẻ này sẽ nhớ ơn công 

sinh thành dưỡng dục của cha mẹ 
mình, vì nếu cha mẹ sinh con ra 
đem quăng cho người khác nuôi 
thì nhất định các cháu không có 
được ngày hôm nay. Tôi thường 
khuyên những người trẻ đi chùa, 
đi nhà thờ và làm việc xã hội, 
mình được như ngày nay là có 
phúc lắm, có cha có mẹ có anh 
em và được cắp sách đến nhà 
trường, cũng vào giờ này biết bao 
nhiêu đứa trẻ không có cơm ăn áo 
mặc, không được đến trường, đâu 
ai muốn như thế?

Mùa xuân, tôi mơ ước nhiều 
lắm, mơ ước 1/3 người trên thế 
giới buổi tối trước khi đi ngủ 
bụng không đói, và tất cả những 
đứa trẻ được đến trường học, được 
thương yêu, được chăm sóc, trẻ 
em VN, Miên chúng tôi đã gặp 
nhiều em không được đi học, vì 
cha mẹ nghèo quá. Làm sao bây 
giờ? Thôi thì mình làm được bao 
nhiêu hay bấy nhiêu, làm hết khả 
năng của mình. 

Tôi mơ ước hòa bình, đừng có 
giết nhau, người chết, máu đổ làm 
gì? Nếu trong gia đình mỗi người 
thương yêu nhau, ông bà, cha mẹ, 
con cháu thương yêu nhau, hàng 
xóm tốt, trường học tốt, trẻ con 
tốt, cộng đồng thương yêu nhau, 
gặp nhau ai cũng chào nhau bằng 
nụ cười thân thiện, quốc gia giàu 
giúp quốc gia nghèo phát triển, 
nếu không được như thế đâu có 
chiến tranh, đâu có chết chóc? 
Một người chết để lại đau khổ 
cho gia đình và dòng họ, đâu có 
ai thích nhìn nước mắt rơi, mà chỉ 
thích nhìn nụ cười của người đối 
diện.

Có những người lớn tuổi làm 
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việc xã hội suốt cả đời mà lúc nào 
cũng tươi cười như cựu Trung Tá 
Nguyễn Thị Hạnh Nhân, năm 
nay chị gần 90 tuổi, suốt ngày lo 
cho thương phế binh cô nhi quả 
phụ ở VN, không bao giờ tôi thấy 
chị nhăn mày nhíu mặt, tôi mong 
người lớn tuổi nào cũng sống hữu 
ích và vui vẻ như thế. Mong tất cả 
người lớn tuổi khỏe mạnh, giúp 
giúp người, giúp đời. 

Giúp cho ai cũng là giúp cũng 
tốt, miễn có lòng tốt giúp người 
là tốt. Thương người như thể 
thương thân, thấy người đói khổ 
thì thương, đâu là thân nhân của 
mình mình cũng thương. Mình 
thương người thì người sẽ thương 
mình, làm thế nào khi đi khắp 
nơi trên thế giới nơi nào cũng có 
người giúp đỡ, sẽ không sợ đói, 
sẽ có đời sống hạnh phúc. Tôi có 
duyên được đi nhiều, nhiều nơi tôi 
đến như Bắc Âu lạnh cóng xương 
sống, nhưng vẫn gặp nhiều người 
nở nụ cười thật tươi khi nghe 
chúng tôi nói tiếng Việt ở phi 
trường Đan Mạch, Phần Lan, Hòa 
Lan, khi nhận diện ra chúng tôi là 

con người Việt Nam thì được mời 
về nhà ăn cơm Việt Nam, thật là 
cảm động. Người Việt Nam vốn 
tình cảm nồng nàn, không biết 
người đó từ đâu đến miễn là nói 
tiếng Việt là nhận ra người đồng 
hương là đối xử nồng hậu ngay, 

Tôi mơ ước được trở lại 
những nơi tôi đã đi qua như Đắc 
Tô, Đắc Xút, địa đầu giới tuyến 
cao nguyên Trung Phần, biên 
giới Việt Miên, Việt Lào, Tha 
La Xóm Đạo v..v.. Quê hương 
yêu dấu, nơi nào cũng đẹp, miền 
Thượng đẹp tuyệt vời vợi, những 
sơn nữ, với tiếng ca thánh thót, 
với những con mắt ngây thơ, với 
dòng sông trong vắt, nơi nào cũng 
đẹp, nơi nào người đến rồi cũng 
đi với nhiều kỷ niệm đẹp, nơi mà 
tôi đã đến có còn như xưa? Cảnh 
cũ người xưa bây giờ ra sao, nào 
ai biết? Lũ lụt, tàn phá rừng, rừng 
còn xanh hay cây rụng? Rừng cao 
su, rừng cà phê, biển hồ Pleiku 
tôi mong được trở về. 

Mơ ước thì nhiều mà thực 
hiện bao nhiêu nào ai biết? Mỗi 
ngày tôi viết ra nhiều việc để làm, 

nhưng đến tôi khi trở về nhà những 
việc đã viết ra chưa làm hết? Cũng 
như mơ ước tận trong trái tim của 
mình biết bao giờ thực hiện được? 
Những đứa trẻ trong các cô nhi 
viện vẫn lớn theo thời gian, trong 
sự đói khổ, các em không đủ ăn, 
không đủ áo ấm mùa đông nhưng 
vẫn phải sống như những người 
bình thường, mong xã hội có 
nhiều người có lòng nhân để cho 
người khổ bớt khổ, trẻ con đỡ đói, 
một bao gạo có $10, 10 bao gạo 
chỉ giá có $100, nếu người nào 
cũng tự tâm mỗi tháng 10 bao gạo 
thì không có trẻ em nào đói trên 
quả địa cầu này. 

Xin Trời Phật, xin Thượng 
Đế phù hộ cho những người 
khốn khổ, cho những người lòng 
nhân ái giúp đỡ người khác. Cầu 
nguyện thật nhiều và thật chân 
thành, xin những lời cầu nguyện 
của mọi người được có kết quả tốt 
đẹp. 

Mùa Xuân xin mọi người cầu 
nguyện thật nhiều cho nhau, cho 
tất cả sự bình yên đến với nhân 
loài. 
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Nhớ Trang Quốc Sử

Thật anh dũng,
đáng tự hào biết mấy,
Về Quê hương, về đất nước Tiên Long.
Những trang sử huy hoàng pha máu lệ,
Những anh hùng hiệt kiệt của non sông

Việt Nam ơi, 
      Quê hương tôi oanh liệt,
       Và oai linh lồng lộng ngút ngàn cao.
Tôi - lũ cháu con,
      phong trần tóc bạc,
Hướng về quê,
      mắt ngấn lệ bồi hồi,
Tổ Tiên ơi, 
      vạn lần - con khắc khoải.
      giải sơn hà gấm vóc của Tiền Nhân,
      đã đánh mất, để mang thân lưu lạc

Ðất lưu vong, 
     dù rộng đường thăng tiến,
     dù tự do, cơm áo đủ đầy.

Nhưng vẫn thiếu:
     thiếu tình quê thắm thiết,
     thiếu núi đồi, 
     thiếu biển rộng, sông dài.
     thiếu mả mồ,
     thiếu lũy tre, ao cá,
     thiếu trống truờng,
     thiếu chuông chùa ngân vọng.
     thiếu cơn hè lửa hạ, gió thu đông.
     thiếu hoa mai, 
     thiếu lúa vàng trong nắng,
     thiếu bạn bè, tình bằng hữu chân thành...
Những thứ  ấy chỉ quê hương mới có,
    và đó là nhân dáng Việt-Nam.

Ðâu những buổi 
     chào Quốc kỳ hùng tráng,
     đứng nghiêm mình nghe hồn thiêng sông núi,
     cuồn cuộn dạt dào, từng nhịp tim rung.

Ðâu còn có những giờ nghe Quốc sử,
     được nhìn Thầy, mắt rực niềm kiêu hãnh.
     được nghe Thầy chuyển hịch tự ngàn xưa,
     được theo Thầy thăm lại thuở dựng cờ.
     được với Thầy máu truyền dâng mạch sống.

Nhớ Trang Nhớ Trang 
Quốc SửQuốc Sử

Tống phước Hiến

(Nhân đọc Văn Thư số 09/HĐĐH/TB/VT ngày 25.11.2015 của Hòa Thượng Thích Viên Định Chủ 
Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phản đối nhà 
cầm quyền cộng sản Việt Nam bỏ môn Việt Sử trong chương trình Trung học)



115XUÂN BÍNH THÂN ■ 2016

Rạng ngời thay,
     nòi giống quá hiên ngang,
     mảnh sơn hà bé nhỏ, mong manh;
     lại bị kẹp giữa hai miền hung bạo:
     - Bắc phương đó - tên khổng lồ tham ác, 
       luôn điên cuồng tiêu diệt giống giòng ta.
     - Ðế Quốc Champa, - chực chờ cơ hội,
     khuấy nhiễu dân lành, - quấy động biên 

cương.
Cờ Ðại Việt, 
     - Bắc bình 
     - Nam tiến,
       Ngạo nghễ vạch trời  
       sừng sững phương Ðông.

Quê ta đó - còn trong tay giặc,
       Tim ray rức 
       con cúi đầu ngưỡng phục,
       trước hồn thiêng Quốc Tổ uy nghiêm.
       trước sử xanh, con cháu
       chí kiên tâm đã quyết,
theo gương xưa quyết đòi lại sơn hà  
       Chiến hữu ơi, tỵ hiềm chi dị biệt.
       Cả Việt Nam chỉ có một quân thù,
       Cả Việt Nam, chỉ một điều duy nhất :
       Đuổi quân thù - Giành lại Quê hương 

Tống phước Hiến

Vì Chúng Ta Là Người Việt Nam

-Tưởng Niệm trận Hải Chiến Hoàng Sa giữa 
Hải Quân VNCH và Hải quân Tàu cộng cướp nước 
VN

-Nhân đọc bài viết của cán binh cộng sản Bắc 
Việt viết về nỗi lòng của họ đã tham gia trận cưỡng 
chiếm VNCH

Tổ Quốc chỉ là một,
 Đừng lấy địa lý…núi sông...,
 vạch làn ranh ngăn cản,
 phân chia da thịt, máu xương. 
 Lịch sử điểm danh

Bên nầy- Bên kia, bằng:
 Phản bội - trung trinh , 
   tim người - tim thú

Cũng có lúc, 
 tôi ngỡ,
 những kẻ bên kia hào chiến tuyến,
 trái tim họ chỉ làm máu chuyển hận thù,
 lên não, xuống gan?

Đêm về, miên man tự hỏi:
 Nổi ác trong anh, không bao giờ mệt mõi? 
 Rồi tôi hiểu,
 Nỗi ác, là biểu kiến của trái tim lạc lối,
 bởi cường quyền dùng bóng tối,
 bủa vây chân lý,
 trong xã hội chai lì,
 cái ác lại trở thành chân lý!

Nhưng chân lý, ngàn đời vẫn là chân lý,
 Dù bị vẽ vời, bị bẻ quẹo quanh co.
 Thì chân lý vẫn là áo ấm cơm no,
 là khóc cười cùng nhân gian hỷ nộ!  
 Khi trí khôn bớt đi phần hoang ảo
 Và tim hồng, nồng thêm độ xót xa.

Tôi yêu nước Việt, thiết tha! 
 Trải bước chân theo khóm lúa bờ tre, 
 Từng viên đạn nhắm vào nhau
 cũng bởi thương con đê, dãy núi.

Bây giờ, 
 đạn bom là âm thanh dĩ vãng,
 Các anh về xóm cũ đường quê,
 thôn trang tan tác.

 Ngơ ngác tương lai. 

Chiến tranh xưa, máu tim thủa ấy, 
 Khóe mắt cay,
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bàng hoàng tin cháu bé:
Bán thân mình trên đất lạ mỗi ngày.
Những cụ già lê lết, thân gầy,
không áo cơm, quạnh quẻ bên lề.

Hoàng - Trường sa, Biển Đông giặc cướp.
Cao Nguyên - Trường Sơn đỉểm cao chiến lược
Giặc xây xong chiến lũy ém quân.
Phố Tàu ngỡ ngàng đất mẹ.
Mười sáu chữ vàng chiếc phù điêu mật lệnh.
Giặc Tàu hung hăng ngỗ ngáo,
Kẻ nội thù hèn ương với giặc, hiếp ác dân lành
Ngang ngược, những lâu đài ngất ngưỡng
Cưỡng hiếp, tham tàn, hạnh họe , lưu manh.

Các anh mang nỗi buồn miên viễn
Thời trai trẻ ngã hồn theo bóng tối
Buồn đau,
Chiến tranh xưa, máu tim thủa ấy.

Đừng dấu tiếng thở dài, xuôi tay phó mặc!
Dù đóm lửa cũng là hơi nóng,
Dù que diêm cũng thắp sáng giữa đêm 
Cuồn cuộn hôn thiêng, cùng cháu con 

vung kiếm

Tôi bùi ngùi nghe vị mặn, 
từ tim anh,
vượt trùng dương rót xuống trái tim tôi

 Tống phước Hiến

TÍCH TRUYỆN KINH PHÁP CÚ

Tỳ Kheo Và Bộ Đồ Rách
Thật khó tìm ở đời...

Khi ngụ tại Kỳ Viên. Thế Tôn đã dạy câu trên vì Trưởng 
lão Pilotika.

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

- Tôn giả, ai cho con đi tu?
Ngài đáp:
- Ta sẽ độ ngươi.
Rồi Ngài cho anh ta theo, tự tay tắm rửa cho anh, giao anh 

một đề mục thiền quán và xuất gia cho anh. Tấm vải trước đây 
anh quấn làm nội y được phơi trên cành cây. Ðược nhận vào 
Tăng đoàn, anh làm tròn bổn phận và hưởng đầy đủ phẩm vật 
dành cho chư Phật, và đi khắp nơi với những y đáng giá.

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

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

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

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

Và Ngài đọc Pháp Cú:

(143) Thật khó tìm ở đời,
Người biết thẹn, tự chế,
Biết né tránh, chỉ trích,
Như ngựa hiền tránh roi.
(144) Như ngựa hiền chạm roi,
Hãy nhiệt tâm hăng hái,
Với tín, giới, tinh tấn,
Thiền định cùng trạch pháp,
Minh hạnh đủ, chánh niệm,
Ðoạn dứt vô lượng khổ.
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T rước áp lực quốc tế, nhất 
là sự quan tâm của nhiều 
quốc gia, từ Úc châu, 
Đức quốc, Canada kể 

cả Hoa Kỳ đã yểm trợ mạnh mẽ 
cho nhân quyền và tự do tôn giáo 
cho Việt Nam trong những tháng 
qua như thăm viếng các nhà đấu 
tranh trong nước hoặc kết thân 
với những người đang dấn thân 
cho tự do - độc lập cho Việt 
Nam. Thêm vào đó tiếng kêu cứu 
của những người Phật tử khắp 
nơi trong nước nhất là trước sự 
tuyệt vọng của Hoà thượng Thích 

Không Tánh, Trụ trì chùa Liên 
Trì, Phó Viện Trưởng Tăng Đoàn 
GHPGVNTN về kế hoạch san 
bằng chùa Liên Trì của nhà cầm 
quyền Cộng Sản, vào Thứ Sáu, 
ngày 28 tháng 8 năm 2015, phái 
đoàn Tăng Đoàn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất đã 
chính thức tiếp xúc Cao Ủy Nhân 
Quyền tại trụ sở Liên Hiệp Quốc 
tại New York. Để trình bày lên 
Liên Hiệp Quốc những nguyện 
vọng thẳm sâu và bức thiết của 
người dân Việt nói chung và Phật 
giáo nói riêng, phái đoàn gồm 5 

thành viên, do sự hướng dẫn của 
Hoà Thượng Thích Viên Lý, Chủ 
tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại, Hòa Thượng Thích Chơn 
Trí, Chánh Thư Ký Hội Đồng 
Giáo Phẩm Trung Ương Tăng 
Đoàn GHPGVNTN, và Thượng 
tọa Thích Tâm Thành, Tổng Vụ 
trưởng Ngoại Vụ, phía cư sĩ Phật 
tử có Cô Cathy Nguyễn, Chủ tịch 
TNCV và cô Nguyễn Thị Vân 
Khanh, Thư ký; Truyền thông có 
cô Thái Kim Loan và anh Nguyễn 
Chí Thảo thuộc Đài Truyền Hình 
SBTN Boston.

Đúng 11 giờ sáng, phái đoàn 
đã được bà Peggy Kerry, người 
đại diện của Chính phủ Hoa Kỳ 
tại tòa Đại sứ về tổ chức Phi 
Chính Phủ (N.G.O) tiếp đón tại 
tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại thành phố 
New York. Sau khi nghe các Hòa 
thượng lần lượt trình bày về hiện 
tình nhân quyền cũng như tôn giáo 
tại Việt Nam, quý Hòa thượng đã 
nhấn mạnh đến sự khủng bố và 
áp đặt lên người dân tại Việt Nam 
với một chính sách độc tài đảng 
trị mà Uỷ Ban Nhân quyền của 
Hoa Kỳ ấn hành hàng năm cũng 
như những hình ảnh trên mạng 
xúc phạm Chùa Liên Trì, chùa 
An Cư, Tịnh thất Đạt Quang, 
Dòng Chúa Cứu Thế, cho đến sự 
áp bức Thánh Thất Cao Đài, bức 
tử các nơi thờ phượng của Đạo 
Tin Lành và đàn áp thẳng tay các 
buổi lễ, cấm cản Phật giáo Hòa 
Hảo… nhất là tước đoạt phẩm giá 
cao quý của con người của nhà 

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG 
TỰ DO TÔN GIÁO CHO VIỆT NAM TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

Từ trái: HT. Thích Chơn Trí, bà Ann, HT. Thích Viên Lý, TT. Thích Tâm 
Thành tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc
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cầm quyền CS. Tiếp theo là sự trình bày của hai cô 
Cathy, cô Vân Khanh, với giọng nói ôn hoà nhưng 
quả cảm của cô Cathy đã làm mọi người xúc đông. 
Cô Cathy và cô Vân Khanh đều sinh ra và lớn lên 
tại Hoa Kỳ nhưng đã làm bà Kerry (em gái của Bộ 
Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ) ngạc nhiên sau khi hai 
cô đã phát biểu, bà phải buột miệng hỏi:

- Động cơ nào đã thúc đẩy cô đi trong phái đoàn 
hôm nay?

Buổi họp đã diễn ra trong bầu không khí cởi 
mở, thân thiện và bà Kerry đã tiếp nhận hai thỉnh 
nguyện thư của phái đoàn và sẽ trình lên Văn phòng 
Tòa Đại sứ để chính phủ Hoa Kỳ có giải pháp can 
thiệp.

Sau khi chờ đợi, cho buổi họp kế tiếp tại Cao 
Ủy Liên Hiệp Quốc, phái đoàn đã dùng cơm trưa 
tại Trụ sở LHQ, và dịp này Đài truyền Hình SBTN-
Boston đã phỏng vấn thành viên của phái đoàn ngay 
tại khuôn viên trụ sở LHQ. 

Đúng 2 giờ 30 chiều cùng ngày, nhân viên 
thuộc cao uỷ đã xuống tận cổng để đón phái đoàn. 
Buổi họp chính thức bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Bà 
Ann Syauta (Văn Phòng Cao Uỷ Nhân Quyền) đã 
ân cần tiếp đón phái đoàn. Mở đầu là phần giới 
thiệu từng thành viên, trách vụ và nơi cư trú, sau đó 
là phần trình bày về những nguyện vọng và những 
đòi hỏi thiết thực mà Cao Uỷ muốn biết, sau đó Bà 
Syauta đã hỏi một số chi tiết để bà lập hồ sơ. Bà 
cũng yêu cầu trong vài tuần tới cần gởi cho bà biết 
chi tiết những việc đang xảy ra mà phái đoàn muốn 
bà can thiệp. Trong dịp này cô Vân Khanh nhấn 
mạnh về hai trường hợp là Nhac sĩ Việt Khang (hiện 
tại không biết bị giam ở đâu) và Nguyễn Viết Dũng 
hai thanh niên yêu nước đã can đảm bày tỏ thái độ.

Bà Syauta, đã uyển chuyển gợi ý cho mọi người 
nói lên cảm nghĩ của chính mình không qua giấy 
tờ, bà cũng giúp ý để giới trẻ hải ngoại qua hai cô 
Cathy và Vân Khanh để được quốc tế chú ý và LHQ 
có dữ kiện để nói chuyện về nhân quyền với các 
quốc gia liên hệ.

Trước khi ra về, phái đoàn đã chụp hình lưu 
niệm với bà Ann.

(Ban biên tập) 

Với gậy người chăn bò...

Thế Tôn dạy câu trên khi ngụ tại 
Pubbaaraama, liên quan đến Tỳ-xá-khư và 
các nữ cư sĩ của bà trong ngày thọ bát quan 
trai.

Tại Xá-vệ, ngày đại lễ trai giới, năm 
trăm phụ nữ tuân giữ giới luật trai giới và 
đến tinh xá. Tỳ-xá-khư hỏi trong họ vì mục 
đích gì mà giữ giới luật.

Người già nhất trả lời:
- Chúng tôi mong phước báo cõi trên.
Người trung niên:
- Ðể thoát khỏi quyền lực của chồng.
Người trẻ:
- Chúng tôi muốn có con.
Thiếu nữ mới lớn:
- Chúng tôi muốn có chồng.
Tỳ-xá-khư dẫn tất cả đến gặp Phật kể lại 

các câu trả lời, và được Phật dạy:
- Tỳ-xá-khư! Chúng sanh trong thế gian 

đều bị sanh, già, bệnh, chết, giống như mục 
đồng cầm gậy trong tay. Sanh đuổi họ đến 
già, già đuổi họ đến bệnh, và bệnh đuổi họ 
đến chết. Bốn khổ này như rìu cắt ngắn đời 
sống. Tuy thế, chẳng ai muốn đừng tái sanh. 
Tái sanh là mong ước của mọi người.

Và Ngài đọc Pháp Cú:

(135) Với gậy người chăn bò,
Lùa bò ra bãi cỏ.
Cũng vậy già và chết
Lùa người đến mạng chung.

TÍCH TRUYỆN KINH PHÁP CÚ
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Kính thưa Đồng bào Việt Nam trong và 
ngoài nước,

Toàn dân đều biết Trung cộng đã xâm chiếm 
2 quần đảo Hoàng sa và Trường sa của Việt 
Nam, việc bắn giết, giam giữ, đánh phá ghe 
thuyền, cướp bóc tài sản của ngư dân Việt Nam 
vẫn đang tiếp tục xảy ra trên vùng biển thuộc 
hải phận Việt Nam.

Thế nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt 
Nam đã không có một hành động nào để bảo 
vệ chủ quyền quốc gia và sự tôn nghiêm quốc 
thể bằng những công cụ ngoại giao, pháp lý hay 

quân sự như Philippines đã làm để đòi lại biển 
đảo cho tổ quốc Việt Nam.

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ lên 
tiếng phản đối qua loa lấy lệ, và trong nhiều 
trường hợp còn đưa ra lời đề nghị 2 bên “cùng 
duy trì nguyên trạng”, “cùng hợp tác khai 
thác…”, có nghĩa là họ coi việc mất chủ quyền 
quốc gia là “chuyện đã rồi”.

Về mặt ngoại giao, nhà cầm quyền Cộng sản 
Việt Nam không có thái độ cương quyết trong 
các cuộc gặp thượng đỉnh để phản đối mà còn 
rước giặc vào nhà, đón chào trọng vọng, cờ xí 

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

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn
Phật lịch 2559 - Số: 08/HĐĐH/TB/VT

HT. Thích Viên Định (hàng đứng, thứ 4 từ phải sang)

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BÁO ĐỘNG

GIẶC ĐÃ VÀO NHÀ, VẬN MỆNH TỔ QUỐC LÂM NGUY
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rợp trời. Người dân biểu tình lên tiếng, bày tỏ 
thái độ tẩy chay kẻ xâm lăng lại bị Nhà cầm 
quyền cho Công an đàn áp, bắt giam, đánh đập 
đến đổ máu.

Về quốc phòng, không tạo được một thế 
liên minh hữu hiệu để cùng các nước có chung 
lợi ích trên biển Đông đối phó với tham vọng 
bành trướng của Bắc Kinh, và hiện tại đất nước 
chúng ta vẫn đơn độc trước kẻ thù mạnh hơn 
gấp nhiều lần.

Về nội bộ, không tạo được sự đoàn kết toàn 
dân như ông cha ta đã làm trong lịch sử mà Hội 
nghị Diên Hồng là một điển hình để sẵn sàng 
đương đầu chống quân xâm lược. Trái lại, Nhà 
cầm quyền ra sức đàn áp những người yêu nước, 
làm phân hóa, chia rẽ lòng người, triệt tiêu nội 
lực quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho quân 
xâm lược.

Trong thời gian ông Tập Cận Bình, Chủ 
Tịch nước kiêm Tổng Bí thư đảng Cộng sản 
Trung quốc đến Việt Nam, các chùa Liên Trì, 
chùa Giác Hoa và tư gia các nhà tranh đấu đòi 
tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam bị 
công an canh gác ngày đêm chặt chẽ.

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không 
lượng định được dã tâm thật sự trong chuyến 
công du Việt Nam của ông Tập Cận Bình là để 
xoa dịu dư luận thế giới, biến hành động xây 
dựng những căn cứ quân sự bất hợp pháp trên 
vùng biển đảo Việt Nam thành chuyện “bình 
thường”.

Phía Trung quốc còn dùng chuyến đi này để 
ru ngủ, phân hóa nội bộ Cộng sản Việt Nam và 
dư luận trong nước làm cho nhân dân Việt Nam 
mất cảnh giác.

Trước và sau khi đến Việt Nam, ông Tập 
Cận Bình vẫn vô lý khi tuyên bố với thế giới 
rằng Hoàng sa và Trường sa là lãnh thổ của 
Trung quốc từ thời xa xưa.

Không thể thương lượng “hòa bình, ổn 
định” với kẻ ngang ngược, bất chấp công lý, 
xem thường dư luận, ỷ mạnh, dùng vũ lực đốt 

nhà, giết người, cướp bóc tài sản, xâm chiếm 
biển đảo tổ quốc ta được!

Việc trải thảm đỏ đón tiếp lãnh đạo Trung 
quốc trong tình hình hiện nay của nhà cầm 
quyền Hà nội là một sai lầm nghiêm trọng vì 
sẽ đánh mất sự thông hiểu và ủng hộ của cộng 
đồng quốc tế, nhất là với hai đối tác lớn là Hoa 
Kỳ và Nhật Bản, càng làm cho đất nước bị cô 
lập thêm.

Đất nước và Dân tộc chúng ta phải trả giá 
đắt cho những sai lầm này của đảng Cộng sản 
Việt Nam.

Tổ quốc thật sự đã lâm nguy!

Chùa Giác Hoa, Sài gòn, ngày 08 tháng 11 
năm 2015.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành
Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện Trưởng
(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Định
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BẢN LÊN TIẾNG CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI
TRƯỚC HIỂM HỌA MẤT NƯỚC

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 - Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Kính thưa toàn thể đồng bào trong và ngoài 
nước,

Sau hơn 70 năm tại miền Bắc và trên 40 năm 
tại miền Nam, chủ nghĩa Cộng sản, một chủ thuyết 
ngoại lai phi dân tộc, được đem ra thử nghiệm trên 
đất nước Việt Nam nhưng đã hoàn toàn thất bại. 
Hậu quả là, đất nước ngày một tụt hậu nghèo khổ, 
tệ nạn xã hội ngày một leo thang, nhân tâm ly tán, 
sức mạnh dân tộc bị phân hóa, triệt huỷ, nếp sống 
đạo đức bị băng hoại, truyền thống văn hoá bị đảo 
lộn, phẩm giá con người bị bán rẻ, đức tin tôn giáo 
bị bóp nghẹt, quyền sống bị tước đoạt, chủ quyền 
quốc gia bị xâm phạm, kinh tế khủng hoảng, giáo 
dục xuống cấp, bạo hành diễn ra khắp nơi…

Thế nhưng, bất chấp nỗi thống khổ của con 
người, bất chấp giang san bờ cõi bị lấn chiếm, nhà 
cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục áp 
dụng chánh sách độc tài toàn trị, dập tắt mọi tiếng 
nói đối lập, đánh đập tàn nhẫn những công dân dám 
thể hiện lòng yêu nước, lên tiếng bảo vệ lãnh thổ, 
lãnh hải. Đảng Cộng Sản dùng mọi hình thức tinh 
vi để thủ tiêu tinh thần, ý chí đấu tranh bảo vệ đất 
nước của dân tộc.

Gần đầy, Nhà nước Việt Nam trải thảm đỏ long 
trọng nghinh đón ông Chủ tịch Trung Quốc, Tập 
Cận Bình, người chủ trương xâm lấn lãnh thổ lãnh 
hải, mời nói chuyện tại Quốc Hội trước những người 
tự nhận đại diện cho 90 triệu người Việt Nam đã và 
đang thiếu tự do, nhân quyền và dân chủ. Quốc Hội 
lắng nghe ông Chủ Tịch Trung Quốc phát biểu, đề 
cao tình hữu nghị giao hảo tốt đẹp của hai đảng. 
Đây là thái độ nhận giặc làm người thân, nhận kẻ 

thù làm tình bạn hữu. Nhà nước Việt Nam chỉ biết 
bảo vệ sự trường tồn của Đảng Cộng Sản. Giang 
sơn tổ quốc sắp mất vào tay Trung Cộng, mặc kệ! 
Còn gì nhục nhã bằng khi biển bị chiếm, đất bị lấn, 
quốc thể bị khinh thường nhưng những nhà lãnh đạo 
Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn vô cảm tiếp tục bức 
hiếp dân lành và cúi đầu tuân phục giặc.

Những nhà lãnh đạo Cộng Sản nên ý thức rằng: 
Con người quý hơn chủ nghĩa. Quyền lợi đất nước 
và dân tộc quan trọng hơn quyền lợi của đảng và 
phe nhóm. Lòng từ bi là sức mạnh vô biên có khả 
năng ngăn chận tệ nạn, gìn giữ hòa bình chứ không 
phải lòng hận thù và bạo lực. Trí tuệ sáng suốt là 
chìa khoá giải quyết những nan đề lớn của thời đại 
chứ không phải mù quáng, độc đoán, cuồng tín, cực 
đoan. Sức mạnh tổng hợp của đại khối quốc dân 
vượt xa sức mạnh nhất thời của lực lượng công an và 
quân đội. Tình đoàn kết gắn bó keo sơn của toàn dân 
là năng lực nội tại chủ lực của tổ quốc, là tài nguyên 
vô giá của quốc gia và là bức tường thành kiên cố 
chận đứng mọi chính sách xâm lược từ Phương Bắc.

Do vậy, các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Sản 
hãy tỉnh thức, ăn năn sám hối và hãy đặt giá trị của 
con người, quyền lợi của đất nước, lòng từ bi bao 
dung, tuệ giác siêu việt, tình đoàn kết và sức mạnh 
tổng hợp của toàn dân lên trên tất cả, nhất là trước 
bối cảnh lịch sử đất nước mà hơn bất cứ lúc nào hết, 
chủ quyền quốc gia Việt Nam đang bị đe doạ một 
cách nghiêm trọng.

Đã là con người, không ai không sai lầm. Biết 
sai lầm và ăn năn sám hối thì sẽ được dân tộc khoan 
dung tha thứ; ngược lại khư khư cố chấp, ỷ lại sức 
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mạnh xuất sanh từ ảo tưởng, chắc chắn sẽ chuốc lấy 
sầu khổ triền miên. Không ai có thể tránh khỏi luật 
nhân quả nhưng nếu biết tu sửa thì có thể chuyển 
hoá những ác nghiệp.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại mạnh mẽ 
hỗ trợ Bản Lên Tiếng Báo Động của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN tại quốc nội như là tiếng chuông cảnh 
tỉnh toàn thể quốc dân trước hiện tình đất nước lâm 

nguy và nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, Phật 
pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an 
lạc.

Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 11 năm 2015
Thay mặt Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
Chủ tịch
(đã ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý

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

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn
Phật lịch 2559 - Số: 09/HĐĐH/TB/VT

BÁO ĐỘNG: 
XÓA BỎ LỊCH SỬ VIỆT LÀ MƯU ĐỒ BÁN NƯỚC

Kính thưa Đồng bào Việt Nam trong và ngoài 
nước,

Trong suốt dòng lịch sử Việt, hơn 4 ngàn năm, 
từ thuở Hồng Bàng cho đến ngày nay, toàn dân Việt 
luôn chiến đấu để tồn tại trước nạn ngoại xâm từ 
phương Bắc mà trong nỗ lực đó có sự giữ gìn bản 
sắc dân tộc và giáo dục về lịch sử quốc gia.

Từ cuộc chiến đầu tiên của Phù Đổng Thiên 
Vương thắng giặc Ân, hơn 1200 năm trước Tây lịch, 
trải dài đến các trận chiến Hai Bà Trưng thắng giặc 
Đông Hán, năm 40 sau Tây lịch, tiếp đến là Lý Nam 
Đế thắng giặc Lương, năm 541, rồi đến Ngô Quyền 
thắng giặc Nam Hán năm 938, Lê Đại Hành thắng 
giặc Tống năm 981, Lý Thường Kiệt thắng giặc 
Tống năm 1076, Trần Thái Tông thắng giặc Mông 
Cổ năm 1258, Trần Hưng Đạo thắng giặc Nguyên 
Mông năm 1284 và 1287, Lê Thái Tổ thắng giặc 
Minh năm 1428, và sau cùng, Quang Trung đại đế 
thắng giặc Mãn Thanh năm 1789.

Với một chiều dài lịch sử oai hùng, hiển hách 
của tổ tiên ta, toàn dân và nhất là các thế hệ trẻ có 
thể lấy đó làm niềm tự hào, thúc đẩy tinh thần yêu 
quê hương đất nước, yêu giống nòi, từ đó tạo nên 
động lực để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Việt 

Nam thân yêu.
Người Trung Hoa biết giữ gìn, phổ biến rộng rãi 

lịch sử đất nước họ vào các tầng lớp dân chúng bằng 
cách đưa lịch sử vào tiểu thuyết, phim truyện như 
Phong Thần, Đông Châu, Tam Quốc, Thủy Hử… 
để thần thánh hóa các chiến tích, nhân vật lịch sử 
làm cho toàn dân ai cũng biết, cũng thuộc lịch sử 
Trung Quốc.

Với mưu đồ đồng hóa dân tộc ta, sau năm 1975, 
nhiều phim ảnh, truyện ký của Trung Quốc được 
trình chiếu thường xuyên trên các đài phát thanh, 
truyền hình Việt Nam hằng ngày làm cho người dân 
Việt Nam chúng ta già trẻ, lớn bé cũng thuộc lịch sử 
Trung Quốc như người Hoa.

Trong lúc đó, Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt 
Nam trong suốt thời gian cai trị hơn nửa thế kỷ đã 
xem thường lịch sử dân tộc, tìm cách làm lu mờ dần 
môn lịch sử, làm cho người dân Việt không biết, 
không nhớ đến lịch sử dân tộc mà ông cha ta đã dày 
công xây dựng, giữ gìn tốn không biết bao nhiêu trí 
tuệ và xương máu mới có được dãi đất hình cong 
chữ S kéo dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau như 
ngày hôm ngay.

Làm lu mờ, xao lãng lịch sử đất nước chưa đủ, 
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Hòa thượngThích Viên Định cùng Tăng Đoàn nhiễu 
tháp đức Đệ tứ Tăng Thống.

nay nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam còn muốn 
biến đổi, xóa bỏ môn học lịch sử trong chương trình 
phổ thông để con em học sinh chúng ta, những 
người chủ tương lai của đất nước không còn biết gì 
đến lịch sử đất nước, dân tộc, thì lấy gì làm niềm 

tự hào, củng cố, thúc đẩy tinh thần bảo vệ tổ quốc 
chống ngoại xâm trước mắt và trong tương lai?

Xóa bỏ lịch sử là phủ nhận nguồn gốc, là vong 
bản vong thân.

Một dân tộc vong thân, vong bản thì nguy cơ 
mất nước không tránh được.

Tăng Đoàn GHPGVNTN phản đối hành động 
nguy hiểm này của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt 
Nam và cất tiếng báo động cùng toàn dân trong và 
ngoài nước hãy cảnh giác trước mưu đồ xóa bỏ lịch 
sử Việt Nam để dễ bề đồng hóa và sáp nhập dân tộc 
ta vào Đại Hán của những kẻ Hán gian.

Vận mệnh tổ quốc rất lâm nguy!
Chùa Giác Hoa, Sài gòn, ngày 25 tháng 11 năm 

2015
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành
Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện Trưởng
(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Định

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
CHÙA LIÊN TRÌ

153 Lương Định Của – Phường An Khánh – Quận 2 – Sài Gòn

THƯ KHẨN TRÌNH
CỦA TRỤ TRÌ CHÙA LIÊN TRÌ, THỦ THIÊM, SÀI GÒN

Kính gởi:  Hòa thượng Thích Viên Định
Viện trưởng HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVN TN.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Hòa thượng Viện trưởng,
Trước đây, theo di thư ủy thác của Hòa thượng 

Thích Không Tánh - Viện chủ Chùa Liên Trì và 
qua sự chuẩn y của Hòa thượng Viện trưởng, con là 
Thích Đồng Minh về Trụ Trì Chùa Liên Trì để lo 
Phật sự cho chùa từ năm 2014 đến nay.

Trong hai năm qua, những lễ cầu an, cầu siêu tại 
tư gia Phật tử cũng như các lễ Vía Phật Đản, Vu Lan 
Báo Hiếu, Thành Đạo, v.v… chúng con đều tổ chức 
cúng lễ trang nghiêm viên mãn, ngoài ra chúng con 

còn phụ giúp Hòa thượng Viện chủ trong các việc từ 
thiện xã hội như: biếu quà các em bệnh nhi ung thư, 
thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cựu thuyền 
nhân và những người già yếu nghèo khó…

Gần đây, ông Chủ tịch Mặt trận có đến nói với 
mấy người dân oan tạm trú tại chùa Liên Trì: Ra 
giêng sẽ cưỡng chế, di dời chùa Liên Trì xuống Cát 
Lái, trả mặt bằng chùa Liên Trì để nhà nước xây 
dựng Đô Thị Mới Thủ Thiêm.

Ngoài ra, nhà nước còn họp tổ dân phố ở Cát Lái 
thông báo cho biết sẽ dời chùa Liên Trì về một ngôi 
nhà tole một mái không để bảng tên chùa (chiều dài 
khoảng 25m, chiều rộng khoảng 4,5m ngăn làm 6 
phòng) mới xây ở đây.
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Trước tình cảnh như vậy, Hòa thượng Viện chủ 
cùng chư tăng trong chùa gồm: Thích Đồng Minh 
trụ trì, Thích Lệ Trụ phụ trách nghi lễ, Thích Đồng 
Tấn thư ký, cũng như quý Phật tử, bổn đạo vô cùng 
lo âu cho tương lai của Chùa phải bị cưỡng chế cô 
lập về nơi xa xôi hẻo lánh này, Phật tử khó lòng đến 
đây cúng lễ được!

Chúng con rất bối rối, lo âu không biết tính sao, 
nay xin kính trình lên Hòa thượng Viện trưởng, 
cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành Tăng Đoàn 
GHPGVNTN hướng dẫn, chỉ đạo cho chúng con.

Thành kính nguyện cầu Hòa thượng Viện trưởng 
cùng chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị 
độ.

Nay kính trình.

Chùa Liên Trì, ngày 06 tháng 01 năm 2016.
Trụ Trì
(Đã ấn ký)
Tỳ kheo Thích Đồng Minh

Vị Hòa thượng khả kính luôn ở bên nạn nhân chế 
độ CSVN

Ba vị Dân biểu Liên Bang Hoa Kỳ gởi thư cho Thủ tướng CSVN 
yêu cầu ngừng triệt phá Chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm

Ngay sau khi nhận được THƯ KHẨN TRÌNH 
của Thượng Tọa Thích Đồng Minh, Trụ Trì chùa 
Liên Trì, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch 
Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại đã liên lạc với quý vị Dân Cử Hoa Kỳ 
để yêu cầu lên tiếng can thiệp nhằm giúp cho chùa 
Liên Trì do Hòa Thượng Thích Không Tánh, Phó 
Việt Trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN làm Viện 
Chủ tránh bị nhà cầm quyền CSVN triệt phá.

Lúc 2 giờ chiều, ngày 15.01.2016, Dân Biểu 
Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal và phái đoàn 
đã đến thăm chùa Điều Ngự, Trụ Sở của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại và cho biết là ông đã cùng 
với Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez và Dân 
Biểu Liên Bang Zoe Lofgren ký một bức thư gởi cho 
Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng, yêu cầu nhà 
cầm quyền ngay lâp tức ngừng giải tỏa Chùa Liên 
Trì vì đây là nơi giúp đỡ các Thương Phế Binh Việt 
Nam Cộng Hòa và các cô nhi, người bệnh tật, nghèo 

đói; đồng thời cũng là cơ sở tôn giáo đã có mặt tại 
Thủ Thiêm, Sài Gòn gần cả thế kỷ nay… Theo đó, 
Dân Biểu Alan Lowenthal cho biết trong suốt thời 
gian qua, chùa Liên Trì chịu rất nhiều sách nhiễu, 
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khó khăn trong việc hoằng pháp độ sanh và công tác 
từ thiện, ông nhấn mạnh trong nỗ lực tham gia Hiệp 
Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) hiện 
nay, nhà cầm quyền CSVN cần phải chứng tỏ những 
cải thiện tình trạng nhân quyền vốn đang tệ hại trầm 
trọng, trong đó vấn đề sách nhiễu, triệt phá Chùa 
Liên Trì là một vấn đề đáng quan tâm.

Dân biểu Alan Lowenthal cho biết, ông sẵn 
sàng hỗ trợ HT Thích Không Tánh, Chùa Liên Trì, 
cũng như hết lòng hỗ trợ Đức Dalai Lama để một 
ngày nào đó ngài được trở về Tây Tạng và giúp Tây 
Tạng có được tự do dân chủ…

Trong cuộc tiếp xúc với Dân Biểu Alan 
Lowenthal tại chùa Điều Ngự, HT Thích Viên Lý 
đã thay mặt Tăng Đoàn cảm ơn Dân Biểu Alan 
Lowenthal, Dân Biểu Loretta Sanchez và Dân Biểu 
Zoe Lofgren đã nhanh chóng lên tiếng can thiệp cho 
chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm, Việt Nam đồng thời 
HT Thích Viên Lý cũng đã yêu cầu Dân Biểu Alan 
Lowenthal và quý vị Dân Cử tiếp tục hậu thuẫn, can 
thiệp để tất cả những tù nhân lương tâm được trả tự 
do vô điều kiện và nhân quyền của người Việt Nam 
được tôn trọng đúng mức.

Có mặt trong buổi tiếp đón Dân Biểu Alan 
Lowenthal tại chùa Điều Ngự ngoài HT Thích Viên 
Lý còn có TT Thích Viên Huy Tổng Vụ Trưởng Xã 
Hội và quý Cư Sĩ, Huynh Trưởng Phật Tử đang sinh 
hoạt tại chùa Điều Ngự.

Sau buổi gặp mặt tại Hội Trường chùa Điều 
Ngự, Dân Biểu Alan Lowenthal theo lời mời của HT 
Thích Viên Lý và TT Thích Viên Huy, viếng thăm 
Ngôi Chùa Điều Ngự đang trong giai đoạn sắp hoàn 
tất, tại đây phái đoàn Dân Biểu Alan Lowenthal tỏ 
vẻ hoan hỷ và gửi lời chúc công trình xây dựng Chùa 
Điều Ngự sớm được hoàn thiện viên mãn.

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

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

LỜI PHẬT DẠY
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San Gabriel (Saigon Times) - 
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu đã long 
trọng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng 
Chủ Nhật ngày 30 tháng 8 năm 
2015 tại Chùa Diệu Pháp thành 
phố San Gabriel Los Angeles. 
Điều hợp chương trình tổng quát 
đạo hữu Ái Cầm và MC Minh 
Phượng. Chương trình mở đầu 
bằng những lời thuyết pháp của 
Thượng Tọa Thích Viên Huy, 
Thượng Tọa Thích Viên Chánh 
và Đại Đức Thích Huệ Hải với 
nội dung tóm lược: 

"Mùa Lễ Vu Lan lại đến vào 
ngày Trăng Tròn Tháng Bảy 
Âm Lịch. Bắt nguồn từ một bản 
kinh của Phật Giáo khi Đức Phật 
thuyết giảng về Vu Lan Bồn do 
Ngài Trúc Pháp Hộ dịch từ tiếng 
Phạn vào thời Tây Tấn khoảng 
thời gian 750-801 sau công 
nguyên. Và đề cập đến ý nghĩa 
Kinh Vu Lan qua câu chuyện 
thật cảm động khi Ngài Mục 
Kiền Liên xuống địa ngục thăm 
mẹ dâng chén cơm trắng đến cho 
mẹ thì bị hóa ra than hồng. Ngài 
Mục Kiền Liên nhìn cảnh tượng 
xãy ra thật vô cùng xót xa đau 
đớn... nên Ngài mới về cầu xin 
Phật gia hộ cho Mẹ của Ngài chỉ 
vẽ phương cách chuyển hóa tội 
lỗi của Mẹ...". 

Sau phần thuyết pháp ba hồi 
trống Bát Nhã cung thỉnh Chư 
Tôn Đức Giáo phẩm vào vị trí 
hành lễ. 

Bắt đầu buổi lễ, Đạo Hữu 

ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA 
DIỆU PHÁP - SAN GABRIEL

Nhật Sơn, Trưởng Ban Tổ Chức, 
được sự giao phó của Hòa Thượng 
Trụ Trì Chùa Diệu Pháp, đã nêu 
lên ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan và 
tuyên bố khai mạc Đại Lễ Vu Lan 
Phật Lịch 2599-2015 tại Chùa 
Diệu Pháp.

Tiếp đó, MC Ái Cầm nói vài 
lời mở đầu:

“Nam Mô Đại Hiếu Mục 

Kiền Liên Bồ Tát
Kính Bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa quý quan khách, 

quý đồng hương Phật Tử.
Hiếu Đạo được thể hiện và 

phát huy trong đời sống tinh thần 
của người Việt Khắp nơi trên 
thế giới: ‘Nước biển mênh mông 
không đong đầy tình Mẹ, Mây 
trời lồng không phủ kín công 
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cha.’ Nét đẹp đạo hiếu qua truyền 
thống văn hóa dân tộc đã kết tinh 
qua nhiều đời và thăng tiến lòng 
tri ân sự hiếu thảo thấm sâu vào 
trí tuệ người Phật Tử Việt Nam: 
‘Hiếu Tâm là Phật Tâm- Hiếu 
Hạnh là Phật Hạnh’. Với ý nghĩa 
cao quý đó Chùa Diệu Pháp long 
trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan hôm 
nay Chủ Nhật ngày 30 tháng 8 
năm 2015.” 

Đến nghi lễ chào Quốc Kỳ 
Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, 
Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ 
Bi Quán. Kế tiếp giới thiệu Chư 
Tôn Đức Tăng Ni, hiện diện Hòa 
Thượng Thích Viên Lý chủ tịch 
Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ 
Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều 
Ngự. Hòa Tượng Thích Viên 
Thành Tổng Vụ Trưởng Nghi 
Lễ Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại. Thượng Tọa Thích 
Viên Huy Tổng Vụ Trưởng Xã 
Hội Tăng Đoàn GĐPGVNTN 
Hải Ngoại. Trụ Trì Chùa Điều 
Ngự. Thượng Tọa Thích Viên 
Chánh Tổng Vụ Trưởng Thanh 
Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại. Chư tôn đức Tăng Ni 
Ngoại Quốc và Việt Nam.

Quan Khách và các Hội Đoàn 
Việt Nam chúng tôi ghi nhận có 
ông bà Chánh Án Nguyễn Trọng 
Nho Giáo Sư Vân Bằng Ủy 
Viên Giao Tế Quận Cam, Cựu 
Đại Tá Nguyễn Văn Quý Hội 
Cựu Tù Nhân Chính Trị, Ký giả 
Truyền Hình IBC, Đạo hữu Thái 
Tú Hạp tuần báo Saigontimes, 
Đặc phái viên Phạm Chinh. Các 
cựu Huynh Trưởng GĐPT, Vạn 
Hạnh, Chánh Đạo, Đạo Hữu Đạo 

Tràng Chùa Điều Ngự  và Chùa 
Diệu Pháp.

Hòa Thượng Thích Viên 
Thành tuyên đọc Thông Bạch Vu 
Lan của Hòa Thượng Thích Viên 
Định Chủ Tịch Hội Đồng Điều 
Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN 
với nội dung: 

"Mùa Vu Lan lại về trong 
hoàn cảnh đất nước bị đe dọa 
bởi hiểm họa ngoại xâm hơn bất 
cứ lúc nào, dân tộc tiếp tục sống 
trong cảnh đói nghèo, bất công, 
nhân quyền tồi tệ. Lễ Vu Lan là 
dịp để người Phật Tử chúng ta 
theo gương hiếu hạnh của Đức 
Mục Kiền Liên thể hiện tinh thần 
báo ân và cứu giúp muôn loài...

Suốt trong lịch sử 2000 năm 
hoằng hóa, Phật Giáo Việt Nam 
luôn cùng chung vận mệnh thăng 
trầm với dân tộc, cảm thông 
những khổ đau người dân đang 
gánh chịu. Vì vậy người Phật Tử 
hôm nay không thể thờ ơ, vô cảm, 
bàng quang tọa thị trước cảnh 
đất nước bị xâm lăng, dân tộc 
bị khốn cùng. Cho nên dấn thân 
để bảo vệ tổ quốc, vận động cho 
nhân quyền và những giá trị tự do 
dân chủ cũng chính là để bảo vệ 
đạo pháp, vì đạo pháp không thể 
đứng ngoài dòng chảy thời đại, 
độc lập với vận mệnh quốc gia, 
dân tộc...

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, 
Tăng Đoàn GHPGVNTN kính 
mong chư tôn Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni 
cùng đồng bào Phật Tử các giới 
trong và ngoài nước hãy phát tâm 
bồ đề, thể hiện lòng từ bi cứu 
độ, cùng nhau thăng tiến, đoàn 
kết, hóa hợp, thanh tịnh tạo nên 

định lực hùng mạnh để giải thoát 
chúng sanh khỏi ách nạn ngục tù 
đau khổ..."

Hòa Thượng Thích Viên Lý 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại, Ban Đạo Từ nhân Ngày 
Đại Lễ Vu Lan.

Kế tiếp là phần phát biểu 
cảm tưởng của ông bà Chánh Án 
Nguyễn Trọng Nho - Giáo Sư Văn 
Bằng, cựu Đại Tá Nguyễn Văn 
Quý, tiếp tục với chương trình 
văn nghệ Ban Đạo Ca Chùa Diệu 
Pháp và các em thuộc Gia Đình 
Phật Tử Chánh Đạo, Lễ Chúc 
Thọ cho quý vị cao niên trên 75 
tuổi chen kẻ với chương trình văn 
nghệ, thọ trai, và lời cảm tạ của 
Trưởng Ban Tổ Chức đã gửi đến 
Hòa Thượng Trụ Trì, Chư Tôn 
Đức Tăng Ni trong Tăng Đoàn 
GHPGVNTN/HN, Chư Tôn Đức 
Tăng Ni ngoại quốc đến tham 
dự, đồng thời cũng không quên 
cảm ơn đến hai vị MC Ái Cầm 
và Minh Phượng, quý vị truyền 
thông báo chí, các nhiếp ảnh gia 
Phạm Chinh và Hàng Quốc Dân, 
các ban ngành trong Ban Tổ Chức 
gồm có âm thanh, văn nghệ, trai 
soạn, trật tự, tiếp tân, hoa đăng,... 
cũng như Ban Hộ Trì Tam Bảo 
Chùa Diệu Pháp, GĐPT Chánh 
Đạo, ban thiết kế lễ đài... cũng 
không quên một số Phật Tử giúp 
lo vệ sinh, phân phối nước đến 
cho đồng bào tham dự để qua 
cơn nóng gắt của mùa hè. Buổi 
lễ hoàn mãn và kết thúc vào lúc 2 
giờ chiều cùng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh 
ngày Đại Lễ Vu Lan tại chùa 
Diệu Pháp. 
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Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Điều Ngự 
(VienDongDaily.Com - 31/08/2015)

Sau Thông Bạch là đạo từ của Hòa Thượng Thích Viên Lý, tiếp đến, các vị dân cử lên phát biểu, trao 
Bằng Tưởng Lục cho Ban Tổ Chức.

Lễ Vu Lan là dịp để người Phật tử chúng ta theo gương hiếu hạnh của Đức Đại Kiền Liên Bồ Tát thể 
hiện tinh thần báo ân và cứu giúp muôn loài. (Trích Thông Bạch của Hòa Thượng Thích Viên Định, Tăng 
Đoàn Giáo Hội PGVNTN) 

Thanh Phong

PHÓNG SỰ ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
TỪ BA NHẬT BÁO VIỄN ĐÔNG - NGƯỜI VIỆT - VIỆT BÁO

WESTMINSTER - Chùa 
Điều Ngự, một ngôi chùa thuộc 
Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất do Hòa 
Thượng Thích Viên Lý làm Viện 
Chủ, Thượng Tọa Thích Viên 
Huy trụ trì, vào sáng thứ Bảy, 29 
tháng 8, 2015, chùa đã long trọng 
tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2559 
với sự tham dự của đông đảo quan 
khách, thân hào nhân sĩ và hàng 
ngàn Phật tử cùng các cơ quan 
truyền thông.

Buổi lễ được năm người làm 
MC, trong đó 3 MC chính điều 

hợp chương trình gồm nữ sĩ Ái 
Cầm, cô Minh Phượng, cô Tuyết 
Nha; cựu Đại tá Lê Khắc Lý phụ 
trách phần chào cờ và nghị viên 
Tyler Diệp giới thiệu các dân cử. 
Gần 100 chư tôn Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, 
trong đó có các Hòa Thượng: 
Thích Viên Lý (Chủ Tịch Hội 
Đồng Điều Hành Tăng Đoàn 
PGVNTN Hải Ngoại), HT. Thích 
Quảng Thanh (Tổng Thư Ký Hội 
Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật 
Giáo VN Trên thế Giới), quý HT 
Giảng Sư Tăng Đoàn PGVNHN: 

Thích Viên Thành; Thích Huệ 
Minh, Thích Tâm Ngoạn, Thích 
Viên Đạt, Thích Tâm Vân; Sư 
Bà, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ 
(Viện Chủ 2 chùa Diệu Quang 
Nam, Bắc California), và đông 
đảo chư Thượng Tọa, Đại Đức 
Việt Nam và ngoại quốc cùng 
phái đoàn PG Hòa Hảo Trung 
Ương.

Về phía quan khách có 
Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó 
Thị Trưởng Sergio Contreras, 
Nghị Viên Diana Carey, Nghị 
Viên Tyler Diệp thuộc TP 
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Westminster, Nghị Sĩ Tiểu Bang 
Janet Nguyễn, Giám Sát Viên 
Andrew Đỗ, BS Võ Đình Hữu 
(Chủ Tịch CĐNVQG Liên Bang 
Hoa Kỳ); Kỹ sư Bùi Thế Phát 
(Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali 
và phái đoàn); ông Chánh án 
Nguyễn Trọng Nho và phu nhân 
Vân Bằng, ông Phó Biện Lý 
Quận Cam; Phái đoàn Liên Đoàn 
Cư Sĩ Phật Giáo cùng Liên Đoàn 
Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN 
Trên Thế Giới và rất đông thân 
hào nhân sĩ Phật giáo cùng một 
số cựu sĩ quan QL/VNCH.

Mở đầu buổi lễ, Hòa Thượng 
Thích Quảng Thanh, Tổng Thư 
Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo 
Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới 
được giới thiệu lên thuyết pháp, 
nhưng Hòa Thượng chỉ xin mọi 
người dành một phút tưởng niệm 
cố Đại Lão Hòa Thượng Thích 
Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo 
Hội VN Trên Thế Giới vừa mới 
viên tịch. Sư Bà Thích Nữ Diệu 
Từ được mời lên phát biểu. Sư Bà 
đã có những lời chia sẻ hết sức 
chân tình và nhắc nhở các Phật 
tử về bổn phận của người con đối 
với các Đấng sinh thành.

Sau ba hồi chiêng trống bát 
nhã, chư Tăng, Ni tiến vào hội 
trường, và nghi thức chào cờ 
khai mạc diễn ra trang nghiêm. 
Thượng Tọa Thích Viên Huy, 
Trưởng Ban Tổ Chức lên đọc 
diễn văn khai mạc. Bài diễn văn 
rất ngắn gọn, chào mừng và cảm 
tạ chư tôn đức Tăng, Ni, quan 
khách và đồng hương Phật tử đã 
đến tham dự.

Kế đến là Thông Bạch của 
Hòa Thượng Thích Viên Định, 

Hàng ngàn quan khách và Phật tử tham dự đại lễ Vu Lan tại chùa Điều 
Ngự trưa thứ Bảy, 29 tháng Tám, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Viện Trưởng Tăng Đoàn Phật 
Giáo VN nhân mùa Vu Lan 
PL.2559. Trong Thông Bạch có 
đoạn: “Suốt trong lịch sử 2000 
năm hoằng hóa, Phật giáo VN 
luôn cùng chung vận mệnh thăng 
trầm với dân tộc, cảm thông 
những khổ đau người dân đang 
gánh chịu. Vì vậy, người Phật tử 

hôm nay không thể thờ ơ, vô cảm, 
bàng quan tọa thị trước cảnh 
đất nước bị xâm lăng, dân tộc 
bị khốn cùng. Cho nên dấn thân 
để bảo vệ tổ quốc, vận động cho 
nhân quyền và những giá trị tự do 
dân chủ cũng chính là để bảo vệ 
đạo pháp, vì đạo pháp không thể 
đứng ngoài dòng chảy thời đại, 

Các cụ cao niên trên 85 tuổi được ban tổ chức choàng vòng hoa và 
tặng quà tại chùa Điều Ngự trưa thứ Bảy, 29 tháng Tám, 2015. (Thanh 
Phong/Viễn Đông)
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độc lập với vận mệnh quốc gia 
dân tộc…”

Sau Thông Bạch là đạo từ của 
Hòa Thượng Thích Viên Lý, tiếp 
đến, các vị dân cử lên phát biểu, 
trao Bằng Tưởng Lục cho Ban Tổ 
Chức.

Đặc biệt, trong Lễ Vu Lan, 
để nhắc nhở các bạn trẻ và thể 
hiện tấm lòng hiếu thảo với các 
bậc sinh thành, Chùa Điều Ngự 
đã mời các cụ từ 80 tuổi trở lên 
lên trước sân khấu đề ban tổ chức 
choàng vòng hoa và trao quà kỷ 
niệm. Trong số các cụ cao niên, 
người lớn tuổi nhất là cụ Nguyễn 
Thị Năm, 107 tuổi là thân mẫu 
cố Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, 
nguyên Viện Trưởng Học Viện 
Quốc Gia Hành Chánh VNCH 
bị Việt Cộng sát hại. Vì sức yếu, 
cụ không đến được nhưng Ban tổ 
chức vẫn vinh danh cụ và sẽ đem 
quà trao tận tay cụ.

Trong buổi lễ, Viễn Đông 
phỏng vấn một vài vị có mặt và 
ghi nhận tâm tình của từng người 
sau đây:

Cụ Trần Thanh: “Tôi và mấy 
cụ đây đều trên 85 tuổi cả. Trên 
80 thì được mời lên đây. Tôi ở mãi 
Santa Ana nhưng gia đình tôi đi 
chùa này lâu rồi, quen rồi nên cứ 
đi chùa này thôi. Hôm nay tôi có ý 
cầu hòa bình cho đất nước mình.”

Cụ Tâm Thủy: “Tôi ở Garden 
Grove, năm nào tôi cũng đi từ khi 
lập chùa Điều Ngự, mỗi tuần tôi 
đi sinh hoạt thứ Ba, thứ Năm, thứ 
Bảy. Hôm nay lễ Vu Lan tôi tới lễ 
Phật thôi, còn lễ Vu Lan này là 
để con cháu nó nhớ đến công ơn 
cha mẹ nó.”

Chị Hoa Trần ở Santa Ana, 
một phụ nữ duy nhất chít khăn 
tang, cho biết, “Tôi để tang chồng 
tôi, anh ấy mới mất 6 tuần, tro cốt 
để tại chùa này nên mỗi tuần tôi 
đến cầu siêu, cúng cơm, đặc biệt 
hôm nay tôi tới cầu nguyện cho 
cha mẹ đã qua đời, và cho chồng 
tôi sớm được siêu thoát.”

Cụ Nguyên Lệ ở Westminster: 
“Tôi mới té gẫy xương chậu, ở 
nhà thương ba tháng mới về. Tôi 
ở trong Ban Hộ Niệm, ai đau, ai 

chết là có tôi. Bắt đầu chùa mở là 
có tôi trước hết. Hôm nay tôi cầu 
siêu cho ông bà nội ngoại, ông xã 
và bà cô đã qua đời.”

Cháu Thắng Trần: “Con học 
lớp 6 trường Mc. Arthur, con thấy 
con còn ba, má là con rất lucky. 
Con không biết lễ Vu Lan là lễ 
gì, nhưng mà bữa nay con tới đây 
con cầu cho ba má con có nhiều 
tiền, cho ba má con khỏe và lúc 
nào cũng vui.” Mẹ của em ngồi 
bên cạnh cho biết, ở nhà cháu rất 
ngoan, biết nghe lời và học rất 
khá.

Sau lễ chúc thọ các cụ, chư 
tôn đức phóng sanh cho các con 
chim thoát khỏi lồng và lời cảm 
tạ của ban tổ chức. Sau cùng mọi 
người thọ trai xem văn nghệ và 
đến chiều có lễ Tiến Linh, Lễ 
Quy Y Tam Bảo và Thí Thực Cô 
Hồn.

Chùa Điều Ngự đang trong 
thời gian xây cất, khi hoàn thành 
sẽ là ngôi chùa đẹp nhất, lớn nhất 
tại thành phố Westminster, Nam 
California.

Chùa Điều Ngự và Đại Lễ Vu Lan 2015 
Monday, August 31, 2015

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California 
(NV) - Đại lễ Vu Lan năm 2015 
vừa được long trọng tổ chức 
tại chùa Điều Ngự, thành phố 
Westminster với hàng ngàn Phật 
tử tham dự vào sáng Thứ Bảy, 29 
Tháng Tám.

Các MC Lê Khắc Lý, Minh 
Phượng, Ái Cầm và Tuyết Nha 
điều hợp giới thiệu chương trình. 
Sau nghi thức chào quốc kỳ Hoa 
Kỳ, Việt Nam và Phật Giáo kỳ 
thật trang nghiêm, Hòa Thượng 
Thích Quảng Thanh, viện chủ 

Chùa Bảo Quang, Hòa Thượng 
Thích Tâm Ngoạn, Đại Đức 
Thích Ấn Minh và Thích Huệ Hải 
được mời lên lễ đài để ban một 
thời pháp về ngày Lễ Vu Lan.

Phật tử thính chúng trang 
nghiêm đọc ba lần danh hiệu Bổn 
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Chư tôn đức giảng pháp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

HÌNH 042_04: Ban văn nghệ thiếu nhi cúng dường bài “Bông Hồng 
Cài Áo.”(Hình: Văn Lan/Người Việt)

tăng ni quang lâm lễ đài, cùng đại 
chúng thỉnh một thời kinh.

Ban tổ chức giới thiệu thành 
phần chư tôn đức tăng ni trong 
buổi lễ gồm có: Hòa Thượng 
Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Đồng 
Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại, viện chủ Chùa Điều 
Ngự; Hòa Thượng Thích Viên 
Thành, tổng vụ trưởng Tổng Vụ 
Nghi Lễ Tăng Đoàn Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại; Hòa Thượng Thích 
Quảng Thanh, chủ tịch Hội Đồng 
Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Trên Thế Giới, viện 
chủ chùa Bảo Quang; Lạt ma 
Tengan Sin, đại sứ hòa bình của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng; 
Sư Bà Diệu Từ, viện chủ chùa 
Diệu Quang: và Liên Đoàn Cư Sĩ 
Phật Giáo Thế Giới, Liên Đoàn 
Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo 
Trung Ương, cùng các chư tôn 
đức tăng ni từ các nơi về.

Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Hòa 
Thượng Thích Quảng Thanh nói 
chúng ta vân tập về đây hôm nay 
theo một tập tục truyền thống của 
người Việt Nam là để cầu nguyện 
cho các bậc cha mẹ.

Hòa thượng nói vấn đề then 
chốt của chữ hiếu, ai cũng hiểu 
đạo Phật là đạo hiếu, tâm hiếu là 
tâm Phật. Hòa thượng lấy thí dụ 
khi bị mất một chiếc nhẫn kim 
cương quý, chúng ta cố hết sức 
để tìm cho ra, thậm chí còn nghi 
ngờ, truy lùng cho bằng được ai 
đã lấy cắp nó. Thế nhưng khi bị 
mất mẹ, có ai rán sức đi tìm mẹ 
cho bằng được như những vật đã 
mất kia hay không. Tìm mẹ ở 
đâu? 

Hãy hãnh diện nếu ai còn mẹ, 
những ai đã mất mẹ, hãy chắp tay 
cùng đại chúng cầu nguyện, bởi 
vì công đức của đại chúng giống 
như nước biển cả vậy, núi cao 
biển rộng có thể đo lường được, 
nhưng tình mẹ hay lòng báo hiếu 
của con người hay chư tăng cầu 

nguyện không thể đo lường bằng 
con số được, Hòa Thượng Quảng 
Thanh chia sẻ tiếp.

Tiếp theo, Bác Sĩ Hoàng Lan, 
trưởng ban tổ chức, phát biểu 
chào mừng quan khách tham dự 
lễ Vu Lan Thắng Hội.  Ba hồi 
chuông trống bát nhã uy nghiêm 
vang dội cung thỉnh chư tôn đức 
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Chư tôn đức tăng ni niệm hương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Quang cảnh Lễ Vu Lan. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Về phía chính quyền địa 
phương có Thượng Nghị Sĩ 
California Janet Nguyễn, Giám 
Sát Viên Andrew Đỗ, Thị 
Trưởng Westminster Trí Tạ, Phó 
Thị Trưởng Westminster Sergio 
Contreras; Nghị Viên 
Westminster Diana Carey, Nghị 
Viên Tyler Diệp; Nghị Viên 
Garden Grove Phát Bùi; Luật 
Sư Lê Công Tâm, và nhiều vị đại 
diện dân cử khác cùng nhiều cơ 
quan truyền thông và đông đảo 
đồng hương Phật tử về tham dự.

Kế tiếp, Thượng Tọa Thích 
Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự, 
tổng vụ trưởng Tổng Vụ Từ Thiện 
Xã Hội Tăng Đoàn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại, tuyên đọc Thông Bạch Vu 
Lan của Hội Đồng Điều Hành 
Phật Lịch 2559 năm 2015 do Tỳ 
Kheo Thích Viên Định ấn ký.

Hòa Thượng Thích Viên 
Lý được mời lên ban đạo từ. 
Hòa thượng nói mùa Vu Lan là 
mùa giải khổ, đồng thời cũng là 
mùa tri ân và báo ân. Trong tinh 

thần đó, chúng ta nên vận dụng 
năng lượng thanh tịnh của ba 
nghiệp để tưởng niệm công đức 
hoằng pháp lợi sanh sâu dầy của 
đức cố trưởng lão Hòa Thượng 
Thích Tâm Châu, nguyên viện 
trưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất, thượng thủ 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Trên Thế Giới, một bậc cao tăng 
thạc đức, một bậc thầy lớn của 

nhiều thế hệ, một nhà lãnh đạo 
khả kính của Phật Giáo Việt Nam 
và thế giới. 

Hòa Thượng Thích Viên Lý 
kính mời tất cả đại chúng cùng 
đứng lên đọc tụng lời tứ hoằng 
thệ nguyện để tưởng niệm đến 
công đức của cố Đại Lão Hòa 
Thượng Thích Tâm Châu.

Tất cả quý vị dân cử được 
mời lên sân khấu phát biểu đôi 
lời cảm tưởng và trao tặng vị đại 
diện chùa Điều Ngự những bằng 
tưởng lục. 

Thay mặt Hội Đồng Thành 
Phố Westminster, Thị Trưởng 
Trí Tạ chân thành cảm tạ chư tôn 
đức, quý vị Phật tử chùa Điều 
Ngự đã tổ chức đại lễ Vu Lan 
hàng năm để nhắc nhở chúng ta 
về đức hiếu hạnh đối với các bậc 
sinh thành. Ông nói Phật không 
ở đâu xa, chính ở sự thể hiện 
trong đời sống hàng ngày, luôn 
ghi nhớ công ơn cha mẹ, các bậc 
sinh thành đã tạo điều kiện cho ta 
vào đời. Chúng tôi luôn ghi nhớ 
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Quang cảnh Lễ Vu Lan. (Hình : Văn Lan/Người Việt)

Các vị dân cử phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

và biết ơn những thế hệ đi trước 
đã tạo cơ hội cho những thế hệ 
chúng tôi và tương lai tiếp tục 
phát triển để phục vụ cộng đồng.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn 
cảm ơn Hòa Thượng Thích Viên 
Lý và ban tổ chức, qua đại lễ Vu 
Lan ngày hôm nay đã tạo cơ hội 
cho các thế hệ trẻ hiểu biết về 
lòng hiếu thảo đối với cha mẹ ông 
bà tổ tiên. Sự tham dự của đông 
đảo quý vị Phật tử tại chùa Điều 
Ngự đã nói lên sự đoàn kết yêu 
thương của cộng đồng chúng ta. 
Cầu xin Đức Phật gia hộ cho chư 
tôn đức và toàn thể quý vị Phật 
tử luôn thân tâm an lạc, cầu xin 
cộng đồng chúng ta được hạnh 
phúc và đất nước Việt Nam sớm 
có tự do, dân chủ và nhân quyền.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ 
nói qua sự chỉ dạy của chư tôn 
đức, chúng ta cùng được học hỏi 
nguyên nhân và phương pháp báo 
hiếu của Tôn Giả Mục Kiền Liên 
đối với thân mẫu của ngài. Điểm 
quan trọng nhất trong Kinh Vu 
Lan cho thấy Đạo Hiếu là một 
phương pháp tu tập, ý nghĩa của 
việc giáo dục trong bộ kinh này 
rất rõ là một thánh nhân còn biết 
hiếu thảo với cha mẹ huống hồ 
chi chúng sinh. Đạo hiếu là nền 
tảng đạo đức của con người và là 
nền tảng của Phật giáo, đạo hiếu 
là đạo làm người và đạo của bậc 
thánh, đây là bước khởi đầu của 
mọi đạo lý trên đời, nếu tính cách 
thiêng liêng của đạo hiếu bị phá 
vỡ, các tính cách đạo đức của cá 
nhân không thành tựu được. 

“Đức Phật dạy một giọt sữa 
của mẹ còn lớn hơn tất cả nước 
trong đại dương. Có hai người 

suy nghĩ thành những hành động 
trong cuộc sống từng giây phút 
một. Hôm nay chúng ta hãy cộng 
lực với chư tôn đức tăng ni cầu 
nguyện cho tất cả bậc cha mẹ, 
chúng ta hãy cùng nhau xây dựng 
cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn, 
đầu tiên là xây dựng ngôi chùa 
Điều Ngự và sau đó là góp phần 
yểm trợ đồng bào trong nước 
dành lại quê hương.

không thể trả ơn được, đó là mẹ 
và cha vì thế hôm nay dưới sự 
dẫn dắt của chư tôn đức, chúng 
ta hãy cùng nhau nguyện cầu xin 
chư Phật cứu sinh độ tử cho các 
bậc cha mẹ đang sống và quá 
vãng.” 

Nghị Viên Phát Bùi cho rằng 
đạo Phật không phải để nghĩ đến, 
bàn tưởng đến mà là đạo chúng 
ta phải sống và chuyển những 
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Phật tử cúng dường bản thư pháp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sư Bà Diệu Từ phát biểu, 
“Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên 
Bồ Tát đã cho chúng ta tấm 
gương về lòng hiếu kính cha mẹ. 
Trời đang nắng sao lòng con bốc 
lạnh. Dù hôm nay con đã lớn 
khôn rồi. Con chợt hiểu cho dù 
bao nhiêu tuổi. Mất mẹ rồi đời 
vĩnh viễn đơn côi.”

“Mẹ đã sanh ra chúng ta, 
và Mẹ Việt Nam đang quằn quại 
trong nỗi thống khổ bởi nạn 
ngoại xâm lãnh thổ, người dân 
đang chịu nhiều khó khăn. Chúng 
ta may mắn đang ngồi đây, đoàn 
thể tăng lữ Việt Nam luôn luôn có 
mặt cùng với dân tộc, đạo pháp, 
chung tay hướng về bảo vệ đất 
nước và nhân quyền. Xin cảm ơn 
những người con hiếu thảo đang 
hướng về mẹ, Mẹ Việt Nam.” Sư 
Bà Diệu Từ chia sẻ tiếp.

Huynh trưởng Tâm Dưỡng có 
đôi lời tán dương công đức chư 
tăng ni và đại diện Phật tử kính 
dâng lên Hòa Thượng Thích Viên 
Lý và chư tôn đức chùa Điều 
Ngự bản thư pháp với đôi dòng 
đại tự: “Thân Như Kim Cương 
Châu. Tâm Như Hy Mã Lạp. Tác 
Như Như Lai Sứ. Hành Như Như 
Lai Sự.” và hòa thượng đã cúng 
dường Đức Đạt Lai Lạt Ma bản 
thư pháp này.

Ban tổ chức thông báo có 
gần 200 vị cao niên tuổi từ 75 
đến 107 tuổi tham dự lễ Vu Lan 
và được mời lên sân khấu để các 
chư tôn đức tăng ni và Phật tử 
lên cúng dường những món quà 
trong niềm hân hoan rạng ngời.

Lễ phóng sanh được tổ chức 
trước tượng Đức Thích Ca ngoài 
khuôn viên chùa và phần văn 

nghệ do CLB Tình Nghệ Sĩ và 
Ban Ca Vũ Nhạc Thiếu Nhi Chùa 
Điều Ngự cúng dường. 

Phật tử dự lễ được mời thọ 
thực phần cơm chay của tiệm 
bánh Đông Hưng Viên và buổi lễ 
Vu Lan tại chùa Điều Ngự được 
hoàn mãn trong niềm hoan hỉ vô 
biên. 

Các vị cao niên nhận quà Vu Lan. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
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Westminster (Việt Báo - Bình 
Sa) - Tại hội trường chùa Điều 
Ngự 14452-14472 Chestnut St., 
Thành Phố Westminster, CA 
92683 vào lúc 11 giờ trưa Thứ 
Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2015. 
Tham dự buổi lễ có hàng trăm 
Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn 
Đức Tăng Ni, quý vị dân cử, 
đại diện dân cử, quý vị nhân sĩ, 
quý vị đại diện cộng đồng, các 
hội đoàn, đoàn thể quý cơ quan 
truyền thông và hàng ngàn đồng 
hương Phật tử.

Chư Tôn Giáo Phẩm có: Hòa 
Thượng Thích Quảng Thanh, 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung 
Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa 
Bảo Quang; HT. Thích Viên 
Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều 
Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại, (TĐGHPGVNTNHN) 
Viện Chủ Chùa Diệu Pháp và 
Điều Ngự; HT. Thích Viên 
Thành, Tổng Vụ Trưởng Tổng 
Vụ Nghi Lễ TĐGHPGVNTN 
Hải Ngoại, HT. Thích Huệ Minh, 
HT. Thích Tâm Vân, HT. Thích 
Tâm Ngoạn, (Giảng Sư Đoàn), 
Thượng Tọa Thích Viên Huy, 
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội 
(TĐGHPGVNTNHN), TT. Thích 
Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng 
Ngoại Vụ (TĐGHPGVNTNHN), 
Sư Trưởng Sư Bà Thích Nữ Diệu 

Từ, Viện Chủ Chùa Diệu Quang 
Sacramento và Santa Ana… cùng 
quý chư tôn đức tăng ni đến từ các 
Chùa và Tự viện Nam California 
trong đó có quý chư tôn đức thuộc 
các quốc gia bạn.

Về phía dân cử có Thượng 
Nghị Sĩ Tiểu Bang Bà Janet 
Nguyễn và phụ tá DS. Nguyễn 
Đình Thức; Giám Sát Viên Quận 
Cam, LS Andrew Đỗ và phu nhân 
cùng đi với ông có LS. Lê Công 
Tâm, Phụ Tá Giám Sát Viên, ông 
Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và 
phu nhân là Giáo Sư Vân Bằng, 
ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng 
Thành Phố Westminster và quý 
Nghị Viên Thành Phố, Sergio 
Contreras, Diana Lee Carey, 
Tyler Diep; Nghị Viên Thành 
Phố Garden Grove ông Phát 
Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng 
Đồng Người Việt Quốc Gia Nam 
California, ông Ngải Vinh, Chủ 
Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam 
California và quý thành viên 
trong cộng đồng. Ngoài ra còn có 
rất đông quý vị nhân sĩ, quý vị đại 
diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn 
thể quý cơ quan truyền thông.

Điều hợp chương trình buổi 
lễ MC. Minh Phượng, Ái Cầm và 
Diệp Miên Trường.

Trước khi vào lễ chính thức 
có phần thuyết pháp về ý nghĩa 
ngày Lễ Vu Lan. Sau phần thuyết 
pháp, Ban tổ chức cho cử 3 hồi 
chuông trống Bát nhã để cung 

thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư 
Tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ 
đài, trong lúc nầy hàng ngàn đồng 
hương Phật tử đều đứng dậy trang 
nghiêm chắp tay niệm Phật.

Nghi thức khai mạc bắt đầu 
dưới sự điều hợp của cựu Đại Tá 
Lê Khắc Lý cùng Ban hợp ca Đạo 
Tràng Điều Ngự và Câu Lạc Bộ 
Tình Nghệ Sĩ cử hành quốc ca 
Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, 
Phật Giáo Kỳ và phút Nhập Từ 
Bi Quán.

Tiếp theo Bác Sĩ Hoàng Lan, 
thay mặt Ban Tổ Chức lên ngỏ 
lời cảm tạ Chư Tôn Đức, quý vị 
quan khách cùng đồng hương 
Phật tử tham dự, nhân Mùa Vu 
Lan bà cũng đã gởi lời cầu chúc 
đến Chư Tôn Giáo Phẩm, chư tôn 
đức Tăng, Ni và đồng hương Phật 
tử một mùa vu lan Thân Tâm 
Thường Lạc. Sau đó nghi thức 
Vu Lan bắt đầu, Ban tổ chức cung 
thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm lên lễ 
đài để cử hành Đại Lễ Vu Lan, 
trong lúc nầy tất cả mọi người 
cùng tụng trang kinh Vu Lan để 
cầu nguyện cho cửu huyền thất 
tổ, cha mẹ hiện tiền.

Tiếp theo,Thượng Tọa Thích 
Viên Huy, Tổng Vụ Trưởng Tổng 
Vụ Xã Hội (TĐGHPGVNTNHN) 
lên Tuyên đọc Thông Bạch Vu 
Lan của Hòa Thượng Viện Trưởng 
Tăng Đoàn GHPGVNTN, Thông 
Điệp HT cho biết: “Mùa Vu Lan 
về trong hoàn cảnh đất nước bị 

Chùa Điều Ngự Đại Lễ Vu Lan 
PL. 2559-2015

VIỆT BÁO - 01/09/2015
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đe dọa bởi hiểm họa ngoại xâm, 
hơn bất cứ lúc nào, dân tộc tiếp 
tục sống trong cảnh đói nghèo, 
bất công, nhân quyền tồi tệ. Lễ 
Vu Lan là dịp để người Phật tử 
chúng ta theo gương hiếu hạnh 
của Đức Mục Kiền Liên thể hiện 
tinh thần báo ân và cứu giúp 
muôn loài.

Đức Phật dạy rằng, để giải 
cái khổ ngục tù, dù người tài giỏi 
đến đâu, cũng không thể một 
mình làm được, phải cần định lực 
hùng mạnh của tập thể mới thành 
công…

Suốt trong lịch sử hai ngàn 
năm hoằng hóa, Phật giáo Việt 
Nam luôn cùng chung vận mệnh 
thăng trầm với dân tộc, cảm 
thông những khổ đau người dân 
đang gánh chịu. Vì vậy, người 
Phật tử hôm nay không thể thờ ơ 
vô cảm, bàng quan tọa thị trước 
cảnh đất nước bị xâm lăng, dân 
tộc bị khốn cùng. Cho nên dấn 
thân để bảo vệ tổ quốc, vận động 
cho nhân quyền và những giá trị 
tự do dân chủ cũng chính là để 
bảo vệ đạo pháp, vì đạo pháp 
không thể đứng ngoài dòng chảy 
của thời đại, độc lập với vận 
mệnh quốc gia dân tộc…

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, 
TĐGHPGVNTN kính mong chư 
tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, 
Đại Đức Tăng Ni cùng đồng bào 
Phật tử các giới trong và ngoài 
nước hãy phát tâm bồ đề, thể 
hiện lòng từ bi cứu độ, cùng nhau 
thăng tiến, đoàn kết, hòa hợp 
thanh tịnh tạo nên định lực hùng 
mạnh để giải thoát chúng sanh ra 
khỏi ách nạn ngục tù đau khổ.

Cầu nguyện cửu huyền thất 

tổ, đa sanh phụ mẫu nhiều đời 
siêu thăng lạc quốc. Nguyện 
cầu thế giới hòa bình, đạo pháp 
trường tồn, lãnh thổ, lãnh hải 
được bảo toàn, dân tộc được sống 
trong tự do, dân chủ, nhân quyền, 
công bằng hạnh phúc.”

Sau đó là Đạo từ của HT. 
Thích Viên Lý, trong lời Đạo từ 
ngắn gọn, HT. đã cho biết về sự 
giải khổ, báo ân… HT. xin tất cả 
tận dụng năng lực để cầu nguyện 
và tưởng niệm ân đức sâu dày của 
Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích 
Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Trên 
Thế Giới một bậc long trượng, 
một bậc thầy của nhiều thế hệ 
tăng sĩ, một người đã hiến trọn 
đời mình cho đạo pháp và dân 
tộc vừa viên tịch. Sau đó HT. 
mời quý chư tôn đức cùng toàn 
thể đồng hương Phật tử đứng dậy 
niệm câu Tứ Hoằng Thệ Nguyện.

Tiếp theo phần phát biểu 
của quý vị dân cử, trong lúc nầy 
Ban tổ chức mời tất cả quý vị 
dân cử lên sân khấu và sau đó 
mỗi người phát biểu ngắn gọn 
và trao tặng đến HT. Thích Viên 

Lý bằng Tưởng Lệ để ghi nhận 
những đóng góp của Thầy cũng 
như chùa Điều Ngự cho việc xây 
dựng và phát triển cộng đồng 
trong thời gian qua.

Tiếp theo là lễ chúc thọ cho 
quý vị cao niên, Ban tổ chức cho 
biết danh sách hơn 200 vị vì vậy 
Ban tổ chức chỉ mời một số quý 
vị lên tượng trưng để nhận quà.

Sau phần lễ chúc thọ là lễ 
phóng sanh.

Sau lễ phóng sanh Ban tổ 
chức mời tất cả đồng hương Phật 
tử thọ trai và thưởng thức một 
chương trình văn nghệ Vu Lan 
đặc sắc do các Nghệ sị thân hữu, 
Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và các 
em Gia Đình Phật Tử trình diễn

Đến 1:30 lễ Tiến Linh, và lễ 
Quy Y Tam Bảo, cuối cùng là lễ 
cúng Thí Thục Cô Hồn.

Đồng hương Phật tử trước khi 
ra về mỗi người được tặng một 
Đặc San Điều Ngự số “Vu Lan 
2015” với nhiều tài liệu và bài 
vở giá trị. Muốn có Đặc San xin 
liên lạc về: (714) 890-9513 hoặc 
Email: dieungu09gmail.com
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Westminster 7.11.2015 
[Chơn Diệu HP.] - Nhằm tiếp 
tục cho công trình xây dựng 
Chùa Điều Ngự trong giai đoạn 
cuối (hiện công trình còn khoảng 
30% nữa sẽ hoàn tất); Chùa Điều 
Ngự đã tổ chức buổi cơm chay 
vào lúc 5:00 PM ngày thứ bảy 
07/11/2015. Nhờ sự quý mến và 
đồng tâm hiệp lực mong ngôi 
Chùa sớm hoàn thành, nên chỉ 
trong một thời gian ngắn đã được 
mọi giới Cư Sĩ, đồng hương Phật 
Tử tham dự rất đông khắp hội 
trường 100 bàn không còn chỗ 
trống.

Sự hiện diện trong buổi cơm 
chay có Hoà Thượng Thích Viên 
Lý Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại, Hoà Thượng Thích Viên 
Thành Tổng Vụ Trưởng Nghi Lễ 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại, Hoà Thượng Thích Quảng 
Thanh Chủ Tịch Hội Đồng Điều 
Hành Giáo Hội PGVN trên Thế 
Giới, Thượng Tọa Thích Tâm 
Thành Tổng Vụ Trưởng Ngoại 
Vụ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại và nhiều Đại Đức Tăng 
Ni, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn 
cũng có mặt và phái Đoàn, Giám 
Sát Viên Andrew Đỗ, Chánh án 
Chery Phạm, Nghị viên Thành 
phố Westminster Diệp Miên 
Trường. Kỹ Sư Ngãi Vinh Chủ 
Tịch cùng các thành viên trong 
hai hội đổng Điều hành và Giám 

TIỆC CHAY GÂY QUỸ 
XÂY DỰNG CHÙA ĐIỀU NGỰ

Sát Cộng Đồng Việt Nam Nam 
California. Ô/B Giáo Sư Phạm 
Cao Dương, phu nhân Cựu Thiếu 
tướng Nguyễn văn Nhựt, Ô/B Cựu 
Đại Tá Lê Khắc Lý, Ô/B Cựu Đại 
Tá Lê Bá Khiếu, Ô/B Cựu Dân 
Biểu Nguyễn Hữu Thời, Cựu Dân 
Biểu Đoàn Mại, Ô/B cựu Giáo Sư 
Nguyễn Sâm, Bình Luận Gia Lý 
Đại Nguyên, Nhà Thơ Thái Tú 
Hạp, Cựu Giáo Sư Nguyễn Văn 
Phú, Dựợc sĩ Trần Nghĩa Đời, 
Bác Sĩ Hoàng Lan, Kiến Trúc Sư 
Lê Giệp, KTS Nguyễn Văn Tạo, 
Kỹ Sư Phạm Ngọc Lân và nhiều 
Dược, Nha, Bác sĩ cũng như 
Nhân sĩ trí thức Doanh nhân đã 
đến tham dự.

Để mở đầu buổi cơm chay, 
Thượng Tọa Thích Viên Huy Trụ 
trì chùa Điều Ngự đã trân trọng 
mời toàn thể hội trường Niệm 

Phật cầu gia bị, Thượng Tọa đã 
ngõ lời chào mừng và cảm ơn sự 
hiện diện đông đảo của quý Quan 
Khách cùng quý đồng hương Phật 
tử đã đóng góp công sức cũng 
như tịnh tài trong thời gian qua, 
nhờ đạo tình và ủng hộ của tất cả 
nên ngôi chùa đã xây dựng được 
như hôm nay để làm nơi tu tập và 
an trú trong an lạc của mọi người. 

Tiếp đến là Đạo từ của Hòa 
Thượng Thích Viên Lý, và Hòa 
Thượng đã phát biểu: “Kể từ 
ngày sáng lập Chùa Điều Ngự 
đến nay đã được 7 năm 3 tháng, 
nhờ sự gia bị của Tam Bảo, chúng 
ta nhận thức rõ tinh tấn và nhẫn 
nhục là sức mạnh nội lực chủ yếu 
vừa giúp chúng ta vượt qua mọi 
trở lực, vừa từng bước hoàn thành 
những Phật Sự quan yếu mà 
chúng ta đã và đang hướng đến”.
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“Chính sự tinh tấn và nhẫn 
nhục mà tiến trình xây dựng 
Chùa Điều Ngự của chúng ta 
đang bước vào giai đoạn cuối để 
bắt đầu cho những Phật sự trọng 
đại và ý nghiã hơn đó là cũng cố 
và tăng trưởng Bồ đề tâm, phát 
huy sức mạnh tổng hợp của đại 
khối Cư Sĩ Phật Tử cho sứ mệnh 
xiển dương Chánh Pháp phục 
vụ sinh loại và xây dựng cũng 
như phát triển Tăng Đoàn trang 
nghiêm thanh tịnh trên căn bản 
của lý tưởng Bồ Tát Đạo”.

Hòa Thượng nói tiếp “Hơn 
bao giờ hết hòa bình và an lạc 
đích thực là nhu cầu quan yếu 
của nhân loại hiện nay. Do vậy 
xây dựng một ngôi Chùa đúng 
nghĩa để xiển dương giáo lý hòa 
bình từ bi, vị tha vô ngã là góp 
phần vào tiến trình thăng hoa 
chung của Thế giới nhân loại. 
Với Bồ đề tâm mà tất cả chúng 
ta đã tự trang bị cho mình, chúng 
tôi tin rằng những Phật Sự trước 
mắt chúng ta sẽ hoàn thành một 
cách viên mãn”.

Hòa Thượng cũng đã cảm 
niệm công đức và nhất là với 
đạo tình cao quí của tất cả đã 
dành cho Chùa Điều Ngự. Sau 
đó là phần phát biều của Hòa 
Thượng Thích Quảng Thanh, của 
Thượng nghị Sĩ Janet Nguyễn, 
Chánh án Chery Phạm, Giám 
Sát Viên Andrew Đỗ, Cựu Dân 
Biểu Nguyễn Hữu Thời, Giáo Sư 
Phạm Cao Dương,… Tất cả đều 
nói lên niềm vui mừng và cầu 
mong Ngôi Chùa Điều Ngự sớm 
hoàn thành.

Trong thời gian Quan khách 
phát biểu, trên tuyệt vời của Ban 

trai soạn, quý Phật tử đã liên tục 
đưa lên bàn tiệc những món chay 
bày biện đẹp mắt và ngon miệng.

Tiếp theo là chương trình văn 
nghệ giúp vui do GĐPT Điều 
Ngự và các danh ca Ngọc Huyền, 
Đặng Thế Luân, Đổ Thanh v.v.. 
và xen kẻ các phần đấu gia vui 
nhộn với kết quả đầy lý thú do từ 
lòng hảo tâm của các Doanh nhân 
mạnh thường quân.

Với sự khéo léo và linh hoạt 
của các MC tài ba như: Nữ sĩ 
Ái Cầm, Minh Phượng, Tuyết 
Nha và Đỗ Thanh đã điều khiển 
Chương trình buổi tiệc khiến cho 
buổi tiệc rất sinh động và sôi nổi. 

Sau cùng là lời cảm tạ của 
Ban tổ chức và nguyện cầu đức 
Phật gia hộ Chư Tôn Đức, Quan 

Khách và Cư Sĩ Phật Tử phước 
huệ trang nghiêm, đạo tâm tăng 
trưởng.  

Với sự hưởng ứng nhiệt tình 
và phát tâm cúng dường, ủng hộ 
của quý đồng hương Phật tử để 
xây dựng chùa Điều Ngự, nên 
buổi tiệc đã thành tựu một cách 
mỹ mãn trong sự hoan hỷ của tất 
cả mọi người. 

Buổi tiệc được bế mạc vào lúc 
10:00 PM, chia tay ra về trong 
thâm tình đầy đạo vị, trên gương 
mặt hân hoan ai ai cũng nở nụ 
cười hỷ lạc và hẹn sẽ gặp nhau 
ngày khánh thành gần nhất.

Sau đây là một số hình ảnh 
của buổi tiệc cơm chay gây quỷ 
xây dựng Chùa Điều Ngự trong 
giai đoạn cuối.
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Năm nà o cũ ng thế , khi nhữ ng chiế c lá  và ng 
rơi rụng tung bay trên khắ p nẻ o đườ ng đấ t nướ c, 
toà n dân Hoa Kỳ  đề u nhộ n nhị p đó n mừ ng ngà y 
lễ  Thanksgiving. Tôi cũ ng vậ y, thậ t là  rộ n rà ng để  
chuẩ n bị  cho ngà y xum họ p gia đì nh, cá c con, các 
chá u tấ p nậ p quây quầ n.. bữ a tiệ c lễ  tạ  ơn gia đinh 
tôi thậ t là  ấ m cú ng, êm đề m, tôi vui lắ m, thế  nhưng 

trong tôi cò n rộ n rã  hơn nữ a là  hướ ng về  niề m vui 
thanh tị nh, giả i thoá t nơi khó a Tu Họ c Mù a Đông 
năm nay tạ i chù a Diệ u Phá p do TĐGHVNTNHN 
tạ i Hoa Kỳ  dướ i sự  điề u hà nh củ a Hò a Thượ ng 
Thí ch Viên Lý , việ n chủ  chù a Điề u Ngự  và  Diệ u 
Phá p. Sau đây là một số hình ảnh khó a Tu Họ c Mù a 
Đông 2015 tạ i chù a Diệ u Phá p.

TU HỌC MÙA ĐÔNG 2015 - DIỆU PHÁP
Nhậ t Thoạ i Vân
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Chiề u ngà y 26, tâm tư trà n đầ y niềm hân hoan 
thư thá i, tôi đế n chù a đã  thấ y cá c bạ n đồ ng tu đông 
đủ . Đú ng 7 giờ 30 chú ng tôi tề  tự u trang nghiêm 
trong chá nh điệ n để  dự  lễ  khai mạ c khó a tu.

Hò a Thượ ng Quả ng Long đã  trân trọ ng giớ i 
thiệ u ban giá o thọ , thậ t đông, quý  thà y toà n là  
nhữ ng bậ c cao tăng từ  phương xa về , Phậ t Phá p rấ t 
uyên thâm…

Tiế p theo, Hò a Thượ ng việ n chủ  ban bố  huấ n 
thị  nhắ n nhủ  đạ i chú ng thanh tị nh tu tậ p để  khó a 
tu đượ c viên mã n, đem giá o lý  Phậ t truyề n bá  khắ p 
dân gian… lờ i thà y ấ m á p, trầ m hù ng “Tu Tậ p là  
để  rú t ngắ n con đườ ng giả i thoá t” đã  ghi đậ m mã i 
tâm tư tôi.

Và o 5 giờ  sá ng hôm sau, ngoà i trờ i cò n phủ  kí n 
hơi sương, gió  lạ nh, chuông trố ng vang vang trong 
chánh điệ n để  mở  đầ u ngà y tu tậ p. Sau nử a giờ  thiề n 
quá n chú ng tôi bắ t đầ u cho khó a công phu khuya, 
cù ng nhau tụng Chú Lăng Nghiêm và thập chú, 
rồ i theo bướ c chân quý  thà y kinh hà nh niệm Phật 
quanh chá nh điệ n, tâm tư lắ ng đọ ng, tôi thấ y như 
đâu đây, Đứ c Bổ n Sư đang mỉ m cườ i nhì n đà n con 
đang theo bướ c chân ngà i tu hà nh chá nh phá p.

Năm nay khó a tu đông lắ m, không nhữ ng chỉ  
có  Phậ t tử  chù a Diệ u Phá p và  Điề u Ngự , mà  tôi cò n 
thấ y nhiề u ngườ i từ  xa về  tham dự .

Sau và i phú t giả i lao chú ng tôi cù ng nhau ra tậ p 
thể  thao ngoà i trờ i, ai cũ ng hăng há i vui tậ p quên cả  
gió  lạ nh sương mai; thân thể  khỏ e mạ nh, tinh thầ n 
minh mẫ n, thế  nên nhữ ng giờ  tu họ c kế  tiế p

chú ng tôi rấ t hăng say, chăm chú .
Theo từ ng thờ i khó a, quý  thà y giả ng dạ y nhiề u, 

nhiề u bà i phá p vi diệ u lắ m… tôi cứ  nhớ  mã i “Phậ t 
Phá p là  chì a khó a tự  mì nh mở  cử a cho chính mì nh” 
và  rồ i “mộ t ngà y thanh tị nh, bồ  đề  tâm tăng trưở ng”; 
thế  nên trong suố t khó a tu, mọ i ngườ i im lặ ng chăm 
chú  nghe quý  thà y giả ng dạ y... Đạ o trà ng thanh tị nh 
trang nghiêm.

Chiề u 27, trong khó a lễ  truyề n giớ i, có  hai Phậ t 
tử  xin phá t nguyệ n xuấ t gia dướ i sự  chứ ng minh củ a 
quý  thà y. Và  cũ ng khó a tu nà y có  sá u Phậ p tử  đượ c 
thọ  Bồ  Tá t Giớ i tạ i gia, thế  là  ngà y tu Bồ Tát Giới 
và o thá ng tớ i chú ng tôi có  nhiề u bạ n hữ u cù ng tu.

Tiế p đế n giờ  thiề n quá n thậ t tuyệ t vời, sau khi 
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thà y dạ y về  cá c pháp môn thiề n, phương phá p tọ a 
thiề n, mọ i ngườ i tị nh tâm theo giỏi từ ng hơi thở  luân 
lưu… tôi như đã  thấ y chí nh mì nh trong giây lá t. Rồ i 
đế n giờ  kinh hà nh, chú ng tôi niệ m Phậ t, theo thà y 
đi quanh chá nh điệ n hướ ng về  chư Phậ t muôn nơi.

Và o buổ i trưa Thứ  Bẩ y, Hò a Thượ ng Chơn Trí  
cù ng vớ i Đạ i Lã o Hò a Thượ ng Tị nh Đứ c, ngà i từ  
Texas, trên đườ ng hoằ ng phá p ghé  thăm khó a tu 
đã  ban bố  bà i phá p ngắ n “tó m tắt Phá p củ a Phậ t” 
cho cư sĩ : Bố  Thí , Trì  Giớ i, Thiề n Đị nh, tuy chú ng 

tôi cũ ng đã  đượ c họ c Lục Độ  Ba La Mậ t, sá u hạ nh 
nguyệ n củ a Bồ  Tá t, nhưng hôm nay ngà i khai triể n 
hạ nh Bố  Thí  rộ ng hơn, dễ  hơn trong đờ i số ng hà ng 
ngà y, dù  chỉ  mang đế n mộ t niề m vui, mộ t hơi thở , 
mộ t nụ  cườ i… cũng là hạnh bố thí, thế  là  ngay sau 
đó , chú ng tôi cù ng nhì n nhau nở  nụ  cườ i thât tươi 
và  nghĩ  rằ ng mì nh đã  thự c hiệ n đượ c hạnh bố  thí  
trong giây lá t.

Tố i Thứ  Bẩ y, khi mà n đêm vừ a phủ  kí n ngoà i 
trờ i, chú ng tôi tay trong tay vớ i nhữ ng ngọ n nế n 
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Đế n ngà y cuố i khó a tu, mọ i ngườ i đề u nao nứ c 
đế n giờ  Phậ t Phá p tọ a đà m, để  đượ c trì nh bà y nhữ ng 
thắ c mắ c về  bà i họ c, về  nhữ ng suy tư củ a mì nh; quý  
thà y tậ n tâm chỉ dạ y, giải đáp các thắc mắc, cá c đạ o 
hữ u cù ng nhau chia sẻ  suy nghĩ và ý kiến của mình.

Ngà y mã n khó a, mọ i ngườ i đề u hân hoan, thư 
thá i an lạ c vô cù ng; tâm tư trà n ngậ p niề m vui, 
chú ng con xin dâng lên lò ng thà nh kí nh tri ân 
Hò a Thượ ng Thí ch Viên Lý , chủ  tị ch điề u hà nh 
GHPGVNTNHN Hoa Kỳ , vớ i tâm từ  bi, đạ o hạ nh, 
ngà i đã  thườ ng xuyên hà ng năm, hà ng thá ng mở  

Ngoà i ra, giờ  giả ng phá p bằ ng tiế ng Anh, cũ ng 
sinh độ ng lắ m, tôi thấ y nhiề u em trẻ  chăm chú , 
hứ ng khở i lắ ng nghe khi thà y Huệ  Hả i giả ng bà i 
“Briefing Buddha teaching”. Khó a tu họ c mù a 
đông năm nay thậ t là  đa dạ ng, phong phú  tuyệ t vờ i.

Bố n ngà y tu họ c mù a đông qua mau, những lờ i 
Phậ t dạ y, lờ i thà y khuyên cò n vang đọ ng mã i tâm 
tư. Chú ng tôi ra về  hân hoan thư thá i cù ng nhau kế t 
vò ng tay thân á i…

“Tay sắ p xa nhưng tim không xa”… Hẹ n cù ng 
gặ p nhau khó a Tu Họ c Mù a Đông sang năm.

chiế u sá ng lung linh, theo quý  thà y dướ i mà n đêm se 
lạ nh kinh hà nh chú niệm “Um Mani Padme Hum” 
bên ngoài quanh ngôi chánh điện nguyệ n cầ u cho 
quố c thá i dân an, chú ng sinh an lạc.

Sau mỗ i ngà y tu họ c, khi bó ng đêm phủ  xuố ng, 
chú ng tôi trong chá nh điệ n cho buổ i hô canh tọ a 
thiề n, không gian tĩ nh lặ ng, cù ng nhau theo thà y 
niệ m Lụ c Tự  Hồ ng Danh.

nhữ ng khó a tu hoc, cho chú ng con có  cơ duyên 
đượ c họ c chân lý  Phậ t, được tu tậ p để  bướ c nhanh 
trên đườ ng giả i thoá t.

Đặ c biệ t khó a tu nà y, vớ i ban giá o thọ  thậ t là  
đông đả o, quý  thà y Phậ t Phá p uyên thâm, cao rộ ng 
và  nhấ t là  phương phá p giả ng dạ y rấ t sinh độ ng, vui 
tươi, đã  truyề n đạ t rấ t hữ u hiệ u chân lý  Phậ t Đạo và  
nhữ ng bà i phá p nhũ  vi diệ u củ a Như Lai. 
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HÌNH ẢNH LỄ KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN 
LIÊN ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 

TỔ CHỨC TẠI CHÙA DIỆU PHÁP NGÀY 16-01-2016
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CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA DIỆU PHÁP

Hàng ngày: 
 Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp 
 theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Hai-Thứ Năm: 7:30PM - Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích.
 Thứ Sáu:   7:30PM - Thọ trì Kinh Pháp Hoa, Kinh Hành Niệm Phật, 
          Tọa Thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa.
 Chủ Nhật:   10:00AM - Khóa Lễ của GĐPT Chánh Đạo, 
             các lớp Phật Pháp và các lớp Việt Ngữ.
                           11:00AM - Thuyết Pháp
                               11:45AM – Nghi Thức Hàng Tuần, Cầu An, Cầu Siêu

Hàng tháng:
Thứ Bảy tuần lễ thứ 2: 8:00AM – Thọ bát Quan Trai
Thứ Bảy tuần lễ thứ 3: Ngày Tịnh Nghiệp
Khóa Lễ Sám Hối vào cuối tháng và 14 Âm Lịch, lúc 7:30PM
Chủ Nhật đầu tháng – Tụng Giới
Chủ Nhật cuối tháng Bố Tát dành cho chúng Bồ Tát Tại Gia

Ngoài ra, Chùa còn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, 
Cầu An, v.v.

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 
 - Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

CHÙA DIỆU PHÁP
311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776 – ĐT. (626) 614-0566

* Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với nhu cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.
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CHÙA ĐIỀU NGỰ
14472 Chestnut Street, Westminster, CA 92683 – ĐT. (714) 890-9513 / (714) 254-5068

Hàng ngày: 
Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Ba:  7:00PM – Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích
 Thứ Năm:  7:00PM – Thọ trì Kinh Pháp Hoa, kinh hành Niệm Phật, 
           tọa thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa
 Thứ Bảy:  11:00AM – Thuyết Pháp
                         11:45AM – Cầu An, Cầu Siêu
 Chủ Nhật:  09:00AM – Khóa lễ của GĐPT Điều Ngự
                        10:30AM – Các lớp Giáo Lý và các lớp Việt Ngữ
                         11:00AM – Tụng kinh
                      12:00PM – Thuyết Pháp 

Hàng tháng:
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 4:  8:30AM – Thọ Bát Quan Trai
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 3:  Ngày Tịnh Nghiệp
 Chủ Nhật tuần lễ thứ 3:  2:00PM Lễ Bố Tát cho chúng Bồ Tát Giới
 Khóa Lễ Sám Hối vào Mùng Một và Rằm mỗi tháng lúc 7:00PM

Ngoài ra, Chùa còn tổ chức các khóa Hội Luận, Huấn Luyện chuyên đề, những sinh hoạt 
văn hóa truyền thống và đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, 
Cầu An, v.v..

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 

- Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

*Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với như cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA ĐIỀU NGỰ
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Mục Lục

Lá Thư Điều Ngự - Thích Viên Lý 1
Thư Chúc Xuân Bính Thân 2016 Của Tăng Đoàn Giáo Hội PGVNTN 2
Bản Lên Tiếng Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Phản đối việc giải tỏa chùa Liên Trì, 
                                                                                                                Thủ Thiêm, Sài gòn 4
Báo Động Bước Thụt Lùi Về Nhân Quyền Của Việt Nam 6
Thông Bạch V/V Chùa Liên Trì, Quận Thủ Thiêm Sắp Bị Cưỡng Đoạt 8
Ba vị Dân biểu Liên Bang Hoa Kỳ gởi thư cho Thủ tướng CSVN 
                                                         yêu cầu ngừng triệt phá Chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm  10
Vang Vọng Nguồn Thương / Xuân Đến Làm Chi - THƠ - Thích Tâm Châu 12
Mồng Một Tết, Ngày Vía Đức Di-Lặc - Nguyễn Văn Phú 13
Training The Mind - Verse 1 - Đức Dalai Lama 16
Rèn Luyện Tâm Thức - Thi Kệ 1 - Nhật Nguyên Dịch 19
Về Chùa / Tâm Sự Người Cùng Tử - THƠ - Sakya Minh-Quang 23
Hai bài Thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ - Thích Tâm Châu  dịch 24
Giọt Sương Huyễn Hóa của nhà thơ Viên Lý - Bích Huyền 26
Xuân Bính Thân nói về con khỉ trong Kinh Phật: The Monkey Mind - Thubden Chodron 28
Suối Nguồn Vi Diệu / Như Thoáng Xuân Nào / Xuân Chiều Lạc Phố - THƠ - Tuệ Nga 29
Nembutsu And Zen - By Zuio Hisao Inagaki 30
Niệm Phật Và Thiền - Inagaki H. Zuio - Tư Nguyên Dịch 35
Hoa Xuân - THƠ - Hoàng Vinh 40
Lời Giới Thiệu của Giáo Sư Phạm Công Thiện dành cho 
                                 hai tập sách Hòa Thượng THÍCH VIÊN LÝ chuyển dịch 41
Niết Bàn / Có Có Không Không - THƠ - Nhật Huy 44
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