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Lá Thư Điều Ngự
Thích Viên Lý

Xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo muốn cứu độ mẫu 
thân của Tôn giả Mục Kiền Liên, Lễ Vu Lan đã 

được thi thiết từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn trụ thế.
Vu Lan không chỉ là một thông điệp Hiếu Thảo mà 

còn là một khai thị về năng lực thanh tịnh tổng hợp của 
Tăng Đoàn. Vu Lan không những biểu trưng cho mối huyết 
thống cốt nhục nhiều đời mà còn là hiện thân của lòng từ 
bi vô biên không phân biệt. Vu Lan ngày nay không còn là 
truyền thống đặc hữu của Phật giáo mà từ rất lâu, một cách 
nghiễm nhiên đã trở thành truyền thống văn hóa đặc thù 
của nhiều dân tộc. Nói đến Vu Lan là nói đến giá trị đạo 
đức khả kính nhưng đồng lúc cũng nhắc nhớ chúng ta về vũ 
trụ quan và nhân sinh quan của Phật giáo khi hình ảnh đói 
khát của bà Thanh Đề trong cảnh giới ngạ quỷ được ghi rõ 
trong kinh.

Mùa Vu Lan về, chúng ta không phải chỉ chí thành cầu 
nguyện, mà bên cạnh sự cầu nguyện chúng ta cần nỗ lực tu 
tạo những công đức lành như quy y Tam bảo, bố thí, cúng 
dường, làm lành, tránh dữ… để hồi hướng công đức thù 
thắng cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời và muôn loại 
hàm linh.

Đức Phật dạy: “Nếu ở đời không có Phật thì hãy khéo 
thờ cha mẹ. Khéo phụng thờ Cha mẹ như phụng thờ Phật 
vậy” (Kinh Đại Tập). Qua lời dạy này, Đức Phật đã đặt vị 
trí của cha mẹ ngang hàng với chư Phật. 

Nhờ Đức Phật chúng ta ý thức rõ ân đức sanh thành 
dưỡng dục của cha mẹ nhiều đời vô cùng sâu nặng, do vậy, 
cảm ơn cha mẹ, chúng ta cũng không quên cảm ơn Phật 
bằng cách tinh tấn hành trì lời Phật dạy.

Mùa Vu Lan 2017
Tk Thích Viên Lý

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

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

Phật lịch 2561                                                                                                             Số: 04/HĐĐH/TB/VT

THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ VU LAN 2017

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni,
Kính thưa Chư thiện tín Phật tử trong và ngoài nước,
Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xin gửi lời tán thán 

công đức đến Chư tôn đức và Quý Phật tử đã tích cực tham gia, ủng hộ sinh hoạt Tăng Đoàn trong thời 
gian qua. Nhất là Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, nhờ đó, đã thực hiện được nhiều Phật sự lợi lạc cho 
dân tộc và đạo pháp.

Đại lễ Vu Lan nhắc nhở chúng ta về tinh thần từ bi và báo hiếu. Ngoài ân Tam bảo, ân Cha mẹ, người 
Phật tử còn có bổn phận báo ân Chúng sanh và ân Đất nước. 

Trên tinh thần báo ân rộng lớn đó, chúng ta không chỉ cứu khổ cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của 
mình, mà còn phải hết lòng giải trừ khổ nạn cho mọi loài chúng sanh, cho dân tộc và góp phần bảo vệ đất 
nước.

Hoàn cảnh Việt Nam hiện nay rất bi quan. Từ kinh tế đến giáo dục, văn hóa, xã hội… tất cả mọi mặt 
đều xuống cấp. Nhất là môi trường và công lý hiện đang là vấn đề đau khổ và nhức nhối của toàn dân.

Việc khai thác Bau-xít ở Tây nguyên, Formosa ở Hà tĩnh, Lee & Man ở Hậu giang và gần nhất là nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình thuận… đã làm cho môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến 
kinh tế, văn hóa, sức khỏe và sinh hoạt của người dân khắp trên cả nước.

Nhưng đau đớn nhất cho dân tộc chính là nạn độc quyền tư tưởng, độc quyền thông tin, như lời Đức 
Thượng Thủ, Tăng Đoàn GHPGVNTN, Trưởng Lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, đã rất quan tâm, lo 
lắng, trong Thông Điệp Phật Đản năm 2017, vùa qua: “… nỗi bi thống lớn nhất, đó là dòng chảy tự do 
tư tưởng của giống nòi Việt tộc bị chận đứng, khiến cả dân tộc như sống trong “ao tù nước đọng” 
trong suốt hơn bảy mươi năm bởi nạn “độc tài chân lý”- Quốc nạn này không những phá nát tài 
nguyên đất nước, mà còn còn phá nát cả tâm hồn dân Việt…”
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Người dân sống trong bất an, hồi hộp, lo sợ vì luôn bị hăm dọa, đàn áp, bắt bớ, tù tội không biết lúc 
nào, nếu bày tỏ lòng yêu nước hay có quan điểm khác biệt với Nhà cầm quyền, và cả những lý do không 
chính đáng.

Hệ thống pháp luật bất minh, bất công, đi ngược lại những giá trị văn minh nhân loại, thể hiện qua 
những phiên tòa mang tính áp đặt, như bả n á n 10 năm tù  giam dà nh cho bà  Nguyễ n Ngọ c Như Quỳ nh vừ a 
qua và  mới đây là  bả n á n 9 năm dà nh cho bà  Trầ n Thị  Nga. Vừa rồi, ngày 30.7, Nhà cầm quyền lại bắt 
giam thêm 4 công dân khác là các ông Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Trương 
Minh Đức, và sau đó mấy ngày, lại bắt thêm ông Nguyễn Trung Trực, với các cáo buộc nghiêm trọng 
nhưng mơ hồ và mang tính áp đặt.

Không có công lý, không có nhân quyền nên cuộc sống người dân đầy bất trắc. Vì quyền lợi, nhiều 
người đã bất chấp những truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tổ tiên, miễn sao đạt được mục đích. 
Tình cảm yêu thương đùm bọc lẫn nhau dần biến mất, thay vào đó là sự vô cảm, vị kỷ, đố kỵ, thờ ơ.

Xã  hộ i xuống cấp đến nỗi, sự lừ a dố i đượ c cho là  chuyệ n “bì nh thườ ng”, lòng tốt trở thành xa xỉ, đạo 
đức suy đồ i, chánh tà lẫ n lộ n, không còn phân biệ t, không biết tin vào đâu nữa. Xóm giềng nghi kỵ  lẫ n 
nhau, tì nh ngườ i khô cạ n, lò ng ngườ i đả o điên, giữ a ngườ i và  ngườ i có mộ t rà o cả n vô hì nh nhưng khó  vượ t 
qua để  thương yêu và  chia sẻ .

Trước nỗi khổ của đồng bào, đồng loại, trước tì nh thế  hiểm nguy của đất nước, người Phật tử không thể 
ngoảnh mặt làm ngơ, nhất là không thể thỏa hiệp với bạo quyền nhằm mưu cầu lợi dưỡng để mặc cho dân 
tộc sống cảnh đọa đày, đất nước bị ngoại xâm lấn chiếm.

Kinh Phạm Võng, phần lợi ích hữu tình, có dạy rằng: “Đối với người có thực đức thì tâm vui vẻ khen 
ngợi, đối với người có lỗi xấu thì dùng từ tâm quở trách, chiết phục, xử phạt, khiến họ hối cải”.

Danh ngôn thế giới, về vấn đề này, cũng có câu: “Thế giới bị chìm đắm trong đau khổ không phải vì 
tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt”.

Với lòng từ bi, người Phật tử chúng ta cần phải chọn con đường chánh đạo, dấ n thân phụ c vụ  quố c gia 
dân tộ c bằ ng cá ch gó p phầ n phụ c hưng truyền thống đạo đức của Tổ tiên, vận động phụ c hồ i dân chủ , tự  
do và bả o vệ  đấ t nướ c.

Kính mong các bậc nhân sĩ, trí thức, tôn giáo hã y đứ ng về  phí a người dân, vận động và cả nh tỉ nh Nhà 
cầm quyền từ bỏ chế độ độc tài, trả  quyề n lự c lại cho nhân dân, để  dân tộ c tự  do lự a chọ n thể chế dân chủ-
phá p trị , đa nguyên, đa đả ng.

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

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

Nam mô Vu Lan Thắng Hội chư Phật, chư đại Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, tác đại chứng minh.

Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định 
Mùa Vu Lan năm Đinh Dậu, 2017

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành
Tăng Đoàn GHPGVNTN

Viện trưởng 
(ấn ký)

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

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

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com
Số: 0016/HĐĐH/TT/CT

Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, quý Thiện 
tín Cư sỹ Phật tử và quý Huynh Trưởng GĐPT,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,
Kính thưa quý Đạo hữu,

Để kiểm điểm những Phật sự trong năm qua và đề ra những Phật sự trọng yếu khả thi cho năm 
tới, Hội Nghị Thường Niên năm 2017 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ được tổ chức tại 
thành phố San Jose, Miền bắc California.

Thời gian:
Thứ Sáu và Thứ Bảy, ngày 27 và ngày 28 tháng 10 năm 2017
Địa Điểm:
Chiều Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017,
Tiền Hội Nghị tại chùa Từ Lâm;
Địa chỉ: 1280 Lundy Ave, San Jose, CA 95131
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2017,
Hội Nghị chính thức tại Hội trường,

THÔNG TƯ
Về Hội Nghị Thường Niên và 

Khóa Tu Học - Pháp Hội Quán Âm

Hòa ThượngThích Viên Lý
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Trường Trung Học Yerba Buena High School;
Địa chỉ: 1855 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122
Song hành với Hội Nghị là Khóa Tu Học - Pháp Hội Quán Âm.
Khóa Tu Học của Tăng Đoàn cũng được tổ chức tại Hội trường,

Trường Trung Học Yerba Buena High School
vào Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2017.

Để Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học của Tăng Đoàn năm nay đạt được thành tựu viên 
mãn, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, chúng tôi kính thông tư đến chư liệt vị thời gian và địa điểm 
tổ chức Hội Nghị; đồng thời, kính yêu cầu các Tổng vụ và quý Đạo hữu hoan hỷ thực hiện một số 
Phật sự sau:

1- Phát tâm yểm trợ vật chất lẫn tinh thần cho Hội Nghị và Khóa Tu Học.
2- Xin gởi danh sách phái đoàn về Ban Tổ chức Hội Nghị để Ban Tổ Chức tiện sắp xếp việc 

ăn ở và đưa rước.
3- Báo cáo những Phật sự thuộc phạm vi trách nhiệm trong năm qua trước Hội Nghị.
4- Mọi chi tiết về Hội Nghị Thường niên 2017 và Khóa Tu Học - Pháp Hội Quán Âm, xin chư 

vị hoan hỷ liên lạc về

Chùa Từ Lâm:
(408) 937-7320; Email: chuatulam@gmail.com

hoặc Thượng Toạ Thích Viên Thông,

Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Hội Nghị và Khoá Tu Học:
(408) 466 - 3824
5- Ba Phi trường chính đến thành phố San Jose: San Jose Airport; San Francisco Airport 

và Oakland Airport.
Sự hiện diện đông đủ của chư liệt vị là một thắng duyên mang lại thành công tốt đẹp cho Hội 

Nghị và Khóa Tu Học.
Cầu nguyện đức Phật thùy từ chứng minh gia bị chúng ta hoàn thành mọi Phật sự.
Trân trọng,

Phật Lịch 2561 ngày 07 tháng 8 năm 2017
Chủ Tịch HĐĐH

TK. Thích Viên Lý

Nơi nhận: Chư Tôn đức Giáo phẩm
và quý Cư sĩ Phật tử,
Huynh trưởng GĐPT “để tương tác và hỗ trợ”

Bản sao kính gởi:
- Hội Đồng Giáo Phẩm
- Hội Đồng Giám Luật
- Hội Đồng Cố Vấn “để kính thẩm tường”
- Hồ sơ, lưu 
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

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

Phật lịch 2561 - Số: 03 HĐĐH VT VT

BẢN LÊN TIẾNG
CỦA TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI VIỆT NAM THỐNG NHẤT
(VỀ TÌNH TRẠNG HIỂM NGUY CỦA ÐẤT NƯỚC)

Trong 7 thá ng đầ u năm 2017 nà y, đồ ng bà o Việ t Nam chú ng ta đã  chứ ng kiế n nhữ ng biể u hiệ n 
thoá i trà o củ a đấ t nướ c trong tiế n trì nh hộ i nhậ p toà n cầ u khi nhà  cầ m quyề n Hà  Nộ i liên tiế p phạ m 
nhữ ng sai lầ m về  đố i nộ i và  đố i ngoạ i. Điề u nà y là m ả nh hưở ng nghiêm trọ ng đế n an ninh quố c 
gia và  uy tí n củ a đấ t nướ c.
Đố i ngoạ i:

Nhà  cầ m quyề n Hà  Nộ i đã  nhanh chó ng nhượ ng bộ  đò i hỏ i phi lý  củ a nhà  cầ m quyề n Bắ c 
Kinh, khi đơn phương rú t lui khỏ i dự  á n thăm dò  dầ u khí  cù ng vớ i tậ p đoà n dầ u khí  Repsol-Tây 
Ban Nha, trướ c á p lự c, hăm dọ a củ a Bắ c Kinh rằ ng, sẽ  tấ n công nhữ ng căn cứ  củ a Việ t Nam trên 
quầ n đả o Trườ ng Sa, là  mộ t hà nh độ ng yếu đuối sẽ  mở  đườ ng cho nhữ ng đò i hỏ i phi lý  khá c củ a 
Trung Quố c trong tương lai, điề u nà y không nhữ ng là m ả nh hưở ng nghiêm trọ ng đế n uy tí n củ a 
Việ t Nam trên trườ ng quố c tế  mà  cò n phương hạ i đế n chủ  quyề n và  an ninh quố c gia.

   Qua quyế t đị nh nà y đồ ng bà o Việ t Nam nhậ n thấ y nhà  cầ m quyề n Hà  Nộ i chỉ  quan tâm đế n 
sự  an nguy và  quyề n lợ i củ a chế  độ  và  đả ng cộ ng sả n mà  không lý  gì  đế n danh dự  dân tộ c, quyề n 
lợ i và  an ninh quố c gia.
Đố i nộ i:

Về  nhân quyề n: Nhà  cầ m quyề n Hà  Nộ i đã  tham gia công ướ c nhân quyề n Liên Hiệ p Quố c, 
Tuyên Ngôn Quố c Tế  Nhân Quyề n và  cam kế t bả o vệ  - thự c hiệ n nhữ ng giá  trị  phổ  quá t đó   trong 
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tiế n trì nh hộ i nhậ p quố c tế . Nhưng trong thờ i gian dà i trướ c đây mà  mớ i nhấ t là  và o nhữ ng thá ng 
gầ n đây nhà  cầ m quyề n đã  vi phạ m và  chà  đạ p nhữ ng cam kế t đó  qua việ c bắ t giam hai công dân 
là  Nguyễ n Ngọ c Như Quỳ nh và  Trầ n Thị  Nga, tuyên phạ t họ  nhữ ng bả n á n bấ t công và  nặ ng nề , 
bấ t chấ p họ  cò n con dạ i, điề u nà y không nhữ ng phi phá p mà  con phi nhân tí nh.

Nghiêm trọ ng hơn, ngà y 30 thá ng 7 vừ a qua nhà  cầ m quyề n lạ i bắ t thêm 4 công dân Việ t Nam 
khá c là  Nguyễ n Bắ c Truyể n, Nguyễ n Trung Tôn, Phạ m Văn Trộ i và  Trương Minh Đứ c vớ i cá o 
buộ c nghiêm trọ ng nhưng mơ hồ  và  mang tí nh á p đặ t.

Qua nhữ ng hà nh vi độ c đoá n, phi phá p trên cho thấ y nhà  cầ m quyề n đang lo sợ  là n só ng đấ u 
tranh đò i dân chủ , nhân quyề n, đấ u tranh bả o vệ  toà n vẹ n lã nh thổ , bả o vệ  môi trườ ng và  tự  do tôn 
giá o đang dâng cao trên cả  nướ c có  thể  đe dọ a đế n thể  chế  toà n trị  củ a đả ng cộ ng sả n.

Về  môi trườ ng: Vừ a qua nhà  cầ m quyề n Hà  Nộ i cho phé p tậ p đoà n Điệ n Lự c Việ t Nam EVN 
đổ  xuố ng biể n Bì nh Thuậ n mộ t triệ u mé t khố i chấ t thả i củ a nhiệ t điệ n Vĩ nh Tân 1, bấ t chấ p sự  
cả nh bá o củ a cá c chuyên gia, cá c nhà  khoa họ c, giớ i bả o vệ  môi trườ ng và  sự  phả n đố i củ a ngườ i 
dân.

Nguy hiể m hơn EVN cò n lậ p hồ  sơ xin phé p nhà  cầ m quyề n để  đượ c đổ  thêm 2,4 triệ u mé t 
khố i chấ t thả i nữ a cũ ng củ a cụ m nhà  má y nhiệ t điệ n Vĩ nh Tân, nế u điề u nà y đượ c thự c hiệ n thì  
không nhữ ng khu bả o tồ n sinh thá i biể n Bì nh Thuậ n bị  bứ c tử  mà  cả  vù ng biể n miề n Trung, miề n 
Nam Việ t Nam sẽ  chế t theo.

Bà i họ c chí  tử  từ  thả m họ a ô nhiễ m môi trườ ng do tậ p đoà n Formosa gây ra vớ i biể n miề n 
Trung vẫ n không thứ c tỉ nh đượ c nhà  cầ m quyề n hiệ n nay, vì  tham nhũ ng, vì  vô trá ch nhiệ m trong 
việ c điề u hà nh quố c gia và  vô trá ch nhiệ m vớ i sự  sinh tồ n củ a dân tộ c.

Đố i diệ n vớ i nhữ ng mố i đe dọ a an ninh quố c gia, đe dọ a môi trườ ng sinh thá i và  việ c vi phạ m 
nhân quyề n mộ t cá ch có  hệ  thố ng củ a nhà  cầ m quyề n Hà  Nộ i. Nay:

Tăng Đoà n Giáo Hội Phậ t Giá o Việ t Nam Thố ng Nhấ t nghiêm khắ c đò i hỏ i nhà  cầ m quyề n 
phả i lắ ng nghe nguyệ n vọ ng củ a ngườ i dân, đá p ứ ng sự  đò i hỏ i củ a thờ i đạ i, đặ t quyề n lợ i và  an 
ninh quố c gia dân tộ c lên trên quyề n lợ i và  an ninh củ a chế  độ , củ a đả ng cộ ng sả n.

Hã y trả  tự  do ngay lậ p tứ c và  vô điề u kiệ n cho nhữ ng tù  nhân chí nh trị  và  lương tâm, trả  tự  do 
cho nhữ ng ngườ i vừ a bị  bắ t và  vừ a bị  kế t á n.

Hã y cù ng vớ i nhân dân đấ u tranh chố ng ngoạ i xâm, bả o vệ  tổ  quố c, không nhượ ng bộ , không 
thỏ a hiệ p vớ i tham vọ ng bá  quyề n nướ c lớ n từ  Bắ c Kinh.

Không hy sinh môi trườ ng để  đá nh đổ i tăng trưở ng kinh tế  và  phụ c vụ  quyề n lợ i củ a nhó m lợ i 
í ch.

Vì  sự  trườ ng tồ n củ a dân tộ c, vì  an ninh và  quyề n lợ i quố c gia, đả ng cộ ng sả n nên và  phả i thứ c 
tỉ nh trướ c khi quá  muộ n. 

Chùa Giác Hoa, ngà y 31 7 2017.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng

(ấn ký)

Tỳ kheo: Thích Viên Định
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PHÁI ĐOÀN TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI
VẬN ĐỘNG CHO TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN

TẠI WASHINGTON DC

Vì vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền tại 
Việt Nam không được tôn trọng đúng 

theo các Công ước quốc tế mà nhà cầm quyền 
CSVN đã long trọng ký kết, cụ thể là nhà cầm 
quyền CSVN đã chủ trương cưỡng chiếm và 
san bằng Chùa Liên Trì tại quận 2, Thủ Thiêm, 
Saigon. Chùa Liên Trì đã được xây dựng trên 
70 năm và do Hòa Thượng Thích Không Tánh, 
Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Uỷ Viên Từ Thiện 
Xã Hội của Tăng Đoàn GHPGVNTN Trụ Trì 
đã bị cưỡng đoạt và triệt phá ngày 08 tháng 9 
năm 2016. 

Vào các ngày Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 
(2017), Tại Đà Nẵng, công an đã ngăn cản, 
khủng bố, sách nhiễu Phật tử không cho về 
chùa An Cư do Thượng Tọa Thích Thiện Giáo, 
Chánh Đại Diện của Tăng Đoàn GHPGVNTN 

tại Đà Nẵng Trụ Trì cũng như khủng bố, ngăn 
cấm những ngôi chùa khác của Tăng Đoàn 
trong việc tự do hành trì tôn giáo trong đó có 
chùa Đạt Quang và chùa Pháp Biên ở Bà Rịa, 
Vũng Tàu vv... nhiều Thầy và Phật tử bị sách 
nhiễu, người dân bị cấm đoán không cho về 
chùa dự lễ trong những ngày Đại Lễ Phật Đản 
vừa qua, do vậy Hòa Thượng Thích Viên Lý, 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn 
GHPGVNTN  Hải Ngoại, Đại Đức Thích Nhựt 
Tánh, Phó Tổng Thư Ký, Đại Đức Thích Nhựt 
Trường, Phó Tổng Vụ Pháp Chế đã đến Quốc 
Hội, Bộ Ngoại Giao và Trụ Sở Uỷ Hội Tự Do 
Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ để trình bày thực 
trạng thiếu nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt 
Nam, đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại Giao, Quốc 
Hội Hoa Kỳ và Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc 
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Tế Hoa Kỳ lên tiếng can thiệp. Trong những 
cuộc họp tại Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, 
và Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ 
tại Washington DC vào 2 ngày, 15 và 16 tháng 
năm vừa qua có sự phối hợp của đại diện của 
các tôn giáo khác như Thiên Chúa Giáo, Hòa 
Hảo, Cao Đài và Tin Lành.

Qua những cuộc tiếp xúc, trao đổi, Dân Biểu 

Christopher Smith, văn phòng Dân Biểu 
Alan Lowenthal..., ông Daniel L. Nadel, 
Giám Đốc Phòng Tự Do Tôn Giáo Thế 
Giới, Rev. Thomas Reese, Chủ Tịch Uỷ 
Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ 
và nhiều viên chức của Bộ Ngoại Giao 
Hoa Kỳ... đã hứa là sẽ cố gắng trong 
khả năng có thể để ngăn chận những 
hành động phi pháp và thiếu nhân đạo 
của nhà cầm quyền CSVN.

Phái đoàn của Tăng Đoàn cũng 
đã tham dự cuộc hội thảo bàn tròn 
“Freedom of Religion”, với sự hiện diện  
của hơn 130 tổ chức tranh đấu cho tự do 
tôn giáo thuộc nhiều quốc gia khắp nơi 
trên thế giới trong đó có những phụ tá 

của các vị Thượng Nghị Sĩ của Quốc Hội Hoa 
Kỳ và những Dân Biểu của Quốc Hội Canada 
như ông David Anderson v.v... 

Ngoài việc trình bày những bất công, áp bức, 
phái đoàn đã trao cho những vị mà phái đoàn đã 
tiếp xúc một tập tài liệu chứa đựng nhiều chứng 
tích cụ thể bằng con số, tên họ và hình ảnh...
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The Dalai Lama

TẤM LÒNG RỘNG MỞ

Lê Tuyên biên dịch

Xin chào tất cả các anh chị em!
Tôi tin rằng mỗi người đều có một khát vọng 
bẩm sinh hướng tới niềm hạnh phúc và vượt 

qua đau khổ. Tôi cũng tin rằng mục tiêu hàng đầu 
của cuộc sống này là được hưởng những niềm hạnh 
phúc. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều 
mong muốn sự bình tâm và được hưởng niềm vui. 
Cho dù chúng ta giàu hay nghèo, da đen hay da 
trắng, là người miền Đông hay miền Tây, thì khát 
vọng của chúng ta đều như nhau. Chúng ta hoàn 
toàn giống nhau, cùng có lý trí và cùng có tình cảm. 
Mặc dù có một số người có mũi to hơn và da trắng 
hơn, theo quy luật của tạo hóa, chúng ta vẫn là một. 
Sự khác nhau đó không hề quan trọng. Sự giống 
nhau về tình cảm và tâm hồn mới thật sự là quan 
trọng.

Chúng ta chia sẻ những nỗi buồn và những niềm 
vui đem lại sức mạnh và sự bình yên cho tâm hồn.

Tôi nghĩ rằng chúng ta nên ý thức được lòng 
mong muốn thật sự trong mỗi chúng ta và hãy để 
cho lòng mong muốn này gợi lại lòng tin nơi mỗi 
người. Đôi khi chúng ta nhìn nhận một hiện tượng 
theo chiều hướng tiêu cực và rồi chúng ta cảm thấy 
thất vọng. Tôi cho rằng đây là một quan điểm sai 
lầm.

Tôi chẳng có một phép lạ nào để tặng các bạn. 
Nếu có một ai đó có phép lạ thì tôi sẽ tìm người đó 
để xin được giúp đỡ. Thật ra, tôi không tin những 
người nói rằng bản thân họ có phép lạ. Tuy nhiên 
qua việc luyện tập tâm hồn với những nổ lực kiên 
trì, chúng ta có thể thay đổi được ý thức và quan 
điểm của bản thân. Điều này có thể tạo ra một sự 
thay đổi thật sự trong cuộc đời chúng ta.

Nếu chúng ta có một quan điểm tích cực trong 
tâm hồn thì cho dù chúng ta có bị kẻ thù bao vây, 
chúng ta cũng không hề mảy may sợ hãi. Ngược lại, 
nếu chúng ta có một quan điểm tiêu cực trong tâm 

hồn, luôn luôn cảm thấy thất vọng, hoài nghi, sợ 
hãi hay cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, thì 
thậm chí khi được vây quanh bởi những người bạn 
thân trong một không khí đầm ấm, chúng ta cũng 
không hề cảm thấy hạnh phúc. Vậy thì, ý thức và 
quan điểm trong tâm hồn rất là quan trọng, nó tạo 
ra sự khác biệt hoàn toàn về trạng thái hạnh phúc 
của mỗi người.

Tôi cho rằng dùng tiền bạc và quyền lợi vật chất 
để giải quyết một vấn đề là hoàn toàn sai trái. Thật 
là hão huyền khi mong đợi một điều gì đó tốt đẹp 
mà chỉ đơn giản là dựa vào những vật ngoại thân. 
Lẽ dĩ nhiên là vật chất thì rất quan trọng và hữu 
ích đối với con người. Tuy nhiên, thực ra thì thái 
độ, ý thức và quan điểm tâm hồn cũng quan trọng 
như vậy - nếu không muốn nói là quan trọng hơn. 
Chúng ta không nên theo đuổi một đời sống vật 
chất, vì điều đó gây cản trở cho chúng ta trong việc 
luyện tập tâm hồn. Đôi khi tôi có cảm giác là mọi 
người đang dồn tâm trí vào việc làm giàu và quên đi 
giá trị tâm hồn của mình. Vậy thì, chúng ta nên phát 
triển một sự cân bằng giữa những mối lo lắng quan 
tâm về vật chất và việc rèn luyện tâm hồn. Tôi nghĩ 
là bẩm sinh chúng ta hoạt động như là xã hội loài 
vật. Những phẩm chất tốt đẹp của chúng ta là những 
gì mà chúng ta gọi là “giá trị thật sự của loài người”. 
Chúng ta nên cố gắng gia tăng, duy trì những hành 
động đẹp đẽ như là chia sẻ và chăm sóc, quan tâm 
giúp đỡ lẫn nhau. Đồng thời chúng ta cũng phải tôn 
trọng quyền của mọi người khác. Từ đó, chúng ta 
nhận thức được rằng niềm hạnh phúc trong tương 
lai của chúng ta phụ thuộc vào những thành viên 
khác trong cùng xã hội.

Riêng tôi, năm 16 tuổi tôi đã đánh mất tự do của 
mình, năm 24 tuổi tôi đã đánh mất đất nước mình. 
Trong suốt 40 năm qua, tôi là một kẻ lánh nạn mang 
đầy trọng trách. Nhớ lại quá khứ của mình, tôi thấy 
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cuộc đời tôi thật sự khó khăn. Tuy nhiên, qua những 
năm tháng đó, tôi đã học tập nghiên cứu trau dồi 
lòng từ bi qua việc chăm sóc cho mọi người. Thái 
độ tâm hồn này đã mang đến cho tôi một sức mạnh 
tiềm tàng. Một trong những câu kinh mà tôi rất tâm 
đắc là:

“Miễn là vũ trụ tồn tại
(so long as space remains)
Miễn là loài người tồn tại
(so long as sentient beings remain)
Tôi sẽ còn tồn tại
(I will remain)
Để giúp đỡ, để phục vụ
(in order to help, in order to serve)
Để hiến mình vì mọi người. 
(in order to make my own contribution)”

Đoạn kinh trên đem đến sự tự tin và sức mạnh 
tiềm tàng cho mọi người. Đoạn kinh đó đã đem lại 
mục đích cao cả cho cuộc đời tôi. Bất chấp những 
điều phức tạp và khó khăn cách mấy, nếu chúng ta 
có được một quan điểm tâm hồn như vậy, chúng ta 
sẽ luôn được sự bình an trong tâm hồn.

Một lần nữa tôi phải nhấn mạnh rằng “chúng ta 
đều giống nhau”. Một số người trong số các bạn có 
thể có ấn tượng rằng “Dalai Lama có một chút gì đó 
hơi khác biệt”. Điều đó hoàn toàn sai. Tôi cũng là 
một con người bình thường như các bạn. Chúng ta 
có cùng một mong muốn tiềm ẩn trong lòng.

Việc rèn luyện, phát triển tâm hồn không nhất 
thiết phải dựa trên lòng tín ngưỡng tôn giáo. Chúng 
ta hãy nói về những luân thường đạo lý trần gian 
(secular ethics).

Tôi tin rằng những phương pháp để chúng ta mở 
rộng lòng vị tha, thái độ quan tâm chăm sóc đến 
mọi người đều rất quan trọng. Mặc dù chúng ta có 
thể tìm thấy nhiều sự khác biệt giữa những nghi thức 
và quan điểm triết học, nhưng những thông điệp chủ 
đạo của mọi tôn giáo đều rất giống nhau. Mọi tôn 
giáo đều cổ xuý lòng yêu thương, lòng từ bi và sự 
tha thứ. Và thậm chí những người không tin vào tôn 
giáo vẫn có thể hiểu biết và trân trọng những giá trị 
đạo đức của loài người.

Bởi vì niềm hạnh phúc và chính sự tồn tại của 
chúng ta là kết quả của sự giúp đỡ bảo bọc của mọi 

người, chúng ta phải phát huy thái độ cư xử tốt đẹp 
của mình đối với mọi người xung quanh. Chúng ta 
thường có khuynh hướng quên đi những điều cơ 
bản. Ngày nay, với nền kinh tế toàn cầu hiện đại, 
mỗi quốc gia đều xích lại gần nhau hơn. Mọi quốc 
gia đều nương tựa phụ thuộc vào nhau, mọi lục địa 
đều nương tựa phụ thuộc nhau. Tất cả chúng ta đều 
nương tựa phụ thuộc lẫn nhau.

Khi chúng ta quan sát kỹ càng những vấn đề mà 
ngày nay con người phải đối mặt, chúng ta sẽ nhận 
ra rằng tất cả những vấn đề đó đều do con người gây 
ra. Không phải tôi đang nói về vấn đề thiên tai đâu 
nhé! Những cuộc xung đột, những trận tàn sát, và 
mọi vấn đề phát sinh từ chủ nghĩa dân tộc và ranh 
giới quốc gia đều do con người gây ra.

Nếu chúng ta nhìn thế giới từ trên cao, chúng ta 
sẽ không thấy bất kỳ một sự phân chia ranh giới nào 
giữa các quốc gia cả. Chúng ta chỉ thấy đơn thuần 
một hành tinh nhỏ bé - chỉ một mà thôi!! Một khi 
chúng ta chia ranh giới, chúng ta sẽ có khái niệm về 
“chúng ta” và “bọn họ”. Khi khái niệm này trở nên 
mạnh mẽ, nó sẽ làm chúng ta mù quáng không phân 
biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Ở nhiều quốc gia 
Châu Phi và gần đây, một vài quốc gia thuộc Đông 
Âu, đã phát sinh chủ nghĩa hẹp hòi.

Khái niệm “chúng ta” và “bọn họ” là một khái 
niệm hoàn toàn sai lạc, bởi vì những mối quan tâm 
và quyền lợi của mọi người cũng chính là những 
mối quan tâm và quyền lợi của chúng ta. Quan tâm 
chăm sóc niềm hạnh phúc tương lai của chính bản 
thân mình. Sự thật thì luôn đơn giản. Nếu chúng ta 
muốn gây hại cho kẻ thù, thì chính chúng ta sẽ bị 
hại.

Tôi nhận thấy rằng do sự phát triển mạnh mẽ của 
nền công nghiệp hiện đại, nền kinh tế toàn cầu và 
hậu quả của sự gia tăng dân số, thế giới của chúng ta 
bị thay đổi nhiều: nó trở nên bé nhỏ hơn nhiều. Tuy 
nhiên, chúng ta vẫn không nhận ra điều đó; chúng 
ta vẫn tiếp tục phân chia ranh giới và vẫn là “chúng 
ta” - “bọn họ”.

Chiến tranh dường như là một phần trong lịch sử 
của loài người. Khi nhìn lại hành tinh của chúng ta 
trong quá khứ, chúng ta thấy rằng những quốc gia, 
những lãnh thổ và thậm chí là những ngôi làng đều 
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độc lập về mặt kinh tế. Trong hoàn cảnh như vậy 
thì hủy diệt kẻ thù chính là chiến thắng của chúng 
ta. Bạo lực và chiến tranh trong quá khứ được cho 
là hợp lý. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta luôn phụ 
thuộc lẫn nhau nên khái niệm về “chiến tranh” đã 
trở nên lỗi thời. Ngày nay, khi chúng ta gặp phải 
những bất đồng hay những rắc rối, chúng ta phải cố 
tìm ra giải pháp qua các cuộc đàm phán. Đàm phán 
là phương pháp thích hợp duy nhất. Một nước đánh 
chiếm và chiến thắng một nước khác giờ đây không 
còn thích hợp nữa. Chúng ta phải cố gắng giải quyết 
mọi xung đột bằng thái độ hòa giải và chúng ta phải 
luôn vì lợi ích của cộng đồng. Chúng ta không được 
hủy diệt đồng loại của mình. Chúng ta không được 
phớt lờ quyền lợi của họ. Nếu chúng ta làm như 
vậy, cuối cùng chúng ta sẽ tự chuốc lấy đau khổ cho 
mình. Vậy nên, tôi nghĩ rằng ngày nay khái niệm về 
“bạo lực” hoàn toàn không còn thích hợp nữa. Hòa 
bình, không bạo lực là giải pháp thích hợp nhất.

Không bạo lực không có nghĩa là chúng ta thờ ơ, 
không quan tâm đến mọi vấn đề. Ngược lại, chúng 
ta cần phải tham gia giải quyết mọi vấn đề. Tuy 
nhiên, chúng ta phải giải quyết mọi vấn đề vì lợi 
ích chung chứ không phải nhằm mục đích trục lợi 
cho riêng mình. Chúng ta không được gây tổn hại 
cho lợi ích của cộng đồng. Vì vậy, hòa bình không 
chỉ đơn thuần là không có bạo lực, nó còn liên quan 
đến sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, nó gần như là 
một biểu hiện của lòng từ bi. Tôi hoàn toàn tin rằng 
chúng ta phải khuyến khích khái niệm về sự hòa 
bình trong phạm vi gia đình, cũng như là phạm vi 
quốc gia và quốc tế. Mọi cá nhân đều có khả năng 
góp phần vào việc gìn giữ hoà bình và giúp đỡ mọi 
người.

Vậy thì chúng ta nên bắt đầu bằng cách nào đây? 
Chúng ta có thể bắt đầu với chính chúng ta. Chúng 
ta phải cố gắng mở ra những tiền đồ rộng lớn, chúng 
ta phải nhìn nhận mọi việc từ mọi góc độ, mọi khía 
cạnh. Thường thì chúng ta hay gặp rắc rối khi nhìn 
nhận sự việc theo quan điểm riêng của mình, thậm 
chí đôi khi chúng ta còn cố ý bỏ qua một số khía 
cạnh của sự việc. Điều này thường dẫn tới những kết 
quả tồi tệ. Dù sao thì chúng ta cần phải nhìn nhận 
các hiện tượng một cách bao quát hơn.

Chúng ta phải nhận thức được rằng những cá 
nhân khác cũng là một phần trong xã hội chúng ta. 
Chúng ta có thể xem xã hội chúng ta như một cơ 
thể, có chân, có tay và những bộ phận khác. Đương 
nhiên là tay không giống với chân; tuy nhiên, nếu 
chân có bị đau thì tay sẽ vươn tới để trợ giúp. Tương 
tự, khi mọi người trong xã hội có mệnh hệ gì thì 
chúng ta phải trợ giúp họ. Tại sao? Bởi vì họ chính 
là một phần của cơ thể, họ chính là một phần của 
chúng ta.

Chúng ta cũng phải quan tâm đến môi trường 
của chúng ta. Đây là ngôi nhà của chúng ta - ngôi 
nhà duy nhất của chúng ta. Đúng là chúng ta có 
nghe những nhà khoa học bàn luận về vấn đề định 
cư trên sao Thổ và mặt trăng. Nếu chúng ta có thể 
làm được điều đó một cách dễ dàng tiện lợi thì tốt 
biết bao. Nhưng tôi lại nghĩ rằng điều đó khá khó 
khăn. Ở đó, chúng ta sẽ cần vài trang thiết bị để mà 
hô hấp. Tôi nghĩ rằng hành tinh xanh của chúng ta 
rất đẹp đẽ và thân thuộc với chúng ta. Nếu chúng ta 
hủy diệt nó, hay một tổn thất to lớn nào đó xảy ra 
do lỗi lầm của chúng ta thì chúng ta sẽ đi đâu!? Vì 
vậy, quan tâm chăm sóc môi trường chính là quan 
tâm chăm sóc niềm hạnh phúc và lợi ích chính của 
chúng ta.

Việc phát triển một phương pháp quan sát tổng 
quát hơn về hoàn cảnh của chúng ta và nâng cao 
nhận thức của chúng ta về sự vật, chính cái đó thật 
sự có thể đem đến một sự thay đổi lớn lao trong đời 
sống chúng ta. Đôi khi vì một lý do rất nhỏ nhặt, 
một cuộc ẩu đả xảy ra giữa chồng và vợ, giữa cha 
mẹ và con cái. Nếu bạn xem xét một khía cạnh nào 
đó của vấn đề, tập trung vào khía cạnh đó, và rồi, 
vâng, thật sự cần phải ẩu đả lắm!! Tuy nhiên, khi 
nhìn nhận sự việc trên một cách tổng quát và sâu sắc 
hơn, chúng ta sẽ cảm nhận được những khía cạnh 
tiêu cực và cả những khía cạnh tích cực. Bạn có 
thể suy nghĩ “Đây chỉ là một rắc rối nho nhỏ thôi 
mà! Mình sẽ giải quyết bằng cách trao đổi với nhau, 
không nhất thiết phải dùng biện pháp cứng rắn!” 
Nhờ vậy, chúng ta có thể tạo được hòa khí trong gia 
đình chúng ta cũng như trong toàn cộng đồng.

Ngày nay, chúng ta còn đối mặt với một vấn 
đề nữa, đó là sự phân cấp giữa người giàu và kẻ 
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nghèo. Ở nước Mỹ này, tổ tiên của các bạn đã thiết 
lập những khái niệm về quyền bình đẳng, quyền tự 
do, sự tự do, sự bình đẳng và những cơ hội bình 
đẳng cho mọi công dân. Những khái niệm này được 
quy định bởi luật pháp của các bạn. Tuy nhiên, con 
số những nhà triệu phú ở nước này đang gia tăng 
trong khi những người nghèo đói, thậm chí họ càng 
ngày càng nghèo hơn. Điều này thật đáng tiếc thay!! 
Tương tự nếu xét trên bình diện toàn cầu, chúng ta 
cũng sẽ thấy một số quốc gia giàu có trong khi đó 
một số quốc gia vẫn nghèo đói. Điều này cũng thật 
đáng tiếc thay!! Nó không chỉ sai trái về mặt đạo 
đức, thực tế. Nó chính là nguồn gốc của mọi vấn đề 
rắc rối và bạo loạn. Không sớm thì muộn, những rắc 
rối đó sẽ tìm đến chúng ta.

Khi còn nhỏ, tôi thường nghe người ta nói về 
New York. Tôi đã nghĩ rằng ắt hẳn New York giống 
thiên đường lắm, một thành phố tuyệt vời. Năm 
1979, lần đầu tiên tôi đến New York, giữa đêm, khi 
tôi đang ngủ yên thì bị đánh thức bởi tiếng còi báo 
động “Doooooo!! Doooooo!! Doooooo!!” Tôi nhận 
ra rằng đâu đó có một cái gì đó không ổn, hỏa hoạn 
và những nguy hiểm khác…

Tương tự, một người anh của tôi - ông ta đã 
qua đời - đã kể với tôi về đời sống của mình ở Mỹ. 
Ông đã sống cuộc đời rất khổ cực, ông kể với tôi về 
những rắc rối, những nỗi lo sợ, giết chóc, trộm cắp, 
hãm hiếp mà mọi ngươi phải gánh chịu. Tôi nghĩ 
đây là sự chênh lệch của cải trong xã hội. Đương 
nhiên là khó khăn chồng chất khó khăn nếu chúng 
ta phải làm việc quần quật ngày này qua ngày khác 
để mà mưu sinh cuộc sống trong khi những người 
khác, cũng là con người như chúng ta, lại sống an 
nhàn trong nhung lụa với cuộc sống vật chất xa hoa. 
Điều này thật sự không công bằng; kết quả là những 
người giàu có - những nhà triệu phú và tỷ phú luôn 
có cảm giác lo lắng bồn chồn. Vậy nên tôi nghĩ rằng 
khoảng cách giữa những người giàu và kẻ nghèo 
quá to lớn như vậy là một điều bất hạnh.

Cách đây không lâu, một gia đình giàu có ở 
Bombay đến thăm tôi. Người vợ trong gia đình đó 
là một người rất tin vào thần thánh, bà ta yêu cầu 
tôi hãy ban phúc cho bà ta. Tôi đã nói với bà: “Tôi 
không thể ban phúc cho bà. Tôi không có khả năng 

đó!” Và sau đó tôi bảo bà ta: “Bà xuất thân từ một 
gia đình giàu có. Đấy là một điều may mắn. Điều 
may mắn này là kết quả của những việc làm đức 
hạnh của bà trong kiếp trước. Người giàu là những 
thành viên quan trọng trong xã hội. Bà đã cố gắng 
kinh doanh để tích lũy ngày một nhiều của cải hơn. 
Bây giờ bà nên dùng của cải của mình để giúp đỡ 
những người nghèo khổ về mặt giáo dục và sức 
khỏe”. Chúng ta nên sử dụng đường lối tư bản để 
mà kiếm tiền rồi sau đó phân phối số tiền đó một 
cách có ý nghĩa và thiết thực cho cộng đồng. Nếu 
xét theo khía cạnh đạo đức hay thực tế thì đây cũng 
là một phương pháp tốt trong việc tạo ra sự luân 
chuyển tiền tệ trong xã hội.

Ở Ấn Độ, việc phân chia giai cấp vẫn còn tồn tại; 
những thành viên của giai cấp thấp nhất được xem 
là những tiện nhân mà những người ở giai cấp cao 
tránh không sờ tới. Vào những năm cuối thập niên 
50, Tiến sĩ Bhimrao Ambedkar, một thành viên của 
giai cấp này và một luật sư, ông này là Bộ Trưởng 
Tư Pháp đầu tiên của Ấn Độ và là người soạn thảo 
ra hiến pháp Ấn Độ đã theo về Phật Giáo. Sau đó 
hàng trăm nghìn người khác đã noi theo họ. Cho dù 
họ có là tín đồ của Phật Giáo thì họ vẫn sống trong 
nghèo túng, và thực sự là họ cực kỳ nghèo túng. Tôi 
thường nói với họ: “Chính bản thân các bạn phải 
nỗ lực, các bạn phải bắt tay vào làm việc với sự tự 
tin của mình để tạo ra những sự thay đổi. Các bạn 
không được phép đổ lỗi rằng hoàn cảnh hiện thời 
của bạn là do các đẳng cấp và giai cấp trên gây ra!”

Vì vậy, trong số các bạn ở đây có một số người 
gặp hoàn cảnh khó khăn nghèo túng, tôi rất mong 
rằng các bạn sẽ làm việc rất chăm chỉ và tự tin để 
tạo ra các cơ hội cho mình. Những người giàu hơn 
thì nên quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh 
khó khăn hơn mình, những người nghèo khó hãy nỗ 
lực hết sức mình, bằng tất cả niềm tin.

Cách đây vài năm tôi có viếng thăm gia đình 
nghèo khổ ở Soweto thuộc Nam Phi. Tôi đã nói 
chuyện với họ, hỏi thăm về hoàn cảnh của họ, về 
cách sinh sống của họ và về những việc đại loại 
như thế. Tôi đã nói chuyện với một người đàn ông, 
người này giới thiệu rằng mình là một giáo viên. 
Khi nói chuyện với nhau, chúng tôi cũng đồng ý 
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rằng sự phân biệt sắc tộc là một điều xấu xa tồi tệ. 
Tôi đã nói rằng ngày nay người da đen có mọi quyền 
bình đẳng, ông ta có những cơ hội mà ông ta phải 
tận dụng bằng cách nỗ lực trong ngành giáo dục và 
làm việc chăm chỉ, rằng ông ta nên phát huy tối đa 
những quyền bình đẳng thật sự của mình. Ông giáo 
viên nọ đáp lời bằng một giọng buồn buồn rằng ông 
ta tin rằng bộ óc của người Châu Phi da đen nhỏ 
hơn bộ óc của người da trắng. Ông nói “Chúng tôi 
không thể bình đẳng như người da trắng!”

Tôi đã bị choáng váng và rất buồn lòng. Nếu 
loại quan điểm đó còn tồn tại trong tâm hồn thì sẽ 
chẳng có cách nào làm thay đổi hoàn cảnh của bản 
thân cũng như của toàn xã hội. Thật không thể chịu 
được!! Vậy nên tôi đã tranh luận với ông ta. Tôi nói: 
“Suy nghĩ của tôi và của những người đồng hương 
của ông cũng không khác suy nghĩ của ông lắm. 
Nếu những người Tây Tạng có cơ hội, chúng tôi có 
thể phát triển xã hội loài người thịnh vượng. Chúng 
tôi đã từng là những người lánh nạn ở Ấn Độ trong 
suốt 40 năm qua và chúng tôi đã trở thành một cộng 
đồng những người tị nạn thành đạt nhất ở đó”. Tôi 
nói với ông ta rằng: “Tất cả chúng ta đều bình đẳng! 
Chúng ta có những khả năng, những năng lực như 
nhau! Tất cả chúng ta đều cùng là loài người! Sự 
khác biệt giữa màu da của chúng ta chỉ là một vấn 
đề nhỏ nhặt! Vì sự phân biệt màu da trong quá khứ 
nên ông không có cơ hội, nếu không, giờ đây ông 
chẳng thể nào thua kém người da trắng!”

Cuối cùng, ông ta thì thào đáp lời trong nước 
mắt “Giờ đây tôi cảm nhận được là chúng ta cùng 
giống nhau. Chúng ta cùng là con người. Chúng ta 
có cùng những năng lực như nhau”.

Đến đó tôi cảm thấy sự buồn bực giảm đi rất 
nhiều. Tôi cảm thấy là tôi đã góp phần vào việc 
truyền tải những nội dung giúp mọi người xích lại 
gần nhau hơn, tôi đã giúp ông ta phát huy niềm tin 
của mình, niềm tin về một tương lai tươi đẹp.

Niềm tin đóng một vai trò rất quan trọng. Chúng 
ta làm sao để có được niềm tin. Đầu tiên chúng ta 
phải luôn suy nghĩ rằng chúng ta chẳng thua kém 
mọi người, chúng ta có cùng tài trí và năng lực như 
họ. Nếu chúng ta bi quan, cho rằng mình không có 
năng lực, mình không thể thành công, thì chúng ta 

sẽ không bao giờ tiến bộ được. Luôn cho rằng bản 
thân mình không có khả năng ganh đua tranh tài 
cùng người khác là bước đầu tiên dẫn đến thất bại.

Vì vậy, bạn hãy tham gia vào mọi cuộc tranh 
tài một cách đúng đắn và trung thực, không gây hại 
cho người khác, tận dụng mọi quyền bình đẳng hợp 
pháp là phương pháp để tiến triển. Ở đất nước to lớn 
này (Mỹ), có mọi cơ hội cần thiết cho bạn tiến bộ.

Dù chúng ta nên tham gia vào mọi hoạt động 
trong đời sống xã hội với sự tự tin của bản thân, 
chúng ta cũng nên ý thức được những phẩm chất 
tiêu cực xấu xa của tính khoe khoang tự cao tự 
đại và những phẩm chất tích cực tốt đẹp của lòng 
tự trọng và tự tin. Đây cũng là một trong những 
phương pháp rèn luyện tâm hồn. Theo thói quen 
của tôi, khi tôi có ý kiêu ngạo: “Mình là một người 
đặc biệt!” tôi thường tự nói với chính mình: “Mình 
chỉ là một con người bình thường, là một tu sĩ Phật 
Giáo, nhờ vậy mà mình có thể vận hành tinh thần 
hướng tới cõi Phật (Buddhahood)”. Sau đó tôi so 
sánh bản thân với con côn trùng trước mặt và tôi 
nghĩ: “Con côn trùng này rất yếu ớt, nó không có 
khả năng suy nghĩ những vấn đề triết học, nó không 
có khả năng phát huy lòng vị tha quảng đại. Trong 
khi đó, mình có khả năng đó mà mình lại xử sự một 
cách ngốc nghếch đến như vậy!” Nếu tôi chỉ trích 
bản thân theo cách trên thì con côn trùng đó hoàn 
toàn chân thật, ngay thẳng, chính trực hơn tôi nhiều.

Thỉnh thoảng tôi có gặp một vài người cho là tôi 
giỏi hơn họ, tôi sẽ cố tìm một vài phẩm chất tốt đẹp 
nào đó của anh ta. Có thể anh ta có một mái tóc đẹp 
vậy thì tôi sẽ nghĩ: “Mái tóc của anh ta thật đẹp, còn 
mái tóc của mình thì bị hói. Nếu xét về khía cạnh 
này thì anh ta vẫn hơn mình”. Chúng ta cũng có thể 
sẽ nhận thấy vài phẩm chất đáng kể của một người 
nào đó mà về mặt khác vượt trội hơn hẳn chúng ta - 
điều này sẽ giúp chúng ta đánh giá và tập luyện chế 
ngự lòng tự cao tự đại của mình.

Đôi khi chúng ta cũng cảm thấy thất vọng; 
chúng ta trở nên nản lòng và nghĩ rằng mình không 
có khả năng làm được việc gì cả. Trong trường hợp 
như vậy, chúng ta nên nhớ lại những cơ hội và dịp 
may mà ta đã thành công.

Xem tiếp trang 111
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HIỂU BIẾT NGHĨA VỤ
Thích Tâm Châu

“T rong người anh có một tiếng nói, nó thường 
nhắc nhở anh những việc cần làm. Tiếng nói 

ấy, tức là tiếng nói của lương tâm anh...” - Victor 
Pauchet.

“Có hề gì, nó đã sống...”
Một người hiểu biết nghĩa vụ, làm tròn nghĩa 

vụ là người xứng đáng làm người, khả dĩ làm tấm 
gương sáng cho đời.

Sinh trưởng trên trái đất loài người, con người là 
nguyên động lực chi phối tất cả. Con người là hiện 
thân của tất cả nên con người phải hiểu biết và thực 
hành tất cả trong mọi trường hợp và mọi thời gian.

Một gia đình sống ấm cúng trong sự hòa thuận, 
tin yêu vui vẻ không thể không đòi hỏi nhiều ở 
nghĩa vụ con người. Một quốc gia được vinh dự trên 
trường quốc tế được yên ổn sống trong khung cảnh 
hưng thịnh, phú cường là nhờ ở những người công 
dân có lương tâm, có hiểu biết và thành thực với 
nghĩa vụ mình. Cho nên một xã hội có đủ bằng cứ 
bảo đảm là một xã hội có tổ chức và tiến bộ trên 
nghĩa sống như thực, một lý tưởng hằng ôm ấp trong 
lòng sẽ tạo nên những hành vi hợp với lý tưởng, 
đem lại sự thực chân chính và lợi ích chung cùng, 
đều không phải ngoài nơi bản thân con người, con 
người sẵn có quan năng “tri, hành hợp nhất”.

Đối với chúng ta là một phần tử trong gia đình, 
quốc gia, xã hội, một địa vị trong tất cả hoàn cảnh 
để duy trì và kiến tạo, lẽ nào chúng ta lại không thể 
không thừa nhận chân giá trị, chân nghĩa vụ của con 
người chúng ta.

Khi chúng ta đã thừa nhận tất nhiên chúng ta 
phải tìm hiểu, phải vui vẻ gánh vác và phải thực 
hiện cho thích ứng với hoàn cảnh chúng ta.

NGHĨA VỤ CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÁI.
“Đã là cha mẹ, ai cũng muốn đem lại sự lợi ích 

cho con cái, cho nên cha mẹ hay làm những việc 
khó làm, hay nhẫn những điều khó nhẫn” - Kinh 
Bảo Tích.

Nỗi lòng cha mẹ - Cha mẹ con cái là một mối 
dây hòa đồng trong linh hồn gia tộc, nên cha mẹ 

sẵn có một nguồn thông cảm rạt rào không bờ bến 
trước sự sinh trưởng và tác thành của con cái. Dầu 
cho phải nhẫn nhục trước bao sự vất vả, khổ sở, ô 
uế hay khinh bỉ, trong khi thơ ấu cũng như trong lúc 
trưởng thành cha mẹ cũng chỉ biết dốc hết cả vào 
nơi con cái một lòng thương yêu chân thật và một 
sự cố gắng lo toan, gây dựng, nếu là cha mẹ biết làm 
đúng với nghĩa vụ của mình.

Để xứng đáng với nghĩa vụ ấy, Kinh Trường A 
Hàm đã dạy: “Người làm cha mẹ phải biết lấy năm 
việc thân thiết đối với con cái”:

a. Phải hạn chế không cho con làm điều ác
Con người trước khi cấu thành chỉ là một tổ hợp 

chung cùng của thiện và ác. Đã là chung cùng của 
“thiện” và “ác” khi sinh trưởng tất nhiên nó sẽ tương 
ứng với cảnh đời và nó sẽ tăng trưởng theo sự tương 
ứng ấy trong cảnh hay hay cảnh dở. Phàm làm cha 
mẹ phải biết nhận thức rành rẽ những hành vi của 
con cái. Hành vi ác, cha mẹ phải triệt để ngăn cấm, 
không cho nó sinh khởi và phải cố gắng diệt trừ khi 
nó đã sinh khởi để khỏi hư hỏng thân người, khỏi 
liên lụy đến mình và khỏi mất thanh thế gia phong. 
Nói cách khác, là cha mẹ phải chế ngự những cái gì 
làm ngưng trệ, suy đồi hay hủy hoại sự sống của con 
người và xã hội do con cái gây nên.

b. Cần chỉ bảo cho con biết chỗ thiện
“Thiện là những gì làm tăng trưởng hay duy trì 

sự sống của con người và của xã hội. Thiện là hết 
thảy những gì ứng hợp với khuynh hướng căn bản 
của bản chất, của sự cấu tạo con người và xã hội. 
Thiện là những gì ứng hợp với lề luật của sự sống”. 
Nghĩa là những gì thích hợp, bảo tồn được sự sống 
thực, đem lại lợi ích cho mình và cho người trên sự 
thật chân chính. Đã là sự thật chân chính tất nhiên 
nó là một phương châm hướng dẫn con người đạt 
đến chỗ chân, thiện, mỹ. Là cha mẹ không bao giờ 
muốn cho con lạc ngoài phương châm ấy mà phải 
cố gắng uốn nắn cho con theo đúng khuôn khổ của 
nó trong sự tìm hiểu và thực hành. Năm điều răn, 
mười điều thiện hay cách xử thế v.v... đều là chỗ mà 
cha mẹ cần nên chỉ bảo cho con cái.
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c. Phải thương yêu con cái thật thắm thía.
Thương yêu là thường tình của người đời. 

Nhưng thương yêu cũng có mặt phải và mặt trái. 
Thương yêu như chàng Sở Khanh thương yêu nàng 
Thúy Kiều, như cô gái quạt mồ và đập săng trong 
truyện Trang Chu... đâu phải là thương yêu chân 
thật. Thương yêu ấy phải được như bà Mạnh Mẫu 
thương con, như ông Trịnh Kiểm thương mẹ mới là 
tình thương yêu chân thật, mặc dầu sự thương yêu 
đó mới chỉ là một phương tiện. Thì đây, tình thương 
yêu của cha mẹ đối với con cái phải thương yêu 
trong chia ngọt xẻ bùi, thương yêu trong rét, bức, 
đói, no, thương yêu trong ốm đau, tàn tật, thương 
yêu trong sinh tồn, yểu uổng... Nghĩa là không phút 
nào, không hoàn cảnh nào cha mẹ lãng quên con 
cái mới là cha mẹ biết làm trọn nghĩa vụ của mình.
d. Nên vì con cái mà tìm chỗ kết hôn cho xứng đáng

Sinh tồn là truyền thống đương nhiên của con 
người. Con cái khi tuổi xuân đến độ, tất nhiên phải 
đòi hỏi ở nơi cha mẹ về vấn đề thành lập gia thất, 
trừ những người muốn thoát ly nó. Trong trường 
hợp ấy cha mẹ không thể yên nhiên phó mặc cho 
đời son trẻ. Cha mẹ phải ra công dò xét tâm lý con 
cái, phải tìm hiểu hoàn cảnh và cá tính của trai, gái 
nào có thể xứng đáng sánh đôi, đem lại hạnh phúc 
lâu dài cho chúng. Và sau khi hai bên đã ý hợp tâm 
đầu bằng sự hiểu biết chân thật chứ không phải là 
sự cám dỗ, mù quáng, áp bức, cha mẹ mới tùy theo 
hoàn cảnh, phong tục mà thành lập hôn lễ. 
đ. Nên tùy thời cung cấp cho những sự cần dùng

Trong khi con còn thơ ấu hay lúc hoàn cảnh và 
sức lực của cha mẹ còn có thể cung cấp được, cha 
mẹ không nên tiếc con cái về những món ăn, áo mặc, 
thuốc men, giấy bút, vật dụng, chi tiêu. Nghĩa là tất 
cả những thứ gì, những vật gì đem lại sự sống còn, sự 
hiểu biết của con cái thì cha mẹ cần phải bố thí cho 
chúng để chúng có điều kiện lớn khôn và tiến tới.

Như thế không những cha mẹ có công sinh dục, 
lại phải có công tác thành cho con cái. Trong sự tác 
thành, không phải dễ dàng mà phải bao công phu 
bền bĩ, bao nỗi lòng chân thật, bao chí khí cương 
quyết, bao nhận định sáng suốt, bao năng lực dồi 
dào mới đem lại sự an ổn và không lo sợ về con cái. 
Nhưng chỉ có vậy, mới xứng đáng là cha mẹ của 
con cái.

NGHĨA VỤ CON CÁI ĐỐI VỚI CHA MẸ
“Điều thiện tối cao không gì hơn hiếu. Điều ác 

nhất không gì hơn bất hiếu” - Kinh Nhẫn Nhục.
Công ơn sinh dưỡng - Con người đã có thân, 

tất nhiên phải có cha mẹ. Có cha mẹ tất nhiên con 
phải biết báo đáp công ơn cha mẹ.

Đời nay có người tự cho mình là văn minh nên 
tự bình phẩm: “Cha mẹ không có ơn gì đối với con 
cả chỉ vì muốn thỏa mãn sự đòi hỏi của một chút 
dục tình mà chẳng may sinh ra con, nay nuôi nấng 
chịu cực khổ vì con là phải lắm!”

Đành rằng đã sinh làm người, mấy ai lại khỏi 
có dục tình nên mới lập gia đình, mới sinh con đẻ 
cái, mới tác thành con người. Nhưng cha mẹ một 
khi sinh con, không có một cha mẹ nào lại không 
hi sinh cho con và vui lòng chịu cực khổ vì con. 
Những cha mẹ chịu chết vì con thì nhiều, những 
người con chịu chết vì cha mẹ thì hiếm! Như thế 
sao dám tính toán, đo lường ân cao nghĩa trọng của 
cha mẹ.

Lời Kinh dẫn chứng 
Để chứng minh cho ân đức ấy chúng ta hãy đọc 

những đoạn Kinh sau này, hãy thành kính nghiêng 
mình trước hình ảnh hai bậc ân nhân cao dày của 
những người biết vinh dự được làm con: 

“Cha mẹ đối với con ân đức cao nặng sâu dày: 
ân đức sản sinh, đem từ tâm cho con bú mớm, ân 
đức tắm giặt, nuôi nấng trưởng thành, ân đức cung 
cấp các món cần dùng, ân đức chỉ dạy cách sống 
ở đời. Cha mẹ luôn luôn muốn con khỏi khổ được 
vui. Không bao giờ xao lãng việc nhớ con, thương 
con, sự thương nhớ ấy như bóng theo hình” - Kinh 
Bổn Sự.

Non Thái ơn cha mới sánh tầy!
Biển sâu là đức mẹ hiền nay!
Dù trong một kiếp ta lưu lại,
Nói đến công kia khó hết rầy!
(Kinh Tâm Địa Quán)

Và đây là công ơn mẹ hiền khi sinh sản:

Mẹ hiền khi thụ thai con
Cưu mang vất vả luôn luôn trong người,
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Màng đâu năm dục trên đời,
Đồ ăn thức uống tùy thời tiếp nuôi,
Ngày đêm canh cánh ngậm ngùi, 
Cảm thương... đi đứng nằm ngồi héo hon.
Đến thời trọn tháng sinh con,
Tựa gươm dao cắt ruột gan tơi bời,
Mê mang bất tỉnh sự đời,
Khắp mình đau đớn, suốt người đớn đau,
Hoặc lâm sản, bị mình nào?
Thân tình quyến thuộc âu sầu phân chia.
Vì con mẹ chịu khổ kia!
Lo thương thống thiết lấy chi sánh bì!
Thân lành mạnh không hề chi,
Như người được của còn gì vui hơn!
Thấy con dung mạo phi thường,
Nhìn con... thương nhớ, nhớ thương khôn rời.
Cho hay mẫu tử tình đời!
Chắt chiu trước ngực không ngơi mẹ hiền.
Cam lồ suối sữa chảy liền,
Kịp thời cung dưỡng không phiền thiếu khan.
Niệm từ sâu rộng muôn vàn!
Công cao cúc dục khôn bàn tới nơi!
(Kinh Tâm Địa Quán)
Với ân đức ấy không sao kể xiết được. Nhưng 

có một điều là chúng ta phải làm thế nào báo đáp 
được ân đức ấy, nếu chúng ta đứng vào địa vị là 
người con có hiếu? Kinh Trường A Hàm nói: 

“Làm con kính thờ cha mẹ có năm điều:

a. Phải cúng dường cha mẹ không được thiếu thốn
Tất cả những sự cần dùng về ăn uống quần áo, 

thuốc men, vật dụng hay chi tiêu phải được đầy đủ. 

b. Làm việc gì phải trình thưa trước
Trước khi muốn thực hiện tất cả những công 

việc về sinh hoạt, sự nghiệp, giao tế... Chúng ta nên 
trình để cha mẹ rõ. Một là để giữ lễ độ cho phải 
đạo. Hai là sẽ được cha mẹ chỉ bảo cho những kinh 
nghiệm mà có khi chúng ta chưa nghĩ tới.

c. Cha mẹ làm việc gì, vâng thuận không trái 
Tất cả các công việc thực hiện lựa theo tiên ý 

của cha mẹ hay muốn thực hiện do cha mẹ sai bảo 
chúng ta không nên có lời nói phản kháng, mặc dầu 
trong những ý định ấy cũng có khi có sự sai lầm, 
nhưng chúng ta phải khéo dùng phương tiện để sửa 
đổi mà không phật ý cha mẹ.

d. Cha mẹ dạy điều phải không được trái lệnh
Cha mẹ có thương con mới dạy bảo con những 

điều hay lẽ phải, chúng ta phải hết sức phục tùng 
không nên chiều theo tính hiếu kỳ, nông nổi hay vì 
địa vị của mình mà lãng bỏ.

đ. Không được ngăn việc làm chân chính của cha mẹ
Những việc xây dựng trong gia đình, làm vẻ 

vang cho đất nước, bỏ việc ác, làm việc thiện, giúp 
đỡ những người thiếu thốn về tinh thần cũng như về 
vật chất... là những việc nên làm và cần làm, chúng 
ta không nên vì thành kiến hay lòng sẻn tham của 
chúng ta mà ngăn cấm cha mẹ. Kinh Hiếu Tử cũng 
nói: “Làm con cúng dường cha mẹ, lấy nước cam lộ 
trăm mùi nuôi dưỡng, lấy âm nhạc cõi Thiền mua 
vui, lấy y phục rực rỡ trang nghiêm thân thể, lấy 
vai cõng cha mẹ đi khắp bốn bể chưa được gọi là 
“hiếu”. 

Cha mẹ mê muội không biết kính tin Tam Bảo, 
cha mẹ tàn bạo cướp của, nói lời gian dối, cha mẹ 
trái ngược đạo chính, mê say cuồng loạn, làm con 
phải hết sức can ngăn khiến cha mẹ hướng về đạo 
chính, giữ năm điều răn, làm mười điều lành, sống 
cuộc đời trong sạch: Không lấy trộm, không nói 
dối, không rượu chè, cờ bạc. Có thế cha mẹ ở đời 
mới được yên lành, lúc mệnh chung khỏi mọi điều 
phiền não, sinh lên các cõi vui vẻ, được nghe lời 
Phật thuyết Pháp. Chỉ vậy mới gọi là “hiếu”.

Chúng ta nhận thấy chúng ta được sinh ra đời, 
được sống ở đời thành người, toàn nhờ công ơn cha 
mẹ sinh thành và dưỡng dục. Công ơn ấy chỉ có thể 
tạm ví với non cao, bể rộng. Chúng ta làm người 
con phải luôn luôn nghĩ tới và tìm phương báo đáp 
bằng tinh thần cũng như vật chất, trong lúc sống 
cũng như khi chết, để đem lại sự an vui thiết thực và 
giải thoát cho cha mẹ.

“Thờ Trời, đất, quỷ, thần không bằng có hiếu 
với cha mẹ. Vì cha mẹ là vị thần minh cao hơn tất 
cả các vị thần minh”. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. 
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Mẹ cho con tất cả 
Hết quảng đời tuổi xanh 
Cả thương yêu dịu ngọt 
Rộng hơn biển trời thanh 
Mẹ là gió mát tinh anh 
Là cây tiên dịu, là cành thùy dương 
Mẹ là hoa, mẹ là hương 
Mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm mầu... 

Mẹ đã ru cho con ngủ bằng tiếng hát dịu hiền 
êm ả: 

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, 
Năm canh chầy mẹ thức đủ vừa năm.

Tất cả mẹ đều dành cho con, bên ướt mẹ nằm, 
bên ráo con lăn. Mẹ đã trằn trọn năm canh dài cũng 
vì sự ấm no, lớn khôn và hạnh phúc cho đời con. 
Bầu trời trong mắt con ngày một trong xanh hơn 
với những ước vọng đời, là khi tóc mẹ ngày thêm 
một sợi bạc:

Ôi! Chiếc lưng của mẹ 
Đã còm bởi thương đau 

Ôi! cuộc đời của mẹ 
Trăm năm nối chuyện sầu.

Vu Lan Vu Lan 
Nhớ Mẹ Nhớ Mẹ 
THÍCH HỘ GIÁCTHÍCH HỘ GIÁC

Mùa thu hiền dịu và thân thương lại trở về với 
muôn loài cỏ cây vạn vật, mùa thu hắt hiu 
gợi cho hồn thi nhân nguồn cảm hứng dạt 

dào bởi những chiếc lá úa vàng rơi, mặt nước hồ thu 
trong veo, Vu Lan, là mùa báo hiếu. 

Kính lạy mẹ, 
Nhìn khói hương trầm quyện tỏa giữa ngôi 

bảo điện trang nghiêm, lòng chúng con thành kính 
hướng về mẹ, người yêu thương nhất không thể 
thiếu của đời con. 

Mẹ ơi! tiếng gọi mà từ khi bập bẹ cho đến lúc 
trưởng thành con vẫn chưa biết hết, hiểu hết ý nghĩa. 
Mẹ là sự sống, là tình yêu, là bùi, là ngọt, là thơm, là 
ngon, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Đúng 
như vậy, Mẹ là tất cả những gì thiêng liêng nhất và 
cao quý nhất của đời con:

Mẹ là cả một trời thương 
Mẹ là cả một thiên đường trần gian 
Tiếng ru mẹ ấm vô vàn 
Nuôi con trong tiếng tơ đàn văn chương.
Khi con khát, dòng sữa mẹ ngọt ngào thấm vào 

lòng con như vị ngọt ngào của nước cam lồ. Khi 
con biết ăn, mẹ là người đầu tiên móm cho con từng 
miếng cháo, muỗng cơm, mẹ ấp yêu nâng niu, chìu 
chuộng. Tất cả những gì ngon nhất, vui nhất và tốt 
đẹp nhất mẹ đều dành cho con:
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Vì con, niềm lo âu của mẹ trở thành hiển nhiên 
như mặt đất truyền sức sống cho cỏ cây vạn vật. Mẹ 
chưa đủ sống trăm năm nhưng đã cho con đầy đủ 
tình thương và hạnh phúc, sung sướng biết bao:

Một đời vốn liếng mẹ trao 
Mẹ cho tất cả mẹ nào giữ riêng 
Mẹ hiền như một bà tiên 
Mẹ theo con suốt hành trình con đi.

Mẹ! Mẹ là nguồn thắp sáng cho đời con bằng 
máu và con tim của chính mẹ, mẹ là bóng mát trên 
cao, là ánh sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm 
khi lạc lối. Nếu đời một bể khổ mênh mông, với 
muôn ngàn đợt sóng dồn dập, thì mẹ là chiếc bè đưa 
con đến bến bờ hạnh phúc. Còn mẹ là còn tất cả, 
mất mẹ là mất hết tất cả. 

Mẹ! Mẹ vất vả mà chẳng nề gian khổ, mẹ trăm 
tuổi còn thương con tám mươi. Hình ảnh người mẹ 
hiền tần tảo một nắng hai sương lam lũ. Mẹ đã đánh 
đổi một thời son sắc, tươi vui chỉ vì tương lai của 
con.

Vì con sức khỏe hao mòn, 
Vì con mẹ chẳng phấn son bao giờ.

Mẹ mong mỏi cho con khôn lớn, lập nên sự 
nghiệp với đời, trở thành người hữu ích cho xã hội:

Đành cực nhọc vẫn nuôi con dại, 
Gạt ưu tư dầu dải thu đông, 
Nắng xe nám má xuân hồng, 
Gót son tố nữ bùn phong kín rồi.

Ôi! Bút mực ngôn từ nào có thể diễn tả được 
công ơn bao la trời biển của mẹ:

Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá, 
Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ ơi!

Mẹ! Làm sao có thể hình dung được tình mẹ 
thiêng liêng, làm sao tính kể hết được công ơn sanh 
thành dưỡng dục. Tình thương của mẹ mênh mông 
như trời biển, mát ngọt như nguồn suối vi diệu. Tình 

thương và công ơn của mẹ đã thấm vào lòng, từ khi 
mới cất tiếng khóc chào đời và con chỉ nhận biết khi 
ý thức được bổn phận làm người. 

Ờ nhỉ! Sao có những người không giữ tròn hiếu 
hạnh. Trong khế kinh Phật từng dạy rằng: Không có 
cha mẹ ta, thì sẽ không có hình hài của ta. Cha mẹ 
đã tạo cho ta cái thân thể này:

Có ông bà mới có ta 
Ông bà là gốc, mẹ cha là cành 
Thân ta như thể lá xanh 
Nhờ gốc vun bón, nhờ cành chở che.

Trong đời cũng có lúc nào đó, con đã làm buồn 
lòng mẹ. Giờ đây, chúng con mới biết, trên đời vai 
gầy guộc của mẹ, trĩu nặng nỗi nhọc nhằn và lo toan 
trong cuộc sống, lòng mẹ lại buồn phiền vì con trái 
nghịch. Con có biết đâu thời gian, nỗi nhọc nhằn, 
và phiền muộn ấy đã, đang và sẽ cướp mất kho tàng 
quý báu của đời con. Người mẹ hiền yêu dấu của 
chúng con, buồn thay đến một ngày nào đó trong 
đời:

Nhìn vào đêm tối mông lung, 
Khát khao tìm lại hình dung mẹ hiền, 
Một trời thương nhớ xây thành, 
Mây buồn tóc rối giữa vành tang thương 
Cánh chim bàng bạc kêu sương, 
Đóa hồng rủ cánh lòng vương vấn sầu.

Mẹ! Giờ đây con muốn trở về bên mẹ, để nhìn 
sâu vào mắt mẹ, con sẽ nhìn thật lâu, thật kỹ, để 
trông thấy mẹ, để biết rằng mẹ đang sống và đang 
ngồi bên con, con sẽ hôn lên gò má nhăn nheo của 
mẹ, áp mặt vào đôi bàn tay gầy guộc của mẹ đã 
hằng dệt yêu thương, để tỏ lòng tri ân và nhận sự 
trìu mến ân cần, chở che của mẹ. Mẹ và con sung 
sướng, sẽ được sống trong ý thức tình thương bất 
diệt. 

Nếu nghĩa mẹ ví như dòng suối dịu mát, ngọt 
ngào, thì công cha cao lớn hơn, bền chắc vĩnh cữu 
hơn như trái núi Thái Sơn, lời ca dao ví von cũng là 
lời tự tình của người con đối với cha mẹ ngày xưa 
và mãi mãi cho đến ngàn sau:
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Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
Một lòng thờ Mẹ kính Cha, 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Ngày nay chúng ta có được duyên lành gần gũi 
với Phật Pháp, gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền 
Liên đã soi tỏ lời vàng của Chư Phật, con sẽ nguyện 
giữ mãi trong lòng, “sinh ra thời không có Phật, thờ 
kính Cha Mẹ là thờ kính Phật vậy”.

Công ơn cha mẹ tựa biển trời 
Làm sao báo hiếu hởi người ơi? 
Nếu chưa báo hiếu đừng bất hiếu 
Bất hiếu làm ta khổ muôn đời.

Cha Mẹ ơi! Dòng cảm niệm sẽ trôi theo thời 
gian, nhưng ý thức hiếu hạnh sẽ còn mãi mãi với 
lòng người, mai này con có lớn khôn, rời khỏi vòng 
tay của người mẹ hiền, thì mãi mãi vẫn là bóng cây 
che mát cho đời con. Sung sướng biết bao khi chúng 
ta xếp lại mối lo âu toan tính, để lại thú vui của 
cuộc đời, quay về bên mẹ, sống với mẹ để nghe nói 
những lời yêu thương dịu ngọt, được bàn tay mẹ vỗ 
về, trìu mến, con sung sướng gục đầu vào lòng mẹ, 
để tìm lại hơi ấm của ngày xưa, để được thấy mình 
trở thành trẻ thơ bé bỏng bên mẹ.  

Cha Mẹ ơi! Đây là tấm lòng của chúng con, đóa 
hoa hồng tươi thắm và món quà hiếu hạnh, chúng 
con thành kính dâng lên Cha Mẹ, bằng tất cả những 
con tim và bằng tất cả những tấm lòng của chúng 
con nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu. 

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Vu Lan 
Mùa Báo Hiếu

Thích Nữ Minh Huệ

Độ hè đã hết lại thu sang
Lá biếc trên cây chuyển sắc vàng
Khắc khoải lòng con nơi viễn xứ
Hướng về quê Mẹ nhớ Vu Lan.

Nhớ dáng Mẹ già tóc điểm sương
Trông con trằn trọc mỗi đêm trường
Nhớ Cha gầy yếu chiều thu vắng
Dõi mắt đàn con nơi cố hương.

Vu Lan bao nỗi nhớ Song Thân
Một đóa hoa lòng con kính dâng
Nguyện chúc Song Đường tăng phước thọ
Cho đàn con trẻ báo thâm ân.

Kính thành cầu nguyện đức Kiền Liên
Chư Phật mười phương cập Thánh Hiền
Thất Tổ Cửu Huyền đa Phụ Mẫu
Nhân mùa Thắng Hội vãng sanh Thiên.

Cùng cầu hết thảy vạn hương linh
Muôn loại cô hồn đồng vãng sinh
Dương thái âm siêu mùa Hiếu Hạnh
An vui thế giới mãi thanh bình.

H ế
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TRUNG LUẬN
QUÁN VỀ SÁU TÌNH  - NĂM UẨN

QUÁN VỀ SÁU TÌNH
(8 bài kệ)

HỎI: Trong kinh nói có Sáu tình là:

1. Nhãn nhĩ cập tỷ thiệt
Thân ý đẳng lục tình
Thử nhãn đẳng lục tình
Hành sắc đẳng lục xứ
***
(Mắt, tai, mũi và lưỡi
Thân và ý, sáu tình (căn)
Sáu tình này tiếp xúc
Sáu cảnh (xứ) sắc, thanh đẳng)

Trong đây, mắt... là căn (tình) bên trong sắc... 
là cảnh trần bên ngoài. Mắt có khả năng thấy sắc... 
cho đến ý là căn bên ngoài. Pháp là cảnh bên ngoài, 
ý có khả năng nhận biết các pháp.

ĐÁP: Không phải như vậy. Vì sao?

2. Thị nhãn tắc bất năng
Tự kiến kỳ kỷ thể
Nhược bất năng tự kiến
Vân hà kiến dư vật
***
(Vì chính con mắt mình
Không thể thấy mắt mình
Đã không thấy mắt mình
Làm sao thấy vật khác)

Mắt không thể tự thấy chính mình. Vì sao vậy? 
Như ngọn đèn, có khả năng tự chiếu sáng mình, mà 

cũng chiếu sáng vật khác. Con mắt nếu là tướng 
thấy, thì cũng tự thấy và cũng thấy mọi vật khác. 
Mà thật ra không phải như vậy. Cho nên trong bài 
kệ nói, nếu mắt không tự thấy được, thì làm sao thấy 
được mọi vật khác.

HỎI: Mắt tuy không thể tự thấy được, mà có thể 
thấy được vật khác. Như lửa, có khả năng đốt cháy 
những vật khác được, mà không thể tự đốt cháy.

ĐÁP:

3. Hỏa dụ tắc bất năng
Thành ư nhãn kiến pháp
Khứ vị khứ pháp thời
Dĩ tổng đáp thị sự
***
(Không thể dùng dụ lửa
Chứng minh mắt thấy pháp
Đã giải chung trong đoạn
Đã, chưa và đang đi)

Ông tuy đã dẫn chứng một ví dụ về lửa để chứng 
minh cho con mắt thấy pháp, nhưng đã không 
thành. Việc này, đã được giải đáp trong Phẩm Đi lại 
trước đây. Như trong đã đi không có đi, trong chưa 
đi không có đi, trong đang đi không có đi, cũng như 
trong đã đốt cháy, chưa đốt cháy, đang đốt cháy, 
đều không có đốt cháy, và cũng như trong đã thấy, 
chưa thấy, đang thấy đều không có tướng thấy.

Lại nữa,

4. Kiến nhược vị kiến thời
Tắc bất danh vi kiến

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

Việt dịch: THÍCH THIỆN HẠNH
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Nhi ngôn kiến năng kiến
Thị sự tắc bất nhiên
***
(Mắt thấy chưa đối sắc
Không thể gọi là thấy
Nói mắt có thể thấy
Việc đó không thể đúng)

Khi mắt chưa đối sắc, thì không thể thấy. Vậy 
thì lúc này không thể gọi là thấy. Do khi tiếp xúc 
với sắc mới gọi là thấy. Vì vậy trong kệ nói, khi 
chưa thấy, thì không có thấy. Vì sao cho mắt thấy 
có thể thấy.

Lại nữa, cả hai nơi, đều không có thấy. Vì sao 
vậy?

5. Kiến bất năng hữu kiến
Phi kiến diệc bất kiến
Nhược dĩ phá ư kiến
Tắc vi phá kiến giả
***
(Mắt thấy không có thấy
Cái chẳng phải cũng không thấy
Nếu phá được cái thấy
Tất phá luôn người thấy)

Mắt thấy không thể thấy, lỗi này đã giải thích. 
Cái chẳng phải thấy cũng không có thấy, vì không 
có tướng thấy. Nếu không có tướng thấy, làm sao có 
thể thấy. Thấy các pháp không, nên người thấy cũng 
không có. Vì sao vậy? Vì, nếu lìa ngoài cái thấy có 
và người thấy; thì người không có mắt cũng có thể 
dùng các thứ căn (tình) khác, như căn tai, căn mũi... 
để thấy được. Nếu do cái thấy mà thấy, thì trong cái 
thấy, có tướng trạng của thấy. Người thấy không có 
tướng thấy. Do đó mà trong kệ nói rằng, nếu đã phá 
trừ được cái thấy, thì cũng phá luôn người thấy.

Lại nữa,

6. Ly kiến bất ly kiến
Kiến giả bất khả đắc
Dĩ vô kiến giả cố
Hà hữu kiến khả kiến
***

(Ngoài thấy, không ngoài thấy
Người thấy không có được
Vì không có người thấy
Đâu còn thấy, được thấy)

Nếu có thấy thời người thấy không thành. Nếu 
không có thấy thời người thấy cũng không thành. 
Vì người thấy không có. Thế nào là có thấy và cái 
có thể thấy? Nếu không có người thấy, thì ai có thể 
dùng phương pháp thấy để phân biệt ngoại sắc. Vì 
thế trong kệ nói, vì không có người thấy thì làm sao 
có thấy và cái được thấy.

Lại nữa,

7. Kiến khả kiến vô cố
Thức đẳng tứ pháp vô
Tứ thủ đẳng chư duyên
Vân hà đương đắc đẳng
***
(Thấy, bị thấy không có
Nên bốn pháp (1) cũng không
Bốn thủ (2) và các duyên
Làm sao mà có được)

1. Bốn pháp: là Thức, Xúc, Thọ, Ái, 4 trong 12 
chi của pháp nhân duyên.

2. Bốn thủ: là 4 sự nắm bắt, chấp chặt: 1. Dục 
thủ: nắm bắt, chấp chặt 5 thứ dục lạc (tài, danh, sắc, 
thực, thụy). 2. Kiến thủ: Chấp chặt cái thấy biết do 
tà tâm phân biệt cho là chân thật. 3. Giới cấm thủ: 
Đối trước những điều phi chánh nhân, phi chánh 
đạo, chấp chặt cho là chánh nhân, chánh đạo. Tức là 
chấp chặt lấy giới cấm thủ kiến trong 5 kiến. 5. Ngã 
ngữ thủ: Chấp thủ ngã qua ngôn ngữ biện minh.

Mắt thấy và cái bị thấy không có. Nên bốn pháp 
Thức, Xúc, Thọ, Ái cũng không có. Vì không có 
Thức (sự minh liễu), Xúc (sự tiếp giữa căn và trần), 
Thọ (sự lãnh nạp vui buồn) và Ái (sự tham ái); và bốn 
thủ, mười hai chi nhân duyên cũng đều không có.

Lại nữa,

8. Nhĩ tỷ thiệt thân ý
Thanh cập văn giả đẳng
Đương tri như thị nghĩa
Giai đồng ư thượng thuyết
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***
Mắt đã vậy còn tai
Mũi lưỡi thân và ý
Tiếng và người nghe tiếng
Các pháp đồng nghĩa trên)

Như thấy và cái bị thấy đều không có. Chúng 
thuộc các duyên nên quyết định. Ngoài ra, các pháp 
khác như tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tiếng, mùi, vị, xúc 
chạm và pháp, nên biết cũng giống như mắt thấy và 
cái bị thấy…cho nên ở đây không nói riêng nữa.

QUÁN VỀ NĂM UẨN
(9 bài kệ)

HỎI: Kinh nói, có năm ấm, việc đó thế nào?
ĐÁP:

1. Nhược ly ư sắc nhân
Sắc tắc bất khả đắc
Nhược đương ly ư sắc
Sắc nhân bất khả đắc
***
(Nếu lìa ngoài sắc nhân
Sắc quả không có được
Nếu lìa ngoài sắc quả
Sắc nhân cũng không có)

Sắc nhân, cũng như vải là nhân nơi chỉ mà có. 
Ngoài chỉ ra, không có vải, trừ vải ra không có chỉ. 
Vải như sắc (quả) chỉ như nhân (sắc nhân).

HỎI: Nếu lìa ngoài sắc (nhân), mà có sắc (quả) 
thì có lỗi gì?

ĐÁP:

2. Ly sắc nhân hữu sắc
Thị sắc tắc vô nhân
Vô nhân nhi hữu pháp
Thị sự tắc bất nhiên
***
(Ngoài sắc nhân có sắc (quả)
Thì sắc ấy không nhân
Không nhân mà có pháp
Điều đó là không đúng)

Nếu ngoài chỉ (sợi chỉ) mà có vải, vải đó không 
có nhân. Không có nhân mà có pháp, thì ở thế gian 
này chưa từng có.

Hỏi rằng, trong pháp Phật, pháp ngoại đạo, 
pháp thế gian, đều có các pháp không có nhân. 
Như trong pháp Phật nói, có ba thứ vô vi. Vô vi là 
thường, nên không có nhân. Trong pháp ngoại đạo, 
nói hư không, thời gian, phương chốn, thần, vi trần, 
Niết bàn…; trong pháp thế gian nói, hư không, 
thời gian, nơi chốn là ba pháp mà không nơi nào là 
không có, cho nên nói là thường. Thường cho nên 
không có nhân. Vậy mà tại vì sao ông nói, pháp thế 
gian không có pháp nào không có nhân?

Đáp rằng, pháp không có nhân như ông vừa nói, 
chỉ có trên ngôn thuyết. Còn trên tư duy, phân biệt 
chín chắn thì đều không có. Nếu có pháp nào từ 
nhân duyên mà có, thì không nên nói là không nhân. 
Nếu không nhân duyên thì như tôi đã nói trên đây, 
là thế gian chưa từng có.

Hỏi rằng, có hai loại nhân, một là tác nhân, hai 
là ngôn thuyết nhân. Pháp không có nhân là không 
có tác nhân, nhưng chỉ có ngôn thuyết nhân là để 
làm cho người ta hiểu biết?

Đáp rằng, tuy có ngôn thuyết nhân, nhưng việc 
đó cũng không đúng. Vì như hư không, thì trong 
Phẩm Sáu chủng sau đây sẽ luận phá. Còn các pháp 
khác đến sau sẽ phá tiếp.

Lại nữa, các pháp hiện trông thấy trước mắt, còn 
có thể phá được thay, huống nữa vi trần... là pháp 
không thể thấy. Thế nên nói, pháp không do nhân 
duyên sanh của thế gian là điều chưa từng có.

HỎI: Nếu lìa ngoài sắc quả mà có sắc nhân, thì 
có lỗi gì?

ĐÁP:

3. Nhược ly sắc hữu nhân
Tắc thị vô quả nhân
Nhược ngôn vô quả nhân
Tắc vô hữu thị xứ
***
(Nếu lìa sắc (quả) có nhân
Sắc nhân ấy không quả
Nếu nói quả không nhân
Nghĩa đó không thể có)



24 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 9 - 2017  

Nếu trừ ngoài sắc quả, chỉ có sắc nhân, tức là 
nhân ấy không có quả.

Hỏi rằng, nếu không có quả mà chỉ có nhân, thì 
có lỗi gì?

Đáp rằng, nếu không có quả mà có nhân, điều 
đó trên thế gian chưa từng có. Vì sao vậy? Vì có khả 
năng sanh quả mới gọi là nhân. Không sanh quả thì 
làm sao gọi là nhân được.

Lại nữa, nếu trong nhân không có quả, thì vì sao 
các sự vật không có vật nào từ phi nhân mà sanh ra. 
Vấn đề này, trong Phẩm Nhân duyên trước đây đã 
luận phá. Cho nên không có cái nhân nào mà không 
có quả.

Lại nữa,

4. Nhược dĩ hữu sắc giả
Tắc bất dụng sắc nhân
Nhược vô hữu sắc giả
Diệc bất dụng sắc nhân
***
(Nếu đã có sắc quả
Thời không dùng sắc nhân
Nếu không có sắc quả
Cũng không cần sắc nhân)

Hai trường hợp có sắc nhân, nên không đúng. 
Nếu trong sắc nhân, trước đã có sắc, thời không gọi 
nó là sắc nhân. Nếu trong sắc nhân, trước không có 
sắc, cũng không gọi nó là sắc nhân.

HỎI: Nếu cả hai trường hợp đều không đúng, 
chỉ có cái sắc không có nhân, thì có lỗi gì?

ĐÁP:

5. Vô nhân nhi hữu sắc
Thị sự chung bất nhiên
Thị cố hữu trí giả
Bất ưng phân biệt sắc
***
(Không nhân mà có sắc (quả)
Việc này rất không đúng
Thế nên người có trí
Không nên phân biệt chấp)

Nếu trong nhân có quả, trong nhân không có 
quả. Việc này còn không được thay, huống là không 

có sắc nhân mà có sắc quả. Thế nên nói không có 
sắc nhân mà có sắc quả; thời việc đó hoàn toàn 
không đúng.

Bởi vậy cho nên người có trí không phân biệt 
sắc. Phân biệt là do phàm phu vì vô minh, ái nhiễm, 
tham đắm vào sắc. Rồi về sau, vì tà kiến mà đâm ra 
phân biệt, hý luận nhảm nhí nói trong nhân có quả, 
không quả…Nay ở trong cái tà kiên đó, mà tìm cầu 
cái sắc đích thực, không thể có được.

Bởi vậy cho nên, người có trí, không nên phân 
biệt.

Lại nữa,

6. Nhược quả tợ ư nhân
Thị sự tắc bất nhiên
Quả nhược bất dĩ nhân
Thị sự diệc bất nhiên
***
(Nếu quả giống sắc nhân
Là điều thật không đúng
Nếu quả không giống nhân
Việc đó cũng không đúng)

Nếu sắc quả cùng sắc nhân giống nhau, lẽ ấy 
không đúng. Vì nhân vi tế quả thô phù. Sắc và lực 
của nhân quả khác nhau. Như vải giống chỉ, thời 
không gọi là vải. Chỉ thì nhiều, vải chỉ một. Cho 
nên không được gọi là nhân quả giống nhau.

Nếu nhân và quả không giống nhau, là cũng 
không đúng. Như chỉ gai không thể dệt thành lụa. 
Chỉ thô không thể dệt thành vải tinh tế mịn màng. 
Thế nên không được nói nhân quả không giống 
nhau. Cả hai nghĩa đều không đúng.

Cho nên không có sắc không có sắc nhân.

7. Thọ ấm cập tưởng ấm
Hành ấm thức ấm đẳng
Kỳ dư nhất thiết pháp
Giải đồng như sắc ấm
***
(Thọ ấm và tưởng ấm
Hành ấm và thức ấm
Ngoài ra tất cả pháp
Đều giống như sắc ấm)
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Còn bốn ấm là thọ, tưởng, hành, thức và tất cả 
các pháp, cũng nên như vậy mà suy nghĩ để luận 
phá. Lại nữa, nay người tạo luận muốn ngợi khen 
cái bất tư nghì của nghĩa không nên lại nói kệ:

8. Nhược nhân hữu vấn giả
Ly không nhi dục đáp
Thị tắc bất thành đáp
Câu đồng như bỉ nghi
***
(Nếu có người nghi hỏi
Ngoài nghĩa”không”trả lời
Trả lời ấy bất thành
Đồng nghĩa với người nghi)

9. Nhược nhân hữu nạn vấn
Ly không thuyết kỳ quá
Thị bất thành nạn vấn
Câu đồng ư bỉ nghi
***
(Nếu có người hỏi nạn
Mà không nương”nghĩa không”
Vấn nạn ấy bất thành
Lại đồng với người nghi)

Trong cuộc nghị luận, ai cũng có cái sở chấp 
riêng. Nếu không căn cứ trên nghĩa không để hỏi 
đáp, thì cuộc hỏi đáp ấy bất thành, lại đồng với 
người hoài nghi kia.

Như có người nói, cái bình là vô thường. Người 
kia hỏi lại, vì sao vậy? và được đáp rằng, từ cái nhân 
vô thường sanh ra… Đáp như vậy không gọi là đáp. 
Vì sao? Vì trong nhân duyên, cũng còn hoài nghi 
không biết thường hay vô thường. Như vậy là đồng 
với cái nghi của người kia.

Nếu người muốn vấn nạn đã không căn cứ trên 
nghĩa không, mà nói rằng, các pháp là vô thường, 
thời không thành vấn nạn. Vì sao vậy? Vì, ông nhân 
lý vô thường để phá cái thường của tôi. Tôi cũng 
nhân lẽ thường để luận phá cái vô thường của ông.

Nếu thật vô thường thời không có nghiệp báo. 
Mắt, tai…các pháp mỗi niệm sanh diệt, cũng không 
phân biệt. Có bấy nhiêu lỗi lầm như vậy, nên đều 
không thành vấn nạn, mà lại đồng với cái nghi hoặc 
của người kia.

Nếu căn cứ trên nghĩa không mà luận phá cái 
thường thì không có lỗi gì. Vì sao vậy? Vì người 
này không chấp thủ vào cái tướng không vậy. Vì 
vậy nếu muốn vấn đáp, còn phải căn cứ vào pháp 
không thay, huống là muốn thoát ly tướng các khổ, 
câu tướng tịch diệt.

LỜI PHẬT DẠY

Không nên nhìn lỗi người,
xem họ đã làm gì và không làm gì.
Chỉ nên xem lại mình,
Đã có làm gì và chưa làm gì.
[Kinh Pháp Cú - 50]

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]

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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NHÂN THỪA PHẬT GIÁO
Thích Chánh Lạc

Sau khi đã hoàn toàn thắng phục cả nội lẫn 
ngoại ma, Sĩ Đạt Ta nghiễm nhiên trở thành 
Chánh Giác, là vị Đạo Sư Vô Thượng của cõi 

Sa Bà. Thành Phật rồi, suốt 45 năm hình bóng Đức 
Đại Giác đã trải dài khắp Ấn Độ và các xứ lân cận 
với một mục đích duy nhất là thuyết pháp giáo hóa 
mọi tầng lớp dân chúng của xã hội thời ấy, nhằm 
đưa tất cả từ mê đến ngộ, hết khổ được vui. Vì thế, 
kể từ hơn 25 thế kỷ nay Phật Giáo đã có một ảnh 
hưởng rất lớn đối với nền hòa bình, an lạc và cuộc 
sống tương ái, tương thân, cọng sinh tồn, cùng tiến 
hóa trên thế giới. Và đặc biệt là giáo pháp của Đức 
Phật đã giúp cho vô số hành giả trở thành Thánh 
Hiền, ra khỏi Tam Giới.

Chánh Pháp chỉ có một vị duy nhất là Giải 
Thoát. Nhưng trên đường tiến đến mục đích ấy, 
chúng ta có thể chia ra 2 đoạn, nói khác đi là 2 mục 
đích: mục đích gần hay tương đối và mục đích xa 
hay tuyệt đối. Thật vậy, bước đầu tiên của Đạo Phật, 
với giáo lý cấp Nhân Thừa nhắm đào tạo con người 
có tư cách, sống xứng đáng với danh nghĩa người. 
Con người như thế là con người có đủ tình (Bi), trí 
(Trí) và ý (Dũng), là con người tiến hóa, có thể làm 
nền tảng cho một con người siêu việt (nhân cách 
viên mãn).

Theo quan điểm của Đạo Phật, thế giới là sự 
cọng lại của nhiều quốc gia, xứ sở, làng xóm, gia 
đình. Nhưng tất cả đều lấy con người làm bản vị. 
Do đó, khi nói đến một thế giới an bình, văn minh, 
tiến bộ… có nghĩa là thế giới ấy được xây dựng bởi 
những con người thật người, có tư cách, đạo đức… 
Đó là lý do cắt nghĩa tại sao Phật Giáo chú trọng 
vấn đề đào luyện con người tương đối và đó cũng 
là nguyên nhân làm cho Đạo Phật xứng đáng là một 
tôn giáo nhân bản, nghĩa là tất cả đều vì con người, 
cho con người và do con người. Sự thật này đã được 
gói trọn vào bài kệ sau đây:

“Ngưỡng chỉ duy Phật Đà
Hoàn thành tại nhân cách

Nhân thành thị Phật thành
Thị danh chân hiện thật”.
Nghĩa là:
“Đức Phật là Vô Thượng
Vì, Ngài đã thành tựu được một nhân cách trọn 

vẹn mọi mặt (viên mãn)
Vì thế muốn thành Phật trước phải thành nhân
Đó là sự thật muôn đời”.
Sau khi con người đã có nhân cách tương đối, 

bấy giờ Phật Pháp lại tiếp tục hướng dẫn họ tu học 
để hoàn thành nhân cách tuyệt đối, nghĩa là một con 
người đã phát huy toàn vẹn ba đức: Trí Đức (Trí), 
Đoạn Đức (Dũng) và Ân Đức (Bi), tức là nhân cách 
viên mãn hay thành Phật.

Như vậy, rõ ràng Phật Pháp trước hết cốt đào tạo 
con người cho ra con người để rồi tiến dẫn họ học 
tập cách làm Phật. Do đó, toàn bộ Phật Pháp tuy 
vô biên, nhưng do 2 mục đích trên nên chúng ta có 
thể chia làm hai phần: Phần căn bản và phần hướng 
thượng.

Phần căn bản là giáo lý Nhân Thừa. Nó là căn 
bản của toàn bộ Phật Pháp và cũng là căn bản cho sự 
hướng thượng. Phần hướng thượng là giáo lý Thiên 
Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác và Bồ Tát Thừa, 
là bộ phận giáo lý nhắm vào việc tiến dẫn con người 
tu luyện để hoàn thành nhân cách viên mãn.

Như đã nói, phần căn bản là giáo lý nhắm đào 
tạo một con người rất người, xứng danh người để 
làm căn bản cho một gia đình hạnh phúc, một xã 
hội an bình… Giáo lý chính của phần này là Nhân 
Thừa còn Thiên Thừa chỉ đóng vai phụ tùy. Trong 
giáo lý Nhân Thừa, đạo lý Nhân Quả và Luân Hồi 
là phần cốt tủy.

Làm thế nào để có thể hiểu 
một cách chính xác vể đạo lý Nhân Quả?

Muốn hiểu rõ và đúng về đạo lý này, trước hết 
chúng ta phải nhận chân rằng sở dĩ các pháp có và 
tồn tại là nhờ 2 phần:
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Một là, chính bản thân của nó chuyển biến 
không ngừng nhưng liên tục. Trong sự liên tục ấy, 
giai đoạn trước tiếp nối giai đoạn sau. Giai đoạn 
trước là Nhân, giai đoạn sau là Quả.

Hai là, có những pháp khác nữa liên quan đến 
nó và giúp vào. Những pháp ấy có thể là Nhân, còn 
pháp đó là Quả.

Như vậy, chúng ta thấy có 2 loại nhân quả:
1. Đẳng Lưu Nhân Quả tức chỉ sự chuyển biến 

liên tục chính trong bản thân của một pháp.
2. Tăng Thượng Nhân Quả tức chỉ sự giúp thêm 

vào của các pháp khác.
Do đó, nếu nói trồng dưa là một cách nói “tự thị 

nhi phi”, thử nói đám đất có sinh ra cây dưa được 
không? Dĩ nhiên không, vì cây dưa và đám đất là 2 
pháp khác nhau. Và, đối với cây dưa, hạt dưa cũng 
đã trở thành một pháp khác. Vì thế nói, trồng dưa 
được dưa, trồng đậu được đậu là lời nói theo nghĩa 
Tăng Thượng Nhân Quả, nói một cách đại khái, 
thông thường căn cứ vào hiện quả. Nhưng nghĩa 
chính của Nhân Quả là sự chuyển biến liên tục của 
bản thân các pháp, tức Đẳng Lưu Nhân Quả kia. 
Bởi thế, nếu đem hạt dưa mọc ra cây dưa… mà bảo 
là Nhân Quả Đẳng Lưu thì thật không hiểu gì về lý 
Nhân Quả cả.

Luân Hồi là gì?
Luân Hồi là sự thay đổi, qua lại, lên xuống quanh 

quẩn mãi mãi trong vòng Lục Đạo (sáu đường hay 
6 cảnh giới chúng sanh: Trời, Người, Atula, Bàng 
Sanh, Ngạ Quỷ và Địa Ngục).

Luân Hồi có phải là sự tái sanh không? - Không. 
Phật Giáo không hề công nhận có sự tái sanh hiểu 
như nghĩa tái bản một cuốn sách, nói khác đi là phủ 
nhận có sự quay trở lại y hệt tình trạng ban đầu. Tại 
sao thế? Vì sinh mạng là một pháp, đã là một pháp 
thì không ngừng biến dịch như một thác nước ngày 
đêm cuồn cuộn chảy, chưa bao giờ có sự gặp nhau 
của 2 giọt nước tại cùng một nơi dù chỉ trong một 
sát na.

Vậy, tại sao lại gọi là Hồi? Chữ Hồi trong từ ngữ 
Luân Hồi không thể hiểu Trở Lại được mà phải hiểu 
như là bánh xe quay tròn hết vòng này đến vòng 
khác, cứ thế mãi. Sinh mạng của chúng sanh trong 
ba cõi, sáu đường cũng vậy, tùy thuộc thiện hay ác 

nghiệp mà họ đã gây ra rồi cứ thế chuyển dịch vô 
cùng tận. Vì vậy, Luân Hồi cũng dịch là lưu chuyển 
hay luân chuyển.

Sao gọi Luân Hồi là đạo lý Nhân Quả 
nơi sinh mạng?

Sinh mạng chúng ta luôn luôn biến dịch một 
cách mau lẹ trong từng đơn vị ngắn nhất của thời 
gian, gọi là SÁT NA VÔ THƯỜNG. Chất chứa 
sự chuyển biến trong từng sát na này lại tạo thành 
sự chuyển biến của một giai đoạn, tức đời này nối 
tiếp đời khác, hay dễ hiểu hơn như đời người từ khi 
sinh ra tới khi chết, gọi là chấm dứt NHẤT KỲ VÔ 
THƯỜNG.

Sự Luân Hồi trong trường hợp thứ nhất thì sát na 
trước là Nhân, sát na sau là Quả; trong trường hợp 
thứ hai thì giai đoạn trước (đời trước) là Nhân, giai 
đoạn sau (đời sau) là Quả. Quả của đời này là Nhân 
của đời kế tiếp và Quả của đời kế tiếp lại là Nhân 
của đời tiếp theo, cứ thế… nên gọi là NHÂN QUẢ 
LUÂN HỒI.

Vậy, nói nghiệp lành, dữ gây ra Luân Hồi hay 
nói Nghiệp Quả Luân Hồi, Luân Hồi Quả Báo 
là thế nào?

Để giải đáp vấn đề này, trước hết chúng ta nên 
tìm hiểu cái Quả là sinh mạng kết cấu như thế nào?

Nếu phân tích sinh mạng, chúng ta sẽ thấy có vô 
số tâm lý và vật lý tập hợp lại. Từ ngữ Phật Giáo gọi 
2 nhóm tâm và vật lý đó là Ngũ Uẩn. Ngũ Uẩn là:

Sắc: vật chất tức thể xác, thuộc vật lý
Thọ: sự cảm thọ khổ, vui
Tưởng: tri giác, suy tư
Hành: ý chí thúc đẩy, sự vận hành của tâm thức
Thức: 8 quan năng, gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, 

thân thức, ý, Mạt-na và A-lại-gia thức. Từ thọ đến 
thức thuộc tâm lý.

Nhưng ngoài tâm lý và vật lý ra còn có gì nữa 
không? - Có. Tại sao? Vì nếu không, nghĩa là 
nếu chỉ có tâm và vật lý thôi thì người này có 
khác gì người kia, con người khác gì con vật?

Phật Pháp không phủ nhận sự khác biệt về tâm 
lý và vật lý giữa người với vật, nhất là tâm lý, song 
đó chỉ là sự sai khác về cách kết cấu và phát triển 
thôi. Tuy sinh mạng người này với người khác, loài 
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vật này với loài vật khác đều do vật và tâm lý kết 
hợp, nhưng sự tổng hợp ấy của loài vật khác loài 
người, người tốt khác người xấu. Ấy là chưa kể tới 
Y-báo của mỗi đương sự. Tại sao sinh mạng người, 
vật cũng đều do tâm và vật lý kết cấu, nhưng loài 
vật hưởng thụ khác loài người, người này khác người 
kia? Vì lẽ, giữa người với người, người với vật, vật 
với vật mỗi mỗi đều có nghiệp lực riêng biệt, nên 
hình thành quả báo cũng khác nhau.

Suy luận như thế, bây giờ chúng ta nói đến hai 
thứ Nhân Quả nơi sinh mạng:

1. Đẳng Lưu Nhân Quả của sinh mạng: Tâm 
và vật lý do bản thân của nó liên tục phát triển, biến 
hiện, trong sự liên tục đó giai đoạn trước là Nhân, 
sau là Quả.

2. Tăng Thượng Nhân Quả: tức chỉ phần Quả 
Báo do nghiệp lực cá biệt gây nên, như: hình tướng 
người, vật, tướng mạo đẹp xấu, thông minh, ngu dốt, 
giàu nghèo, sang hèn, v.v… Nói khác đi, do nghiệp 
nhân đời trước dẫn đến kết quả đời này. Đúng như 
bài kệ:

“Dục tri tiền thế nhân
Kim sanh thọ giả thị
Dục tri lai thế quả
Kim sanh tác giả thị”.
Nghĩa là:
“Muốn biết nghiệp nhân đời trước
Xem sự hưởng thụ đời nay
Muốn biết kết quả đời sau
Hãy xem việc làm hiện tại”.
Nhờ Đẳng Lưu Nhân Quả, chúng ta hiểu được 

Sát Na và Nhất Kỳ Vô Thường của sinh mạng. Nhờ 
Tăng Thượng Nhân Quả, chúng ta thấy được sự sai 
khác giữa người với người, người với vật… Bởi vậy, 
mọi nghiệp quả luân hồi là căn cứ vào phần Tăng 
Thượng Nhân Quả của sinh mạng mà nói.

Dù tin hay không, Nhân Quả muôn đời vẫn hiển 
nhiên và ứng nghiệm, vì nó là một định luật phổ 
biến bao trùm cả sắc lẫn tâm pháp, từ quá khứ đến vị 
lai. Có người cho rằng không có Nhân Quả, vì lẽ, rất 
nhiều người đời nay ăn ở hiền lành, nhưng thường 
gặp những điều rủi ro, tai họa. Ngược lại, lắm người 
ác độc, gian dối trăm chiều, song họ lại giàu sang… 
Tại sao thế? Một là, đời nay chúng ta tu nhân tích 

đức, nhưng chắc gì kiếp trước cũng thế, đời nay họ 
gian dối, ác độc, song biết đâu đời trước hoặc nhiều 
đời trước họ đã từng gieo nhân lành? Hai là, vì Nhân 
Quả có ít nhất 5 loại khác nhau nên rất dễ làm cho 
người ta lầm lẫn. Năm loại ấy là:

NHÂN QUẢ ĐỒNG THỜI: Chúng ta cầm dùi 
đánh trống, lập tức nghe được tiếng trống, không 
cần chờ đợi.

NHÂN QUẢ DỊ THỜI: Như trồng cây ăn quả, 
phải đợi một thời gian.

NHÂN QUẢ TRONG MỘT ĐỜI (HIỆN 
BÁO): Đời này gây nên, đời này có kết quả.

NHÂN QUẢ TRONG 2 ĐỜI (SANH BÁO): 
Đời này gây nhân, đời sau mới có kết quả.

NHÂN QUẢ TRONG NHIỀU ĐỜI (HẬU 
BÁO): Đời này tạo nhân, nhưng mãi tới nhiều đời 
sau mới kết quả, vì còn nhiều nghiệp nhân khác 
trong quá khứ chồng chất lại nên món nợ nào nặng 
sẽ bị đòi trước.

Trên đây chúng ta trình bày về Nghiệp Quả 
Luân Hồi, hay Luân Hồi Quả Báo, tức đứng về mặt 
Tăng Thượng Nhân Quả của sinh mạng mà nói, chứ 
không phải y vào Đẳng Lưu Nhân Quả, vì Đẳng 
Lưu Nhân Quả mang tính chất Sát Na Vô Thường 
của vật-tự-thân (en soi-même).

Luân Hồi Quả Báo là thế, 
còn Giải Thoát Luân Hồi là sao?

Sinh mạng tuy chuyển biến vô thường, nhưng 
liên tục mãi mãi, nghĩa là chỉ có thay đổi chứ không 
bao giờ chấm dứt. Vì thế, chết, theo quan niệm Phật 
Giáo chỉ là sự đổi mới. Sự đổi mới ấy xấu hay tốt, 
tiến hóa hay thoái hóa hoàn toàn trung thực với 
nghiệp nhân do chính đương sự đã tạo. Do đó, chết 
không có gì đáng lo ngại, chỉ sợ rằng chúng ta chưa 
có đủ thiện nghiệp để Tiến Hóa sau khi chết. Song 
nghĩa chữ tiến hóa trong Đạo Phật khác hẳn quan 
niệm về tiến hóa của thế gian.

Người đời cho rằng, từ thời đại hoang man, dần 
dần tiến tới thời đại đồ đá, đồ đồng… xe hơi, tàu 
ngầm, máy bay, phi thuyền… với những tiện nghi về 
đời sống văn minh vật chất như thế gọi là tiến hóa.

Phật Giáo không phủ nhận sự tiến hóa đó của 
loài người, nhưng luôn luôn cảnh giác thế nhân rằng 
văn minh vật chất là con dao hai lưỡi và chỉ xem 
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nó là phương tiện tạm thời, chứ không phải là mục 
đích muôn thuở. Vì mục đích gần của Phật Giáo 
như đã nói là đào tạo con người thành những nhân 
cách tương đối, làm điều kiện cho việc xây dựng 
một nhân gian Phật Giáo.

Điều kiện để thành một nhân cách tương đối:
-Không giết hại sanh linh
-Không trộm cướp, lừa đảo
-Không tà hạnh, phóng túng
-Không dối trá, phỉnh gạt
-Không say sưa, bài bạc.
Ai hội đủ điều kiện ấy thì sau khi chuyển sanh 

nhất định không bị thoái hóa, nghĩa là tối thiểu họ 
cũng được làm người trở lại hoặc sanh về các cõi 
cao hơn loài người (Tiến Hóa). Ngược lại, tức là 
người ấy đã đánh mất thân người, có nghĩa là sẽ bị 
đầu thai vào các cảnh giới thấp hơn, khổ đau hơn 
loài người, như: địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh. Đó 
là Thoái Hóa. Như vậy, nếu ai bảo rằng sinh mạng 
có sự diệt mất, chết là hết, không có Luân Hồi Quả 
Báo gì cả, làm thiện hay ác cũng thế thôi, người này 
rơi vào Đoạn Kiến Ngoại Đạo.

Từ đó suy ra, sinh mạng chúng ta không phải bắt 
đầu bằng tiếng khóc chào đời và kết thúc bằng chiếc 
quan tài băng giá. Do đó, sống chết chỉ là những 
điểm chìm nổi bất tận trên dòng đời vô cùng thôi. 
Là chúng sinh, có ai biết rằng đã bao lần mình đã và 
sẽ phải đi qua chiếc cầu Đoạn Trường ngàn vạn dặm 
ấy? Nỗi niềm chua xót đó sẽ nối tiếp không cùng, 
nếu ngày nào chúng ta còn trôi lăn theo chiều sống 
mê mờ, tội lỗi.

Vì thế Phật Giáo chia sự chuyển biến của sinh 
mạng ra 2 chiều:

-Mê mờ khổ não
-Giác ngộ an vui
Nếu theo chiều mê mờ thì gọi là Luân Hồi. 

Nếu thay bằng chiều giác ngộ thì gọi là Giải Thoát, 
nghĩa là danh từ Luân Hồi chỉ để gọi sự chuyển biến 
của sinh mạng theo chiều mê mờ, chứ không dùng 
để gọi khi nó được thay bằng chiều giác ngộ. Do 
đó Giải Thoát chỉ có nghĩa là mê mờ khổ não đã 
trừ sạch, chứ không phải sinh mạng bị chấm dứt. 
Như một dòng nước, khi đục thì gọi là nước đục, 
lúc trong thì gọi là nước trong, trong là trạng thái 

nước đục không còn, không còn là nước đục không 
còn chứ đâu phải không còn giòng nước? Vì không 
hiểu như thế nên có người cho rằng Giải Thoát là 
chấm dứt sinh mạng, là trở về với trống vắng, không 
tịch, không có gì hết. Vì lẽ đó, nhiều người bảo Phật 
Giáo chủ trương tất cả đều không, phủ nhận thế giới 
hiện thực… Quả thật là một ngộ nhận trầm trọng! 
Theo họ, tu hành và được Giải Thoát tức đạt tới Niết 
Bàn, nhưng Niết Bàn là không tịch, là không có gì 
hết như cụ Phạm Quỳnh đã giải thích một cách sai 
lạc trong tạp chí Nam Phong trước đây. Kỳ thật, 
không theo quan niệm Đạo Phật không hàm nghĩa 
chẳng có cái gì hết (néant, empty) mà phải hiểu rằng 
mọi sự sự vật vật tuy có, nhưng chúng luôn luôn 
biến đổi vì do nhiều nhân duyên giả hợp nên không 
thật, không cố định… chứ không phải “không có 
gì” hiểu theo nghĩa có-không đối đãi thông thường. 
Bởi vậy, đứng về mặt tương đối, tất cả các pháp đều 
hiện hữu, nhưng về phương diện tuyệt đối, mọi vật 
đều không; không là không có thật tính chứ không 
phải zero, tức không có gì cả, như Đạo Hạnh Thiền 
Sư đã nói:

“Thuyết hữu trần sa hữu
Ngôn không nhất thế không
Hữu không như thủy nguyệt
Vật trước hữu không không”
Nghĩa là:
“Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
Kìa xem bóng nguyệt lòng sông
Ai hay không có có không là gì?”
Và, Phẩm Phật Quốc trong Kinh Duy Ma giải 

thích từ ngữ Không Tịch thế này:
“Bất trước thế gian như liên hoa, thường thiện 

nhập ư không tịch hạnh”, nghĩa là các vị giác ngộ ở 
trong thế gian như hoa sen trong bùn, các ngài luôn 
luôn sống trong hạnh không tịch.Trong Kinh Tâm 
Địa Quán cuốn một:

“Kim giả Tam Giới Đại Đạo Sư, tòa thượng già 
phu nhập tam muội, độc xử ngưng nhiên không tịch 
xá, thân tâm bất động như Tu Di”.

Nghĩa là Đức Phật ngồi kiết già nhập định trong 
nhà không tịch, thân tâm đều bất động như núi Tu 
Di.
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Từ 2 dẫn chứng trên, chúng ta thấy từ ngữ Không 
Tịch hoàn toàn không dính dấp gì với nghĩa Không 
và Có hết, nói khác đi, nó chỉ biểu thị một trạng 
thái: an nhiên bất động, không khởi diệt, hoàn triệt 
thanh tịnh, không mảy may nhiễm trước của người 
đã vượt thoát mọi sự buộc ràng trong tam giới.

Nếu quả thực Phật Giáo chủ trương tất cả đều 
không theo nghĩa có-không thường tình thì chính 
bản thân Phật Giáo đã lạc vào Đoạn Kiến ngoại 
đạo và đâu còn có vấn đề Nhân Quả Luân Hồi, chứ 
đừng nói chỉ nó là giáo lý căn bản… Hơn nữa, nếu 
bảo Niết Bàn là không tịch, nghĩa là không có gì thì 
còn ai muốn tu?

Cho nên, nếu muốn hiểu một cách chính xác về 
nghĩa lý Có, Không của Phật Giáo, chúng ta nên 
dùng nguyên tắc:

“Phi hữu phi không
Diệc hữu diệc không
Phi phi hữu, phi phi không
Tức hữu tức không”
Đó là cái tinh thần Bát Bất Trung Đạo của Bồ 

Tát Long Thọ…
Trên đây chúng ta đã trình bày sơ lược về lý 

thuyết Nhân Quả Luân Hồi, bây giờ sẽ nêu lên một 
vài tính chất căn bản của nó để làm phương châm 
cho cuộc sống tốt đẹp chung.

Một cách cô đọng, chúng ta thấy lý thuyết Nhân 
Quả Luân Hồi chứng minh 2 điều:

-Các pháp không ngừng biến động đổi thay
-Tất cả đều do nghiệp lực quyết định
Thật vậy, với Phật Pháp, về không gian các 

pháp là một Hòa-hợp-giả, về thì gian, chúng là một 
Liên-tục-giả. Sinh mạng cũng thế. Vì vậy, vạn hữu 
luôn luôn tồn tại trong trạng thái biến thiên không 
ngừng nghỉ trong từng sát na. Điều đó cho chúng ta 
một niềm an ủi và hy vọng vô biên: các pháp có thể 
chuyển biến, sinh mạng có thể thay đổi, đau khổ có 
thể diệt trừ, an lạc có thể kiến tạo… Nếu các pháp 
đã cố định thì tu hành để làm gì? Bởi lẽ, mục đích 
của sự tu trì là đem chiều sống Giác Ngộ An Vui 
thay cho chiều Mê Mờ Đau Khổ.

Nghiệp Lực khác với Số Mệnh, nó là năng lực, 
là động tác của thân, miệng và ý của chúng ta. Nếu 
gây tạo ác nghiệp, như giết hại trộm cướp, dối gạt… 

sẽ chịu quả báo đọa lạc khổ đau và ngược lại. An 
vui hay đau khổ đều do ta gây nên, không do ai 
thưởng phạt hết. Nói cách khác, chính chúng ta là 
chủ nhân đời ta, hoàn toàn do ta định đoạt.

Vì vậy cụ Nguyễn Du đã rất có lý khi viết:
“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa…”
Nghiệp lành nghiệp dữ đều do mình tạo ra, một 

khi đã gây nghiệp gì thì sớm muộn nhất định sẽ chịu 
quả báo đó, có oán trời trách đất, trời xa hay gần 
cũng không làm gì được, vì trời có liên quan gì với 
việc làm thiện ác của mình đâu? Không lẽ ông A ăn 
mặn lại bắt bà B uống nước?...

Hai tính chất căn bản của đạo lý Nhân Quả 
Luân Hồi vừa trình bày trên đây làm nền tảng tu 
hành cho Nhân Thừa Phật Giáo, nhưng với nghĩa 
rộng, toàn bộ Phật Pháp đều được thiết lập trên cơ 
sở đó. Ngoài tính chất căn bản ra, đạo lý ấy còn có 
tính chất phổ biến, nghĩa là bất cứ ở đâu, thời nào, 
chúng ta biết hay không, tin hoặc không tin nó vẫn 
ứng nghiệm một cách trung thực, chỉ sớm muộn mà 
thôi, nghĩa là không bị không gian, thời gian chi 
phối, đúng như bài kệ:

“Giả như bách thiên kiếp
Sở tác nghiệp bất vong
Nhân duyên hội ngộ thời
Quả báo hoàn tự thọ”.
Thế thì đã có Nhân nhất định có Quả, chỉ lo 

không tạo được nhân lành, đừng sợ không hưởng 
được quả tốt.

“Ai ơi hãy ở cho lành
Kiếp này không gặp, để dành kiếp sau”.
Để kết luận, sau đây chúng ta đưa ra 3 chủ 

trương và nói rõ hậu quả của nó:
1. Những ai tin vào thuyết Số Mệnh hay Định 

Mệnh sẽ suốt đời sống với thái độ “nằm há miệng 
chờ sung rụng”. Không cần nỗ lực phấn đấu. Vì, 
theo họ, có nỗ lực cũng chẳng ích chi, có phấn đấu 
cũng không đi tới đâu, bởi lẽ, tất cả mọi người sang 
hèn, giàu nghèo… ở đời này đều đã do một BÀN 
TAY VÔ HÌNH quyết định, an bài (Nhất ẩm nhất 
trác, giai do tiền định). Do đó số giàu sang thì nằm 
ngủ cũng giàu sang, số nghèo khổ thì dù có cặm cụi 
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Thích Tâm Châu

Cánh Hoa TâmCánh Hoa Tâm
Lồng lộng thái-hư, 

Mông mênh sa-giới. 
Chờn vờn vi vật, 
Tĩnh lặng suy tư, 

  
Dáng tâm hoa, 

Muôn cánh, 
Nở chu tuyền. 

  
Hoa tâm muôn cánh diệu huyền, 

Núi sông cây cỏ góp duyên thuở nào. 
Lưng trời lấp lánh trăng sao, 

Mây bay gió thổi dạt dào nguồn sông. 
Mưa rơi nắng dãi xanh đồng, 

Chim muông hả mộng bồng tiêu dao. 
Nhân sinh trọn chí anh hào, 

Tùng xanh sương tuyết tuôn trào khí thiêng. 
Lồng trong pháp giới vô biên, 

Nhịp nhàng tự tại chân thiền thăng hoa. 
Hoa tâm hương ngát Sa-Bà, 

Hoa tâm hiện bóng Di-Ðà nơi đây. 
Hoa tâm gạn hết vơi đầy, 

Hoa tâm bừng sáng muôn loài chung vui. 
Hoa tâm dâng trọn cho người, 

Cùng chung xây dựng cảnh đời như nhiên. 

(Montreal, mùa Thu năm 2000) 
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Phương tiện, là sự uyển chuyển khéo léo, Tam 
Thừa là pháp phương tiện chư Phật thường 
dùng hoá độ chúng sanh, nên nói Tam Thừa 

Pháp chính là phương tiện quyền xảo pháp, bởi nếu 
không có Tam Thừa thì không có người tu tập theo 
phương pháp Tam Thừa, và cũng không có pháp 
phương tiện. Vì sao nói vậy?, kinh Pháp Hoa nói, 
vì muốn thuyết pháp Nhất Thừa nên đức Phật trước 
tiên nói pháp Tam Thừa gọi là pháp Phương Tiện.

Đức Phật có đủ nhị trí, đó là thật trí và phương 
tiện trí. Thật trí, là trí tuệ chân thật bất biến (Thật 
đế), còn phương tiện trí, là trí tuệ đa môn, tức tuỳ 
cơ đối ứng, luận về nhất sanh vạn pháp và vạn pháp 
quy nhất pháp, đây chính là diệu dụng của phẩm 
phương tiện.

Ngài Trí Giả đại sư dùng trí tuệ cao kiến của 
mình thay thế hai từ Phương Tiện bằng hai chữ đó 
là “Mật và Diệu”, ngài giải thích rằng: Phương là 
Mật, còn Tiện là Diệu. Mật, là dùng pháp phương 
tiện vi diệu để giải thích chánh lý của đức Phật, 
Chánh lý tức chỉ Phật Thừa, người muốn hiểu pháp 
Nhất Phật Thừa trước tiên phải tận tường pháp Tam 
Thừa. 

Chánh Văn: 
 • Nhĩ thời Thế Tôn tùng tam muội an tường nhi 
khởi cáo Xá Lợi Phất, chư Phật trí tuệ thậm 
thâm vô lượng, kỳ trí tuệ môn nan giải nan 
nhập, nhất thiết Thanh Văn Bích Chi Phật sở 
bất năng tri, sở dĩ giả hà. Phật tằng thân cận 
bách thiên vạn ức vô số chư Phật. Tận hành chư 
Phật vô lượng đạo pháp, dõng mãnh tinh tấn, 
danh xưng Phổ Môn, thành tựu thậm thâm vị 
tằng hữu pháp, tùy tuyên sở thuyết ý xúc nan 
giải.

Giản thuật: 
Nhĩ thời Thế Tôn tùng tam muội an tường 

nhi khởi cáo Xá Lợi Phất: lúc này đức Thế Tôn 
từ Tam Muội đứng dậy nói với Xá Lợi Phất rằng. 
Vì sao đức Phật nói với Xá Lợi Phất?, bởi vì trong 
hàng Tiểu Thừa Xá Lợi Phất là người có trí tuệ đệ 
nhất, chỉ có ngài mới có đầy đủ trí tuệ, có thể lãnh 
hội diệu ý đức Như Lai muốn nói, biết bỏ đi suy 
nghĩ tầm thường (tiểu) tìm đến điều cao siêu vi diệu 
(đại). Hơn nữa kinh Pháp Hoa là bộ kinh nói về 
Đồng Giáo Nhất Thừa, chỗ này không giống với 
kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm nói Biệt Giáo Nhất 
Thừa là “nhất sanh vạn pháp”, còn Đồng Giáo Nhất 
Thừa của kinh Pháp Hoa là “vạn pháp quy nhất”, 
nên Biệt Giáo Nhất Thừa pháp của Hoa Nghiêm chỉ 
có duy nhất hàng Bồ Tát mới thực hành được. Đồng 
Giáo Nhất Thừa lại khác, công năng của Đồng Giáo 
Nhất Thừa lấy Tam quy Nhất, vì vậy hàng Thanh 
Văn và Tiểu Thừa đều có thể tu tập thành Phật, đó 
là lý do đức Phật muốn nói với ngài Xá Lợi Phất.

Trí tuệ của chư Phật là trí tuệ vô lượng, rộng 
lớn vô biên, có thể nhìn thâu vào thật tướng của 
các pháp. Duy có chư Phật mới có trí này, còn các 
hàng Tam thừa Thanh Văn, và Bích Chi Phật không 
thể có được; Thành tựu thậm thâm, vị tằng hữu 
pháp, tùy tuyên sở thuyết ý xúc nan giải, hàm ý 
nói đức Phật dùng trí thật tướng và trí tuệ phương 
tiện quyền xảo để giáo hóa chúng sanh.

Chánh Văn: 
 • Xá Lợi Phất, ngô tùng thành Phật dĩ lai, chủng 
chủng nhân duyên, chủng chủng thí dụ, quảng 
diễn tín giáo, vô số phương tiện dẫn đạo chúng 
sanh, kim ly chư giả, sở dĩ giả hà, Như Lai 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Ký - Quyển Thứ Nhất
Phẩm Phương Tiện thứ 2

Thích Trí Dụ giản thuật
Việt Dịch: Thích Viên Huy
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phương tiện tri kiến Ba La Mật, giai dĩ cụ túc.

Giản thuật: 
Chủng chủng nhân duyên, chủng chủng thí 

dụ, quảng diễn tín giáo, Đức Phật dùng trí tuệ thiện 
xảo của mình hóa độ chúng sanh, làm cho chúng 
sanh xa lìa chấp trước, chuyên tâm tu học thiền định 
giải thoát. Đối với hàng Tiểu thừa Thanh Văn, ngài 
liền nói pháp Tam thừa để hóa độ, tức Ngài thường 
tùy căn cơ của chúng sanh thuyết pháp; Như Lai 
phương tiện tri kiến Ba La Mật, giai dĩ cụ túc, trí 
tuệ của đức Như Lai, là trí tuệ đầy đủ pháp Ba La 
Mật, tức pháp phương tiện cứu cánh.

Chánh Văn: 
 • Xá Lợi Phất, Như Lai tri kiến quảng đại thâm 
viễn, vô lượng vô ngại lực, vô sở úy, thiền định 
giải thoát tam muội, thâm nhập vô tế, thành tựu 
nhất thiết vị tằng hữu pháp.

Giản thuật: 
Lực, Thập Lực, có 10 loại trí lực đó là: 1.Xứ 

phi xứ lực; 2.Tam thế nghiệp báo trí lực; 3.Chư thiền 
giải thoát tam muội trí lực; 4.Chư căn thắng thế trí 
lực; 5.Chủng chủng giải trí lực; 6.Chủng chủng giới 
trí lực; 7.Nhất thiết chí sở đạo trí lực; 8.Thiên nhãn 
vô ngại trụ địa; 9.Túc mệnh vô lậu lực; 10.Vĩnh 
đoạn tập khí trí lực. Vì có 10 trí lực này nên Đức 
Phật thuyết pháp vô uý và chứng đắc pháp vô sở uý.

Đức Phật nói “Phật Ngũ Trụ Cụ Đoạn” gồm 
có: 1. Phiền não, tức vô minh trụ địa; 2. Kiến nhất 
xứ trụ địa; 3. Dục ái trụ địa; 4. Sắc ái trụ địa; 5. Hữu 
ái trụ địa. Nhị tử cụ đoạn (phân đoạn thời gian sống 
và chết). Kinh Lăng Nghiêm Tam Muội Hộ Đại 
Giải Thoát viết về Đoạn Kiến Tư Hoặc Phiền não 
rằng: bậc Bồ tát không những phải đoạn trừ phiền 
não, mà còn phải khởi tâm đại bi kiên cố để đi vào 
đời hóa độ chúng sanh.

Sau khi đức Phật diệt độ, chánh pháp của ngài 
lưu lại ở thế gian 1000 năm, 500 năm đầu, chúng 
đệ tử của ngài tu tập thiền định giải thoát kiên cố, 
tức thời kỳ này hàng đệ tử xuất gia và tại gia tu 
tập chánh định đạt đến quả vị tứ quả A La Hán, 
trở thành những bậc thánh nhân lừng danh trong 
ba cõi. 500 năm sau, người tu học Phật đạt thành 
chánh quả ngày càng ít, chỉ có thể đạt đến nội thiền 

định, gọi là thiền định kiên cố. “Thiền định” có 
tứ quả, trong đó có một cảnh giới tên “Vô tưởng 
định”, cảnh giới này là cảnh giới của hàng ngoại 
đạo, hàng ngoại đạo khi tu tập thiền định không bỏ 
được ngã chấp vọng tưởng, tâm ý luôn bám víu vào 
phiền não vọng động, khiến cho tội khiên nghiệp 
chướng không thể tiêu vong, nên trôi lăn mãi trong 
vòng lục đạo luân hồi; Diệt tận định, là diệt bỏ tư 
tưởng ái chấp, Tưởng là bổn kiến (tôi/ta thấy), Ái là 
căn bản thương yêu của chúng sanh, khi suy nghĩ 
(tưởng) diệt thì Kiến (thấy, nhìn thấy) diệt, Kiến 
diệt thì Kiến hoặc diệt, và cuối cùng là Ái diệt đi 
đến chỗ giải thoát sanh tử. Ái gồm có Dục Ái, Sắc 
ái, và Hữu ái, ba Ái này thuộc Tam Giới Tư Hoặc, 
do vậy khi Tưởng ái diệt chính là Tư hoặc diệt, đây 
chính là cảnh giới của Diệt Tận Định; Thâm nhập 
vô biên, là đi vào chỗ Vô Sanh; Thành tựu nhất 
thiết vị tằng hữu pháp, là thành tựu được chánh 
pháp hy hữu.

Chánh Văn: 
 • Xá lợi Phất, Như Lai năng chủng chủng phân 
biệt khảo thuyết chư pháp, ngôn từ nhu nhuyễn 
duyệt khả chúng tâm.

Giản thuật: 
Như Lai năng chủng chủng phân biệt khảo 

thuyết chư pháp, Đức Như Lai dùng vô lượng trí 
tuệ thiện xảo của mình thuyết vô lượng phương tiện 
pháp, mỗi pháp của ngài đều thích ứng với mọi căn 
cơ của mỗi chúng sanh.

Chánh Văn: 
 • Xá Lợi Phất, thủ yếu ngôn chi, vô lượng vô biên 
vị tằng hữu pháp, Phật tất thành tựu, chỉ Xá 
Lợi Phất, bất tu phục thuyết, sở dĩ giả hà, Phật 
thành tựu nhất hy hữu nan giải chi pháp, duy 
Phật dữ cập Phật năng cứu tận chư pháp thật 
tướng, sở vị chư pháp như thị tướng, như thị 
tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như 
thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị 
báo, như thị bổn mạc cứu cánh đẳng.

Giản thuật: 
Vô lượng vô biên vị tằng hữu pháp, Phật tất 

thành tựu, là Quả vị thành tựu vô thượng Bồ đề của 
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chư Phật; Phật sở thành tựu đệ nhất hy hữu nan 
giải chi pháp, tức nói đức Phật vì liễu thông thật 
tướng của các pháp trong thế gian, tu chứng đạo quả 
vô thượng Bồ Đề. Kinh thường ví thật tướng của các 
pháp như dòng nước cuộn trong ngàn con sóng, cuối 
cùng những con sóng đó cũng về với nước, tuy nước 
và sóng có hai tên gọi khác nhau, nhưng bản thể chỉ 
là một đó là nước. Đối với thật tướng của các pháp, 
hàng Nhị Thừa (Thanh Văn & Duyên Giác) không 
biết được, hàng Bồ Tát thấy được nhưng không tỏ 
rõ căn nguyên, chỉ có chư Phật mới tường tận sự 
sanh diệt biến chuyển của các pháp, gọi là đạt đến 
cứu cánh tuyệt đối (Niết Bàn). Người thấy được thật 
tướng chư pháp là người đã thấy được tánh. Kinh 
Đại Bát Niết Bàn viết: Hàng Thanh Văn do không 
thấy Phật tánh nên chỉ đắc đạo quả Thanh Văn; 
hàng Duyên Giác cũng như vậy nên chỉ đắc đạo quả 
Bích Chi Phật; hàng Bồ Tát thấy được nhưng không 
liễu tận nên chỉ chứng đến quả vị Thập Trụ Địa. 

Trong Quyền-Thật nhị trí, đức Phật dùng Thập 
Như Thị làm phương tiện cứu cánh gồm: Như Thị 
Tướng; Như Thị Tánh; Như Thị Thể; Như Thị Lực; 
Như Thị Tác; Như Thị Nhân; Như Thị Duyên; Như 
Thị Quả; Như Thị Báo; Như Thị Bổn Mạc Cứu 
Cánh.

Như, là không một cũng không hai, tùng quyền 
bất biến; Thị, là vô phân biệt, như thật, nên gọi 
“Tùng Thật”, như Tâm Kinh Bát Nhã viết: “sắc bất 
dị không (tùng quyền biến), không bất dị sắc (tùng 
thật biến). Tóm lại, Thập Như Thị chính là nhiếp 
nhập quyền thật (dùng trí tuệ thiện xảo để thấu rõ 
thực tướng của các pháp).

Hay nói cách khác, Như, là lời nói và việc làm 
đều nhất nhất, giữa lý và tánh không khác nhau, sự 
lý viên dung, sự lấy lý làm viên dung, lý lấy sự làm 
chỗ hiển bày, ngoài sự ắt không có lý, ngoài lý ắt 
không có sự, sự mà không lý thì không thành, lý mà 
không sự thì không gọi là lý, như nước với sóng, 
sóng không có nước thì không thể vỗ bờ, nước 
không có sóng thì yên ả tẻ nhạt, do đó nên hiểu 
rằng, sự tướng của các pháp không nằm ngoài 
Tướng, Tánh, Thể và Lực.

Sakya Minh-Quang

Hoa Hồng 
Dâng MẹDâng Mẹ

Mỗi một mùa cây lá rụng vàng
Một lần khóc mẹ đón thu sang
Hoa nở áo ai màu đỏ thắm
Riêng con hoa trắng luống bẽ bàng.
***
Bẽ bàng nhớ mẹ đức cưu mang
Ân nặng bằng non khó nghĩ bàn
Thân đã xuất gia ân chưa đáp
Thẹn lòng khi đến hội Vu Lan.
***
Vu Lan cứu khổ ở ba đàng
Ngục tối bao người mãi khóc than
Giọt nước nhành dương ơn Bồ-tát
Lửa hồng chợt tắt, hóa sen vàng.
***
Sen vàng rộ nở giữa trần gian
Con gặp mẹ xưa khắp nẻo đàng
Mẹ khác màu da và giọng nói
Mẹ vô lượng kiếp suốt thời gian.
***
Thời gian hành đạo chẳng từ nan
Ngục tối thắp lên ánh Đạo Vàng
Hoa trắng hóa hồng, hoa bất diệt
Xin dâng lên mẹ mỗi thu sang.
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Tràng Hạt
Sakya Minh-Quang

T rong Khóa Tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần 
thứ 7 tổ chức tại Chicago từ ngày 20-23 
tháng 07, 2017, có một vị Thượng tọa đánh 
mất một xâu chuỗi trầm hương. Ban tổ 

chức khóa tu đã phát loa thông báo đại chúng nếu 
có ai thấy hay nhặt được, xin cho biết hoặc đem gởi 
lại bàn thư ký cho Thượng tọa. Sau một buổi giảng 
Pháp, lúc đang đi về phòng nghỉ, một Phật tử tưởng 
bút giả đánh mất xâu chuỗi nên đến chào, rồi quan 
tâm hỏi: “Bạch thầy, có phải thầy vừa đánh mất xâu 
chuỗi?” Bút giả mỉm cười bảo: “Thầy đâu có chuỗi 
để mà mất!” Vị Phật tử ngạc nhiên hỏi: “Sao thầy 
tu mà không có chuỗi?” Trả lời: “Thầy tu đâu nhất 
định phải có chuỗi!” Lại nói thêm: “Có chuỗi hay 
không thì can hệ gì đến việc tu?” Thấy vị Phật tử 
này có vẻ nửa hiểu nửa không, nên bút giả liền ứng 
khẩu đọc bốn câu thơ:

Trên cổ không, mà tay cũng không!
Xưa kia ưa thích “cái lòng vòng”
Bây giờ nhận được “một tâm thẳng”
Ba ngàn thế giới thảy đều không!

Vị Phật tử này nghe xong hoan hỷ, khen hay. 
Nhưng bút giả lắc đầu, sợ vị này chấp không, nên 
đọc thêm bốn câu:

Ba ngàn thế giới thảy đều không
Biết chúng sinh ưa “cái lòng vòng”
Phương tiện trang nghiêm vì đại chúng
Công phu chân thực ở trong lòng!

Đọc xong, bút giả cười lớn rồi trở về phòng, 
chuẩn bị cho buổi giảng tiếp theo dành cho tăng ni 
cùng với thầy Ân Giao, một giáo thọ người Mỹ đệ tử 
cố trưởng lão Thích Thiên Ân, một trong những vị 
thầy đã đặt viên đá đầu tiên cho nền móng của ngôi 
nhà Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

Đối với những ai tri âm, những chia sẻ trên đã 
quá đủ, có giải thích thêm cũng chỉ dư thừa như vẽ 
rắn thêm chân. Song đối với những người cần thêm 
phương tiện dẫn nhập, có lẽ sẽ được phần lợi ích từ 
những dài dòng văn tự sau đây.

Lần tràng niệm Phật là phương tiện tu tập truyền 
thống rất quen thuộc với Phật tử theo truyền thống 
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Đại Thừa Đông Á nói chung và Phật tử Việt Nam 
nói riêng. Nhà thơ Chu Mạnh Trinh khi viếng thăm 
phong cảnh chùa Hương đã từng ghi nhận:

Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt, 
Chập chờn mấy lối uốn thang mây.
Chừng giang sơn còn đợi ai đây,
Hay tạo hoá khéo ra tay xếp đặt? 
Lần tràng hạt niệm “Nam-mô Phật”, 
Cửa từ bi công đức biết là bao. 
Càng trông phong cảnh càng yêu!

(Hương Sơn Phong Cảnh Ca)

Có lẽ tác giả đã thấy những cụ bà, cụ ông… 
thành kính hành hương, vừa leo lên dốc núi chùa 
Hương hay leo xuống dốc hang “Nam Thiên Đệ 
Nhất Động”, vừa lần tràng niệm Phật. Tiếng niệm 
Phật hòa quyện cùng tiếng suối reo, tiếng chim 
hót của núi rừng cùng với đoàn người hành hương 
chiêm bái thánh tích đã tạo thành cái đẹp rất riêng 
của Hương Sơn. Đây không chỉ là cái đẹp của sông 
núi hữu tình, mà còn là cái đẹp của lòng từ bi hòa 
quyện cùng phong cảnh thiên nhiên, chuyển biến 
con người và cảnh vật trở thành chánh báo và y báo 
trang nghiêm của tịnh độ nhân gian, ngay trong giờ 
phút hiện tại!

Lại nữa, lần tràng niệm Phật còn là phương 
pháp tu tập có kinh điển y cứ. Trong Kinh Mộc 
Hoạn Tử, đức Phật dạy vua Ba Lưu Ly: “Nếu muốn 
diệt trừ phiền não chướng và báo chướng, nên 
xâu một trăm lẽ tám hạt cây mộc hoạn để thường 
mang theo mình. Khi đi đứng ngồi nằm hằng luôn 
chí tâm, không luận tâm ý có tán loạn hay không 
đều xưng niệm Phật, Pháp, Tăng, rồi lần một hạt 
chuỗi. Lần từng hạt mộc hoạn như vậy, hoặc mười, 
hai mươi, một trăm, một ngàn, cho đến trăm ngàn 
vạn hạt. Nếu có thể lần tràng niệm Tam Bảo đủ hai 
trăm ngàn lần, thân tâm bất loạn, không có quanh 
co dua nịnh thì khi chấm dứt sinh mệnh sẽ sinh về 
cõi trời Diệm Ma thứ ba, cơm áo tự nhiên, thường 
sống an lạc. Nếu lại có thể niệm Tam Bảo được 
một triệu lần sẽ được đoạn trừ một trăm lẽ tám kết 
nghiệp. Đây mới gọi là ngược dòng sinh tử, hướng 
đến niết-bàn, dứt hẳn gốc phiền não, được quả Vô 

thượng.”1 Như vậy, ban đầu lần tràng là để niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mục đích giúp người 
tu nhiếp niệm, khiến thân tâm bất loạn nhằm dứt trừ 
phiền não, nghiệp chướng để hướng đến niết-bàn. 
Sau này, những hành giả tu pháp môn niệm Phật 
của Tịnh Độ hay trì chú theo Mật giáo cũng sử dụng 
tràng hạt để nhiếp niệm. 

Về một ý nghĩa nào đó, lần tràng niệm Phật 
cũng giống như sổ tức niệm Phật, hay mượn việc 
đếm hơi thở hoặc theo dõi hơi thở vào ra để nhiếp 
tâm niệm Phật. Đối với hành giả đã có công phu 
nhất định, hơi thở ra vào chính là tràng hạt tự nhiên 
tốt nhất, vì nó luôn hiện hữu với ta, không sợ bị 
thất lạc! Nhưng với hành giả sơ cơ, vì tràng hạt là 
vật cụ thể, nên giúp người niệm Phật dễ nhiếp tâm 
hơn. Mặt khác, đeo tràng hạt như giữ bên mình một 
pháp khí, luôn nhắc nhở người tu không quên công 
phu tu tập. 

Ngày nay, đối với nhiều người, tràng hạt như một 
món đồ trang sức, dùng để trang nghiêm thân hơn là 
trang nghiêm tâm! Cho nên, họ chú trọng cái đẹp bề 
ngoài và giá trị vật chất của tràng hạt hơn là cái đẹp 
bên trong và giá trị tâm linh. Người viết thường nghe 
nhiều người khoe về xâu chuỗi mình đeo đắt giá hay 
quý hiếm như thế nào. Như vậy, tràng hạt càng đắt 
người đeo càng dễ sinh lòng tham và kiêu mạn! Họ 
lại phải lo lắng gìn giữ và khi mất đi lại càng khổ 
đau phiền não! Đây thực trái ngược với mục đích của 
việc sử dụng tràng hạt! Thực ra, tràng hạt không luận 
quý tiện, chỉ cần chuyên tâm nhiếp niệm, thì mỗi câu 
niệm Phật đều là tâm kim cương vô giá, là hạt giống 
thành Phật chắc thực, gieo vào ruộng tâm màu mỡ tín 
nguyện hạnh của mình!  

Hòa thượng Đổng Tuyên đã kể lại một câu 
chuyện như sau: Một vị Phật tử có xâu chuỗi tràng 
rất quý hiếm, nên cất giữ rất cẩn thận và thỉnh 

• 1 Đại Chánh Tạng, q.17, kinh 786, tr.726, a20-28. 
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thoảng lại đem ra khoe với bạn bè. Một hôm, vị này 
gặp Hòa thượng nên khởi tâm kính mộ, tỏ ý muốn 
dâng cúng xâu chuỗi cho ngài. Hòa thượng đã từ 
chối. Vị Phật tử này ngạc nhiên hỏi vì sao ai cũng 
thích mà ngài lại từ chối? Hòa thượng trả lời: “Cô 
cho xâu chuỗi này là quý, còn tôi cho lòng không 
tham là quý. Nếu tôi tham nhận xâu chuỗi quý của 
cô là tôi đã đánh mất cái quý nhất của mình là lòng 
không tham!” Đây là câu chuyện thực đáng cho 
chúng ta suy gẫm để học hỏi!

Cho nên, tràng hạt là một trong những phương 
tiện giúp người chánh niệm, không quên Phật, 
không quên Pháp và không quên Tăng, mà không 
phải nhất định cần có tràng hạt mới có thể niệm 
Phật, niệm Pháp, và niệm Tăng được. Nói thẳng ra, 
công phu tu hành nằm ở nơi tâm niệm, mà không 
phải ở nơi miệng niệm, huống chi tràng hạt là vật 
bên ngoài? Đây chính là ý mà người viết muốn nói 
qua bốn câu thơ đầu: 

Trên cổ không, mà tay cũng không!
Xưa kia ưa thích “cái lòng vòng”
Bây giờ nhận được “một tâm thẳng”
Ba ngàn thế giới thảy đều không! 

“Cái lòng vòng” ở đây là hình ảnh của “vòng 
chuỗi” mà cũng là chỉ cho những phương tiện vòng 
vo mà mình đã trải qua lúc chưa nhận ra được yếu 
nghĩa của Phật Pháp. Song cũng nhờ những phương 
tiện vòng vo ban đầu này, nên hành giả mới có thể:

Bây giờ nhận được “một tâm thẳng”
Ba ngàn thế giới thảy đều không!

Nói theo Kinh Pháp Hoa, nếu đức Phật không 
phương tiện thiết lập ra ba thừa tùy theo căn cơ sai 
khác, làm sao có thể giúp chúng sinh cuối cùng 
nhận ra “nhất thừa thực tướng”? Nói cách khác, 
tuy bảo tu hành gốc tại tâm, nhưng đối với phần 
lớn chúng sinh, cần hình tướng như tượng Phật, 
kinh sách v.v… mới nhớ đến Phật và Pháp. Cũng 
vậy, nhờ miệng niệm và tay lần chuỗi sẽ giúp nhiều 
người lần lần được thành tựu công phu, bước vào 
cửa ngỏ giải thoát và giác ngộ.

Thuở nhỏ bút giả cũng từng bị thầy bắt học 

thuộc lòng và hành trì những điều mình không hiểu 
được trong truyền thống thiền môn, nhiều lúc nghi 
ngờ thậm chí bất bình vì sự bất cập này. Nhưng nhờ 
việc học thuộc lòng và hành trì, càng lớn khối nghi 
càng vỡ lần, càng thâm nhập kinh tạng người viết 
lại càng tri ân thầy đã khai tâm!

Nếu không có căn bản Phật Pháp và công phu 
huấn luyện trong thiền môn, chỉ đọc hiểu một số 
lý thuyết bát-nhã tánh không, rồi tự cho mình là 
Đại thừa liễu nghĩa hay tối thượng thừa mà bài bác 
người khác là chấp tướng, mắc kẹt ngôn ngữ văn tự 
v.v…, thì chỉ là tăng thượng mạn, dối mình dối đời! 
Cho nên Thiền Sư Từ Thọ dạy người mới xuất gia:

Chớ học người ngu nói thoát không
Thoát không nói được cũng như không!
Trong tối tưởng rằng không ai biết
E rằng khó dấu Mã tướng công!2

“Nói thoát không” chính là nói lý suông bát-
nhã, đồng với hý luận, thậm chí nói một đàng làm 
một nẻo, mà không có sự tu hành chân thực. Người 
như vậy có thể gạt người, gạt đời, nhưng làm sao 
có thể gạt được luật nhân quả? “Mã tướng công” là 
hình ảnh ngục tốt đầu trâu mặt ngựa nơi địa ngục 
theo tín ngưỡng nhân gian, dùng để dụ cho quả báo 
khổ đau nơi địa ngục!

Cho nên, trước khi hoạt dụng được tuệ giác bát-
nhã, thấy tất cả các pháp là không, thì cần phải có 
“một tâm thẳng.”  Như vậy, tu hành mới có được lợi 
ích chân thực. Vậy thế nào gọi là “một tâm thẳng”? 
Thực ra, căn bản của việc tu hành là cần phải chân 
thực ngay thẳng. Trong Kinh Di Giáo, trước lúc 
nhập niết-bàn, đức Phật đã ân cần dặn dò các hàng 
đệ tử: “Này Tỳ-kheo các ông, tâm dua nịnh trái 
Đạo! Cho nên phải giữ tâm luôn chân thực ngay 
thẳng. Nên biết tâm dua nịnh chỉ vì dối gạt người. 
Người đã vào trong đạo đừng dua nịnh như vậy. 
Cho nên các ông phải đoan chánh tâm ý mình, lấy 

2 Thiền Sư Từ Thọ Dạy Tập Sự Xuất Gia (Từ Thọ Thiền 
Sư Huấn Đồng Hành), Sakya Minh Quang dịch. Xem 
Nghi Thức Huân Tu Hằng Ngày.
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tâm ý ngay thẳng làm gốc của tu hành.”3 Kinh Duy-
ma-cật cũng nói: “Tâm ngay thẳng là đạo tràng vì 
không có giả dối.”4 Đạo tràng là nơi thành đạo của 
đức Phật. Cho nên, chính “một tâm thẳng” này là 
chỗ thành đạo của mỗi hành giả! 

Lại nữa, nếu giữ được tâm luôn ngay thẳng này, 
hành giả có thể vượt trên thị phi, thương ghét, ấm 
lạnh của tình đời và đi ngược dòng lợi danh của thế 
tục, đến tận cùng ngọn nguồn của bản giác chân 
tâm:

Nhân tình ấm lạnh lợi với danh
Dở người khinh dễ, giỏi lại ganh
Khốn khó ít ai ra tay đỡ
Công thành lắm kẻ khởi tâm giành!
Chim hết vứt cung: ân bạc thếch

3 Kinh Di Giáo, Sakya Minh-Quang dịch, xem Nghi Thức 
Huân Tu Hằng Ngày.

4 Đại Chánh Tạng q.14, kinh 475, tr.542, c10

Cầu qua rút ván: nghĩa lạnh tanh!
Trượng phu “tâm thẳng”, hề thương ghét
Hỏi lòng không thẹn, mặc ai tranh!

(Sakya Minh-Quang-Nhân Tình)

Lại nữa, tuy tu hành lấy tâm ngay thẳng làm 
cội gốc, lấy trí bát-nhã để dẫn đường, nhưng vì lợi 
ích căn cơ bất đồng, nên hành giả nhiều khi phải 
phương tiện tùy duyên, mượn hình tướng trang 
nghiêm để dẫn dắt chúng sinh. Thực ra, “không” 
trong Phật Pháp là “không thực có” vì duyên khởi 
tánh không, mà không phải là “không có”, phủ định 
thế gian. Cho nên nói “Phật Pháp không hoại thế 
gian pháp” là vậy! Do đó, chỉ cần đừng “chấp thực” 
thì có không đều vô ngại. Các pháp duyên khởi nên 
tánh không và vì tánh không nên duyên khởi, bản 
chất vốn không hai. 

Ba ngàn thế giới thảy đều không
Biết chúng sinh ưa “cái lòng vòng”
Phương tiện trang nghiêm vì đại chúng
Công phu chân thực ở trong lòng! 

Như vậy, chư tôn đức mang tràng hạt là vì đại 
chúng mà không phải vì chính mình. Cho nên, 
nhiều vị thiền đức tu hành lâu năm, đạo cao đức 
trọng mà vẫn cổ đeo tay lần tràng hạt. Đây là các 
ngài vì lòng từ bi, trang nghiêm pháp tướng, khiến 
đại chúng sinh tâm hoan hỷ và làm gương nhắc nhở 
người niệm Phật. Còn công phu của quý ngài nằm ở 
trong lòng mà không phải ở nơi tràng hạt! Đó cũng 
là lý do vì sao Hòa thượng Hư Vân, một đại thiền 
sư nổi tiếng cận đại, vẫn mang chuỗi tràng như hình 
chụp của ngài cho thấy! 

Tóm lại, bút giả đã dài dòng, vẽ rắn thêm chân. 
Kính mong người đọc trước hết không vì người mà 
bỏ lời, kế nữa được ý quên lời, để cùng nhau gột rửa 
thân tâm trong dòng nước pháp thanh tịnh qua lời 
Phật ý tổ trong mùa an cư kiết hạ.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

Viết tại Tu Viện Thiện Tường
Champaign, IL ngày 26 tháng 07, 2017

Sakya Minh-Quang

LỜI PHẬT DẠY

“Greater in battle
than the man who would conquer
a thousand-thousand men,
is he who would conquer
just one - himself.”
- Gautama Buddha

“Chiến thắng vĩ đại nhất
không phải thắng 
hàng ngàn hàng vạn quân,
mà thắng lấy chính mình,
là chiến thắng vĩ đại nhất.”
- Đức Phật
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Xem tiếp trang 41    

BÙI GIÁNG

Phụng Hiến
Con có nghĩ: ắt là phải thế 
Một đôi lần con ghì siết hai tay 
Nàng thơ đẹp của trần gian ứa lệ 
Bảo con rằng: hãy nhớ lấy phút giây 
B.G.

Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu

Cây và cối bầu trời và mặt đất
Đã nhìn tôi dưới sương sớm trăng khuya
Mở buồng phổi đón gió bay bát ngát
Dừng bên sông bến cát buổi chia lìa

Hoàng hôn xuống, bình minh lên nhịp nhịp
Ngàn sao xanh lùi bước trước vừng hồng
Ngày rực rỡ đêm êm đềm kế tiếp
Đón chào tôi chung cười khóc bao lần

Tôi đã gửi hồn tôi biết mấy bận
Cho mây xa cho tơ liễu ở gần
Tôi đã đặt trong bàn tay vạn vật
Quả tim mình nóng hổi những chờ mong

Sông trắng quá bảo lòng tôi mở cửa
Trăng vàng sao giục cánh mộng tung ngần
Gió thổi giậy lùa mơ vào bốn phía
Ba phương trời chung gục khóc đêm giông

Những giòng lệ tuôn mấy lần khắc khoải
Những nụ cười tròn mấy bận hân hoan
Những ngoảnh mặt im lìm trong ái ngại
Những bắt tay xao động với muôn vàn

Những người bạn xem tôi như ruột thịt
Những người em dâng hết dạ cho tôi
Những người bạn xem tôi là cà gật
Những người em không vẹn nghĩa mất rồi

Trần gian hỡi? tôi đã về đây sống
Tôi đã tìm đâu ý nghĩa lầm than
Tôi ngẩng mặt ngó ngàn mây cao rộng
Tôi cúi đầu nhìn mặt đất thấp đen

Tôi chấp thuận trăm lần trong thổn thức
Tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm
Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt
Tôi đui mù cho thỏa dạ yêu em

Tôi tự nguyện sẽ một lần chung thủy
Qua những lần buồn tủi giữa đảo điên
Thân xương máu đã đành là uỷ mị
Thì xin em cùng lên thác xuống ghềnh

Em đứng mũi anh chịu sào có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng
Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn
Hết tâm hồn và hết cả da xương

Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi
Trần gian ôi! cánh bướm cánh chuồn chuồn
Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn

Còn ở lại một ngày còn yêu mãi
Còn một đêm còn thở dưới trăng sao
Thì cánh mộng còn tung lên không ngại
Níu trời xanh tay với kiễng chân cao

Nhưng em hỡi trần gian ôi ta biết
Sẽ rồi ra vĩnh biệt với ngươi thôi
Ta chết lặng bó tay đầu lắc
Đài xiêu ôi xuân sắp rụng mất rồi

Đêm ứa lệ phồng mi hai mắt
Bàn tay ta nhỏ như lá cây khô
Mình hoa rã đầm đìa sương theo móc
Đỡ làm sao những cánh tiếp nhau rơi

Ta gửi lại đây những lời áo não
Những lời yêu thương phụng hiến cho em
Rồi ta gục đầu trên trang giấy hão
Em bảo rằng

– Đừng tuyệt vọng nghe không
Còn trang thơ thắm lại với trời hồng.
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Chuyển Hóa Cuộc Đời
Nguyễn Thế Đăng

The Ushiku Daibutsu, Amitabha, Japan
(Tôn tượng Đại Phật A Di Đà ở Ushiku, Nhật Bản)

Con người luôn luôn bị cái tôi và cái của 
tôi thống trị, do đó đời sống của nó bị giới 
hạn và đè nặng bởi cái tôi và cái của tôi. 
Ngay cả khi muốn giải thoát khỏi sự áp 

bức ấy, thông thường người ta lại làm tăng thêm 
cái tôi và cái của tôi: tôi đang thực hành, tôi đã đọc 
cuốn sách ấy, tôi có một số kinh nghiệm tâm linh 
thế này thế nọ… Người ta thực hành bằng ý thức, 
tức là thức thứ sáu, nhưng ý thức lại chịu sự thống 
trị của thức thứ bảy chấp ngã với bốn thứ ngã kiến, 
ngã ái, ngã si, ngã mạn. Ngoài ra còn bị ô nhiễm 
bởi những tập khí xấu trong thức thứ tám, tạng thức.

Lời than vãn của Đại sư Thân Loan (1173-1263, 
Sáng Tổ Tịnh Độ Chân Tông - Nhật Bản) cũng là 
tâm sự của mỗi chúng ta:

Dù tôi quy y con đường Tịnh Độ
Thật khó có một tâm chân thành
Tự ngã này thì giả dối và không thành thật
Tôi hoàn toàn thiếu một tâm thanh tịnh.
Mỗi chúng ta ở vẻ bề ngoài
Tỏ ra là người thông minh, tốt bụng và vị tha 
Nhưng lớn lao biết bao nhiêu là tham, giận, 

ngoan cố và lừa dối
Chúng ta đầy ắp mọi hình thức hiểm độc và xảo 

quyệt.
Cực kỳ khó khăn để chấm dứt bản chất xấu xa 

của chúng ta 
Tâm thì như một con rắn hay bò cạp độc
Việc làm thiện của chúng ta cũng bị nhiễm độc
Do đó nó được gọi là thực hành giả dối, trống 

rỗng.

Con người rất khó tránh sự tự mình đánh lừa 
mình, rất khó tránh khỏi những cái bẫy do tự mình 
giăng ra. Đại sư Gampopa (1079-1153) nói trong 
Mười Điều Có Thể Lầm Lẫn: “Dục vọng có thể 
được lầm là đức tin. Ái luyến có thể được lầm là 
từ bi. Chỉ một kinh nghiệm thoáng thấy Thực tại 

có thể được lầm là chứng ngộ. Người lừa dối có 
thể được lầm là người đức hạnh. Những hành động 
được thực hiện vì cái tôi có thể được lầm là vì lợi ích 
cho những người khác…”

Sự trói buộc trong cái tôi và long đong theo 
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những hành động mê lầm của nó khiến con người 
lang thang mãi trong sanh tử không có ngày ra. Mà 
con đường trí tuệ thì rất khó khăn, nhất là trong thời 
Mạt Pháp này, vì thấy được năm uẩn đã rất khó, nói 
gì “soi thấy năm uẩn đều không, thoát tất cả khổ 
ách”. Trong hoàn cảnh lưu lạc và bất lực ấy, chúng 
ta nghe thấy tiếng kêu gọi:

“Nếu khi thành Phật, các hàng trời người trong 
vô lượng thế giới của các Đức Phật mười phương, 
nghe danh hiệu tôi mà gieo năm vóc, cúi đầu lễ 
lạy, vui mừng tin ưa tu hạnh Bồ-tát, được chư thiên, 
người đời rất mực kính trọng. Nếu chẳng được như 
thế tôi không nhận Chánh đẳng Chánh giác” (Lời 
nguyện thứ 37). 

Trong 48 lời nguyện có 12 lần nói về việc “nghe 
danh hiệu” mà được giải thoát, trong khi đó “xưng 
danh hiệu” chỉ được nói có một lần ở lời nguyện 
thứ 18.

Nghe danh hiệu là gì? Có phải nghe người khác 
xưng danh hiệu rồi mình nghe chăng? Nghe ở đây 
là nghe chính lời của Phật A-di-đà, nghe lời kêu 
gọi của Ngài trải ra trong 48 lời nguyện của Ngài. 
Trong 48 lời nguyện ấy có đủ trí huệ, đại bi và công 
đức của Phật A-di-đà, và 48 lời nguyện ấy được 
gom vào danh hiệu Phật. Cho nên nghe danh hiệu 
và xưng danh hiệu là đủ để có tâm chí thành, tin ưa 
và nguyện sanh về. Chính ba tâm này có thể tiếp 
xúc với Phật A-di-đà và Tịnh Độ của Ngài. Như 
vậy, nghe danh hiệu và xưng danh hiệu là sự đáp 
ứng trả lời bằng ba tâm lời kêu gọi của Ngài.

Lời kêu gọi ấy thậm chí có trước khi chúng sanh 
chúng ta có mặt nơi trái đất sanh tử này, vì Đức Phật 
A-di-đà đã thành Phật từ 10 đại kiếp trước. Cho nên 
chúng ta nghe danh hiệu không chỉ bằng lỗ tai bên 
ngoài, mà nghe bằng tận đáy lòng mình (thâm tâm), 
bằng tận đáy những kiếp sanh tử khổ đau lạc lõng 
của mình. Chính ở đó chúng ta mới cảm nhận được 
lòng bi vô lượng của Ngài đã bao trùm chúng ta từ 
bao kiếp nay qua 48 lời nguyện và nơi đó chúng ta 
trả lời bằng việc xưng danh hiệu.

Nghe là mở thân tâm mình để đón lấy sự kêu 
gọi của danh hiệu, và với sức mạnh của trí huệ 
và đại bi, danh hiệu kêu gọi ấy đâm xuyên qua tự 
ngã kiên cố không thể phá vỡ với vô số phiền não 

không thể thoát để chuyển hóa chúng thành vàng 
(Lời nguyện thứ 3). Với ba tâm sâu thẳm ấy đáp 
ứng với lời kêu gọi trong 48 lời nguyện, người ta đi 
vào Tâm hay Pháp Thân và Tịnh Độ hay Báo Thân 
của Phật A-di-đà. Tâm Phật hay Pháp Thân cũng là 
Niết-bàn, mục tiêu của sự sanh về Tịnh Độ là đạt 
đến Niết-bàn ở đó.

“Nếu khi thành Phật, các hàng trời người trong 
cõi nước tôi chẳng trụ chánh định tụ và quyết định 
đạt Niết-bàn, tôi không nhận Chánh đẳng Chánh 
giác” (Lời nguyện thứ 11).

Niết-bàn được nói ở đây là Pháp Thân. Và Pháp 
Thân thì chung cho cả chư Phật nên Niết-bàn cũng 
là mục tiêu chung cho tất cả các cõi. Niết-bàn ấy 
Đức Phật Thích Ca đã đạt được ở “đời ác năm trược” 
này và dạy cho con người ở cõi này đạt đến đó. 
Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Phật nói đến năm 
mối đại ác của loài người ở cõi này mà nếu “tiêu 
hoại được năm ác, giữ gìn năm thiện, tạo phước đức, 
vượt khỏi thế gian và chứng nhập Niết-bàn trường 
thọ” như “Như Lai thành Phật và ở cõi này giáo hóa 
chúng sanh”.

Niết-bàn hay Pháp Thân là chung cho mọi cõi 
và mọi con đường Phật Giáo. Cũng theo kinh Quán 
Vô Lượng Thọ Phật thì có những người hồi hướng 
nguyện sanh về nước Cực Lạc, nhưng ở cõi này 
đã hiểu Đệ Nhất Nghĩa (tức Pháp Thân), nghĩa là 
đã chứng một phần Pháp Thân nên khi vãng sanh 
được Phật A-di-đà và hai Đại Bồ-tát trực tiếp đón 
rước. Đây là hai hạng Thượng Phẩm Trung Sanh 
“qua một tiểu kiếp chứng vô sanh pháp nhẫn” và 
Thượng Phẩm Thượng Sanh “chứng liền vô sanh 
pháp nhẫn”.

Như thế nghĩa là có những người nghe và niệm 
danh hiệu Phật ở cõi này đã vào một phần Pháp 
Thân hay Niết-bàn, tức là đã tương ưng với tâm 
Phật A-di-đà (Niết-bàn hay Pháp Thân) và do đó 
tiếp xúc được với cõi Tịnh Độ Báo và Hóa Thân.

Khi danh hiệu Phật với trí huệ và đại bi đâm 
xuyên qua vỏ cứng chắc của cái tôi và những phiền 
não của tôi, người ta tương ưng được với biển trí 
huệ, đại bi và công đức của Phật. Sau đây chúng ta 
trích ra một số bài thơ của những myokonin (Diệu 
Hảo Nhân) của Nhật Bản.
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Phải chăng khi xóa được biên giới của cái tôi 
phân cách với toàn thể cũng tức là xóa được biên 
giới phân cách chúng sanh với Phật:

Không có gì thân thiết như ChaMẹ và Con
Tâm cha-mẹ và tâm con là một Nam-mô A-di-

đà Phật đã thành tâm con.
Tâm cha-mẹ và tâm con 
Giữa đó không có gì ngăn ngại Nam-mô A-di-

đà Phật là cả hai
Lời cha-mẹ “hãy đến” và lời con “thưa vâng”.
Trong tất cả thế giới chỉ có một ChaMẹ, một 

Con 
ChaMẹ và con trong Nam-mô A-di-đà Phật
Trì tụng, niệm Phật đầy ắp niềm vui.
(Saichi)

Xóa bỏ được biên giới của cái tôi thì không gian 
không còn phân cách, và không gian toàn thể ấy 
chứa đầy niềm vui:

Niềm vui của tôi! 
Vượt khỏi tư tưởng biết bao nhiêu! 
Cái tôi và A-di-đà và Nam-mô A-di-đà Phật 
Tuyệt vời biết bao! 
Toàn thể thế giới và sự bao la của không gian 

là A-di- đà Phật! 
Và tôi ở trong đó 
Nam-mô A-di-đà Phật. 
(Saichi)

Có phải xóa bỏ được biên giới của cái tôi và cái 
của tôi cũng là xóa bỏ biên giới của sanh tử và Niết-
bàn, của Ta-bà và Tịnh Độ:

Khủng khiếp biết bao nhiêu! 
Thế giới Ta-bà này 
Là nơi chúng ta không ngừng phạm mọi loại 

nghiệp 
Biết ơn biết bao nhiêu! 
Tất cả cái này được chuyển thành Tịnh Độ - 

không ngừng!
(Saichi)

Khi cái vỏ của cái tôi và cái của tôi tan vỡ, mọi 
sự trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở thành 
sự ban phước của Phật: 

Để hân thưởng thế giới,
Nam-mô A-di-đà Phật 
Thế giới này là thế giới của Phật, 
Nam-mô A-di-đà Phật.
(Saichi)

Khi ấy sanh lão bệnh tử cũng không thể hiện 
hữu ngoài Phật, chỉ có một vị là vị Phật, cho nên 
toàn thể cõi sanh tử đều biểu lộ phép lạ, phép lạ của 
Niết-bàn:

“Bất cứ nơi đâu bạn chết, chỗ đó là Tịnh Độ”.
(Hana)

“Tiếp tục như thế” có phải là tiếp tục sống trong 
tâm Phật: 

“Pháp là để sống mỗi ngày như mỗi ngày. Một 
ngày hạnh phúc, hoan hỷ và tươi mới, một ngày 
được tịnh hóa. Thế thì chớ nghĩ rằng bạn đến thiên 
đường sau khi chết. Chỉ nhận lấy bất kỳ cái gì đến 
với bạn mỗi ngày và tiếp tục như thế. Dù khi nhận 
lấy khổ đau, cách an vui duy nhất là bạn hãy tiếp 
tục như thế”(Hana).

Phải chăng Diệu Hảo Nhân là người thấy mọi 
sự đều diệu hảo, bởi vì người ấy sống trong ánh 
sáng của Phật Vô Lượng Quang mà trong đó “còn 
không có danh từ xấu ác, huống hồ có thật sự xấu 
ác” (kinh A-di-đà):

Thực sự không có cái gì không phải là “Nam-
mô A-di- đà Phật” 

Tôi hạnh phúc biết bao nhiêu vì tất cả điều này.
(Saichi)
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QUÁN NIỆM HƠI THỞ
Thích Viên Thành

Một nhà minh triết 
phương Đông – Đức 
Phật – bảo đừng vội 
tin, đến nếm thử đi 

rồi biết! Đến là thực hành. Nếm 
thử là cảm nhận. Phải tự mình 
thực hành và tự mình cảm nhận. 
Không thể nhờ ai khác. Rồi Ngài 
vạch ra một con đường “thoát 
khổ” cho chúng sanh: “Đây là 
con đường độc nhất dẫn tới thanh 
tịnh cho chúng sanh, diệt trừ khổ 
ưu, thành tựu chánh trí, chứng 
đắc Niết-bàn”…

Có một con đường như vậy 
thật ư? Phật nói chắc là phải có 
rồi. Nói từ hồi bắt đầu dạy những 
bài học đầu tiên cho đến lúc sắp 
nhập Niết-bàn. Nói đi nói lại. Sợ 
người ta quên. Sợ người ta coi 
nhẹ, mải mê chạy theo những 
“hí luận” nọ kia… Đó là thiền 
Tứ niệm xứ (Satipathana), thân-
thọ-tâm-pháp. Rồi hình như thấy 
Tứ niệm xứ hãy còn có vẻ phức 
tạp quá, Ngài giản lược vào Thân 
hành niệm, rồi lại giản lược lần 
nữa cho phổ cập đến tất cả mọi 
người: Anapanasati (còn gọi là 
An-ban thủ ý, Nhập tức niệm + 
Xuất tức niệm) để ai ai cũng có 
thể tiếp thu mà thực hành con 
đường “giải thoát”, bất cứ nơi 
đâu, bất cứ lúc nào.

Câu hỏi đặt ra là tại sao chọn 
hơi thở làm đối tượng thiền? Tại 
sao không chọn một đối tượng 

nào khác? Thực ra, chọn đối 
tượng nào cũng tốt cả, đất nước 
gió lửa… gì cũng tốt cả, nhưng 
chọn hơi thở để thiền thì tốt hơn.

- Thở hữu thức. Hơi thở dễ 
thấy nhất vì nó nằm ngay trước 
mũi mình, ngay trước mắt mình! 
Lúc nào cũng phải thở. Ở đâu 
cũng phải thở. Mỗi phút thở cả 
chục lần nên dễ có cơ hội quán 
sát hơn. Thở lúc mau lúc chậm. 
Lúc ngắn lúc dài. Lúc phì phò lúc 
êm dịu, luôn thay đổi. Khi thở chỉ 
mình mình biết, chỉ mình mình 
hay, chẳng “làm phiền” ai!

- Thở vô thức. Lúc ngủ say 
vẫn thở. Trung khu hô hấp nằm 
ở hành não, cầu não, bên dưới và 
bên ngoài vỏ não. Thở không cần 
ta. Thở ở ngoài ta.

Thở là cầu nối giữa thân với 
tâm. Lúc sợ hãi, thở hổn hển. Lúc 
sảng khoái, thở lâng lâng. Lúc 
mệt, thở đứt hơi, lúc khỏe, thở 
khoan thai. Thở luôn trong thì 
hiện tại, ở đây và bây giờ, không 
có thở của hôm qua hay của ngày 
mai.

Và, đời người thực ra chỉ là… 
một hơi thở! Lúc chào đời hít 
mạnh một hơi vào phổi để rồi khi 
lìa đời, thở hắt ra một cái: trả lại 
những gì mình đã vay mượn tạm!

ĐẾM HƠI THỞ
Hôm nay tất chúng ta cùng 

ngồi. Đầu tiên, hãy nói chuyện 

với những ai mới tập thiền, một 
số sư, một số ni chưa quen; và 
nhất là chúng điệu và cư sĩ. Ai 
ngồi kiết già, bán kiết già được thì 
ngồi, ai không có già nào cả, cũng 
không sao. Trong trường hợp này, 
lựa chọn thế ngồi cho thoải mái, 
lưng phải thật thẳng, giữ đầu và 
cổ tương đối vững vàng, đừng gục 
xuống mà cũng đừng thẳng đuột. 
Tuy nhiên, tốt nhất nên tập ngồi 
kiết già hoặc bán già nếu là còn 
trẻ, trẻ thì dễ tập, dễ uốn! Hôm 
nay tất chúng ta cùng ngồi.

Xong chưa? Rồi à! Bây giờ 
chúng ta chỉ ngồi và đếm hơi thở 
thôi. Đúng, chỉ ngồi và đếm hơi 
thở hít vô, hơi thở ra thôi. Đơn 
giản vậy. Đếm hơi thở có từ thời 
Đức Phật, ngài dạy trong kinh Tứ 
Niệm Xứ khi nói về hít vô, thở 
ra. Tiếng Pāḷi là Ānāpānasati. 
Ānāpāna là hơi thở vô, hơi 
thở ra. Sati là niệm. Nói gọn là 
niệm hơi thở vô ra. Nhóm chữ 
Ānāpānasati này được người Hoa 
dịch là An Ban Thủ Ý. An Ban là 
hơi thở vô ra. Thủ Ý là nắm giữ 
cái ý, nhiếp tâm hay định tâm. 
Có nghĩa là nhiếp tâm hay định 
tâm nơi hơi thở vào ra. Có một 
quyển kinh nói về An Ban Thủ 
Ý do An Thế Cao dịch và thiền 
sư Khương Tăng Hội đề tựa, xuất 
hiện vào khoảng đầu thế kỷ thứ 3 
TL. Ở trong quyển kinh này, ngài 
Khương Tăng Hội giới thiệu cách 
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tu niệm hơi thở qua 6 giai đoạn 
mà ngài gọi là Lục Diệu Môn:

SỔ TỨC, TÙY TỨC, CHỈ, QUÁN, 
HOÀN, TỊNH

Sổ là đếm, Tức là hơi thở. Sổ 
Tức là đếm hơi thở. Tùy là theo 
dõi, theo khít, luôn áp sát theo, 
nương theo; Tùy Tức là theo dõi, 
nương theo hơi thở. Chỉ là dừng 
lắng, là Định. Quán là Tuệ. 
Hoàn là cách gọi khác của Đạo. 
Và Tịnh là cách gọi khác của 
Quả.

Rõ ràng cái cửa đầu tiên là 
phải đếm hơi thở để trú tâm nơi 
hơi thở.

Khi hơi thở hít vô rồi thở ra, 
đếm 1.

Hơi thở hít vô, thở ra, đếm 2...
Đếm cho đến 10.
Đếm 10 xong trở lại đếm 9, 8 

cho đến 1.
Cứ trở tới, trở lui con số 1 cho 

đến 10 ấy.
Đừng xem thường, hãy chú 

tâm liên tục mà đếm, nó dễ quên 
lắm đấy. Có người vừa mới đếm 
3, 4 hơi thở là cái tâm đã chạy đi 
đâu mất tiêu! Đếm đúng và nhớ 
số đếm liên tục, đừng quên. Khó 
lắm đấy, đừng xem thường. Lưu 
ý, là đếm theo “hơi thở thực”, chứ 
không phải đếm theo “quán tính”. 
Đếm theo hơi thở thực là khi đếm, 
cái tâm nó gắn khít với hơi thở. 
Đếm theo quán tính là đếm một 
cách máy móc, đếm theo tưởng 
của mình chứ không liên hệ gì 
với hơi thở thực cả. Hai cách hoàn 
toàn khác nhau đấy! Đếm theo 
hơi thở thực mới đúng. Nhớ là khi 
quên chỗ nào, lầm lộn chỗ nào 
thì phải trở lại từ đầu. Mục đích 

của đếm hơi thở là cột tâm vào số 
đếm, vào hơi thở ấy để cho tâm 
khỏi chạy nhảy lung tung.

Cứ đếm đến 10, trở ngược lại 
1, rồi lại đếm đến 10 hoài như vậy 
cho đến lúc thấy rõ ràng mình 
không còn quên số đếm thì tâm 
đã bắt đầu an trú. Vậy là chúng 
ta đã thành công trong giai đoạn 
một, nghĩa là đã bước qua Sổ Tức 
Môn để bắt đầu đi vào Tùy Tức 
Môn.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng 
nhau đếm số hơi thở, 45 phút 
thôi. (tùy ý)

THEO DÕI HƠI THỞ
Hiện tại, trong hội chúng có 

người đếm số, có người theo dõi 
hơi thở. Tức là có người đang Sổ 
Tức Môn, có người đang Tùy Tức 
Môn, nói theo An Ban Thủ Ý. 
Sổ Tức thì nói nhiều rồi, bây giờ 
sang Tùy Tức.

Tùy Tức, theo dõi hơi thở, 
nương theo hơi thở cũng không dễ 
dàng gì! Ở đây có 2 bệnh chính. 
Người nhiều hôn trầm, thụy miên 
thì nương theo hơi thở một hồi 
rồi quên, rơi vào dã dượi, buồn 
ngủ khi khí trệ xuống đan điền. 
Người nhiều trạo cử, phóng tâm 
thì khi hơi thở ra đầu chót mũi thì 
nó phóng đi mất, chẳng biết tăm 
dạng hành tung, do khí thượng 
thăng. Nên nhớ là nó luôn chạy đi 
khi hơi thở ra. Nó không bao giờ 
phóng đi khi hít vô! Vậy thì để ý, 
chăm chú khi thở ra, nhất là giai 
đoạn chuẩn bị hít vô. Thời gian 
từ khi thở ra và chuẩn bị hít vô là 
thời gian mà tâm hay bị phóng, 
lưu ý như vậy.

Quên hay phóng tâm thì tìm 

cách cột nó lại. Hãy chú ý tướng 
hơi thở chạy vô chạy ra, từ mũi 
xuống đan điền và từ đan điền ra 
chót mũi. Để tâm liên tục hai chỗ 
đan điền và chót mũi. Vậy là cột 
2 chỗ.

Nếu cột 2 chỗ mà nó vẫn chạy 
mất thì cột 3 chỗ. Trong Thanh 
Tịnh Đạo có đề cập đến cột 3 chỗ 
như cột bó củi. Bó củi mà cột 2 
chỗ thì lỏng lẻo, phải cột 3 chỗ nó 
mới chặt. Cũng vậy, không những 
cột nơi đan điền (để tâm khi hơi 
thở xuống đó), cột nơi mũi (chú 
tâm khi hơi thở ra đến chót mũi) 
mà còn cột ở giữa, là nơi chỗ 
ngực nữa.

Tuy nhiên, mọi người hãy tùy 
nghi tìm cách riêng cho mình. Vì 
trong Thanh Tịnh Đạo còn đưa 
thêm ví dụ: Như người cưa cây, 
lưỡi cưa từ bên này sang bên kia 
thân cây, hơi đâu mà theo dõi cả 
3 nơi, chỉ cần chú tâm vào một 
điểm là đủ quán xuyến hết rồi! 
Cho nên có người chỉ cần chú ý 
đến chót mũi, vì dù vô, dù ra, hơi 
thở cũng phải đi qua đấy!

Hơi thở vào ra nó tế vi quá, 
có người khó thấy, khó theo dõi. 
Vậy là chư vị thiền sư bèn nghĩ 
cách khác, vận dụng nó, sáng 
tạo nó sao cho việc theo dõi hơi 
thở có hiệu quả. Vì cần theo theo 
dõi hơi thở có hiệu quả thì những 
thiền chi sẽ phát sanh ngay. Và 
nếu thiền chi tuần tự phát sanh thì 
nó sẽ tự động đối trị với những 
chướng ngại.

Thiền sư Mahāsi Sayadow 
vận dụng phồng, xẹp. Khi hít vô, 
bụng phồng ra, ghi nhận phồng. 
Khi thở ra, bụng lép lại, ghi nhận 
xẹp. Phồng xẹp của cái bụng thì 
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dễ thấy hơn hơi thở. Thế mà có 
người vẫn quên, không ghi nhận 
được. Thế là thiền sư dạy rằng, 
khi bụng phồng lên thì lấy cái tay 
mà ghi nhận phồng, khi bụng xẹp 
xuống thì lấy cái tay mà ghi nhận 
xẹp. Thật không có gì rõ ràng, dễ 
dàng và cụ thể hơn như vậy nữa. 
Thế những vẫn có người than là 
quên mất, không nhớ được, không 
ghi nhận được. Nên ngài thiền sư 
Mahāsi vận dụng thêm nữa.

Ngài đưa thêm 2 chỗ, ngồi và 
đụng. Ngồi là ghi nhận, để tâm 
nơi chỗ mình ngồi. Đụng là ghi 
nhận, để tâm nơi chỗ mình đụng 
tọa cụ. Vậy là có 4 chỗ: Ngồi, 
đụng, phồng, xẹp! 4 chỗ là chắc 
ăn phải không, cái tâm nó chạy đi 
đâu được!

Nói tóm lại, mọi người hãy 
tự vận dụng đi, và tự bản thân 
mỗi người sẽ thực nghiệm, chứng 
nghiệm điều ấy.

- Nếu Tùy Tức mà tâm không 
cột được, không an trú được thì 
đừng nói chuyện Thiền Định hay 
Thiền Tuệ.

- Nếu Tùy Tức mà cột tâm 
được, an trú được thì thiền chi sẽ 
phát sanh; và ta sẽ dễ dàng bước 
qua những thiền chi khác.

Nói theo 10 bức tranh chăn 
trâu là con trâu hoang dã đã chịu 
phép rồi đó!

Giai đoạn này, chúc chư hành 
giả thành công.

Giữ tâm niệm vào hơi thở: đó 
là chánh niệm. Nhận biết hơi thở 
vào và ra: đó là tỉnh giác. Hãy giữ 
hai phương diện này của tâm với 
nhau. Nếu bạn muốn, bạn có thể 
sử dụng một chữ thiền để củng 
cố chánh niệm. Hãy thử với chữ 
“Buddho” – có nghĩa là “tỉnh 

thức.” Hãy nghĩ tới chữ “bud” với 
hơi thở vào, và chữ “dho” với hơi 
thở ra.

Hãy ngấm vào cảm thọ về 
hơi thở. Nói một cách tổng quát, 
hơi thở càng dịu dàng, càng tốt. 
Hãy niệm về hơi thở, không chỉ 
là không khí vào và ra nơi buồng 
phổi, nhưng là toàn thể dòng chảy 
năng lực vào toàn thân với mỗi 
hơi thở vào-và-ra. Hãy cảm thọ 
những độ tinh tế của dòng chảy 
năng lực. Bạn có thể thấy rằng 
thân bạn biến đổi, sau một thời 
gian. Một nhịp điệu hay một mức 
độ tinh tế [hơi thở] có thể làm 
bạn cảm thấy phù hợp một thời 
gian, và rồi cách khác sẽ làm bạn 
thấy thỏa mái hơn. Hãy học cách 
lắng nghe và đáp ứng với những 
gì cơ thể của bạn phản ứng hiện 
nay. Năng lực hơi thở nào, thân 
bạn cần? Làm sao bạn có thể 
cung cấp cho nhu cầu đó? Nếu 
bạn cảm thấy mệt, hãy cố gắng 
thở trong một cách làm sung mãn 
năng lượng cho thân của bạn. 
Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, 
hãy thở trong một cách thư giãn 
nhẹ nhàng.

Nếu tâm của bạn lang thang 
chệch hướng, hãy dịu dàng mang 
lại. Nếu tâm lang thang 10 lần, 
100 lần, hãy mang tâm lại 10 lần, 
100 lần. Đừng bỏ cuộc. Phẩm 
chất này gọi là tinh tấn. Nói cách 
khác, ngay khi bạn nhận ra tâm 
chạy chệch ra, bạn hãy mang tâm 
trở lại. Bạn không tốn thời gian 
chệch hướng ngửi hoa, ngó bầu 
trời, hay nghe chim hót. Bạn có 
việc phải làm: học cách làm sao 
để thở thoải mái, làm sao để tâm 
an ổn thiện lành ở giây phút hiện 
tại.

Khi hơi thở khởi đầu cảm 
thấy thoải mái, bạn có thể bắt 
đầu thăm dò nó ở những nơi khác 
trong thân. Nếu bạn giữ hơi thở 
thoải mái trong một khu vực hẹp, 
bạn có thể dễ ngủ gục. Do vậy, 
một cách ý thức, hãy mở rộng sự 
nhận biết của bạn.

Một nơi tốt để tập trung đầu 
tiên là quanh rún. Hãy hướng tâm 
về quanh rún: nơi nào bây giờ 
vậy? Rồi ghi nhận: nơi này cảm 
thọ ra sao khi bạn thở vào? Nơi 
này cảm thọ ra sao khi bạn thở 
ra? Hãy quan sát nó trong vài hơi 
thở, và hãy ghi nhận xem có bất 
kỳ cảm giác căng thẳng nào trong 
phần đó của thân, hoặc là với hơi 
thở vào hay với hơi thở ra. Nó 
căng thẳng lên khi bạn thở vào? 
Bạn có tiếp tục giữ căng thẳng 
đó khi thở ra? Bạn có dùng sức 
nhiều quá khi thở ra? Nếu bạn tự 
thấy vướng vào như vừa kể, hãy 
thư giãn thoải mái nhé. Hãy nghĩ 
rằng căng thẳng đó tan biến trong 
cảm thọ về hơi thở vào, trong cảm 
thọ về hơi thở ra. Nếu bạn muốn, 
bạn có thể nghĩ về năng lượng hơi 
thở chảy vào thân, ngay ở rún, 
làm tan bất kỳ căng thẳng nào 
bạn có thể cảm thấy nơi đó…

Rồi hướng tâm niệm về bên 
phải -- tới góc phải, dưới bụng 
của bạn – và hãy theo dõi cùng 
3 bước nơi đó: 1) hãy dùng tâm 
định vị phần tổng quát đó trên 
thân; 2) hãy ghi nhận xem nơi đó 
cảm thọ ra sao khi bạn thở vào, 
cảm thọ ra sao khi bạn thở ra; và 
3) nếu bạn cảm thấy bất kỳ căng 
thẳng nào trong hơi thở, hãy để 
nó thư giãn thoải mái… Bây giờ, 
hãy hướng tâm niệm về phía bên 
trái, tới góc trái, phía dưới bụng, 
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và hãy làm cùng 3 bước trên nơi 
đó.

Bây giờ hãy hướng tâm tới chỗ 
chấn thủy (còn gọi là chớn thủy, 
trên rún khoảng hơn tấc, chỗ lõm 
giữa xương lồng ngực)… và rồi 
sang bên phải, tới be sườn phải… 
tới be sườn trái… tới giữa ngực… 
Sau một chặp, hướng tâm tới dưới 
cuống họng… và rồi tới giữa đầu. 
Hãy rất cẩn trọng với năng lực 
hơi thở trong đầu. Hãy nghĩ về 
nó rất dịu dàng trôi vào, không 
chỉ xuyên qua lỗ mũi nhưng cũng 
xuyên qua 2 mắt, 2 tai, hơi xuống 
từ đỉnh đầu, hơi vào từ phía sau 
cổ, rất dịu dàng hơi xuyên qua và 
làm thư giãn bất kỳ căng thẳng 
nào bạn có thể cảm thấy, thí dụ, 
quanh xương hàm, phía sau cổ, 
quanh hai mắt, hay quanh khuôn 
mặt…

Từ đó, bạn có thể chú tâm dần 
dần xuống lưng, hơi ra các cẳng 
chân, tới đầu các ngón chân, tới 
khoảng trống giữa các ngón chân. 
Như trước đó, hãy tập trung vào 
một phần cụ thể của thân, hãy 
ghi nhận xem nói cảm thọ ra sao 
với hơi thở vào và hơi thở ra, hãy 
thư giãn bất kỳ cảm thọ nào căng 
thẳng bạn có thể cảm thấy nơi đó, 
để năng lực hơi thở có trôi chảy 
thông suốt hơn, và rồi tiếp tục 
cho tới khi bạn tới đầu các ngón 
chân. Rồi lập lại tiến trình, khởi 
sự nơi phía sau cổ và đi xuống 
hai vai, xuyên qua các cánh tay, 
xuyên qua các cổ tay và trôi ra 
xuyên qua các ngón tay của bạn. 
Bạn có thể lập lại việc quán thân 
như thế nhiều lần tùy ý, cho tới 
khi tâm bạn cảm thấy sẵn sàng 
trụ lại.

Rồi, hãy chú tâm trở lại, vào 
bất kỳ điểm nào trên thân, nơi 
thấy tự nhiên nhất để trụ và đặt 
tâm vào giữa. Hãy đơn giản để 
sự chú tâm của bạn an nghỉ nơi 
đó, hòa nhập với hơi thở. Cùng 
lúc, hãy để tâm nhận biết của bạn 
trải rộng ra để nó ngập tràn toàn 
thân, như ánh sáng của một ngọn 
nến giữa phòng: lửa nến ở một 
điểm, nhưng ánh sáng tỏa ra đầy 
phòng. Hãy tinh tế duy trì cảm 
nhận ý thức mở rộng đó. Bạn sẽ 
thấy rằng nó có khuynh hướng co 
cụm lại, như một bong bóng có 
một lỗ nhỏ, do vậy hãy giữ tầm ý 
thức trải rộng ra, nghĩ rằng “toàn 
thân, toàn thân, hơi thở trong 
toàn thân, từ đỉnh đầu xuống tới 
các đầu ngón chân.” Hãy nghĩ về 
năng lực hơi thở vào và ra thân 
bạn, xuyên qua tất cả các kẽ chân 
lông trên da. Hãy giữ tâm ý này 
mở rộng, an định càng lâu càng 
tốt. Không có gì khác mà bạn 
phải nghĩ tới bây giờ, không nơi 
nào khác để đi, không chuyện gì 
khác để làm. Hãy giữ tâm với ý 
thức an định và mở rộng về hiện 
tại bây giờ…

Khi tới giờ rời khóa thiền, 
hãy tự nhắc bạn rằng có một kỹ 
năng để rời. Nói cách khác, bạn 
chớ hấp tấp xuất thiền. Sư Ajaan 
Fuang, một lần nói rằng khi hầu 
hết người ta ngồi thiền, như thể 
họ trèo lên một chiếc thang tới 
tầng thứ nhì tòa nhà: trèo từng 
bước, từng bậc, từ từ lên thang. 
Nhưng khi họ tới tầng thứ nhì, họ 
nhảy ra ngay cửa sổ. Bạn đừng 
làm thế. Hãy nghĩ rằng bạn đã 
qua nhiều nỗ lực để tâm an định. 
Đừng quăng bỏ nó.

Bước đầu tiên khi xuất thiền 
là hướng niệm thiện lành một lần 
nữa tới tất cả những người quanh 
bạn. Rồi, trước khi bạn mở mắt, 
hãy tự nhắc rằng ngay cả khi bạn 
sắp mở mắt ra, bạn vẫn muốn chú 
tâm an định nơi thân, nơi hơi thở. 
Hãy cố gắng duy trì sự chú tâm 
đó càng lâu khi bạn có thể, khi 
bạn đứng dậy, đi bộ, nói năng, 
lắng nghe, hay làm bất cứ gì.

Nói cách khác, kỹ năng xuất 
thiền nằm ở chỗ học cách đừng rời 
bỏ nó, bất kể là bạn có thể sẽ làm 
bất cứ gì. Hãy hành động từ cảm 
giác tâm an định. Nếu bạn có thể 
giữ tâm an định trong cách này, 
bạn sẽ có một tiêu chuẩn mà theo 
đó bạn có thể đo lường chuyển 
động của nó, phản ứng của nó đối 
với các sự kiện xảy ra quanh nó 
và trong nó. Chỉ khi bạn có một 
an định vững vàng như thế này, 
bạn mới có thể nhìn thấu suốt vào 
chuyển động của tâm.

Thư giãn và thảnh thơi, được 
hiểu về giá trị của thiền và cùng 
thực hành thiền, cùng thực tập 
nương tựa nơi Tam Bảo và thiền 
hát, cùng thiền trà, thiền ăn bánh. 

Tất cả cùng hiểu và thực hành 
phép quán niệm hơi thở, tập duy 
trì chánh niệm, cùng nhớ và thực 
hành thiền trong công việc mỗi 
ngày, cùng gieo trồng hạnh phúc 
và an vui.
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 Vai Trò Hoằng Pháp Trong Thời Đại Mới
Thích Quảng Long

Đạo Phật là suối nguồn theo 
dòng chảy từ hơn 2.000 
năm trước, từ khi Đức 

Phật thành đạo cho đến ngày nay. 
Để giáo pháp của Đạo Phật đi vào 
cuộc đời phù hợp và thích ứng với 
mỗi thời đại thì người hoằng pháp 
phải nắm vững nguyên tắc “khế 
lý khế cơ” của Đạo Phật. Muốn 
nắm vững nguyên tắc ấy trong 
bối cảnh hiện tại, chúng ta thử 
hình dung những gợi ý sau đây:

a) Đối với ngành tâm lý học, 
người hoằng pháp phải trang bị 
cho mình kiến thức thật vững 
chãi, chí ít là tốt nghiệp cử nhân, 
cao học hoặc tiến sĩ thuộc ngành 
chuyên môn hoặc Phật Học. Cụ 
thể là chúng ta đi vào những đại 
học để dạy về ngành tâm lý học 
Phật Giáo. Khi đề tài giảng dạy 
gần gũi và thực tế trong đời sống 
hàng ngày thì chúng ta gieo mầm 
chủng tử Phật Pháp vào thế hệ trẻ. 
Nhận định vấn đề một cách khoa 
học và chánh kiến thì những người 
trẻ sẽ thực hành ngay trong đời 
sống hàng ngày. Sống đời sống 
Phật ngay trong đời sống bình 
thường thì đó là một trong những 
cách hoằng pháp của chúng ta. 
Chẳng hạn những bạn trẻ bị áp 
lực trong việc học hành và công 
việc thường dẫn đến những bế 
tắc nếu không có người chia sẻ 
thì dẫn đến trầm cảm và thất bại 
trong việc học hành của mình. Vì 
thế hoằng pháp viên có thể tháo 

gỡ những gút mắc này cho các em 
trong giáo dục học đường.

b) Với tinh thần mang giáo 
lý Đạo Phật đi vào cuộc đời, 
làm vơi đi những đau khổ phiền 
não của tha nhân. Người hoằng 
pháp phải trang bị cho mình nội 
lực mạnh mẽ thông qua sự tu tập 
hành trì tinh tấn. Thông điệp từ 
bi hỷ xả của Đạo Phật không chỉ 
đóng khung trong phạm vi tự viện 
mà người hoằng pháp cần đi vào 
những viện dưỡng lão, nursing 
home, nơi ấy các cụ cao niên rất 
thiếu thốn về phương diện tinh 
thần và đời sống tâm linh. Bài 
pháp thoại sẽ vô cùng hiệu quả 
và đúng lúc, đúng đối tượng; đó 
là chúng ta đã đem phương thuốc 
của Đạo Phật làm tặng phẩm cho 
cuộc đời.

c) Bệnh viện là nơi những 
người đang bị đau gồm có hai: 
về mặt cơ thể vật lý đã có bác 
sĩ chuyên môn. Về phương diện 
tinh thần thì bệnh nhân chắc chắn 
thiếu thốn. Vì vậy người hoằng 
pháp nên thao thức tìm ra những 
bài pháp thoại ngắn manh tính trị 
liệu để bệnh nhân có thêm năng 
lượng, niềm tin. Hiện nay, những 
ngành học Chaplain còn gọi là 
Tuyên Úy tôn giáo do các trường 
đại học Mỹ đào tạo rất thiết thực 
và ứng dụng trong lãnh vực hoằng 
pháp vào thời đại mới này có thể 
nói mang tính rất thực tế.

d) Đạo Phật đi vào cuộc đời 

là tôn chỉ của Đức Phật đã từng 
hướng dẫn cho các Thầy Tỳ 
Kheo:

“Này các Thầy, khi đi hoằng 
pháp, các Thầy nên đi mỗi người 
một hướng để lợi lạc chúng 
sanh”.

Qua lời dạy của Bậc Thầy cao 
cả thì người hoằng pháp đâu ngại 
ngùng gì mà không đi vào nhà tù 
để hiến tặng những món quà tinh 
thần cho những người đã từng sai 
lầm. Do đó, bài pháp thoại được 
nói trong hoàn cảnh này quả thật 
mang ý nghĩa trân quý kết hợp 
với những món quà về vật chất 
do hội từ thiện hiến tặng. Trong 
Phật Giáo Đại Thừa, Ngài Địa 
Tạng là hình ảnh thiết thực để 
cứu chúng sanh nơi cõi u minh. 
Người hoằng pháp không từ chối 
nơi nào, khi đi hoằng pháp noi 
theo gương của Ngài Phú Lâu 
Na. Nơi nào đạo pháp cần thì đi, 
không sợ gian nan, không ngại 
gian khó.

Tòm lại, với bốn lãnh vực 
vừa trình bày trên để người 
hoằng pháp có một khái niệm với 
ý nghĩa vai trò hoằng pháp trong 
thời đại mới hiện nay. Hoằng 
pháp có thích ứng và phù hợp 
trong bối cảnh xã hội hiện đại 
hay không? Thiết nghĩ rằng: là 
người con Phật, chúng ta sống 
và noi theo gương hạnh của Chư 
Phật, Chư Bồ Tát và các bậc tiền 

Xem tiếp trang 114
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Xem tiếp trang 114

CỐT TỦY GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
Thích Nhuận Hải

Kính thưa toàn thể Hội Chúng
Khi nói đến giáo dục 

Phật Giáo, tất cả chúng ta 
đều biết rằng giáo dục ở đây được 
bắt nguồn từ những giáo huấn của 
Đức Phật. Đây là một nền giáo 
dục nhân bản giúp cho con người 
hoàn thiện chính mình và giúp 
cho mọi người có một đời sống 
cân bằng, an lạc và hạnh phúc 
thật sự. Con đường hoằng pháp 
của Đức Thế Tôn suốt 49 năm 
hoằng hóa không làm gì khác hơn 
là đem giáo pháp do mình chứng 
ngộ để hóa độ chúng sanh. Đem 
lại thương yêu, hòa bình, tỉnh 
thức cho nhân loại chúng sanh.

Vậy nội dung cốt yếu giáo 
dục mà Đức Phật đã dạy là gì?

Thưa quý vị
Bàn bạc trong nhiều kinh 

điển mà Đức Phật đã giảng dạy: 
Tam Vô Lậu Học - Giới, Định, 
Tuệ được xem là cốt lõi trong nền 
giáo dục của Phật Giáo từ xưa cho 
đến ngày nay. Giới, Định và Tuệ 
được xem là kim chỉ nam đưa đến 
một đời sống an lạc giải thoát cho 
tất cả chúng ta.

1. Giáo dục về Giới Luật
Kinh Tương Ưng Bộ 2 

Chương 9, Phật dạy:
“Này các Tỳ Kheo. Hãy 

phòng hộ thân, phòng hộ lời nói, 
phòng hộ tâm. An trú chánh niệm, 
chế ngự các căn là điều cần phải 
học tập, là điều cần phải thực 
hiện”.

Do vậy, giáo dục căn bản và 
trước tiên mà Đức Phật dạy chúng 
ta để hoàn thành nhân cách một 
con người đạo đức, đó là luôn 
giữ gìn phòng hộ ba nghiệp luôn 
được thanh tịnh và hành trì các 
giới luật căn bản mà mình được 
lãnh thọ tu tập thì chắc chắn đời 
sống của chúng ta sẽ được bảo hộ 
an lạc. Kinh Bảo Anh Lạc, Phật 
dạy:

“Giới là chiếc bè đưa người 
qua biển khổ, là ngọc anh lạc để 
trang nghiêm Pháp Thân”.

2. Giáo dục Thiền Định
Phật Giáo đã và đang đi vào 

xã hội Tây Phương hiện nay càng 
ngày càng rộng lớn, nhưng con 
đường Đạo Phật đến với người 
Âu Mỹ không phải là con đường 
của đức tin hay tín ngưỡng mà 
chính là con đường Thiền Định 
của Phật Giáo, là chìa khóa mở ra 
nguồn Tuệ Giác thâm sâu do Đức 
Phật để lại. Tương Ưng Bộ Kinh 
6, Đức Phật dạy:

“Này các Tỳ Kheo. Hãy quán 
thân trên thân, quán thọ trên cảm 
thọ, quán tâm trên tâm và quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh 
giác nhiếp phục tham ưu ở đời”.

Cụ thể hơn, Kinh Pháp Cú, 
Đức Phật dạy:

Không làm các việc ác
Siêng làm các việc lành
Giữ tâm ý trong sạch
Ấy là lời Phật dạy.

Như vậy cốt lõi Thiền Định 
của Phật Giáo chính là thanh tịnh 
thân, khẩu, ý – để làm cho thân 
tâm trở nên định tỉnh, an lạc, tỉnh 
giác và sáng suốt để có khả năng 
phá vỡ mê mờ vọng tưởng điên 
đảo, để có được sự thấy biết như 
thật mà kinh gọi là Như Thật Tri 
Kiến.

3. Giáo dục Trí Tuệ
Nếu như mọi khổ đau hệ lụy 

trong cuộc đời đều bắt nguồn từ 
si mê thì Trí Tuệ hay còn gọi là 
Tuệ Giác được xem là chìa khóa 
mở ra chân trời hạnh phúc tươi 
sáng cho mọi loài hữu tình. Kinh 
Tương Ưng Bộ 2, phẩm Sala, 
Đức Phật dạy:

“Này các Tỳ Kheo, ví như 
trong các loài cầm thú, sư tử là 
loài thú được xem là tối thượng 
về sức mạnh. Cũng vậy, này các 
Tỳ Kheo, trong các pháp thuộc 
phần giác ngộ. Tuệ được xem là 
tối thượng”. 

Do vậy, có thể nói rằng Tuệ 
được xem là cốt lõi. Tu tập để có 
được Tuệ Giác để thoát khỏi si 
mê sanh tử luân hồi chính là mục 
đích tối thượng của Trí Tuệ trong 
Đạo Phật.

Thưa Đại Chúng
Hẳn nhiên trong kho tàng 

kinh điển mà Đức Phật để lại chắc 
chắn còn nhiều phương pháp giáo 
dục đặc thù và quý báu khác mà 
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Viên Lý

Điếu Văn Vu Lan

Chiều thu lạnh hồn thu tê tái
Gió thu buồn oằn oại lá rơi
Thương ai chết đắm ngoài khơi
Hải trình tỵ nạn một đời tang thương
Nay tế độ nén hương cầu nguyện
Dâng lời kinh bạt tiến chân linh
Ôi thôi!
Thương thay phận chúng sinh
Một phen thọ báo cụ kinh mấy lần
Có những kẻ hồng trần nhi nữ
Khách má đào gìn giữ trung trinh
Cắn răng nuốt hận làm thinh
Mặc cho hải tặc hãm mình thảm thê
Thương phận liễu câu thề chửa trọn
Lòng nguyện lòng son sắt thủy chung

Ôi thôi!
Bể đông sóng vỗ chập trùng
Một đi đòi đoạn – hãi hùng biệt ly
Nào những kẻ nam nhi hào kiệt
Vì giang sơn giã biệt thê nhi
Những mong bia tạc sử ghi
Ngờ đâu phút chốc tử thi không mồ
Có những kẻ quan hoài bách bộ
Vượt biên thùy tân khổ gian nan
Tự do nào thấy huy hoàng
Rừng sâu hiu quạnh lá vàng chôn thân
Có những kẻ vì dân dựng nước
Chí kiêu hùng sau trước trung kiên
Bảy lăm đất nước ngửa nghiêng
Tập trung cải tạo nơi miền lam sơn
Với cuộc sống căm hờn tủi nhục
Ngày qua ngày hì hục lao công

Ôi thôi!
Gian lao, rét lạnh, đói lòng
Mồ hoang một nấm, ôi xong một đời
Biết bao kẻ tiền trình diệu vợi
Lộ mang mang bá lợi mịt mù
Tội tình chi phải làm phu
Thành dân nô lệ ngục tù quanh năm?
Bá Lợi Á căm căm giá buốt
Phận ốm đau cháo thuốc toàn không
Ôi thôi!
Ngàn năm rạng giống tiên rồng
Heo may cỏ cháy đồng mông lạnh lùng
Có những kẻ anh hùng dũng sĩ
Lập đại nguyền nối chí ông cha
Mặc cho bão táp phong ba
Quyết tâm giải phóng sơn hà cứu nguy
Lòng đã thế tiếc gì mạng sống
Đem máu xương gìn giữ non sông

Ôi thôi!
Thềm hoang sương lạnh khói xông
Tấm thân giả ảo phòng không ngậm ngùi
Có những kẻ sóng vùi gió dập
Phận lênh đênh tràn ngập tai ương
Thương thay!
Ác vàng thỏ bạc vương vương
Bóng quan âm thoáng hồn hương vật vờ
Có những kẻ trần duyên nặng nợ
Phải tái sanh nhằm thuở điêu linh
Bào thai chửa kịp tượng hình
Buộc đem nạo vét hồn kinh phách sầu
Than ôi!
Hồn côi chưa biết về đâu
Sương sa lạnh lẽo mây sầu khói vương
Nay gặp lúc trai đường thắng hội
Mùa Vu Lan xá tội vong nhân
Nguyền cho tất cả oan thân
Siêu thăng tịnh độ dự phần lạc bang.
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Khoa Học Tâm Linh Trong Ðạo Phật Vượt Thời Gian
Thích Tâm Thành

Tâm linh trong Đạo Phật đưa 
con người đạt được tuệ giác 
giải thoát sanh tử luân hồi, 

thanh tịnh an lạc, tự tại hồn nhiên. 
Nhưng khi nói về khoa học chúng 
ta phải nghiên cứu kỹ và chứng 
minh cụ thể một vật. Nếu nói đơn 
giản thì khó mà tóm tắt tất cả chỉ 
trong vài trang giấy, huống hồ 
chứng nghiệm về tâm linh trong 
khoa học, cần phải nêu ra đầy 
đủ, rõ ràng thì nói không bao giờ 
cùng tận.

Chúng tôi sơ lược vài ý khoa 
học trong Đạo Phật về triết học 
Phật Giáo trong Tam Tạng kinh 
điển có đầy khoa học vũ trụ quan, 
nhân sinh quan.v.v... Vì thời gian 
có hạn, cần bày tỏ quan điểm của 
mình đối lập với những thành 
kiến cho rằng nhiều kinh điển Đại 
Thừa là ngụy tạo, nên chúng tôi 
xin khai triển vài đoạn kinh ngắn 
trong các kinh Đại Thừa thường 
ngày các chùa tụng, bị cho là 
ngụy tạo, cũng như lấy vài ví dụ 
của những nhà khoa học nhìn về 
Phật Giáo. Sau đây là một thí dụ 
trích đoạn từ “Đức Phật và Phật 
Pháp” bởi Đại Đức Naranda, 
nhà khoa học hiện đại, Robert 
Oppenheimer:

“Thí dụ, nếu hỏi hột điện tử 
có giữ nguyên một vị trí không? 
Ta phải nói “không”. Nếu hỏi, 
với thời gian, hột điện tử có 
thay đổi vị trí không? Ta phải 

nói “không”. Nếu hỏi, hột điện 
tử có ở yên không? Ta phải nói 
“không”. Nếu hỏi, hột điện tử 
có di động không? Ta phải nói 
“không”.”

“Đức Phật đã giải đáp tương 
tợ khi có người hỏi Ngài về điều 
kiện của một người sau khi chết. 
Nhưng đó là câu trả lời không 
quen thuộc với truyền thống 
khoa học của hai thế kỷ XVII và 
XVIII.”

Lẽ dĩ nhiên nhà học giả uyên 
thâm muốn ám chỉ một người đã 
đắc quả A La Hán. Việc gì xảy đến 
một vị A La Hán sau khi Ngài viên 
tịch? Đó là một câu hỏi tế nhị và 
khó giải đáp, vì Niết Bàn là pháp 
siêu thế, ngoài không gian và thời 
gian, và ngôn ngữ của con người 
không thể diễn tả. Nói một cách 
chính xác, có Niết Bàn nhưng 
không có người chứng đắc Niết 
Bàn. Theo lời Đức Phật dạy, nói 
rằng một vị A La Hán còn sống 
hay không còn sống, “tại” hay 
“bất tại”, sau khi Ngài viên tịch, 
đều không đúng. Tỷ như ngọn lửa 
đang cháy bỗng nhiên tắt, không 
thể nói khi tắt, ngọn lửa ấy đi về 
phía nào trong bốn phương tám 
hướng. Khi nhiên liệu hết thì lửa 
tắt. Đức Phật nêu ra thí dụ ngọn 
lửa và thêm rằng câu hỏi đặt như 
thế không đúng. Chúng ta có thể 
bối rối và không hiểu gì. nhưng 
điều đó cũng không “lạ.”

Chúng ta hay tụng bài kinh 
Báo Ân Phụ Mẫu mùa Vu Lan. 
Chúng tôi đã đưa cho những bác 
sĩ xem lời Phật dạy trích đoạn 
trong kinh, và họ lấy làm ngạc 
nhiên sao Đức Phật đã biết được 
về Anatomy hình thể của con 
người bắt đầu trong bụng mẹ:

“...Tháng đầu thai đậu tợ 
sương, mai chiều gìn giữ sợ tan 
bất thường, tháng thứ hai dường 
như sữa đặc. Tháng thứ ba như 
cục huyết ngưng, bốn tháng đã 
tượng ra hình. Năm tháng ngũ thể 
hiện sanh rõ ràng. Tháng thứ sáu 
lục căn đều đủ. Bảy tháng thì đủ 
bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân 
lông, cộng chung đến số tám 
muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám 
hòan tòan tạng phủ. Chín tháng 
thì đầy đủ vóc hình, Mười tháng 
thì đến kỳ sanh. Nếu con hiếu 
thuận xuôi mình ra luôn . Bằng 
ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, 
nó vẫy vùng đạp quấu lung tung. 
Làm cho cha mẹ hãi hùng, sự đau 
sự khổ cùng tỏ phân...”

Bài kinh này nói về công cha 
nghĩa mẹ nặng nề. Nhưng đoạn 
trích này cho ta thấy Đức Phật đã 
không dùng các máy móc như CT 
scan, Ultrasound, MRI để nhìn 
vào bụng mẹ, mà các khoa học 
sau thập niên 1960 đã chế ra các 
máy này nhìn vào cho đến ngày 
nay. Không những Đức Phật đã 
cho ta biết về sinh vật học, con 



53VU LAN ■ 2017

người trong bụng mẹ, mà còn cho 
biết khi đứa trẻ sinh ra nếu đứa nó 
ngỗ nghịch thì làm người mẹ đau 
đớn, còn đứa hiền ngoan thì sinh 
đẻ dễ dàng. Bài kinh này do Đức 
Phật giảng và dịch từ tiếng Phạn 
ra tiếng Hán trong bộ Đại Tạng 
có gần 2000 năm và dịch ra tiếng 
Việt, hơn 70 năm. Và thêm ví dụ 
nữa: Trong kinh A Di Đà có nói 
về vũ trụ các phương hướng đều 
có vô số chư Phật, như phương 
đông, nam, tây, bắc, trên và dưới, 
để ủng hộ lời Phật thuyết.

Nhưng quý vị có đánh dấu hỏi 
tại sao lại có phương dưới, phải 
chăng phương dưới là ở trong 
lòng đất không? Trong kinh nói:

“Này Xá lợi Phất, phương 
dưới có Sư Tử Phật, Danh Văn 
Phật, vân vân.. hằng hà số Phật 
kính tin và khen ngợi Đức Phật 
Thích Ca thuyết bài kinh không 
thể nghĩ bàn này." 

Có nhiều người kiến thức còn 
hạn hẹp đã nghi ngờ, cho rằng 
sao Đức Phật đã nói phương dưới 
như trong lòng trái đất làm sao có 
vô số thế giới Phật ở.

Chúng ta ngày nay dựa vào 
khoa học không gian, những 
viễn vọng kính như: Hubble hay 
Kepler Space Telescope. Các nhà 
khoa học đã nhìn ra vũ trụ có số 
hành tinh nhiều hơn số cát trái 
đất này cộng lại. Vậy câu hỏi có 
phải Đức Phật đã nhìn vũ trụ vượt 
thời gian khoa học ngày nay nhìn 
không? Và phía dưới, hành tinh 
trái đất này ta sống, đang bay lơ 
lững trong không gian, thì cũng 
có vô số hành tinh khác đang bay 
lơ lững hiện hữu. 

Cho nên, trong những bài 
kinh chúng ta thường tụng lại 

có nhiều điểm khoa học mà Đức 
Phật đã nói, vì trí tuệ hiểu biết 
của ta còn quá hạn hẹp, nên có 
nhiều người đang nghiên cứu, 
chưa thấu hiểu, cho rằng các bài 
kinh này là do ngụy tạo từ Trung 
Quốc vân vân... mà không thấy, 
không hiểu được hết vũ trụ, thời 
gian, không gian, nhân sinh quan 
mà Đức Phật đã dạy.

Dù thời gian nào, vài ngàn 
năm, vài trăm ngàn triệu năm 
nữa, thời gian đi qua, nhưng lời 
Phật dạy không bao giờ thay đổi. 

Thay cho lời kết chúng tôi 
xin trích đoạn của Nhà vật lý 
học thiên tài người Đức, Albert 
Einstein, vào đầu thế kỷ 20 đã có 
một nhận xét khá đặc biệt về Phật 
Giáo: 

“If there is any religion 
that would cope with modern 
scientific needs, it would be 
Buddhism. Buddhism requires 
no revision to keep it up to date 
with recent scientific findings. 
Buddhism needs no surrender 
its view to science, because it 
embraces science as well as goes 
beyond science.”

“Nếu có một tôn giáo nào 
đáp ứng những nhu cầu của khoa 
học hiện đại, thì đó là Phật Giáo. 
Phật Giáo không đòi hỏi phải xét 
lại mình để cập nhật với những 
khám phá gần đây của khoa học. 
Phật Giáo không cần từ bỏ quan 
điểm của mình để đi theo khoa 
học, vì nó bao gồm khoa học 
cũng như vượt qua khoa học."

LỜI PHẬT DẠY

“You only lose what you cling to.” 
- Gautama Buddha

“Bạn chỉ mất những gì bạn bám vào mà thôi.”
- Đức Phật

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

“Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô 
nhiễm, nói năng hay hành động, khổ não tiếp theo 
sau, như xe theo vật kéo. Nếu với ý thanh tịnh, nói 
năng hay hành động, an lạc tiếp theo sau, như bóng 
theo sau hình.”
- Đức Phật
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NỮ ĐỆ TỬ PHẬT
VÀ VIỆC HOẰNG PHÁP NƠI XỨ NGƯỜI

Thích Nữ Minh Huệ

Đệ tử của Đức Phật luôn gồm 
đủ bốn chúng xuất gia và tại gia: 
Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Nam cư sĩ 
và Nữ cư sĩ. Mỗi chúng đều có 
vai trò quan trọng nhất định trong 
việc lợi mình, lợi người và duy 
hoằng Phật Pháp tại nhân gian. 

Việc hoằng Pháp lợi sanh nơi 
xứ người xưa nay phần chính là 
chư Tỳ kheo. Bên cạnh đó, một 
số Tỳ kheo ni và Nữ cư sĩ cũng 
đã đóng góp rất lớn. Nhiều tấm 
gương sáng của Nữ đệ tử Phật đã 
được ghi lại mà nữ giới hậu học 
ngày nay cần nên soi chiếu.

I. Những gương sáng của 
Nữ đệ tử Phật
I.1. Xích Tôn công chúa và Văn Thành 
công chúa (623-680) 

Xích Tôn Công chúa 
(Bhrikuti Devi) đến từ Nepal, 
và Văn Thành công chúa (

) đến từ Trung Quốc - Đời 
nhà Đường, là đệ nhứt và đệ nhị 
vương hậu của vua Tùng Tán Cán 
Bố (Romaji Songtsan Gampo), 
một vị vua đáng tự hào của dân 
tộc người Tạng vào đầu thế kỷ 
thứ VII, người sáng lập đế quốc 
Tây Tạng (tại vị 618-650)1. Hai 
vị công chúa này nguyên là Phật 
tử. Khi được rước về làm vương 
hậu, họ không những hoàn thành 
sứ mệnh chính trị, đem lại sự 
giao hảo cho hai bên quốc gia 

mà còn đem đến cho người Tạng 
một nền văn hóa thuần thiện. Đó 
là Phật Giáo. Khi đến Tây Tạng 
họ đã đem theo nhiều kinh điển 
và tượng Phật. Với bản tính hiền 
dịu của người nữ, họ đã cảm hóa 
vua Tùng Tán Cán Bố trở thành 
một vị vua Phật tử thuần thành, 
xuyển dương Phật Pháp đắc lực, 
giúp cho triều đại của Vua phát 
triển mạnh mẽ một cách rực rỡ 
nhất trong lịch sử Tây Tạng. Hai 
vị công chúa này cũng đã truyền 
dạy giáo lý của Phật cho người 
dân Tây Tạng, giúp họ thay đổi 
được bản tính hung hăng, man dã 
và trở thành dân tộc thuần lương, 
nhân bản2. Những công ơn to lớn 
của hai vị công chúa này cùng với 
vua Tùng Tán Cán Bố đã được 
ghi vào lịch sử Tây Tạng, và cả 
thế giới đều biết đến. 

I.2. Công chúa Tỳ kheo ni Sangham-
itta (308 BCE - 229 BCE)

Tỳ kheo ni Sanghamitta 
cũng nguyên là một công chúa, 
ái nữ của vua A Dục (Ashoka) - 
một vị vua Phật tử và cũng là vị 
vua vĩ đại nhất trong việc thống 
nhất đất nước Ấn Độ (304 BC - 
232 BC). Tuy là một công chúa 
quyền uy cao quý nhưng Bà đã 
từ bỏ tất cả để xuất gia theo Phật 
và trở thành Tỳ kheo ni. Vào thế 
kỷ thứ III trước Công nguyên, 
Bà cùng với Hoàng huynh của 
mình là Tỳ kheo Mahindha đã 

đem Phật Giáo từ Ấn Độ truyền 
sang Tích Lan. Với bản tính hài 
hòa, dễ gần gũi của người nữ, Tỳ 
kheo ni Sanghamitta đã cảm hóa 
dân chúng trên Quốc đảo này vô 
cùng kính mộ và theo Phật Giáo 
rất đông. Đặc biệt trong số đó 
là hoàng hậu Anula, tức chánh 
hậu của vua Devanampiya Tissa 
(250 BC - 210 BC), và các thị 
nữ của hoàng hậu cũng xuất gia, 
trở thành những Tỳ kheo ni trong 
giáo đoàn Ni giới của Bà. Vậy 
Bà là người đầu tiên đã thành lập 
Giáo đoàn Ni tại Tích Lan, sau đó 
Ni giới được truyền sang Trung 
Quốc, Miến Điện và Thái Lan3. 

Tỳ kheo ni Sanghamitta cũng 
đã mang đến quốc đảo này một 
cây Bồ đề con được chiết từ cây 
Bồ đề gốc tại Bodhgaya, nơi Đức 
Phật thành đạo. Cây Bồ đề đó 
được Vua Devanampiya Tissa ở 
Tích Lan kính đón một cách long 
trọng và đem trồng trong một khu 
vườn rất tôn nghiêm. Cây Bồ đề 
ấy đã trở thành cây cổ thụ nhất - 
vẫn còn tồn tại đến ngày nay, để 
cho tín đồ Phật tử và khách hành 
hương các nơi đến chiêm bái. 

Sau khi Bà cùng người Hoàng 
huynh đem Phật Pháp đến đất 
nước Tích Lan thì Phật Giáo đã 
trở thành Quốc giáo, đem lại 
nhiều lợi lạc tâm linh cho người 
dân trên Quốc đảo này. Phật Giáo 
nói riêng và người dân Tích Lan 
nói chung cho đến ngày nay đều 
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ghi nhận công ơn của Bà cùng 
người anh trai của Bà. 

Hình tượng xuất dương đến 
nơi xa xôi để hoằng pháp của Tỳ 
kheo ni Sanghamitta là một tấm 
gương cho Ni giới ngày nay đã 
rời xa quê hương, đem Phật Pháp 
đến xứ người như Hoa Kỳ và các 
quốc gia khác nơi hải ngoại cần 
noi theo. 

II. Phật Giáo sơ truyền tại Mỹ
Phật Giáo chính thức truyền 

vào Mỹ từ cuối thế kỷ thứ 19, do 
những văn nghệ sĩ từ nhiều đất 
nước như Ấn Độ, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Tích Lan, Nga, Đức… 
Họ đã thành lập các hội và tổ 
chức các cuộc hội thảo về Phật 
Giáo, và đã tạo được sự chú ý 
của một số quần chúng trí thức 
khá đông thuộc người Mỹ. Mặc 
dù vậy, nhưng cho đến thế kỷ 20 
Phật Giáo mới thực sự phát triển 
và gây ảnh hưởng sâu rộng trong 
xã hội Mỹ, nhờ các nhà truyền 
giáo từ châu Á sang như Thiền sư 
Suzuki, Hòa Thượng Tuyên Hóa, 
Lama Kalu Rinpoche…4 

Cũng vào giữa và cuối thế 
kỷ 20, một số đông tu sĩ Tăng 
Ni đến từ Việt Nam bằng nhiều 
phương diện như du học, tị nạn... 
Quý Ngài đã mang Phật Giáo 
đến Hoa Kỳ và đã thành công 
trong việc duy trì và phát triển 
Phật Pháp trong cộng đồng người 
Việt, đồng thời cũng đã đưa Phật 
Pháp vào niềm tin và thực hành 
của một số khá đông người bản 
xứ. Quý Ngài đã làm những viên 
gạch lát đường, đã mồi được 
ngọn đuốc Phật Pháp cho thế hệ 
thứ hai và thứ ba, con cháu của 
người Việt sinh ra tại Mỹ. Một số 

giới trẻ này đã xuất gia và một số 
đông đã quy y Tam Bảo.

Tuy nhiên Phật Giáo hiện nay 
cũng chỉ gọi là thời kỳ sơ khai tại 
đất Mỹ. Theo thống kê, Phật Giáo 
hiện nay chỉ 0,9% trong tổng số 
dân của nước Mỹ5. Để Phật Pháp 
tiếp tục duy trì và phát triển tại 
vùng đất mới này là trách nhiệm 
của những thế hệ kế tiếp. 

Tuy vậy, cả nam và nữ đệ tử 
Phật ở thế hệ này tại Hoa Kỳ nên 
cần thêm nhiều cố gắng, cùng kết 
hợp để mồi ngọn lửa Phật Pháp 
cho thế hệ tiếp theo thật sự vững 
cháy, và tỏa sáng đến người bản 
xứ, chứ chưa thể hoàn toàn buông 
tay được. 

III. Vài điều cơ bản tiếp theo 
về việc hoằng Pháp tại Mỹ 
III.1. Hướng dẫn con cháu về chùa - 
Vai trò của Nữ cư sĩ 

Nhiều con cháu của người 
Việt sinh ra tại Mỹ không hiểu 
hoặc hiểu rất sơ sài về Phật Giáo, 
tức tôn giáo truyền thống của tổ 
tiên. Do đó khi bạn bè rủ vui, 
hoặc khi kết hôn với người ngoài 
tôn giáo, con cháu của các Phật 
tử rất dễ dàng cải đạo. 

Đây là trách nhiệm của những 
Nữ cư sĩ, người sống có gia đình 
mà ở đó người phụ nữ này đóng 
vai trò trực tiếp trong việc động 
viên chồng, dạy dỗ con cái. Để 
có được gia đình hạnh phúc trọn 
vẹn, người nữ ngoài việc khuyến 
hóa người bạn đời của mình cùng 
hướng về một tư tưởng tâm linh, 
quan trọng hơn nữa nên hướng 
dẫn con cháu của mình về chùa, 
quy y Tam Bảo, học hỏi giáo 
lý Phật để biết được những căn 

bản về đạo hiếu, đạo lý của con 
người, đồng thời để duy trì tín 
ngưỡng truyền thống của ông bà. 
Những đứa trẻ sinh ra trong gia 
đình giống như tờ giấy trắng, mà 
cha mẹ, trực tiếp nhất là người mẹ 
là người giáo dục đầu đời. Những 
gì cha mẹ vẽ trên tờ giấy trắng đó 
có thể là dấu ấn suốt đời của con 
cháu mình. 

Vậy Nữ cư sĩ nên theo gương 
của hai công chúa cư sĩ trên, nên 
Phật hóa gia đình của mình để 
có được hạnh phúc gia đình trọn 
vẹn, đồng thời duy trì tín ngưỡng 
tôn giáo truyền thống xưa nay 
của tổ tiên; và tương lai có thể có 
những con cháu là người xuất gia 
hoằng truyền Chánh Pháp, tiếp 
nối mạng mạch Phật Pháp tại đất 
nước Hoa Kỳ này.

III.2. Vai trò của nữ đệ tử xuất gia
Nữ đệ tử xuất gia của Phật 

đại diện là Tỳ kheo ni, nên học 
theo gương của cố Trưởng lão Tỳ 
kheo ni Sanghamitta, và cần có 
những tiêu chuẩn như sau:

III.2.a. Giữ tinh thần hòa hợp: 
Ni giới đang sống trong một 

đất nước bận rộn và rộng lớn 
tại Mỹ, việc ngồi lại với nhau 
để lắng nghe, chia sẻ là điều rất 
khó. Do đó trong những khóa tu, 
những mùa an cư, Ni chúng nên 
tập trung về một trú xứ để cùng 
tu tập, chia sẻ, sống hòa kính với 
nhau theo pháp Lục hòa. Nhờ hòa 
hợp mà có được niềm an lạc trong 
cuộc sống, đồng thời có được sức 
mạnh trong việc góp phần hoằng 
truyền Phật Pháp nơi xứ người. 

III.2.b. Chịu khó và dõng mãnh: 
Ni giới nên dõng mãnh, chịu 

khó vào đời, đem tâm từ ái, dùng 



56 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 9 - 2017  

các phương tiện như tổ chức khóa 
tu cho lớp trẻ, cầu nguyện trong 
các buổi lễ, thăm bệnh nhân nơi 
các bệnh viện, thăm người già ở 
những nursing home, thuyết Pháp 
tại các trại tù, tham gia từ thiện…

III.2.c. Hiểu cuộc sống của người 
bản xứ: 

“Khế cơ” và “khế lý” là 
những điều cần yếu trong việc 
giáo hóa độ sanh (khế cơ, khế 
lý, khế thời). Người hoằng pháp 
ngoài kiến thức Phật học, cần nên 
biết rõ về phong tục, văn hóa và 
tâm lý của người bản xứ để dùng 
những phương tiện phù hợp thì 
việc hoằng hóa mới có hiệu quả.

III.2.d. Trang bị ngôn ngữ: 
Ngôn ngữ là phương tiện rất 

quan trọng để truyền đạt thông 
điệp. Người hoằng pháp nên 
trang bị tiếng Mỹ khi đem Phật 
Pháp vào đất nước Mỹ, mà không 
phải chỉ một chiều bắt buộc con 
em của mình phải học tiếng Việt, 
hoặc cố gắng đầu tư soạn dạy 
tiếng Việt. Nhìn lại lịch sử Việt 
Nam từ xưa cho đến nay đã thay 
đổi biết bao ngôn ngữ: chữ Hán, 
chữ Nôm, cho đến nay là chữ La 
Tinh - Quốc ngữ. Con em ở Việt 
Nam không phải bắt buộc học 
tiếng Hán hay tiếng Nôm, nhưng 
tất cả Phật pháp, văn hóa, lịch 
sử… của người Việt vẫn được lưu 
truyền đầy đủ và phong phú đến 
ngày nay. Hơn nữa, hiện nay con 
cháu của người Việt sinh ra tại 
Mỹ đang là thế hệ thứ hai và thứ 
ba, các em còn biết được chút ít 
tiếng Việt. Nhưng đến thế hệ thứ 
tư, thứ năm và trở về sau, chắc 
chắn chúng không còn hiểu được 
tiếng Việt. Vậy người hoằng pháp 

tại nước Mỹ, ngoài việc dạy tiếng 
Việt cho lớp trẻ, phần chính nên 
cập nhựt ngôn ngữ của người Mỹ.

III.2.e. Truyền giáo không giới hạn: 
Đạo Phật truyền đến nơi nào 

chủ yếu đối tượng là người dân 
ở nơi ấy. Những tư tưởng phân 
biệt chỉ truyền đạo cho người 
Việt hoặc con em của người Việt 
sinh ra tại Mỹ là điều rất giới hạn. 
Vậy đối tượng chính để hướng 
đến truyền đạo là những người 
dân bản xứ, bao gồm cả con em 
của người Việt được sinh ra tại 
Mỹ; và dĩ nhiên trong đó có cộng 
đồng người Việt hiện tại. Như 
vậy, đến một lúc nào đó trong 
tương lai, “cây Bồ đề trong chậu 
đất của Việt Nam có thể chuyển 
trồng thẳng trên nền đất Mỹ” để 
tự nó tiếp tục phát triển và sinh 
sôi; nghĩa là biến danh từ “Phật 
Giáo Việt Nam tại Mỹ” thành 
“Phật Giáo Mỹ”.

Trên là một số điều cơ bản 
mà tu sĩ Phật Giáo nói chung, Ni 
giới nói riêng nên áp dụng trong 
việc hoằng pháp trong thời đại 
mới nơi xứ người, cụ thể là đất 
nước Hoa Kỳ hiện nay. 

IV. Sự khó khăn cần giúp đỡ
Mặc dù nữ giới vẫn có khả 

năng, nhưng căn bản vẫn là phái 
yếu về thể chất lẫn tinh thần nên 
cần có sự quan tâm, giúp đỡ. 

Thời xưa Phật dạy các Tỳ 
kheo ni phải nương Tỳ kheo tăng 
để an cư, không được an cư nơi 
không có trú xứ Tăng, mục đích 
để được chư Tăng bảo vệ khỏi 
bị những nạn trộm cướp hay thú 
rừng quấy phá. Thời nay tuy 
không phải bảo vệ về những mặt 

ấy nhưng Ni giới cũng cần sự trợ 
duyên, khích lệ tinh thần từ chư 
Tăng trong việc tu học và làm 
Phật sự. Đặc biệt những lớp trẻ, 
sơ cơ, cần có sự quan tâm giúp 
đỡ từ các bậc Trưởng thượng, 
tạo điều kiện, môi trường để Ni 
chúng thuận duyên trong việc tu 
học và đóng góp Phật sự, hoằng 
truyền chánh pháp, lợi lạc quần 
sanh.

Nói tóm lại, như lời Đức Phật 
đã tuyên bố: “Mỗi chúng sanh 
đều có Phật tánh”. Người nữ 
cũng có khả năng thành Phật, tức 
đủ khả năng để tự độ mình và độ 
người. Vậy Nữ giới nên có niềm 
tin vào bản thân, tự hoàn thiện 
chính mình cả giới đức và trí tuệ, 
đồng thời mạnh mẽ, chịu khó vào 
đời như những vị công chúa xuất 
gia và tại gia trên, góp phần duy 
hoằng chánh pháp, lợi lạc quần 
sanh. Đó cũng là trách nhiệm và 
ý nghĩa sống của những người 
con Phật, không phân biệt Nam 
hay Nữ đệ tử Phật xưa và nay. 
___________

(Endnotes)

1  https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C
3%B9ng_T%C3%A1n_C%C3%A
1n_B%E1%BB%91

2 h t t p s : / / v i . w i k i p e d i a .
o r g / w i k i / C % C 3 % B 4 n g _
ch%C3%BAa_V%C4%83n_
Th%C3%A0nh#cite_ref-3

3 https://dhammawiki.com/index.
php?title=Sanghamitta

4 http://www.tuvienquangduc.com.
au/quocte/01pgkhaptg-hoaky.html

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Reli-
gion_in_the_United_States#cite_
ref-ReligFreedom-UnivVirgin-
ia_77-0
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Thanh Trí Cao

Lạy Phật Con Đã Về

Từ bỏ con đư ờng mê  
Thành kính bê n đức Phậ t 
Tă ng trư ởng tâ m Bồ Đề
Lạy Phậ t con về đâ y 
Bụi trần theo gió bay 
Con quỳ xin sám hối 
Tâ m nguyệ n sẽ đổi thay
Lạy Phậ t đức từ bi 
Thư ơ ng xót kẻ ngu si 
Con về bê n đức Phậ t 
Tỉnh thức từng bư ớc đi
Lạy Phậ t hư ơ ng ngạt ngào 
Con học đức thanh cao 
Như  ngư ời từ bóng tối 
Nắm lấy mộ t vì sao
Lạy Phậ t con tham thiền 
Tìm lại chốn bình yê n 
Mộ t lòng đã định hư ớng 
Noi gư ơ ng của thánh hiền
Lạy Phậ t đấng nhiệ m mầu 
Trí tuệ  như  ngọc châ u
Lòng thư ơ ng khô ng giới hạn 
Rư ớc ngư ời từ vực sâ u.

Dấu Ấn Trê n Dòng Thời Gian

Khô ng mô  thức trê n dòng giác ngộ  
Đóa hoa hồng hàm tiếu sáng nay 
Còn đâ u đó hay là mất hẳn
Gió đã làm lư ơ ng thức đổi thay
Tiê u chuẩn đó giúp anh giải thoát 
Chèo chiếc đò ngư ợc nư ớc sang sô ng 
Dòng thiền sử tuyệ t nhiê n an vị
Anh lê n đư ờng khoát áo tuyết Đô ng.

Ngư ời đã đến truyền thừa sự nghiệ p 
Ánh tră ng rằm nghiê ng bóng vư ờn thiền 
Khả bất khả â n tình sỏi đá
Cụm mâ y hồng dung hóa nhị biê n
Đã thô ng suốt nghĩa cùng vô  nghĩa 
Mầu lá non xanh thẳm châ n trời
Ai tư ởng tư ợng thiê n đư ờng của biển 
Kỷ niệ m nào con sóng ngàn khơ i.

Qua sô ng nhờ phư ơ ng tiệ n 
Thành tựu nhờ tư ơ ng duyê n 
Có khô ng giòng ý thức
Bềnh bồng mảnh châ n nguyê n
Lãng đãng bê n dòng thơ  
Lý tư ởng vẫn tô n thờ 
Minh triết sống hiệ n thực 
Ư ớc mơ  trong ư ớc mơ .

Tră ng rằm sáng tỏ vư ờn nai
Hạt sư ơ ng rơ i nhẹ trê n đài tuyết nhung
Thơ  bay nối kết bao dung
Chiếc lá đánh độ ng đỉnh chung tư ơ ng đồng 
Cố tình khai phóng - khai thô ng
Hãy nghe tiếng hát dòng sô ng tuyệ t vời
Tiếc thư ơ ng mộ t cánh hoa rơ i
Phía sau biến cố mộ t trời sắc hư ơ ng 
Phong thái biểu tư ợng vă n chư ơ ng 
Bạn ơ i! đẹp thế đo lư ờng làm chi.
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PRACTICING BUDDHISM IN DAILY LIFE
Thubten Chodron

Many people have the misconception that 
spiritual life or religious life is somewhere 
up there in the sky - an ethereal or mystical 

reality - and that our everyday life is too mundane 
and not so nice. Often people think that to be a 
spiritual person, we must ignore or neglect our 
everyday life, and go into another, special realm. 
Actually, I think being a spiritual person means 
becoming a real human being. It’s true. In other 
words, becoming a kind human being is probably 
the greatest miracle we can perform.

One time I gave a talk in a Hong Kong school to 
a group of children. One child asked, “Can you bend 
spoons with your mind?” Another asked, “Has God 
ever talked to you?” They were very disappointed 
when I said, “No.” I went on to explain that for me 
a real true miracle is becoming a kind human being. 
If you have psychic powers but lack a kind heart, 
the powers are of no use. In fact, they could even be 
disadvantageous: people may get very upset if they 
fi nd all their spoons have been bent!

How do we cultivate a kind heart? It is not 
enough to tell ourselves that we should be nice, 
because telling ourselves what we should or should 
not be, feel, or do doesn’t make us become that way. 
Filling ourselves with “shoulds” often just makes 
us feel guilty because we never are what we think 
we should be. We need to know how to actually 
transform our mind. In other words, we must realize 
the disadvantages of being self-centered. We must 
truly want to develop a kind heart, not just keep 
thinking that we should develop a kind heart. In the 
morning, when we fi rst wake up, before getting out 
of bed, before thinking about what we will eat for 
breakfast or which obnoxious jerk we will see at the 
offi ce, we can start the day by thinking, “Today as 
much as possible, I won’t harm anybody. Today as 
much as possible I am going to try to be of service 
and benefi t to others. Today I want to do all actions 

so that all living beings can attain the long-term 
happiness of enlightenment.” 

Setting a positive motivation the fi rst thing in 
the morning is very benefi cial. When we fi rst wake 
up, our mind is very subtle and delicate. If we set 
a strong positive motivation at this time, there is a 
greater chance of it staying with us and infl uencing 
us throughout the day. After generating our positive 
motivation, we get out of bed, wash, maybe have a 
cup of tea, and then meditate or recite prayers. By 
starting the day in this way, we get in touch with 
ourselves and become our own friend by treasuring 
and reinforcing our good qualities. 

Sometimes it is diffi cult to fi nd time to meditate 
each day. But we always have time to watch TV. 
We always have time to go shopping. We always 
have time to get a snack from the refrigerator. Why 
is it that the 24 hours run out when it is time to 
meditate? When we understand the value and effect 
of spiritual practice, then it will become a high 
priority in our life, and when something is very 
important, we fi nd time for it. In this way, try to set 
up a daily meditation practice of maybe 15 or 30 
minutes in the morning. To do that, we might have to 
experience the “incredible sacrifi ce” of giving up 15 
or 30 minutes of television the previous evening so 
we can go to bed a little earlier. In the same way that 
we always fi nd time to eat because food nourishes 
our body, we will fi nd time to meditate and recite 
some prayers because it nourishes us spiritually. 
When we respect ourselves spiritually, we respect 
ourselves as human beings. Nourishing ourselves 
in that way then becomes a very important priority. 

In the morning, it is good to begin your 
meditation session with a few prayers and cultivate 
the altruistic intention to benefi t others by doing the 
meditation. Then do the breathing meditation for a 
while. Sit calmly, experience your breath going in 
and out, and be aware of the breath nourishing you. 
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THỰC HÀNH PHẬT PHÁP TRONG ÐỜI SỐNG HÀNG NGÀY
Thủy Ngọc dịch

Nhiều người nghĩ lầm rằng đời sống tâm linh, 
hoặc đời sống tôn giáo, là ở đâu đó tận trên 
mấy tầng trời; còn đời sống thường nhật của ta 

thì rất trần tục, tầm thường. Người ta cũng thường 
nghĩ: Để trở thành một người thiên về tâm linh, 
ta phải từ bỏ đời sống hàng ngày, để đi vào một 
đời sống khác, một cảnh giới khác đặc biệt hơn. 
Thật ra, tôi nghĩ rằng một người có đời sống tâm 
linh có nghĩa là đó một con người thật sự. Đúng vậy. 
Nói cách khác, trở thành một con người tốt đẹp có lẽ 
là điều kỳ diệu nhất mà chúng sinh có thể làm.

Có lần tôi giảng Pháp tại một trường ở Hong 
Kong. Một đứa bé hỏi tôi: “Ngài có thể dùng tâm 
linh để bẻ cong cái muỗng không?” Đứa khác lại 
hỏi: “Thượng đế có bao giờ nói chuyện với Ngài 
không?” Và chúng rất thất vọng khi câu trả lời của 
tôi là “Không”. Tôi giải thích, điều tuyệt vời nhất 
trên đời đó là được làm một con người. Nếu các 
bạn có thần thông nhưng thiếu đạo đức, thì thần 
thông đó cũng vô dụng thôi, thậm chí có thể gây bất 
lợi, vì người ta sẽ rất bối rối nếu tất cả những chiếc 
muỗng của họ đều bị cong!

Khi thức dậy
Làm thế nào tập luyện để có được một trái 

tim nhân ái? Thật vô ích nếu chúng ta chỉ nói với 
nhau rằng ta nên như thế này, hay thế kia. Cứ bắt 
buộc mình “nên” như thế, mình sẽ có mặc cảm tội 
lỗi, bởi mình sẽ không bao giờ được như mình 
nghĩ. Chúng ta cần biết cách thay đổi nơi tâm mình. 
Nói cách khác, ta phải hiểu được những bất lợi của 
tính tự tôn. Ta phải thực sự muốn mình có được một 
trái tim nhân ái, chứ không chỉ nghĩ mình nên có 
nó. Buổi sáng, bạn vừa thức dậy, trước khi ra khỏi 
giường, trước khi bạn nghĩ mình sẽ ăn gì hôm nay, 
hay kẻ điên nào mình sẽ gặp ở công ty, thay vì vậy, 
thì ta nên bắt đầu một ngày bằng suy nghĩ: “Hôm 
nay, tôi sẽ không làm hại ai, càng nhiều càng tốt. 
Hôm nay, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác, càng 
nhiều càng tốt. Hôm nay, tôi sẽ làm tất cả những gì 

để người khác được hạnh phúc và tỉnh thức.”
Đặt ra một động cơ tích cực cho việc làm đầu 

tiên trong ngày, điều đó rất lợi ích. Khi ta vừa thức 
dậy, tâm ta rất tinh tế. Nếu vào thời điểm đó ta có 
động cơ rất tích cực, nó sẽ ảnh hưởng đến ta suốt 
cả ngày. Sau khi đặt ra mục tiêu, chúng ta xuống 
giường, rửa mặt, uống trà, và thiền định hoặc cầu 
nguyện. Khởi đầu một ngày như vậy, chúng ta đã 
tự tiếp xúc với mình, và trở thành một người bạn 
của chính mình, bởi ta trân quý những phẩm chất tốt 
đẹp đó và tự bắt mình phải làm theo nó.

Có thời gian thiền định mỗi ngày 
Việc này đôi khi cũng khó. Nhưng chúng ta lại 

có thời gian để xem TV mỗi ngày. Chúng ta có thời 
gian đi mua sắm. Chúng ta cũng có thời gian ăn 
một miếng bánh trong tủ lạnh. Vậy thì sao trong 
vòng 24 giờ đó, ta lại không có thời gian để ngồi 
thiền? Khi chúng ta hiểu cái giá trị và ảnh hưởng của 
việc thực hành tâm linh, lúc đó nó sẽ là ưu tiên trong 
đời sống. Và khi cái gì đã là quan trọng, chúng 
ta sẽ dành thời gian cho nó. Như vậy, phải thiền 
định mỗi sáng, khoảng từ 15 đến 30 phút. Làm như 
thế, chúng ta bỏ ra 15 hay 30 phút buổi tối hôm 
trước, và có thể đi ngủ sớm hơn. Cũng như vậy, ta 
luôn có thời gian để ăn vì ăn nuôi dưỡng thân thể, 
và ta có thời gian thiền định và cầu nguyện vì những 
việc đó nuôi dưỡng tâm linh của ta. Khi chúng 
ta tự tôn trọng đời sống tâm linh của mình, chúng 
ta sẽ tự tôn trọng chính mình là một chúng sinh. 
Tự nuôi dưỡng chúng ta theo cách đó là điều ưu 
tiên hàng đầu.

Thiền định buổi sáng
Buổi sáng, bắt đầu thiền định, với những 

lời cầu nguyện, với mục đích giúp tha nhân. Ngồi 
yên lặng, cảm thấy hơi thở ra vào trong một lúc, 
và biết rằng chính hơi thở đang nuôi dưỡng ta. Chỉ 
nơi đây, bây giờ, với hơi thở; không suy nghĩ, lo 
lắng lan man. Bạn có thể tụng chú Quán Thế 
Âm Bồ Tát hoặc tụng kinh Phật. Nhớ lại những lời 
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Just be in the present moment with the breath, and let 
all the discursive thoughts and worries subside. You 
may want to chant Kuan Yin’s Avalokiteshvara’s 
mantra or that of the Buddha. It is helpful to 
remember the Buddha’s qualities at this time for 
it inspires us to emulate the Buddha’s kindness, 
wisdom and skill in our daily activities. Or you 
may do an analytic meditation, thinking about the 
meaning of a particular teaching the Buddha gave 
and applying it to your own life. This also steers 
your energy in a very positive direction fi rst thing 
in the morning. 

Some people say, “I have children. How can I 
meditate or say prayers in the morning when they 
need my attention?” One way is to get up earlier 
than your children. Another idea is to invite your 
children to meditate or chant with you. One time 
I was staying with my brother’s family. My niece, 
who was about six or seven at that time, used to 
come into my room because we were the fi rst two 
to wake up in the morning. As I was reciting prayers 
or meditating, I explained to her that this is a time 
when I am quiet and do not want to be disturbed. 
She would come in and sometimes she would draw. 
Other times, she would sit in my lap. Several times 
she asked me to sing to her, and I would chant 
prayers and mantras out loud. She really liked this 
and did not disturb me at all. 

It is very good for children to see their parents 
sit still and be calm. That gives them the idea that 
maybe they too can do the same. If Mom and Dad 
are always busy, running around, talking on the 
phone, stressed out, or collapsed in front of the TV, 
the kids will also be like this. Is this what you want 
for your children? If you want your children to learn 
certain attitudes or behaviors, you have to cultivate 
them yourselves. Otherwise, how will your children 
learn? If you care about your children, you have to 
care about yourselves as well and be mindful of 
living a healthy and balanced life for their benefi t 
as well as for your own. 

You can also teach your children how to make 
offerings to the Buddha and how to recite simple 
prayers and mantras. Once, I stayed with a friend 
and her three-year-old daughter. Every morning 
when we got up, we would all bow three times to 

the Buddha. Then, the little girl would give the 
Buddha a present — a cookie or some fruit — and 
the Buddha would give her a present also, a sweet 
or a cracker. It was very nice for the child, because 
at age three she was establishing a good relationship 
with the Buddha and at the same time was learning 
to be generous and share things. When my friend 
cleaned the house, did chores or went places with 
her daughter, they would chant mantras together. 
The little girl loved the melodies of the mantras. 
This helped her because whenever she got upset or 
frightened, she knew she could chant mantras to 
calm herself down.

Let’s return to your daily practice. After your 
morning meditation, have breakfast and set off 
for work. How are you going to practice Dharma 
at work? First, try to remember the kind heart 
and the motivation you cultivated in the morning. 
Throughout the day, continually remind yourself 
that you don’t want to harm anybody, that you want 
to be of service to them, and that you seek to do all 
actions for the ultimate enlightenment of yourself 
and others. To remind yourself of this, you can use 
a frequent event as a trigger to call you back to your 
motivation. For example, every time you stop at a 
red light, instead of being irritated and thinking, 
“Why is this red light so long? I’m late for work!” 
think, “Today, I want to have a kind heart towards 
others.” Thus the red light becomes an opportunity 
to remember the kind heart. When the telephone 
rings, instead of rushing to pick it up, fi rst think, 
“May I be of service to whomever is on the line.” 
Then answer the phone. Every time your pager 
goes off, calmly come back to the kind heart, then 
respond to the call. A friend told me that her trigger 
to come back to the kind heart was her children 
calling, “Mommy! Mommy!” Since this happened 
frequently throughout the day, she became familiar 
with the kind heart and also was much more patient 
with her children. 

Throughout the day, try to be aware of what you 
are thinking, feeling, saying, and doing, instead of 
living on “automatic.” When we live on automatic, 
we go through life reacting to things but never 
really experiencing what life is about. This is why 
we feel out of touch with ourselves, like strangers 
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Phật dạy và những tấm gương của Đức Phật sẽ 
giúp ta thực hiện được theo lời dạy của Ngài, học 
hỏi lòng từ bi, trí tuệ của Ngài đem vào ứng xử trong 
đời sống hàng ngày của ta. Hoặc bạn có thể áp dụng 
thiền phân tích, suy nghĩ về ý nghĩa của một lời 
dạy nào đó của Đức Phật, và áp dụng nó vào đời 
sống của bạn. Điều này cũng hướng dẫn năng 
lực của bạn theo một hướng đi rất tích cực.

Có người nói: “Tôi có con. Làm sao tôi có 
thể ngồi thiền hay tụng kinh vào buổi sáng khi các 
con đang cần sự chăm sóc của tôi?” Bạn có thể thức 
dậy sớm hơn con bạn. Hoặc bạn bảo các con hãy 
cùng ngồi thiền. Khi tôi ở nhà anh trai, cháu gái 
tôi khoảng 6, 7 tuổi, thường đến phòng tôi vì cô 
cháu tôi dậy sớm nhất nhà. Khi tôi đang tụng 
kinh hay thiền định, tôi giải thích với cháu rằng đây 
là lúc cô phải yên lặng và cháu không được quấy 
rầy cô. Thế là cô bé ngồi vào bàn và bắt đầu vẽ một 
cái gì đó. Có khi, cháu cũng ngồi vào lòng tôi. Cũng 
có lúc cháu bắt tôi phải hát một hai bài. Thế là tôi 
bèn lớn tiếng tụng chú. Cháu thật sự thích thú và 
không quấy rầy tôi nữa.

Trẻ nhỏ mà thấy cha mẹ ngồi yên lặng và điềm 
nhiên thì tốt lắm. Điều đó khiến chúng nghĩ là chúng 
cũng làm như thế được. Nếu cha mẹ luôn bận rộn, đi 
lại khắp nơi, nói điện thoại, căng thẳng, hoặc ngồi 
thừ ra trước TV, các con của họ sẽ giống hệt thế. 
Bạn có muốn điều đó không? Nếu bạn muốn trẻ 
học một thái độ hay cách cư xử nào đó, bạn phải thể 
hiện điều đó trước. Nếu không, làm sao trẻ học theo 
được? Nếu bạn chăm lo cho trẻ, thì trước tiên bạn 
phải tự chăm lo cho mình, cũng như phải chánh 
niệm về cách sống khỏe mạnh và quân bình, vì lợi 
ích của trẻ cũng như của bạn.

Thực hành Chánh Pháp nơi làm việc
Chúng ta hãy trở lại việc tu tập mỗi ngày. Sau 

khi thiền định buổi sáng, dùng điểm tâm và chuẩn 
bị đi làm. Bạn định thực hành Pháp ở nơi làm việc 
thế nào? Trước hết, cố gắng dặn lòng phải thực 
hành điều mà sáng nay ta đã tự nhủ: Có một tấm 
lòng nhân ái và một động cơ tích cực. Suốt cả ngày, 
hãy luôn nhắc nhở mình rằng: Tôi sẽ không làm 
hại ai. Tôi sẽ giúp đỡ mọi người. Tôi sẽ làm tất cả 
để mọi người và tôi được sung sướng và tỉnh thức. 
Bạn có thể dùng một sự kiện thường xảy ra để luôn 
nhắc nhở mình nhớ đến những lời này. Ví dụ: Mỗi 

khi tôi ngừng đèn đỏ, thay vì nổi nóng và nghĩ: ‘Sao 
cứ đèn đỏ hoài? Tôi đi làm trễ rồi!’ mà hãy nghĩ: 
‘Hôm nay, tôi muốn dành tấm lòng nhân ái đối 
với mọi người.’

Như vậy đèn đỏ là những cơ hội để tôi nhớ đến 
tấm lòng nhân ái. Khi điện thoại reo, thay vì chạy 
nhanh lại để nghe, thì hãy nghĩ trước như thế này: 
“Có lẽ tôi giúp ích được cho người nào đó trên 
đường dây điện thoại,” rồi mới trả lời. Một người 
bạn của tôi kể, bạn ấy thường nghĩ đến lòng nhân 
ái mỗi khi các con gọi: ‘Mẹ ơi! Mẹ ơi!’ Vì chuyện 
này xảy ra suốt ngày, nên giờ đây cô bạn ấy đã quen 
với lòng nhân ái, đồng thời cũng trở nên rất kiên 
nhẫn đối với con cái.

Suốt cả ngày, hãy cố gắng biết bạn đang suy 
nghĩ gì, cảm thấy gì, nói gì và làm gì, hơn là sống 
một cách “vô ý thức”. Khi chúng ta sống vô ý 
thức, chúng ta đi qua cuộc đời bằng những phản 
ứng tự nhiên với mọi việc, mà không bao giờ chiêm 
nghiệm được cuộc đời muốn nói lên cái gì. Đó 
là lý do vì sao chúng ta luôn cảm thấy không tự 
hiểu mình, mình xa lạ với chính mình. Ví dụ: Bạn 
lên xe đi đến chỗ làm. Khi bạn đến chỗ làm, một 
người hỏi bạn: “Bạn đã nghĩ gì trong suốt nửa giờ 
lái xe đến nơi làm việc?” Bạn chắc chắn không trả 
lời được. Chúng ta không hề biết được cái gì đang 
xảy ra bên trong chúng ta. Nhưng có rất nhiều cái 
đang xảy ra bên trong, và nó ảnh hưởng đến cảm 
giác của ta, đến mối liên hệ của ta với mọi người.

Thuốc giải độc đối với đời sống theo thói quen 
là để nuôi dưỡng chánh niệm. Chánh niệm nghĩa 
là ý thức được những gì chúng ta đang suy nghĩ, 
cảm giác, lời nói, và việc làm trong mỗi giây phút. 
Nó cũng có nghĩa là luôn để ý đến giá trị đạo đức 
và tấm lòng nhân ái, hầu giúp chúng ta có thể sống 
tương hợp theo mức độ này trong cuộc sống hàng 
ngày của mình. Bằng cách nuôi dưỡng sự ý thức 
này, chúng ta sẽ không còn bị lơ đểnh, chỉ phản 
ứng với mọi thứ, rồi sau đó tự hỏi tại sao chúng ta 
lại quá bối rối và mệt lã vào cuối ngày. Nếu chúng 
ta để ý, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chúng ta có một 
tấm lòng nhân ái và sẽ làm phong phú nó rồi để cho 
hành động của chúng ta lưu xuất từ đó. Hoặc, chúng 
ta có thể ý thức được rằng chúng ta đang buồn chán, 
khó chịu, tức giận, hoặc sắp sửa mắng ai đó. Nếu 
chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta có thể trở lại 
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to ourselves. For example, you get in the car and 
drive to work. 

When you got to work, if somebody asked you, 
“What did you think about during the half hour you 
were driving?” you probably wouldn’t know. We 
are unaware of what is going on inside us. Yet a lot 
is going on and this infl uences how we feel about 
ourselves and how we relate to other people.

The antidote to living on automatic is to 
cultivate mindfulness. Mindfulness means being 
aware of what we are thinking, feeling, saying, and 
doing each moment. It also means being mindful 
of our ethical values and of the kind heart, so that 
we can live according to them in our daily lives. 
By cultivating this awareness, we will no longer 
be spaced out, just reacting to things, and then 
wondering why we are so confused and exhausted 
at the end of the day. If we are mindful, we will 
notice that we have a kind heart and will enrich 
it and let our actions fl ow from it. Or, we might 
become aware that we are upset, irritated, angry, or 
are on the verge of scolding somebody. If we realize 
that, we can come back to our breath, come back 
to our kind heart, instead of throwing our negative 
energy out in the world.

We also become more mindful of how we 
interact with our environment. We realize that we 
live in an interdependent world, and if we pollute 
our environment, we are affecting ourselves, our 
children, and other living beings. Because we are 
mindful of being kind, we will curtail the ways in 
which we pollute the environment. We will carpool 
when going to work or school, instead of using 
up gasoline in a car by ourselves. We will recycle 
the things we use: paper, cans, plastic containers, 
bottles, glass jars, and newspapers. We know that 
if we throw these away in the garbage, we are 
destroying our planet and are affecting other beings 
in a negative way. Thus, we will re-use our plastic 
bags and paper bags when we go to the supermarket. 
In addition, we will not leave our air-conditioners 
or heaters on when we are not home, and will not 
use products, such as styrofoam whose production 
releases many pollutants into the air. 

I think that if the Buddha were alive today, he 
would establish vows that said we have to recycle 

and stop wasting resources. Many of our monastic 
vows arose because lay people complained to 
the Buddha about what monks or nuns did. Each 
time this happened, the Buddha would establish a 
precept in order to curb the detrimental behavior. 
If the Buddha were alive today, people would 
complain to him. So many Buddhists throw out 
their tin cans, glass jars, and newspaper! They 
use disposable cups, chopsticks and plates, which 
not only make more garbage but also cause the 
destruction of many trees. They do not seem to 
care about the environment and the living beings 
in it! I would feel pretty embarrassed if I was doing 
that and someone complained to the Buddha about 
my behavior, wouldn’t you? That’s why I think the 
Buddha would defi nitely set down vows saying that 
we have to recycle and to curtail consumption.

Mindfulness also enables us to be aware if we 
are about to act destructively as we go through 
the day. Mindfulness says, “Uh oh! I’m getting 
angry,” or “I’m being greedy,” or “I’m feeling 
jealous.” Then we can apply the various antidotes 
the Buddha taught to help us calm our minds. For 
example, if we discover we are annoyed and anger 
is arising, we can stop and look at the situation from 
the other person’s point of view. When we do this, 
we recognize they want to be happy, and because 
they aren’t happy, they are doing that action we 
fi nd objectionable. Then instead of harming them 
out of anger, we will be more compassionate and 
understanding, and will work with them to negotiate 
an agreement.

But how do we do this when a quarrel is 
just about to start or we’re already in the middle 
of one? We have to practice beforehand, in our 
meditation practice. In the heat of the situation, it 
is diffi cult to remember what the Buddha taught if 
we haven’t practiced it already when we were calm 
and peaceful. In the same way that a football team 
practices on a regular basis, we need to meditate 
on patience and to recite prayers daily to get well-
trained. Then when we encounter a situation in 
daily life, we will be able to use the teachings.

Another practice to increase our mindfulness 
and help us remember our motivation is offering 
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với hơi thở của mình, trở lại tấm lòng nhân ái của 
mình, thay vì vung ném năng lượng tiêu cực ra thế 
gian bên ngoài.

Chúng ta cũng cần để ý hơn về cách chúng ta 
sống hỗ tương với môi trường chung quanh chúng 
ta. Chúng ta ý thức rằng chúng ta sống trong một 
thế giới phụ thuộc lẫn nhau, và nếu chúng ta gây 
ô nhiễm môi trường, chúng ta đang tạo ảnh hưởng 
đến bản thân, con cái của chúng ta, và những sinh 
vật khác. Bởi vì chúng ta luôn để ý đến sự tốt lành, 
chúng ta sẽ hạn chế những cách mà chúng ta gây ô 
nhiễm cho môi trường. Chúng ta đi chung xe khi 
đi làm hoặc đi học, thay vì sử dụng xăng cho riêng 
xe của mình. Chúng ta xử dụng lại những thứ mà 
chúng ta dùng như giấy, lon, bình nhựa, chai lọ, 
bình thủy tinh và giấy báo. Chúng ta biết rằng nếu 
chúng ta ném chúng vào trong thùng rác, chúng ta 
đang hủy hoại hành tinh mà chúng ta sống và đang 
gây ảnh hưởng tai hại đến những sinh vật khác. 
Do đó, chúng ta xử dụng lại những túi nhựa và túi 
giấy khi đi siêu thị. Ngoài ra, chúng ta sẽ không để 
máy điều hòa không khí hoặc máy sưởi chạy suốt 
khi chúng ta không ở nhà, và không xử dụng các 
sản phẩm, như xốp styrene mà khi sản xuất chúng 
thường phát sinh ra nhiều chất ô nhiễm đưa vào bầu 
không khí chúng ta thở.

Tôi nghĩ rằng nếu Đức Phật còn sống ngày hôm 
nay, ngài sẽ phát lời nguyện rằng chúng ta phải tái 
xử dụng và đừng lãng phí các nguồn tài nguyên. 
Nhiều lời phát nguyện của tu viện chúng ta đã nảy 
sinh vì giới cư sĩ phàn nàn với Đức Phật về những 
gì các nhà sư hay ni sư đã làm. Mỗi lần như thế xảy 
ra, Đức Phật sẽ thiết lập một giới luật để kiềm chế 
hành vi bất thiện ấy. Nếu Đức Phật còn sống ngày 
hôm nay, mọi người sẽ phàn nàn với ngài. Rất nhiều 
Phật tử vứt bỏ các hộp thiếc, bình thủy tinh và giấy 
báo! Họ dùng những chiếc cốc, đũa và dĩa chỉ dùng 
một lần, những thứ này không chỉ tạo ra nhiều rác 
mà còn gây ra sự tàn phá triệt hạ nhiều cây cối xinh 
tươi. Họ dường như không quan tâm gì đến môi 
trường và những sinh vật sống trong đó! Tôi cảm 
thấy xấu hổ nếu tôi làm việc đó và có người phàn 
nàn với Đức Phật về hành vi của tôi, phải không? 
Đó là lý do tại sao tôi nghĩ Đức Phật chắc chắn sẽ 
phát nguyện rằng chúng ta phải tái xử dụng và cắt 
giảm sự tiêu dùng.

Sống chánh niệm cũng giúp cho chúng ta ý thức 
được nếu chúng ta sắp hành động nào có tính cách 
tai hại khi chúng ta trải qua một ngày. Chánh niệm 
nói, “Uh! Tôi đang tức giận,” hay “Tôi đang tham 
lam” hay “Tôi cảm thấy ghen tị”. Khi đó, chúng ta 
có thể áp dụng các loại thuốc giải độc khác nhau mà 
Đức Phật đã dạy để giúp chúng ta trấn tĩnh lại tâm 
trí của mình. Ví dụ, nếu chúng ta phát hiện ra chúng 
ta đang bực mình và tức giận, chúng ta có thể dừng 
lại và nhìn vào tình huống từ quan điểm của người 
kia. Khi chúng ta làm việc này, chúng ta nhận ra là 
họ muốn được an lành, và bởi vì họ không được 
an lành, nên họ đang tạo ra những hành động mà 
chúng ta thấy phản cảm. Khi đó, thay vì làm hại 
họ vì sự tức giận, chúng ta sẽ phát ra lòng từ bi và 
thông cảm hơn, và làm việc với họ để tìm ra một sự 
thỏa thuận.

Nhưng làm thế nào để chúng ta thực hiện được 
điều này một khi cuộc cãi nhau lại sắp sửa bắt đầu 
hoặc chúng ta đã ở trong cuộc? Chúng ta phải thực 
tập trước, như trong sự hành thiền của mình. Trong 
tình trạng nóng bỏng này, thật khó nhớ những gì mà 
Đức Phật đã dạy nếu chúng ta chưa từng thực hành 
nó khi mà chúng ta thật bình tĩnh và an ổn. Cũng 
như cách mà một đội bóng tập dượt thường xuyên, 
chúng ta cần hành thiền về sự kiên nhẫn và đọc kinh 
mỗi ngày để được thành thạo. Khi chúng ta gặp một 
tình huống khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, 
chúng ta mới có thể áp dụng được các giáo lý.

Một sự thực tập khác để làm tăng sự để ý và 
giúp chúng ta nhớ đến động cơ của chúng ta là khi 
dâng cúng thức ăn trước khi ăn. Chúng ta tưởng 
tượng rằng thức ăn là cam lồ trí tuệ an lạc - một 
món rất ngon làm tăng thêm sự an lạc và trí tuệ của 
chúng ta, chứ không phải là sự tham chấp dính mắc, 
khi mà chúng ta ăn. Rồi chúng ta tưởng tượng có 
một vị Phật nhỏ sáng ngời trong tâm của mình. Khi 
chúng ta ăn, chúng ta dâng cúng thức cam lồ này 
lên Đức Phật trong tâm của mình. Đức Phật phát ra 
luồng ánh sáng bao trùm chúng ta. Làm điều này, 
bạn không cần phải ngồi trong tư thế thiền hoàn 
toàn giữa một nhà hàng! Bạn có thể hình dung và 
quán chiếu theo cách này trong khi chờ đợi thức 
ăn. Trong khi các bạn đồng hành hoặc các cộng sự 
trong sở của bạn vẫn tiếp tục trò chuyện, bạn có thể 
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Purification of Mind
by Bhikkhu Bodhi

An ancient maxim found in the Dhammapada 
sums up the practice of the Buddha’s teaching 
in three simple guidelines to training: to 

abstain from all evil, to cultivate good, and to purify 
one’s mind. These three principles form a graded 
sequence of steps progressing from the outward 
and preparatory to the inward and essential. Each 
step leads naturally into the one that follows it, and 
the culmination of the three in purifi cation of mind 
makes it plain that the heart of Buddhist practice is 
to be found here. Purifi cation of mind as understood 
in the Buddha’s teaching is the sustained endeavor 
to cleanse the mind of defi lements, those dark 
unwholesome mental forces which run beneath 
the surface stream of consciousness vitiating our 
thinking, values, attitudes, and actions. The chief 
among the defi lements are the three that the Buddha 
has termed the “roots of evil” -- greed, hatred, and 
delusion -- from which emerge their numerous 
offshoots and variants: anger and cruelty, avarice 
and envy, conceit and arrogance, hypocrisy and 
vanity, the multitude of erroneous views. 

Contemporary attitudes do not look favorably 
upon such notions as defi lement and purity, and on 
fi rst encounter they may strike us as throwbacks 
to an outdated moralism, valid perhaps in an era 
when prudery and taboo were dominant, but having 
no claims upon us emancipated torchbearers of 
modernity. Admittedly, we do not all wallow in the 
mire of gross materialism and many among us seek 
our enlightenments and spiritual highs, but we want 
them on our own terms, and as heirs of the new 
freedom we believe they are to be won through an 
unbridled quest for experience without any special 
need for introspection, personal change, or self-
control.

However, in the Buddha’s teaching the criterion 
of genuine enlightenment lies precisely in purity of 
mind. The purpose of all insight and enlightened 
understanding is to liberate the mind from the 

defi lements, and Nibbana itself, the goal of the 
teaching, is defi ned quite clearly as freedom from 
greed, hatred, and delusion. From the perspective 
of the Dhamma defi lement and purity are not mere 
postulates of a rigid authoritarian moralism but real 
and solid facts essential to a correct understanding 
of the human situation in the world.

As facts of lived experience, defi lement and 
purity pose a vital distinction having a crucial 
signifi cance for those who seek deliverance from 
suffering. They represent the two points between 
which the path to liberation unfolds -- the former 
it’s problematic and starting point, the latter its 
resolution and end. The defi lements, the Buddha 
declares, lie at the bottom of all human suffering. 
Burning within as lust and craving, as rage and 
resentment, they lay to waste hearts, lives, hopes, and 
civilizations, and drive us blind and thirsty through 
the round of birth and death. The Buddha describes 
the defi lements as bonds, fetters, hindrances, and 
knots; thence the path to unbonding, release, and 
liberation, to untying the knots, is at the same time 
a discipline aimed at inward cleansing.

The work of purifi cation must be undertaken in 
the same place where the defi lements arise, in the 
mind itself, and the main method the Dhamma offers 
for purifying the mind is meditation. Meditation, 
in the Buddhist training, is neither a quest for self-
effusive ecstasies nor a technique of home-applied 
psychotherapy, but a carefully devised method of 
mental development -- theoretically precise and 
practically effi cient -- for attaining inner purity 
and spiritual freedom. The principal tools of 
Buddhist meditation are the core wholesome mental 
factors of energy, mindfulness, concentration, 
and understanding. But in the systematic practice 
of meditation, these are strengthened and yoked 
together in a program of self-purifi cation which aims 
at extirpating the defi lements root and branch so that 
not even the subtlest unwholesome stirrings remain.
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Thanh Tịnh Tâm Ý
Đào Nguyên Minh dịch

Một kệ ngôn trong Kinh Pháp Cú tóm lược về 
cách hành trì Phật Pháp qua ba chỉ dẫn đơn 
giản sau đây: Tránh mọi điều ác, gắng làm 

việc lành, và thanh tịnh tâm ý. Ba nguyên tắc căn 
bản này hình thành một tiến trình từng bước một, 
khởi từ bên ngoài, tiến vào bên trong, rồi đạt đến 
phần cốt lõi. Mỗi bước dẫn đến bước kế tiếp một 
cách tự nhiên, và tột cùng của ba bước trong việc 
thanh lọc tâm ý cho thấy một cách rõ ràng trọng tâm 
việc tu tập của người Phật Tử là đây. Thanh tịnh tâm 
ý, theo giáo pháp của Đức Phật, được hiểu là sự nỗ 
lực tinh chuyên thanh lọc tâm ý khỏi những phiền 
não, là những tâm lý không lành mạnh đen tối ấy 
khi thâm nhập len lõi vào dòng tâm thức làm vẫn 
đục sự suy nghĩ, phẩm giá, thái độ, và hành động 
của chúng ta. Ba nhân tố đứng đầu của phiền não 
mà Đức Phật gọi là “gốc rễ của ác nghiệp” – là tham 
lam, sân hận, và si mê – từ chúng biến thành muôn 
hình vạn trạng như: nóng giận và tàn ác, tham lam 
và ghen tị, tự mãn và kiêu căng, giả dối và hư hỏng, 
và vô số quan niệm sai lầm khác.

Thái độ vào thời nay không có cái nhìn thuận 
lợi đối với các khái niệm như phiền não và thanh 
tịnh, và sự chống chế đầu tiên có lẽ họ cho rằng, 
chúng ta đã quay về với một nền đạo lý lỗi thời, chỉ 
có giá trị vào thời đại phong kiến bởi sự khép kín và 
chuyên chế, nhưng họ không phủ nhận chúng ta là 
những người dương cao ngọn đuốc cho sự giải thoát 
của thời đại tân tiến này. Phải biết rõ rằng, chúng 
ta, không phải ai cũng đắm mình trong vũng lầy 
vật chất và có rất nhiều người trong chúng ta nhắm 
đến sự giác ngộ và hướng đến đời sống tâm linh cao 
thượng, nhưng, chúng ta cũng mong họ có cái nhìn 
như chúng ta, và thừa kế một lối thoát mới, chúng 
ta tin tưởng rằng họ sẽ giành được chiến thắng 
thông qua một cuộc tìm kiếm không mệt mỏi để trải 
nghiệm mà không cần bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào 
về sự nội quán, sự thay đổi cá tính, hoặc sự tự-chế.

Tuy nhiên, trong Giáo Pháp của Đức Phật, mục 
tiêu của sự giác ngộ đích thực chính là sự thanh tịnh 

tâm ý. Mục đích tối hậu của mọi kiến giải và giác 
ngộ chính là để giải thoát tâm ra khỏi phiền não, và 
Niết Bàn tự nó là mục đích của Giáo Pháp, được định 
nghĩa rất rõ ràng là sự giải thoát khỏi tham lam, sân 
hận, và si mê. Từ quan điểm của Giáo Pháp, phiền 
não và thanh tịnh, không thuần là sự chấp nhận đạo 
lý một cách mù quáng cứng ngắt, mà là một sự thật 
vững chắc để đưa tới sự thấu hiểu chính xác về thực 
trạng của con người trong thế gian.

Với những kinh nghiệm thực tại trong đời sống, 
phiền não và thanh tịnh vạch ra sự khác biệt một 
cách rõ rệt mang tính chất quyết định cho những 
ai mưu cầu sự giải thoát khỏi khổ đau phiền não. 
Chúng tượng trưng cho hai điểm giữa con đường 
được mở ra cho sự giải thoát – điểm đầu là vấn đề 
và là khởi điểm, điểm sau là cách giải quyết vấn 
đề và là kết cuộc. Phiền não, như Đức Phật đã dạy, 
tiềm ẩn trong mọi khổ đau của con người. Nó bừng 
cháy bên trong ta như lòng tham dục và thèm khát, 
như giận dữ và oán hận; chúng làm băng hoại tâm 
trí, đời sống, niềm hy vọng, và nền văn minh của 
con người, và đưa chúng ta đến sự mù quáng và 
tham ái trong vòng sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy 
rằng, phiền não chính là những ràng buộc, những 
dính mắc, những chướng ngại, và là những gút mắc; 
mà cũng từ đó, chúng ta có con đường để cởi bỏ, 
thoát ly, và giải thoát; để tháo gỡ những gút mắc đó, 
cùng lúc với một sự rèn luyện nhắm vào sự thanh 
lọc nội tâm.

Công việc thanh lọc tâm phải được thực hiện ở 
cùng nơi mà những phiền não nảy sinh, ngay tự nơi 
tâm ấy, và phương pháp chủ yếu mà Phật Pháp đưa 
ra để thanh lọc tâm ý chính là thiền. Thiền, trong 
quá trình tu tập Phật Giáo, không phải là việc truy 
tìm sự thăng hoa cho tự thân, mà cũng không phải 
là một phương pháp trị liệu tâm lý áp dụng tại nhà, 
mà là một phương pháp khảo sát cẩn trọng của sự 
phát triển tâm thần -- lý thuyết chính xác và thực 
hành hiệu quả - để đạt đến sự thanh tịnh nội tâm 
và tinh thần giải thoát. Những công cụ chủ yếu của 



66 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 9 - 2017  

Since all defi led states of consciousness are 
born from ignorance the most deeply embedded 
defi lement, the fi nal and ultimate purifi cation of mind 
is to be accomplished through the instrumentality 
of wisdom, the knowledge and vision of things as 
they really are. Wisdom, however, does not arise 
through chance or random good intentions, but only 
in a purifi ed mind. Thus in order for wisdom to 
come forth and accomplish the ultimate purifi cation 
through the eradication of defi lements, we fi rst have 
to create a space for it by developing a provisional 
purifi cation of mind -- a purifi cation which, though 
temporary and vulnerable, is still indispensable 
as a foundation for the emergence of all liberated 
insight.

The achievement of this preparatory purifi cation 
of mind begins with the challenge of self-
understanding. To eliminate defi lements we must 
fi rst learn to know them, to detect them at work 
infi ltrating and dominating our everyday thoughts 
and lives. For countless eons we have acted on the 
spur of greed, hatred, and delusion, and thus the 
work of self-purifi cation cannot be executed hastily, 
in obedience to our demand for quick results. The 
task requires patience, care, and persistence -- and 
the Buddha’s crystal clear instructions. For every 
defi lement the Buddha in his compassion has 
given us the antidote, the method to emerge from 
it and vanquish it. By learning these principles and 
applying them properly, we can gradually wear 
away the most stubborn inner stains and reach the 
end of suffering, the “taintless liberation of the 
mind.” 

Thiền Phật Giáo là những nhân tố tâm lý cốt lõi 
kiện toàn cho năng lực của sự tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định và chánh kiến. Nhưng trong sự thực 
hành thiền có hệ thống, được củng cố và gắn bó 
với một chương trình tự-thanh-lọc, nhằm mục đích 
tống khứ gốc rễ phiền não và ngọn ngành của chúng 
cho đến cả những chất liệu nhỏ nhoi cũng không thể 
nào sinh sôi nẩy nở trở lại.

Vì mọi trạng thái phiền não của tâm thức đều 
được khởi sinh ra từ sự vô minh, tức là phiền não 
sâu đậm nhất, mục đích cuối cùng và tối thượng của 
sự thanh tịnh hóa tâm thức được hoàn thành xuyên 
qua sự soi sáng của trí tuệ, tức là sự thấu triệt và 
quán sát một cách tinh tường về sự vật như chúng 
thực sự là. Hẳn nhiên, trí tuệ không thể hiển hiện 
do một cơ may nào đó hoặc dự kiến tốt lành ngẫu 
nhiên nào đó, mà chỉ có trong một tâm thức thanh 
tịnh. Vì vậy, để có được sự soi sáng của trí tuệ hầu 
đạt tới sự thanh tịnh tối thượng xuyên qua việc loại 
trừ các phiền não, việc đầu tiên của chúng ta là phải 
tạo ra một nơi cho sự phát triển một sự thanh lọc 
tâm thức tạm thời -- một sự thanh lọc có tính cách 
tạm thời và non kém, nhưng không thể thiếu được, 
để làm nền tảng cho sự thể nhập của mọi sáng kiến 
giải thoát.

Sự thành tựu của việc chuẩn bị thanh lọc tâm 
thức này bắt đầu với thách thức của sự tự-giác. 
Nhằm loại bỏ các phiền não, trước tiên chúng ta 
phải học làm quen với chúng, nhằm phát hiện ra 
chúng ngay khi chúng thâm nhập và khống chế 
những suy nghĩ và cuộc sống hàng ngày của chúng 
ta. Trong vô số kiếp chúng ta đã hành động theo sự 
thúc đẩy của sự tham lam, hận thù và ảo tưởng, và 
do đó công việc tự-thanh-lọc không thể thực hiện 
một cách vội vã, theo nhu cầu đòi hỏi của chúng 
ta cho có những kết quả nhanh chóng. Công cuộc 
này đòi hỏi sự kiên nhẫn, cẩn trọng và kiên trì - và 
những chỉ dẫn rõ ràng của Đức Phật. Đối với mỗi 
phiền não, Đức Phật với lòng từ bi của Ngài, đã dạy 
cho chúng ta những phương thuốc giải độc, phương 
pháp tự phát lên từ nó và tiêu diệt nó. Bằng cách 
học các nguyên tắc này và áp dụng chúng một cách 
đúng đắn, chúng ta mới có thể dần dần lột bỏ đi 
những vết ô nhiễm cứng đầu nhất bên trong và đạt 
đến điểm cuối của sự đau khổ, tức là “sự giải thoát 
không tì vết của tâm”.

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]
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THÁI TÚ HẠP

Huyền Không động
 

Vạn dặm nhưng chung niềm thương nhớ
Huyền Không đá núi vẫn chưa mòn
Bóng nắng chiều soi hiền triết đó
Trăm năm hồn động tiếng chuông ngân
 
Trăng biếc nghìn khuya hồn cổ tự
Lối đi về quạnh quẽ khói sương
Lên cao đá tảng rừng cây dựng
Hơi thở phù vân đau cố hương
 
Trang Kinh giở mãi đều vô sắc
Đá núi trầm ngâm chuyện thế nhân
Hạt cát bên bờ hằng sa mộng
Vô lượng triều dâng sóng bạt ngàn
 
Bao giờ chim Quốc về Non Nước
Mây nguồn chuyển nhớ bến Tiên Sa
Huyền Không mấy đỉnh trời ta đến
Hoa cỏ hoài in dấu Quảng Đà
 
Ta hỏi mây trời có thở than
Đường lên thăm thẳm Ngũ Hành Sơn
Có nghe sông núi đầy tâm niệm
Cốt nhục tình ta thấm tận hồn

Mùa hạ nhớ quê
 
 
Mùa hạ ao sen biệt tích người
Sông mang dáng núi ngậm ngùi trôi
Trần gian sao vắng chiều cổ tích
Người đi nhật nguyệt có luân hồi?
 
Giữ hương đất tỏa bờ tre mát
Mười phương thấu triệt mấy quan hà
Lòng nhau phố cũ hoài lưu luyến
Có không sao tình mãi xót xa?
 
Gió thổi ngàn năm vừng trăng khuyết
Tóc thơm ngát bưởi chốn quê nhà
Sông với biển chung dòng thương nhớ
Nghĩa tương giao nồng thắm thiết tha
 
Có phải chim hồng tha trái mật
Thiên thu vàng động dấu em qua
Từng trang hoa mộng bay thành bướm
Đỉnh trời u mặc vết mưa sa
 
Tôi sẽ về thăm rừng đá tảng
Đỗ Quyên nào khan giọng nỉ non
Chùm hoa tím bờ sông vô thỉ
Trưa hạ nồng hát giữa Trường Sơn
 
Em nhớ động tâm dòng cổ ngữ
Thời gian cõi tạm nét phù vân
Có bóng hình nhau trong tiền kiếp
Một cánh phượng rơi lạc cuối ngàn
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DISCOVER THE 90/10 PRINCIPLE
It will change your life

(or at least, the way you react to situations)

By Stephen Covey

10% of life is made up of what happens to you.
90% of life is decided by how you react...

What does this mean?
We really have NO control over 10% of what 

happens to us. We cannot stop the car from breaking 
down. The plane will be late arriving, which throws 
our whole schedule off. A driver may cut us off in 
the traffi c.

The other 90% is different. You determine the 
other 90%.
How?... By your reaction.

Do not let people fool you. YOU can control 
how you react.

Let us use an example...
You are having breakfast with your family. 

Your daughter knocks over a cup of coffee onto 
your business shirt. You have no control over what 
has just happened. What happens next will be 
determined by how you react.

You curse. You harshly scold your daughter for 
knocking the cup over. She breaks down in tears. 
After scolding her, you turn to your wife and you 
criticize her for placing the cup too close to the edge 
of the table. A short verbal battle follows.

You storm upstairs and change your shirt. Back 
downstairs, you fi nd your daughter has been too 
busy crying to fi nish her breakfast and getting ready 
to go to school. She misses the bus. Your spouse 
must leave immediately for work. You rush to the 
car and drive your daughter to school.

Because you are late, you drive 40 miles 
per hour in a 30 mph speed limit zone. After a 
15-minute delay and throwing $60.00 traffi c fi ne 
away, you arrive at school. Your daughter runs into 
the building without saying goodbye.

After arriving at the offi ce 20 minute late, you 

realize you forgot your briefcase. Your day has 
started terrible. As it continues, it seems to get worse 
and worse. You look forward to coming home. 
When you arrive home, you fi nd a small wedge in 
your relationship with your wife and daughter.
Why? Because of how you reacted in the morning.

Why did you have a bad day?
A) Did the coffee cause it?
B) Did your daughter cause it?
C) Did the policeman cause it?
D) Did you cause it?

The answer is “D”
You had no control over what happened with 

the coffee.
How you reacted in those 5 seconds is what caused your 
bad day.

Here is what could have and should have happened.
Coffee splashes over you. Your daughter is 

about to cry. You gently say: “It’s okay, honey, you 
just need to be more careful next time.” Grabbing 
a towel you go upstairs and change your shirt. You 
grab your briefcase, and you come back down in 
time to look through the window and see your child 
getting on the bus. She turns and waves. You arrive 
5 minutes early a cheerfully greet the staff.
Notice the difference? 

Two different scenarios. 
Both started the same. Both ended different. 
Why? Because of how you reacted.
You really have no control over 10% of what 

happens in your life.
The other 90% was determined by your reaction.

Here are some ways to apply the 90/10 Principle.
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Kim Ngân - dịch

NGUYÊN TẮC 90/10
Điều này sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn 

(hoặc ít nhất, cách thức bạn phản ứng lại với các tình huống)

Nguyên tắc này là gì?
10% cuộc sống được hình thành do điều đang 

xảy ra cho bạn
90% cuộc sống được quyết định bởi cách thức 

bạn phản ứng ra sao.

Điều này có ý nghĩa gì?
Thật ra chúng ta không kiểm soát được quá 10% 

điều đang xảy đến cho chúng ta. Chúng ta không 
thể cho dừng chiếc xe đang bị hỏng máy.

Máy bay sẽ đến trễ phá vỡ chương trình của 
chúng ta.

Một tài xế có thể chạy cắt ngang trước đầu xe 
chúng ta.

Chúng ta không kiểm soát trên 10% điều này. 
90% còn lại thì khác hẵn. Bạn quyết định 90% 
còn lại đó.
Bằng cách nào !.. 

Bằng phản ứng của bạn, bạn không thể kiểm 
soát đèn đỏ. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát phản 
ứng của bạn.

Không nên để người khác đánh lừa bạn. Bạn 
có thể kiểm soát cách bạn phản ứng.

Chúng ta hãy lấy một thí dụ…
Bạn đang ăn sáng với gia đình bạn. Con gái bạn 

đụng vào tách cà phê và làm đổ cà phê trên áo sơ 
mi đi làm của bạn. Bạn không thể kiểm soát điều 
mới vừa xảy ra. Chuyện xảy ra tiếp theo sẽ được 
quyết định bởi cách bạn phản ứng. Bạn chửi rủa, 
bạn trách mắng con gái bạn một cách thậm tệ do 
việc nó va vào tách cà phê. Nó òa lên khóc. Sau khi 
rầy la nó, bạn quay sang vợ bạn và phê bình nàng 
để tách cà phê quá gần mép bàn. Một trận đấu khẩu 
ngắn diễn ra sau đó. Bạn vội lao lên lầu để thay áo. 
Quay xuống tầng trệt, bạn thấy con gái đang bận 

khóc nên ăn sáng chưa xong. Nó cần chuẩn bị đi đến 
trường. Nó bỏ lỡ chuyến xe buýt. Vợ bạn phải đến 
sở làm ngay sau đó. Bạn lao vào xe nhà và chở con 
gái bạn đến trường.

Vì bạn bị trễ giờ, bạn lái xe chạy 40 miles/một 
giờ vượt quá tốc độ qui định 30 miles/một giờ. Sau 
khi chậm trễ 15 phút và mất toi 60 đô la tiền phạt 
cho cảnh sát giao thông, bạn lái xe đến trường. Con 
gái bạn chạy nhanh vào trường không kịp chào tạm 
biệt bạn.

Sau khi đến sở làm trễ mất 20 phút, bạn mới 
thấy bạn đã bỏ quên chiếc cặp ở nhà.

Ngày làm việc của bạn đã bắt đầu thê thảm,và 
cứ thế tiếp diễn, nó có vẻ càng lúc càng tồi tệ hơn. 
Bạn mong cho mau về đến nhà. Khi bạn về đến nhà, 
bạn thấy có sự xa cách nho nhỏ trong mối quan hệ 
của bạn với vợ và con gái.

Tại sao? Vì cách thức bạn phản ứng vào buổi sáng.

Tại sao bạn đã có một ngày tồi tệ như thế?
A. Có phải do cà phê gây nên?
B. Có phải do con gái bạn gây nên?
C. Có phải do cảnh sát giao thông gây nên?
D. Có phải do bạn gây nên?
Câu trả lời ở đây chính là câu D
Bạn đã không kiểm soát điều gì xảy ra với tách 

cà phê.
Cách bạn đã phản ứng trong vòng 5 giây là 

nguyên nhân cho ngày tồi tệ của bạn.
Sau đây là câu chuyện có thể và nên xảy ra.

Cà phê đổ trên áo bạn, con gái bạn gần như 
muốn khóc, bạn nói một cách dịu dàng như sau:

“Không sao đâu con, cưng của ba, lần sau con 
nên cẩn thận hơn nhé.”

Vừa vồ lấy chiếc khăn lau, bạn đi lên lầu và thay 
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If someone says something negative about 
you, do not be a sponge. Let the attack roll off like 
water on glass. You do not have to let the negative 
comments affect you.

React properly and it will not ruin your day. A 
wrong reaction could result in losing a friend, 
being fi red, or getting stressed out.

How do you react if someone cuts you off in 
the traffi c? Do you lose your temper? Pound on the 
steering wheel? (a friend of mine had the steering 
wheel fall off). Do you curse? Does your blood 
pressure skyrocket? Who cares if you arrive 10 
seconds later at work? Why let the cars ruin your 
drive?

Remember the 90/10 Principle and don’t worry about it.
You are told you lost your job. Why lose 

sleep and get irritated? It will work out. Use your 
worrying energy and time to fi nd a new job.

The plane is late. It is going to mangle your 
schedule for the day. Why take out your frustration 
on the fl ight attendant? She has no control over 
what is going on. Use your time to study, get to 
know the other passenger, why stress out? It will 
just make things worse.

Now you know the 90/10 Principle. Apply it 
and you will be amazed at the results. You will lose 
nothing if you try it. 

The 90/10 Principle is incredible. Very few 
know and apply this Principle.

The result?
You will see it by yourself!

Millions of people are suffering from undeserved 
stress, trials, problems and headaches. We all must 
understand and apply the 90/10 Principle. It can 
change your life! Enjoy it!

It only takes willpower to give ourselves 
permission to make the experience. Absolutely 
everything we do, give, say, or even think, it’s like 
a Boomerang. It will come back to us.

If we want to receive, we need to learn to give 
fi rst. Maybe we will end with our hands empty, but 
our heart will be fi lled with love. And those who 
love life, have that feeling marked in their hearts. 

áo sơ mi, bạn cầm lấy chiếc cặp và quay xuống nhà 
đúng lúc và nhìn qua cửa sổ, bạn thấy con gái bạn 
đang bước lên xe buýt. Nó quay lại và vẩy tay chào 
bạn. Bạn đến sở sớm 5 phút và mỉm cười niềm nở 
với các nhân viên.

Lưu ý sự khác nhau giữa hai kịch bản khác nhau.
Cả hai bắt đầu giống nhau.
Cả hai kết thúc khác nhau.

Tại sao như thế? Do cách thức bạn phản ứng.
Bạn thật sự không kiểm soát 10% điều đang xảy 

ra trong cuộc sống của bạn.
Còn 90% kia được quyết định bởi phản ứng của 

bạn.

Sau đây là một vài cách để áp dụng nguyên tắc 90/10.
Nếu một ai đó nói điều không hay về bạn, đừng 

biến mình thành miếng bọt biển hút nước.
Hãy để cho cuộc tấn công trôi đi như nước trên 

tấm kính.
Bạn không nên để cho những lời bình phẩm tiêu 

cực tác động đến bạn.
Hãy phản ứng một cách thích hợp và điều đó sẽ 

không làm hỏng ngày làm việc của bạn.
Một phản ứng sai lầm có thể dẫn đến việc 

làm mất một người bạn, giận dữ hoặc căng thẳng.
Bạn phản ứng thế nào nếu ai đó chạy cắt ngang 

qua trước xe bạn?
Bạn có mất bình tĩnh không? Hãy đập mạnh vào 

bánh lái (một người bạn của tôi đã làm bánh lái bị 
hỏng như thế)

Bạn có chửi rủa không? Áp huyết của bạn có 
tăng vùn vụt không?

Ai quan tâm lo lắng nếu bạn đến nơi làm trễ 10 
giây? Tại sao để cho xe hơi làm hỏng việc đi xe của 
bạn?

Hãy nhớ đến nguyên tắc 90/10 và
đừng lo lắng về chuyện đó.

Bạn được báo cho biết bạn mất việc, tại sao bạn 
mất ngủ và tức tối? Điều đó sẽ diễn ra thôi. Hãy 
dùng năng lượng và thời gian lo lắng để đi tìm một 
công việc mới hay hơn. Máy bay đến trễ. Nó làm 
hỏng kế hoạch trong ngày của bạn. Tại sao bạn ném 

Xem tiếp trang 116
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Đóa Hồng Bên Hoa TrắngĐóa Hồng Bên Hoa Trắng
HUYỀN LAMHUYỀN LAM

T rong phòng cách ly dành 
cho người sắp từ giã cõi 
đời, người phụ nữ tuổi 
gần 60 nằm bất động. 

Điều duy nhất cho biết bà còn 
sống là màn hình máy y khoa 
biểu hiện nhịp tim đập rất chậm. 
Bà nằm đó, biết đứa con trai duy 
nhất từ tiểu bang xa đang bay về, 
bà muốn dồn hết nguồn sinh lực 
còn lại mỉm cười với nó lần cuối 
trước khi vĩnh viễn rời xa thế giới 
này.

***
Ba mươi năm trước, buổi sáng 

sớm chị Du trên chiếc thuyền 
định mệnh đi vào vịnh Thái Lan 
bị lốc xoáy lật ngang giữa biển. 
Cũng may chị biết bơi, trong lúc 
vẫy vùng dưới nước chị, vơ được 
chiếc can nhựa lớn dùng để chứa 
dầu. Ngụp lặn sặc sụa giữa từng 
đợt sóng đánh qua đầu, trong 
cơn khủng hoảng tột cùng, chị 
cảm được đôi tay nhỏ ôm cứng 
cổ mình. Tấm thân bé bỏng đang 

nằm trên lưng chị run từng cơn. 
Nó cũng giống chị trong giây 
phút kinh hãi, bấu víu vào mọi 
vật để sống còn. Bỗng nhiên đứa 
bé kêu khóc:

- Mẹ..mẹ!
- Là trai! Chi Du nhủ thầm.
Sợ bé mỏi tay buông chìm 

dưới biển, chị vuốt nhẹ cánh tay 
nó ra chiều vỗ về. Một tay ôm 
cứng thùng dầu, một tay chị khó 
khăn gỡ đứa bé, kéo mạnh nó tuột 
khỏi cổ, chuyển ra phía trước, để 
đầu nằm trên bờ vai mình, ôm 
quanh ấp ủ.

 - Bé nhỏ quá, chắc chỉ hơn 
một tuổi!

Gió rít mạnh từng cơn, bắn 
những hạt mưa vào mặt vào thân, 
rát cả thịt da. Sóng đưa lên, nhồi 
xuống, xô đẩy thùng dầu tứ phía. 
Cả hai sinh linh ngộp nước ho sặc 
sụa, nhắm nghiền mắt, mặc thiên 
nhiên chơi trò vận mệnh. Ở nơi 
đây trí tuệ, địa vị, quyền lực, tiền 
tài đều không còn giá trị. Niềm 
tin vào đấng thiêng liêng là bảo 

bối duy nhất còn lại cho chị Du 
toàn tâm gởi đến, chị niệm thầm:

- Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu 
Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ 
Tát.

Ba mươi phút sau, cơn giông 
trôi qua, sóng dịu đi, chị Du 
phần nào bình tâm trở lại. Giữa 
trời nước bao la sóng đã đẩy xa 
nhấn chìm tất cả, mất dấu vết con 
người. Không biết đã trôi bao lâu, 
khi ánh nắng xế chiều, chị thấy xa 
xa dưới đường chân trời dáng con 
tàu mỗi lúc một lớn lên. Chẳng 
mấy chốc con tàu chở hàng khổng 
lồ sừng sững trước mặt. Chị muốn 
đưa tay vẫy gọi cầu cứu, nhưng sợ 
tuột mất thằng bé giữa sóng nước 
chập chùng. Con tàu lững thững 
lướt qua, chị ngoái nhìn ánh mắt 
tha thiết van lơn, mong sao có 
người thấy chị trong lòng đại 
dương mênh mông. Bỗng nhiên 
nó dừng lại ở khoảng cách khá xa, 
ít phút sau thủy thủ tàu hàng thả 
chiếc xuồng nhỏ chạy về hướng 
chị. 
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Người thủy thủ mặc áo phao 
nhảy xuống nước, móc giây an 
toàn để đem đứa bé lên trước. Nó 
hoảng hốt nhìn chị khóc gào lên: 

- Mẹ, Mẹ..!
Đến phiên chị được kéo lên, 

người thủy thủ giao bé trai đang 
khóc gào cho chị ẳm. Chị ôm vào 
lòng. Nó ôm chặt lấy chị mừng rỡ, 
ép đầu vào ngực, gọi ngọt ngào: 

- Mẹ!
Chị Du ràn rụa nước mắt giữa 

ngổn ngang xúc cảm. Phần mừng 
được cứu sống, phần rung cảm 
mối tình thiêng liêng ấm áp chợt 
đến mà chị đang ôm ấp vào lòng. 
Chị biết định mệnh đã gắn mình 
với đứa bé.

Khi làm thủ tục định cư tại 
nước ngoài, chị đặt tên Minh lấy 
họ Nguyễn của chị cho đứa bé. 
Chị khai thật hoàn cảnh với cơ 
quan di trú và các cơ quan tìm 
kiếm thân nhân, ngoài ra không 
cho ai biết vì sợ ảnh hưởng đến 
tâm sinh lý đứa nhỏ. Khi ở trại 
tạm trú Mã Lai chờ ngày định cư 

tại Hoa Kỳ, người đồng 
hương đều nghĩ họ là hai 
mẹ con ruột vì thấy chị 
và bé Minh gắn bó hết 
sức thắm thiết. Nhận bé 
Minh làm con, chị Du 
biết cuộc đời thanh xuân 
độc thân sẽ khó vẹn toàn. 
Tuy nhiên, kể từ giây 
phút đứa bé ôm cứng chị 
giữa làn ranh sống chết, 
chị đã xem nó như phần 
máu huyết thiêng liêng 
không thể cắt rời.

***
Giống như hầu hết 

người Việt đến Hoa Kỳ 
vào đầu thập niên 1980, 

cuộc sống chị Du khá vất vả trong 
những năm đầu dù Bộ Xã Hội có 
trợ giúp phần nào cho gia đình mẹ 
“góa” con côi. Chị làm đủ việc từ 
hái dâu, rửa chén nhà hàng nuôi 
bé Minh lớn theo năm tháng. Khi 
bé Minh đến tuổi vào mẫu giáo, 
ngày đầu dẫn con đi học, bé ôm 

chị hôn lấy hôn để vào hai gò má, 
xin được ở nhà cho mẹ khỏi buồn. 
Chị Du nghe vừa buồn cười vừa 
cảm động. 

Năm bé Minh lên 6 tuổi, chị 
Du cho bé gia nhập Gia Đình Phật 
Tử tại ngôi chùa vừa được thành 
lập nơi thành phố chị cư ngụ. Tại 
đây vào mỗi chủ nhật, bên cạnh 
học làm người tốt theo lời dạy 
của Đức Phật, bé Minh được học 
tiếng Việt, học văn hóa Việt. 

Bé Minh là niềm hạnh phúc 
lớn cho chị Du trên đất khách quê 
người. Dù không sinh ra bé Minh 
nhưng tình thương chị dành cho 
bé không khác tình mẹ dành cho 
đứa con ruột thịt. Niềm hy vọng 
tìm được ba mẹ ruột cho bé Minh 
cũng chìm theo năm tháng. Dù 
đăng ký khắp nơi nhưng không cơ 
quan nào tìm được tin tức người 
sống sót trên con thuyền định 
mệnh. Minh do quá bé nên không 
còn ký ức chuyến đi khắc nghiệt. 
Nó chỉ biết chị Du là người mẹ 
cho nó tình thương vô bờ, chăm 
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lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thức 
trắng đêm khi sốt bệnh. 

Năm Minh lên 10 tuổi, sau 
buổi tiệc sinh nhật chị tổ chức 
hằng năm cho con được vài hôm, 
một chiều tối chị kêu con ra ngồi 
bênh cạnh, ôm con dựa sát vào 
người như những khi chuyện trò 
cùng con. Chị Du xoa nhẹ, mân 
mê bàn tay Minh một lúc lâu, trìu 
mến tâm sự:

- Minh ơi! con cũng đủ lớn, 
vì rất thương con nên mẹ cho biết 
chuyện này. Chuyện sẽ làm con 
sốc, nhưng con phải can đảm, 
bình tĩnh lắng nghe. Bây giờ con 
tập thở nhẹ và sâu như mỗi chủ 
nhật ngồi thiền ở chùa. 

Sau vài phút tĩnh lặng, chị Du 
chậm rãi:

- Mẹ không phải là người sinh 
ra con… Mẹ không biết trước đây 
con tên gì, sinh ngày nào... Mẹ...

Ngồi nghe chị Du kể, Minh 
bàng hoàng chấn động, lặng im 
không lời, nước mắt ướt đẵm, 
choàng tay ôm bờ vai gầy, áp má 
vào mẹ. Chị Du cảm được những 
giọt nước nóng hổi từ gò má thằng 
bé lăn nhẹ... 

Đêm ấy Minh lăn qua trở lại, 
trằn trọc không ngủ. Đã từ lâu 
Minh biết gia cảnh khác thường 
vì vắng bóng người cha. Mỗi lần 
hỏi, chị Du luôn trả lời Minh có 
cha nhưng mai mốt lớn sẽ cho 
biết thêm. Điều Minh không ngờ 
chị Du không phải mẹ ruột nhưng 
sao thương nó quá đỗi. Gần sáng, 
Minh chạy qua phòng mẹ, chui 
vào chăn ôm lưng mẹ như bao 
lần. 

Minh sụt sùi: 
- Tội nghiệp ba mẹ ruột. Con 

thương mẹ rất nhiều, con chỉ biết 
có mẹ. 

- Chị Du trở mình, cả đêm chị 
lo cho thằng bé cũng không ngủ, 
xoay người lại, mân mê gò má ướt 
của con:

- Mẹ cũng chỉ biết có con, 
nhưng muốn con biết rõ hoàn 
cảnh, biết gốc gác của mình vì đó 
là nền tảng chân thật cho đời sống 
con sau này. Mẹ không muốn 
giấu bất cứ điều gì. 

Ngập ngừng một lúc lâu, chị 
nói tiếp: 

- Trên bàn thờ có hai bát 
nhang mẹ thường kêu con thắp. 
Đó là hai bát nhang để con kính 
lễ ba mẹ ruột. Mỗi năm mẹ luôn 
làm giỗ vào ngày mẹ con mình 
gặp nhau… Bây giờ con biết rồi 
thì mỗi lần thắp nhang, thành 
kính cầu nguyện ba mẹ đã sinh 
ra mình, đồng thời cám ơn ba mẹ 
đã cho mẹ có con trong đời. Mỗi 
mùa Vu Lan, con cài thêm hoa 
trắng nhé.

***
Cộng đồng người Việt thị trấn 

Roy đều biết đến gia cảnh neo 
đơn chị Du và rất ngưỡng mộ tình 
mẫu tử sâu đậm. Ngoại trừ giờ 
học giờ làm, họ luôn thấy hai mẹ 
con như bóng với hình, đi chợ, 
đi thể thao, xem phim... Thỉnh 
thoảng có người hỏi chị về chồng 
về cha, chị mỉm cười nói khéo: 

- Có những chuyện riêng tư 
chưa tiện chia sẻ được. 

Nhiều người đoán mò rằng: 
Chị bị chồng bỏ hoặc lỡ dại với 
tên sở khanh nào đó.

Mùa Vu Lan năm ấy tại chùa 
Hoa Nghiêm, người Việt thị trấn 
Roy rất ngạc nhiên khi thấy 2 đóa 
hồng trắng, hồng đỏ trên chiếc áo 
Lam của Minh khi cậu bé đi theo 
anh chị trưởng cài hoa hồng cho 
Phật tử trong khuôn viên chùa. 
Đêm trước, chị Du có lên chùa 
gặp thầy trụ trì, anh chị trưởng để 
chia sẻ quá khứ với ước mong mọi 
người đón nhận Minh bình thường, 
tránh những câu hỏi làm em tủi 
thân. Chị muốn công khai từ đây 
để bé Minh được sống và lớn lên 
trên nền tảng chân thật vững chắc 
không một chút hoài nghi.
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Cũng như mọi ngôi chùa 
Việt Nam trong nước hay ngoài 
nước, ngày Vu Lan bao giờ cũng 
là ngày hạnh phúc dâng tràn, đầy 
ắp tình thương yêu. Thầy trụ trì 
sau thời kinh có bài thuyết pháp 
đề cao đạo hiếu, tình mẹ như mọi 
năm. Giữa thời pháp, thầy dừng 
lại kêu Minh đến ngồi bên cạnh 
mẹ. Phật tử đang ngồi nghe, lấy 
làm lạ, dõi mắt nhìn theo. 

Thầy trụ trì trìu mến nhìn hai 
mẹ con một lúc lâu, không gian 
chánh điện lặng im, nhẹ nhàng 
thầy nói cùng đại chúng:

- Tình mẹ tình cha bao la, 
cao quý như chúng ta đều biết, 
vì tình ấy là máu mủ huyết thống 
thiêng liêng. Thầy có cơ may biết 
được một chất liệu tình thương, 
xin gọi tạm là tình Mẹ Quan Âm, 
tình này cũng giống như Phật 
tánh mỗi chúng sanh đều có. 
Hơn mười năm nay mẹ con chị 
Du gắn bó cùng ngôi chùa Hoa 
Nghiêm này. Thầy cũng như mọi 
người đều mến mộ tình cảm mẹ 
con khắn khít, luôn biểu hiện tình 
thương sâu đậm cho nhau mà đôi 

khi cũng hiếm thấy ở đời thường. 
Hôm qua, thầy hết sức ngạc nhiên 
và hết sức cảm động khi biết được 
lòng người mẹ nuôi dành cho đứa 
con không máu mủ của mình mà 
mấy lâu này thầy tưởng rằng ruột 
thịt…

Minh ngồi nghe thầy nói, dựa 
vào người ôm mẹ, dụi môi vào gò 
má mẹ, thì thầm: 

- Con thương yêu mẹ nhất 
trên đời này...

***
Hai mươi năm sau, trong 

buổi trưa công tác tại tiểu bang 
xa nhà. Minh được bệnh viện báo 
tin mẹ bị tai nạn xe, chấn thương 
nhiều cơ phận khó qua khỏi đêm 
nay. Anh tức tốc bỏ tất cả ra phi 
trường. Ngồi trên máy bay, dẫu 
cố gắng theo dõi hơi thở giữ tâm 
thanh tịnh, anh cũng không thể 
kềm được cảm xúc như núi lửa 
dâng tràn. Mẹ là suối nguồn yêu 
thương vô tận, hướng dẫn anh 
từng bước trong đời. Mẹ là thế 
giới, là sự sống của anh, đã cho 
anh tất cả, hy sinh trọn vẹn tuổi 

thanh xuân để anh hạnh phúc 
trong tình mẫu tử thiêng liêng bất 
diệt. 

Minh bước vào phòng cách 
ly, thầy và các bác chùa Hoa 
Nghiêm đang thành tâm niệm 
Phật A Di Đà. Bác sĩ trực cho anh 
biết: mẹ coi như đã chết, có thể 
ra đi bất cứ lúc nào. Biểu đồ trên 
màn hình theo dõi bệnh nhân, 
thỉnh thoảng nháy lên yếu ớt.

Minh ngồi xuống bên cạnh bà 
Du, mọi người đều ra khỏi phòng 
để anh được tiếp xúc trọn vẹn. 
Nhìn thiết tha khuôn mặt mẹ bất 
động, hai tay Minh nâng niu, mân 
miu bàn tay mẹ. Đưa bàn tay lên 
môi, anh hôn nhè nhẹ trên những 
ngón tay nhăn cằn cõi, thì thầm: 

- Mẹ thương yêu ơi! con đã 
về bên mẹ.

Anh dặn lòng không khóc, 
mẹ sẽ buồn lắm khi biết anh khóc 
anh buồn. Vẫn thiết tha nhìn mẹ, 
hai bàn tay sưởi ấm bàn tay mẹ, 
Minh chậm rãi, gởi lòng vào bài 
hát anh thường hát tại chùa trong 
mùa Vu Lan báo hiếu:

“Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu 
hiền. Mẹ, Mẹ là bài hát thần 
tiên… Là bóng mát trên cao, là 
mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc
trong đêm khi lạc lối…”

Trên khuôn mặt bà Du, đôi 
mắt bỗng nhấp nháy, mỉm cười 
an lạc. Màn hình biểu đồ ngưng 
hẳn.

Huyền Lam

Thương gởi những người mẹ con nuôi 
- Mùa Vu Lan 

LỜI PHẬT DẠY

“If you truly loved yourself, you could never hurt 
another.” 
- Gautama Buddha
“Nếu bạn thật sự yêu lấy chính mình, thì bạn không 
được làm tổn hại kẻ khác.”
- Đức Phật
“If your compassion does not include yourself, it is 
incomplete.”
 - Gautama Buddha
“Nếu từ bi mà không bao gồm luôn cả chính bạn, thì 
nó không được trọn vẹn.”
- Đức Phật

ặc San ĐIỀ
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Tiểu Hỷ
Thích Viên Huy

T iểu Hỷ, người miền cao, 
mồ côi cha mẹ khi còn 
bé, lúc một tuổi theo 
ngoại xuống vùng xuôi. 

Hàng ngày bán rau ở chợ xỏm, 
chiều về sau bữa cơm đạm, bà 
cháu đèo nhau trên chiếc xe đạp 
cọc cạch về chùa lễ Phật tụng 
kinh. Thời gian cứ thế âm thầm đi 
qua trong bình an thanh thản.

Đến một hôm khi tiểu Hỷ gần 
3 tuổi thì được bà ngoại gởi lại ở 
luôn trong chùa, với lý do bà về 
miền núi có việc, nhưng rồi bà 
biệt vô âm tín, không ai biết miền 
núi của bà ở nơi nào, ngay cả tiểu 
Hỷ cũng không nhớ gì.

Về bản thân tiểu Hỷ, vẫn bình 
yên sống trong chùa, tối nào cũng 
theo thầy và các chú điệu trong 
chùa lễ Phật tụng kinh, chỉ có 
điều tiểu Hỷ chỉ ấm ứ mà không 
đọc thành lời, cứ thế tuổi càng lớn 
nhưng tiểu Hỷ vẫn không thể nói 
rõ chữ được, chỉ có tai thì nghe rất 
rõ, mãi đến sau này khi đến tuổi 
đi học cả chùa mới biết tiểu Hỷ bị 

thiểu năng, chậm phát triển nên 
cần thời gian để luyện tập. Ngày 
ấy, do là người miền núi, da của 
Tỷ ngâm đen, tính vốn thật thà lại 
chậm chạp nên thường bị các tiểu 
cùng thời trêu chọc, có ngày Hỷ 
phải khóc thét đến năm ba lần vì 
bị trêu đùa.

Năm đó, vào một ngày đẹp trời 
tiểu Hỷ đúng 8 tuổi, như thường 
lệ, đúng 3 giờ 15 sáng cả chùa 
đều thức dậy công phu khuya, 
riêng tiểu Hỷ hôm đó không thức 
dậy như thường nhật. Tưởng tiểu 
Hỷ giãi đãi lười biếng, thầy quản 
chúng đến bên đơn (giường nằm) 
gõ mạnh, tiểu Hỷ giật mình lăn 
khỏi đơn rồi la lớn, đau quá! Vậy 
là kể từ đó tiểu Hỷ bắt đầu biết 
nói, sau đó tiểu Hỷ cũng được 
đến trường học, tuy tuổi lớn hơn 
các bạn, hành vi chậm chạp hơn 
nhưng Hỷ lại có đầu óc nhớ dai 
siêu việt, ngày ấy chỉ cần ai nói 
ra địa chỉ thôn xóm xã huyện nào 
ở đâu, tên gì, tiểu Hỷ đều nhớ rõ 
và kỹ, nhờ vậy trong lớp tiểu Hỷ 

học toán rất giỏi.
Năm tiểu Hỷ học lớp 5, thì dì 

Bảy đến chùa xin trú ngụ, không 
ai biết xuất thân của dì Bảy ở đâu, 
chỉ nghe dì nói cũng ở trên non 
xa về miền xuôi sinh sống đã lâu, 
nay tuổi đời đã chững nên dì phát 
tâm công quả lo nấu cơm nước 
cho chùa, đặc biệt tắm giặt cho 
các tiểu. Dì Bảy rất quan tâm các 
tiểu, đặc biệt là tiểu Hỷ, từ ngày 
có dì Bảy đến chùa công quả, 
cuộc sống trong chùa thêm vui, 
các bữa cơm thêm phong phú nhờ 
vào các đĩa rau luộc do dì Bảy tự 
tay trồng, tương chao trong bếp 
thì lúc nào cũng đầy ắp, áo quần 
các tiểu cũng tươm tất hơn. Riêng 
tiểu Hỷ, được dì Bảy chăm lo nên 
việc học hành tiến bộ hẳn, năm 
nào cũng nhận phần thưởng học 
sinh giỏi của trường khiến cho 
các tiểu khác nỗ lực hơn cho bằng 
tiểu Hỷ, vậy là cuộc sống của các 
tiểu trở nên vui nhộn vì có nhiều 
thay đổi, sư phụ trụ trì vì đó cũng 
rất hoan hỷ hơn.
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Dì Bảy, ngoài việc siêng năng 
công quả, chấp tác, cơm nước 
cho cả chùa ra, dì còn rất siêng 
năng tinh tấn trong mọi thời khóa 
tụng niệm, bất kể nửa đêm, bất kể 
trái gió trở trời mệt nhọc dì đều 
đặn tham dự các khóa tu niệm 
của chùa không thiếu thời nào. 
Đối với tiểu Hỷ, dù thương yêu 
bảo bọc nhưng dì cũng rất khắc 
khe, có nhiều bữa sư phụ trụ trì 
đi vắng, tiểu Hỷ ở nhà giãi đãi 
không cúng quả đường trưa, vậy 
là dì bắt tiểu Hỷ quỳ nhang cả 

buổi, các Phật tử đi chùa thấy vậy 
không bằng lòng với việc dạy của 
dì, vì cho rằng dì vượt quyền thầy 
trụ trì. Thay vì tự ái bất bình, dì 
lại ôn tồn giai thích:

Các tiểu trong chùa như tờ 
giấy trắng, như một đốm lửa nhỏ 
heo hắt, nếu không chỉ dạy kỹ 
càng ắt sau này không những hỏng 
đời mà còn làm cho đạo pháp suy 
vi. Nay tôi bắt tiểu quỳ nhang hơi 
quá đáng, nhưng đó cũng là một 
trách nhiệm của bậc lão bối, tôi 
đã từng trải qua tuổi thơ, đã từng 
mắc nhiều sai lầm khi không có ai 
bên cạnh chỉ dạy, tôi phạt tiểu chỉ 

vì muốn tiểu tinh tấn tu tập, trước 
tiên là thành nhân, sau biết đâu 
tinh tấn tu tập tốt tiểu sẽ trở thành 
danh Tăng hay thánh Tăng làm 
rạng danh cho Phật pháp, mong 
các bác hiểu thông cảm cho tôi.

Đối với tiểu Hỷ, tuy không 
nói ra nhưng hầu như trong thâm 
tâm tiểu thương và kính nể dì Bảy 
vô cùng, xem dì như vị hộ pháp 
đáng kính hộ đạo đắc lực cho 
chùa. Con đường tu học của tiểu 
Hỷ nhờ có dì Bảy trợ lực nên tiến 
bộ rõ rệt, tiểu Hỷ càng ngày càng 

học giỏi hơn, tinh tấn tu tập hơn, 
biết cách đối đãi với huynh đệ, 
các bác Phật tử hơn.

Năm tiểu Hỷ tròn 16, vừa thọ 
giới Sa Di về được một tháng, 
một sáng nọ, sau thời công phu 
khuya, dì Bảy đi một vòng quanh 
chùa đảnh lễ tôn tượng chư Phật, 
chư đại Bồ Tát, sau đó quay về 
hướng tịnh thất sư phụ lễ bái, rồi 
dì về phòng báo với thầy trưởng 
chúng hôm nay dì mệt không 
nấu cơm phục vụ chúng ban sáng 
được, dì nhờ thầy trưởng chúng 
điều vị khác giúp dì, dì Bảy về 
phòng đóng cửa niệm Phật.

Sáng ra, không thấy dì Bảy 
mở cửa dự điểm tâm với chúng, 
tiểu Hỷ nhanh nhảu chạy sang 
phòng dì xem, một hình ảnh hy 
hữu trang nghiêm đang diễn ra 
trước mắt tiểu. Dì Bảy đã nhẹ 
nhàng ra đi trong tư thế nằm thiền 
tọa, nét mặt dì vẫn hồng hào tươi 
tắn, tiểu Hỷ vội vàng thông báo 
với thầy trưởng chúng tình trạng 
của dì Bảy, cả chúng đều bàng 
hoàng thương tiếc ra đi đột ngột 
của dì. Thầy quản chúng bước vào 
phòng dì rồi bước ra trên tay một 
tờ giấy trắng gấp đôi, ánh mắt của 
thầy đỏ hoe như chực khóc, thầy 
cầm lên do dự đôi lần rồi đọc cho 
đại chúng nghe…

“Tiểu Hỷ con thương, dì Bảy 
là mẹ của con đây. Do vì nghịch 
cảnh trớ trêu, sinh con ra khi mẹ 
chưa tròn 16 tuổi, ở cái tuổi ăn 
chưa no lo chưa tới, cái nghèo 
cái đói khắc nghiệt, cộng thêm 
định kiến hẹp hòi có con khi chưa 
chồng nên mẹ không làm tròn 
bổn phận của một người mẹ đối 
với con, mẹ bỏ con ra đi khi con 
còn đỏ hỏn, giao con lại cho bà 
ngoại nuôi nấng, mẹ nghĩ con sẽ 
được an phận trong tình thương 
của ông bà ngoại, nhưng lúc nào 
lòng mẹ cũng canh cánh bên con, 
thao thức trông ngóng tin tức 
con, nào ngờ con lại có duyên với 
Phật, được xuất gia dự vào hàng 
ngũ Tăng lữ, điều đó làm cho mẹ 
vui và an tâm hơn, đôi lần mẹ 
cảm thấy hãnh diện vì con đã làm 
được việc đi ngược dòng thế sự.

Mẹ thật có lỗi với con, mong 
con hoan hỷ cho mẹ, điều mẹ có 
thể làm được cho con là âm thầm 
vào chùa để được tận tay chăm 
sóc, hỗ trợ cho con trên bước 



77VU LAN ■ 2017

đường tu tập, được thấy con từng 
ngày trưởng thành trong giáo lý 
Phật đà, và được nuôi dưỡng đạo 
tâm từ bi trí tuệ của sư phụ trụ trì 
và Tăng chúng. Nay tuổi đời con 
cũng xấp xỉ trưởng thành, tuổi 
đạo đã được thăng tiến, chính 
thức trở thành một vị Sa Di, mở 
đầu cho hành trang sự nghiệp 
đi ngược dòng thế tục, tuy con 
chưa phải là tùng bách cho Phật 
Pháp, nhưng mẹ vẫn yên tâm vì 

đạo nghiệp của con có đôi chút 
vững vàng, con có thể bước đi mà 
không dễ dàng vấp ngã vì mẹ biết 
con của mẹ có trái tim kiên cố ý 
chí cao vời.

Nhân duyên hội ngộ giữa 
mẹ con ta trắc trở, nhưng mẹ 
cảm thấy mãn phần, nay mẹ có 
thể nhẹ nhàng theo Phật về Tây 
Phương, nơi không có các cảnh 
đau thương của trần thế, mẹ chúc 
con ở lại tinh tấn tu tập trong 

từng khóa tụng niệm và hãy sừng 
sững như ngọn núi Tu di.”

Tiểu Hỷ mắt nhòa lệ, cúi đầu 
lễ tạ dì Bảy, chắp tay niệm Phật 
cầu nguyện, tạ ơn người mẹ âm 
thầm chịu đựng bên con bao năm 
tháng. Nước mắt tiểu Hỷ chảy 
dài trên gò má, quay mặt giấu đi 
dòng lệ, tiểu lớn tiếng “Nam Mô 
A Di Đà Phật, con nguyện cầu 
Mẹ lên đường an lạc, thuận cảnh 
hóa sanh.”

What makes a Dad
Anonymous  

God took the strength of a mountain,
The majesty of a tree,
The warmth of a summer sun,
The calm of a quiet sea,
The generous soul of nature,
The comforting arm of night,
The wisdom of the ages,
The power of the eagle's flight,
The joy of a morning in spring,
The faith of a mustard seed,
The patience of eternity,
The depth of a family need,
Then God combined these qualities,
When there was nothing more to add,
He knew His masterpiece was complete,
And so, He called it... Dad.

Tạo thành ra Bố
Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
(chuyển ngữ)

Trời mang sức mạnh núi này,
Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi,
Hè mang hơi ấm mặt trời,
Và bình lặng của biển khơi khắp miền,
Mang hồn quảng đại thiên nhiên,
Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ,
Mang thông thái của tuổi già,
Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
Mang niềm vui sáng mùa Xuân,
Đức tin vững chắc mãi luôn chẳng rời,
Mang lòng kiên nhẫn ngàn đời,
Cùng nhu cầu cấp thiết nơi gia đình,
Trời mang gom lại hoàn thành
Không còn chi quý thật tình cần thêm
Trời đem tổng hợp lại liền
Tạo ra tác phẩm thần tiên của Trời
Đặt tên là… Bố! Tuyệt vời!
Ban cho con hưởng tại nơi cõi trần!
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Ngườ i  Cha và 
Bài Kinh Sám Hố i

Huyền Lam

Buổi chiều sau khi phụ 
mẹ lặt rau, bé Tâm ngồi 
học bài chờ ba đi làm 
về. Anh Trí bước vào 

nhà với bộ mặt căng thẳng khác 
thường, nhưng bé Tâm là đứa con 
gái 7 tuổi nào có biết chi. Bé lấy 
bài tập được điểm cao khoe, rồi 
nhân tiện vòi vĩnh ba dẫn đi mua 
truyện tranh về đọc. 

Anh Trí nhìn con bực bội, nói 
cộc lốc: 

- Không được!

Bé Tâm đi theo năn nỉ: 
- Con học giỏi, ba thưởng con 

nghe.
Anh Trí bỗng giận dữ la to: 
- Đã nói không được, sao 

không nghe lời ba!
Anh đưa tay đánh mạnh vào 

mông con. Bé Tâm đau quá hét 
một tiếng, nhìn mặt ba đầy thịnh 
nộ, bé khiếp đảm ôm mặt khóc 
nức nở. Chị Hoa, vợ anh Trí nhìn 
chồng ngạc nhiên, sững sờ, định 
bụng chút sẽ hỏi riêng chồng. 

Lần đầu tiên bị ba đánh, bé 
Tâm ấm ức thấy ba rất đáng sợ. 
Buổi cơm chiều không khí nặng 
nề dẫu mẹ cố gắng gợi chuyện. 
Bé Tâm ngồi vừa ráng ăn chút ít 
cơm vừa thút thít. Anh Trí thỉnh 
thoảng nhìn con muốn nói chi đó 
nhưng cứ ngập ngừng. 

Sau bữa cơm, dọn dẹp chén 
bát xong, chị Hoa rót ly trà xanh, 
lấy miếng kẹo mè mời chồng và 
rủ ra ngồi trước mái hiên nhà nói 
chuyện. 

Từ tốn, chị Hoa hỏi anh Trí: 
- Hôm nay anh hơi khác 

thường, con có làm chi đâu mà 
anh đánh con thế?

Anh Trí ngượng ngùng, ngồi 
trầm ngâm một lúc lâu mới lên 
tiếng: 

- Hôm nay trong cơ quan có 
sự cố lớn. Nhân viên của anh đã 
không chấp hành quy định an 
toàn, làm hư dây chuyền sản xuất. 
Vì sự cố này một công nhân bị 
dây máy quất gãy cánh tay. Anh 
đã nhắc nhở nhân viên phải kiểm 
tra máy móc mỗi buổi sáng trước 
khi vận hành, thế mà... Không 
tức lên sao được!

Chị Hoa vẫn ôn tồn: 
- Vậy là anh đem cái giận từ 

cơ quan về nhà, anh giận cá chém 
thớt rồi.

Anh Trí nhìn vợ gật đầu: 
- Anh mất kiểm soát. Anh 

quên lời thầy dạy mỗi khi đi làm 
về, trước khi bước vào nhà, thở ba 
hơi dài, mỉm cười như Phật. Anh 
đánh oan bé Tâm. Tội nghiệp 
con.

Chị Hoa cầm tay chồng, mân 
mê an ủi: 

- Nếu là em, chắc em cũng 
không làm chủ bản thân được. 
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Thôi thì ngày mai anh dẫn con 
đi ăn kem, mua truyện tranh cho 
con để bù lại.

Anh Trí nhìn vợ, ánh mắt trìu 
mến, choàng tay ôm bờ vai chị 
Hoa, thì thầm: 

- Việc đó dĩ nhiên sẽ làm, 
nhưng bù đắp bằng quà anh thấy 
sao sao em ạ. Không khéo con 
sẽ hiểu lầm, rồi sau này con lớn 
lên...

***
Thường mỗi tối sau khi học 

bài bé Tâm ra phòng khách coi ti-
vi với ba mẹ rồi mới đi ngủ. Hôm 
nay chưa đến giờ, bé đã sớm 
đánh răng vào phòng. Suốt buổi 
chiều tối, bé thấy ba ngồi chỗ nào 
thì lánh xa chỗ khác. Nằm trên 
giường một đỗi, bé Tâm chưa ngủ 
được, bỗng nghe tiếng chân dừng 
trước phòng. Giọng anh Trí chậm 
rãi vọng vào:

- Tâm ơi, con ngủ chưa? Ba 
vào nói chuyện với con nghe.

Bé Tâm giật mình, không biết 
ba sẽ la chuyện gì nữa đây? Sợ 
sệt, lo lắng, bé lí nhí dạ rồi úp mặt 
xuống gối. Anh Trí đi vào, ngồi 
bên mé giường, lần tìm tay con 
ép giữa hai bàn tay, xoa nhẹ một 
lúc lâu, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tâm ơi, hồi chiều ba không 
đúng, đánh oan con. Ba xin lỗi 
con nghe!

Bé Tâm ngạc nhiên quá đỗi, 
nó không ngờ những lời nói ấy 
có thể thoát ra từ bậc cha mẹ. 
Hàng ngày đi học lắm lúc bạn bè 
làm sai cũng không chịu xin lỗi 
huống gì... Bé cuống lên, nhìn ba, 
nói gấp:

- Ba là người lớn không có 

sai. Con làm ba bực lên mà.
Vẫn dịu dàng với con, giọng 

anh Trí trầm ấm: 
- Ba không có lý do gì để 

đánh con như vậy. Nếu ba là ông 
vua có lỗi với em bé nghèo khó 
bán vé số ngoài đường thì cũng 
thành tâm xin lỗi con à. Huống 
chi là đứa con gái mà ba hết mực 
thương yêu. Làm sai thì ba phải 
có trách nhiệm xin lỗi. Mà con ơi, 
chưa tới giờ ngủ, con đi tụng bài 
kinh ngắn với ba được không?

Bé Tâm đã hết sợ ba, vui vẻ 
đáp ngay: 

- Dạ được, nhưng sao vậy ba, 
hôm nay chưa phải ngày ăn chay 
mà?

- Thì để ba cảm thấy nhẹ 
nhàng hơn, nhắc nhở ba đừng 
làm sai. Tụng bài kinh sám hối 
mà con tụng mỗi Chủ nhật với 
Gia Đình Phật Tử trên chùa nha.

Anh Trí dẫn con gái bước lên 
trên lầu, nơi có bàn thờ Phật đơn 
giản nhưng trang nghiêm. Thắp 
nén hương trầm dâng Phật, anh 
thỉnh nhẹ ba tiếng chuông.

 Trong tiếng ngân lan tỏa, anh 
ngồi xuống cạnh bé Tâm, thành 
kính cùng con đọc tụng:

Đệ tử kính lạy
Đức Phật Thích Ca
Phật A Di Đà
Thập phương Chư Phật
Vô lượng Phật Pháp
Cùng Thánh Hiền Tăng 
Đệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Tham giận kiêu căng
Si mê lầm lạc
Ngày nay nhờ Phật
Biết sự lỗi lầm

Thành tâm sám hối
Thề tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành
Ngửa trông ơn Phật
Từ bi gia hộ
Thân không tật bệnh
Tâm không phiền não
Hằng ngày an vui tu tập
Phép Phật nhiệm mầu
Để mau ra khỏi luân hồi
Minh tâm kiến tánh
Trí tuệ sáng suốt
Thần thông tự tại
Đặng cứu độ các bậc tôn 

trưởng
Cha mẹ anh em
Thân bằng quyến thuộc
Cùng tất cả chúng sanh
Đồng thành Phật Đạo.

Bé Tâm quên chắp tay búp 
sen trước Đức Phật tự hồi nào. 
Bé kéo chiếc gối ngồi sát anh 
Trí hơn, rồi dựa hẳn vào người 
anh như những lần nhõng nhẽo. 
Trong tiếng kinh vang đều, bé 
cảm được sự cao cả của người 
cha. Sung sướng tràn trề, bé thấy 
gần gũi, thương yêu ba quá đỗi.

Nghe chuông ngân, chị Hoa 
len lén ra ngồi giữa cầu thang, 
dõi theo tiếng hai cha con tụng 
kinh. Chị xúc động mãnh liệt, 
thấy hạnh phúc chi lạ, cảm được 
mình may mắn có người chồng 
vĩ đại. Chị mong thời kinh chóng 
qua để tới ôm sau lưng anh thật 
chặt, dựa đầu vào vai anh, chân 
thành nói tiếng thương yêu. Cám 
ơn anh đã gieo vào con tình 
thương yêu sâu đậm, nhân cách 
sống cao cả chân thật. Mắt chị 
mờ nhạt, mũi sụt sịt. Khói hương 
trầm cay lắm chăng?
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Mùa Thu Vu Lan
Thích Nữ Giới Hương

Thu về lác đác mưa rơi
Hắt hiu mặt nước cây yên đứng nhìn

Thu về ảm đạm bầu trời
Nhắc người con nhớ ơn thành hiếu sinh.

Thu sắp về, mùa thu của 
Vu-lan báo hiếu, mùa 
của mẹ cha, tổ tiên gia 
tộc, mùa của những bông 

hồng trắng cài trên áo của những 
ai bất hạnh mất mẹ và cũng là 
mùa của những bông hồng đỏ 
thắm nở tròn trên áo của những 
ai may mắn còn mẹ. Ở Hoa kỳ, 
người Mỹ có ngày Mother’s Day 
(Ngày của Mẹ) và Father’s Day 
(Ngày của Cha) thì chúng ta - 
những Phật tử hay những người 
con Việt-Nam có ngày Vu-lan 
vào rằm tháng bảy hàng năm hay 
vào mùa thu là ngày truyền thống 
báo hiếu thiêng liêng, là ngày 
đẹp nhất của nghĩa sống và tình 
người. 

Công Cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong 

nguồn chảy ra.

Chín tháng cưu mang chúng 
con nặng nhọc; bên ướt mẹ nằm, 
bên ráo phần con. Sanh ra đời, 
con vừa biết ăn, mẹ cha lại mớm 
cho con từng muỗng cơm, thìa 
cháo. Một nắng hai sương lam 
lũ, làm ruộng buôn bán, một đời 
tần tảo để có chút tiền nuôi con 
khôn lớn, học hành thành đạt nên 

người. Giáo dục thế gian chưa đủ, 
cha mẹ còn nâng dắt đưa chúng 
con đến cửa Phật, cho chúng con 
sớm quy y Tam bảo, học phật 
pháp, tin nhân quả thiện ác để rèn 
luyện nhân cách cao thượng của 
mình. Hình hài và trí tuệ hiện nay 
của chúng con được thắp sáng, 
được hiện hữu đó là từ mồ hôi và 
trái tim nóng hổi của cha mẹ tưới 
tẩm. Biết bao nhiêu sữa và máu 
của cha mẹ đã kết động trong 
chúng con như Kinh Tương Ưng 
dạy:

“Sữa mẹ mà chúng con đã 
uống trong nhiều kiếp sanh tử 
từ vô thủy đến nay thì nhiều hơn 
nước trong bể cả đại dương”. 

Nói sao cho hết ơn cha, nghĩa 
mẹ. Tưởng sao cho hết tình 
thương vô bờ của mẹ cha. 

Trần gian ngôn ngữ sao diễn 
tả

Chở cho đầy hai tiếng Mẹ 
Cha!

Trong kinh Tâm Địa Quán, 
Đức Phật dạy: 

“Ta sắp nói pháp mầu nhiệm, 
vì muốn lợi ích cho những ai chưa 
biết Ân Đức trong đời vị lai mà 

vâng giữ. Người thế gian và bậc 
xuất thế gian có bốn thứ ơn nên 
đền trả là: Ơn Cha Mẹ, ơn chúng 
sanh, ơn quốc vương và ơn Tam 
bảo”.

Nhị Thập Tứ Hiếu Diễn Âm 
dạy: 

“Chữ hiếu hạnh niệm tròn 
một tiết;

Thời suy ra trăm nết điều 
nên”.

Người biết thương lo chăm 
sóc hiếu nghĩa với đấng sanh 
thành ra mình, thì biết trăm sự, 
trăm tánh, trăm hạnh của vị ấy sẽ 
thành đạt.

Đón ngọn gió thổi
Tình thương tràn về.
Khắc trên phiến đá
Nghĩa Mẹ tình Cha.

Theo thuật từ Phật giáo, vu-
lan nói đủ là Vu-lan-bồn, là dịch 
âm Trung quốc từ tiếng Phạn 
‘Ullambana’. Ngài Trí Húc dịch 
là ‘giải đảo huyền’ tức tháo gỡ 
các cực hình treo ngược bị đày 
đọa trong cảnh giới ngạ quỹ và 
địa ngục. Vu-lan-bồn là một bản 
kinh ngắn kể về nguyên nhân và 
phương pháp báo hiếu của tôn giả 
Mục-kiền-liên đối với thân mẫu 
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của ngài, thường được các chùa 
tụng vào tháng bảy âm lịch.

Nội dung của kinh Vu Lan 
Bồn dạy kể rằng dù ngài Mục-
Kiền-Liên có sáu thần thông 
cũng không cứu được nghiệp 
ngạ quỷ của thân mẫu. Sự hỗ trợ 
của ngài chỉ là những chất xúc 
tác giúp mẹ và phải chính bà tự 
chuyển hóa nghiệp của mình mới 
được. Để cứu mẹ cho có hiệu quả, 
ngài nhờ vào sức chú nguyện của 
cộng đồng tăng thân thanh tịnh 
và có đủ giới đức. Chính nhờ 
vào đạo đức cộng đồng của các 
vị thánh tăng và cao tăng nghiêm 
trì giới luật, thân mẫu ngài được 
cảm hóa, tự bà chuyển hóa tâm 
ích kỷ, bỏn xẻn, sân hận, xấu 
xa mà hối lỗi. Bà sám hối mở 
lòng từ bi rộng rãi, vị tha, hoan 
hỉ với các pháp lành mà tôn giả 
Mục Kiền Liên đang cúng dường 
mười phương tăng chúng. Nhờ 
đó, tâm bà được cởi trói và giải 
thoát. Đây là tinh yếu của kinh 
Vu-lan hay kinh điển Phật giáo 
nói chung muốn truyền đạt cho 
chúng ta thông điệp này.

Từ đây cho ta thấy đạo Phật là 
một phương pháp sống, quan tâm 
đến nhiều phương diện bao gồm 
cả sống và chết để từ đó hướng 
tới con đường tu tập chấm dứt 
khổ đau trong hiện tại và tương 
lai. 

Người con Phật, người con 
hiếu phải sống đời đạo đức và 
trí tuệ; phải tôn thờ cha mẹ, cửu 
huyền thất tổ nhiều đời đã khuất; 
phải biết kính trọng và phụng 
dưỡng cha mẹ hiện tiền cũng như 
vận dụng nhiều phương cách để 
hướng dẫn cha mẹ trên con đường 
tu tập chánh pháp để cùng cha mẹ 

sống an lạc giải thoát. Đạo Phật 
đề cao chữ hiếu để cuộc đời có 
nhiều người con hiếu thảo, bớt đi 
tình trạng suy thoái đạo đức trong 
gia đình và xã hội. Đạo Phật cống 
hiến cho cha mẹ một nếp sống đạo 
đức, an trú vững chắc vào chánh 
pháp để xa lìa tham, sân, si là tác 
nhân của mọi phiền não khổ đau, 
để từng bước đi vào hạnh phúc 
của tâm trong hiện tại giây phút 

này. Người con nào biết đem lại 
cho cha mẹ con đường vào hạnh 
phúc lâu dài như thế mới thật là 
chí hiếu, mới gọi là người con của 
mùa thu sắp về.

Thu về đau buốt lệ sa
Giã từ mẹ đã bên kia ngàn 

trùng.
Thu về Thắng hội Vu-lan
Đốt hương khấn nguyện mẹ 

sanh cõi lành.

Thích Nữ Hương Tích

Nhớ Ân Phật

Năm xưa say thơ mộng
Ta dong ruổi khắp nơi
Cảnh đời cùng cảnh chợ
Ta buông xả sáu căn
Ngày nay nhờ gặp Phật
Pháp Phật thật nhiệm mầu
Niềm tin mạnh trổi dậy
Tha thiết lại dâng trào
Xin được làm tu sĩ
Để học hộ sáu căn
Học theo hạnh thanh tịnh
Chánh pháp kiên cố lòng
Từ bi và hỷ xả
Bốn sự thật cao sâu
Nhiệm mầu và an lạc
Tám pháp chánh soi đường
Khai mở độ mê cuồng
Nghĩa lời thâm vi diệu
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Ân sâu Người tế độ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
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Võ Tá Hân

Bước vào văn 
phòng một buổi 
sáng, liếc mắt 
nhìn trang báo 

thấy giá cổ phiếu mình 
mua tăng vọt, bạn bỗng 
cảm thấy khoan khoái. 
Nhẩm tính số tiền lời, 
bạn mơ màng nghĩ đến 
chuyến du lịch sắp tới.

Lòng đang lâng lâng 
thì chuông điện thoại reo 
vang. Phòng xuất khẩu 
cho biết lô hàng tháng rồi 
vừa bị khách hàng từ chối 
vì không đạt tiêu chuẩn. 
Từ mây xanh rơi xuống 
đất, bạn hốt hoảng nghĩ 
đến số tiền lỗ phải chịu 
mà toát mồ hôi. Lập tức 
gọi phòng sản xuất, bạn 
xổ cho một trận không 
tiếc lời. Gác máy điện 
thoại xuống, tuy chưa 
nguôi giận và tim vẫn còn 
đập mạnh, bạn cảm thấy 
hối tiếc là đã buộc công 
nhân làm thêm ca đêm để 
giao hàng cho kịp khiến xảy ra 
việc có lô hàng kém chất lượng. 
Liếc nhìn chồng hồ sơ chờ giải 
quyết, lòng đang ngao ngán thì 
điện thoại lại reo vang. Phòng kế 
toán cho biết vừa đòi được nợ của 
một khách hàng lớn: “À, thì ít ra 
cũng còn có một tin vui!”, bạn tự 
nhủ và mỉm cười. Thế nhưng nỗi 
lo âu lại trở về cùng một cảm giác 
hoang mang khi nghĩ đến tương 
lai.

Chỉ trong vòng 15 phút đầu 
ngày mà bạn đã nếm đủ mọi cảm 
xúc và tất cả đều bắt nguồn từ 
những sự việc rất thông thường 
mà một người giám đốc công ty 

phải đối đầu hàng giờ, hàng phút. 
Với công việc dồn dập một ngày 
như mọi ngày, chả trách mà bạn 
cảm thấy cuộc sống ngày càng 
căng thẳng. Sự căng thẳng này 
nếu chỉ ngắn hạn thì cũng chỉ là 
chuyện bình thường, tuy nhiên 
nếu kéo dài liên tục thì sẽ đưa đến 
nhiều hậu quả không tốt cả về thể 
xác lẫn tinh thần. Với áp huyết 
gia tăng, tim yếu và đầu óc thấm 
mệt, dần dà bạn trở nên… dễ 
quên và cảm thấy khó khăn hơn 
khi phải ra quyết định. Là người 
lãnh đạo công ty, bạn phải chọn 
hướng đi trước những ngã ba 
đường và đương đầu với những lo 

toan trong công việc, tức 
là phải quyết định. Thế 
nhưng, bây giờ mỗi quyết 
định, dù chỉ là chuyện 
nhỏ cũng trở thành một 
gánh nặng. Điều đó khiến 
công việc cần giải quyết 
ngày càng chồng chất và 
sự căng thẳng cứ thế mà 
gia tăng.

Hãy thử chắp tay 
trước mặt rồi đè mạnh 
vào nhau. Cứ giữ như 
thế một lúc, tuy chẳng xê 
dịch đi đâu cả mà hai lực 
đối nghịch ấy cũng đủ để 
làm ta kiệt sức. Tương tự, 
khi cần giải quyết một 
vấn đề thì ta có một số 
tình huống khác nhau 
để lựa chọn. Tuy nhiên, 
nếu cứ giữ mãi trong trí 
những ý tưởng giằng 
co, đối nghịch nhau thì 
chẳng bao lâu, cái khối 
óc mong manh của ta rồi 
cũng thấm mệt và từ đó 
đưa đến chỗ rối loạn thần 
kinh.

Nếu so sánh mỗi vấn đề phải 
giải quyết như một trái banh bay 
đến khung thành thì người giám 
đốc không khác gì một thủ môn 
trên sân cỏ. Tuy nhiên, vai trò 
của người giám đốc khó hơn rất 
nhiều, ở chỗ không chỉ có một 
trái banh mà có đến hàng chục 
trái banh từ mọi hướng liên tục 
xẹt tới khung thành. Sau một 
ngày làm việc mệt nhọc, người 
“thủ môn giám đốc” ấy rời sân 
cỏ, lê tấm thân rã rời và bộ óc mệt 
mỏi về nhà, nghỉ mệt lấy sức để 
ngày mai tiếp tục “bắt banh”.

Nếu được nghỉ mệt lấy sức 

Cánh Hoa Cánh Hoa 
Trước GióTrước Gió
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như vậy thì cũng còn may. Bước 
sang thập niên 1990, một cuộc 
“động đất” mãnh liệt đã xảy ra 
trên “sân cỏ”. Sự xuất hiện của 
Internet đã biến thị trường thế 
giới thành một sân chơi không 
biên giới, trong đó thời gian và 
khoảng cách không còn là vấn 
đề. Thêm vào đó, chiếc máy vi 
tính xách tay và cái điện thoại 
di động đã khiến con người ngày 
càng gắn liền với công việc.

Thật vậy, đời sống gia đình 
và công việc giờ đây dường như 
không còn một hàng rào cách 
biệt mà tất cả cùng nằm trên một 
sân bóng. Ba giờ sáng đang ngon 
giấc, bạn có thể bị đánh thức để 
“bắt banh” với một cú điện thoại 
từ nước khác gọi đến. Nối mạng 
Internet ở nhà thì cũng không 
khác gì sau một ngày làm việc 
mệt nhọc, về nhà bạn lại thấy đầy 
người đang ngồi chờ trong phòng 
khách. Trước đây, mỗi lần muốn 
làm việc thì bạn phải đến sở, nay 
thì chẳng cần đi đâu xa dù đang 
nghĩ mát ở bất cứ nơi nào, chỉ cần 
mở chiếc máy vi tính xách tay và 
nối mạng hoặc mở điện thoại di 
động là bạn sẽ có việc ngay.

Phải liên tục làm việc không 
nghỉ 24/24 giờ để đương đầu với 
bao nhiêu vấn đề cần giải quyết 
thì lại càng mau thấm mệt. Mà 
càng mệt mỏi, căng thẳng thì 
lại càng không thể ra quyết định 
sáng suốt và nhanh chóng. Như 
một… cánh hoa trước gió, người 
giám đốc phải làm gì để giữ cho 
cuộc sống bớt căng thẳng, để tâm 
trí mình luôn an bình và không 
xao động trước mọi tình huống? 
Trong phạm vi bài viết này, tôi 
xin đề nghị vài điều căn bản:

Tập thể dục đều đặn: Việc 
đầu tiên là cần có sức khỏe tốt. 
Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều về 
việc tập thể dục và dinh dưỡng 
nên chúng ta sẽ không bàn thêm 
về điều này.

Giữ trí óc nhẹ nhàng: Nên 
dùng trí óc để suy nghĩ và phán 
đoán hơn là để nhớ, do đó nên 
tránh lưu trữ quá nhiều dữ liệu 
không cần thiết trong óc. Nên ghi 
ra giấy những việc cần làm mỗi 
ngày. Tương tự như chiếc máy vi 
tính, bạn nên đưa hết dữ liệu vào 
bộ đĩa cứng và chỉ dùng bộ CPU 
(khối óc) để phân tích và quyết 
định.

Tái lập hàng rào giữa cuộc 
sống cá nhân và công việc: Đơn 
giản nhất là nên hạn chế sử dụng 
hoặc tắt chiếc điện thoại di động 
trước khi bước vào nhà, cũng như 
không nên mang chiếc máy vi 
tính xách tay về nhà để làm việc 
và nhất là phải tìm cách thư giãn 
trí óc, tránh đừng nghĩ đến công 
việc khi ở nhà.

Thiền: Đây là một phương 
pháp rất công hiệu. Trước hết, thế 
nào là thiền và tại sao thiền lại có 
thể giúp tăng sức mạnh tinh thần?

Hãy nhìn lại hình ảnh người 
giám đốc ở đầu bài và chú ý đến 
diễn biến của ý nghĩ. Ta thấy 
rằng tương tự như khi mở một 
chai nước ngọt có gas, những ý 
nghĩ trong trí ta cũng như những 
bọt khí từ đáy chai (tiềm thức) tự 
động nổi lên mà chúng ta không 
hề điều khiển. Trí óc con người cứ 
thế mà bận rộn liên tục với mọi ý 
nghĩ từ chuyện này sang chuyện 
khác. Nếu chỉ suy nghĩ, tính toán 
thì có lẽ cũng không đến nỗi nào. 

Tuy nhiên, ý nghĩ thường đưa đến 
cảm xúc nên cứ thế tâm trí ta đi từ 
vui, buồn, hy vọng đến lo âu… và 
chính những cảm xúc bi quan vô 
cớ là nguồn gốc của mọi khổ ải.

Hãy tưởng tượng trí óc ta là 
một màn hình vi tính. Nếu có 
một vạch thẳng đứng chia đôi 
màn hình, tượng trưng cho thời 
điểm hiện tại thì bên trái màn 
hình là quá khứ và bên mặt là 
tương lai. Trí óc con người mỗi 
lúc chỉ có thể nghĩ về một việc 
và không khác gì con trỏ, cứ chạy 
lăng quăng trên màn hình. Khi 
con trỏ ở bên trái thì ta nghĩ đến 
chuyện quá khứ và khi con trỏ 
sang bên phải thì lại bận tâm đến 
chuyện tương lai. Nghĩ về quá 
khứ thì thường hối tiếc mà nghĩ 
đến tương lai thì lại hay lo lắng 
và cứ thế tâm trí con người bận 
bịu suốt đời!

Thực ra, nghĩ về quá khứ cũng 
vô ích vì nó đã đi qua không sao 
thay đổi được mà nghĩ đến tương 
lai thì lại càng vô ích hơn vì chưa 
chắc những điều ta lo toan sẽ xảy 
ra. Thế nhưng, trí óc con người 
luôn luôn lẩn quẩn với lo lắng 
và hối tiếc mà quên hẳn thực tại. 
Thiền là cách giúp tâm trí ta chú 
ý vào hiện tại và chỉ khi nào trí 
óc tập trung vào hiện tại ta mới 
thực sự tìm được sự bình an trong 
tâm trí.

Thiền cũng không phải là 
một cái gì cao siêu bí ẩn, thuộc về 
một tôn giáo nào hoặc chỉ dành 
riêng cho những kẻ muốn thoát 
tục. Đối với những người hàng 
ngày phải vật lộn với cuộc sống 
thì thiền là một phương pháp hữu 
hiệu để giúp tâm trí được thư giãn 
và sáng suốt.
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Trong phạm vi bài này, tôi 
xin trình bày vài quy tắc rất giản 
dị về thiền: Ban đầu mỗi ngày 
bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút, 
vào buổi sáng khi vừa thức dậy 
hoặc buổi tối trước khi ngủ, tìm 
một góc phòng yên tĩnh, ngồi kiết 
già và làm hai bài tập sau đây: 

1. Chú tâm: Bài học đầu tiên 
là tập chú ý đến hơi thở. Ngồi yên 
lặng, mắt hơi nhắm, và chỉ nghĩ 
đến hơi thở đang thông qua mũi 
khi ta hít vào. Sau đó thở ra nhẹ 
nhàng, cũng vẫn nghĩ đến hơi thở 
và đếm trong trí … “một” cứ thế 
mà đếm “hai”, “ba”, “bốn”, rồi trở 
lại “một”. Giữ cho ý nghĩ tập trung 
vào hơi thở là một điều không dễ 
như ta tưởng vì tâm trí ta cứ thích 
đuổi theo bao chuyện vẩn vơ. Mỗi 
lần cảm thấy mình “đi lạc” thì bạn 
chỉ cần nhẹ nhàng kéo ý nghĩ của 
mình về lại hơi thở.

2. Quán niệm: Sau một thời 
gian tập theo dõi hơi thở, bạn có 
thể học thêm bài thứ hai. Lần này 

bạn không bắt buộc trí óc mình 
phải chú tâm vào hơi thở mà cứ 
thả cho nó đi mông lung và chỉ 
cần “theo dõi” cùng “ghi nhận” 
xem mình đang suy nghĩ cái gì. 
Như một con khỉ trên cây, ý nghĩ 
của ta cứ chuyền từ cành này 
sang cành nọ. Ta cần tưởng tượng 
như có một người thứ ba đứng 
nhìn “con khỉ” (ý nghĩ) đó và đọc 
thầm trong tâm về vị trí của nó.

Khi chú ý đến một tiếng động 
thì tự bảo “nghe động - nghe 
động”.

Bỗng cảm thấy ngứa thì tự 
bảo “ngứa ngáy - ngứa ngáy”.

Trong trí muốn gãi thì tự bảo 
“muốn gãi - muốn gãi”.

Đang nghĩ đến một chuyện gì 
khác thì tự bảo “suy nghĩ - suy 
nghĩ”.

Cứ liên tục theo dõi và ghi 
nhận về trạng thái của ý nghĩ ở 
mỗi lúc như vậy thì chẳng bao lâu 
bạn sẽ thấy “con khỉ” ấy dường 
như chậm lại vì đi đến đâu nó 
cũng bị ta bám theo sát nút! Có 
lúc bạn sẽ cảm thấy ý nghĩ mình 
ngừng lại và tâm trí trống không 
thì hãy tự bảo “biết rõ - biết rõ”.

Hai bài tập trên đây tuy rất 
căn bản nhưng cũng đủ để mang 
ra dùng suốt đời. Dần dần bạn có 
thể tăng thời gian tập mỗi ngày 
và nếu muốn tiến xa hơn thì bạn 
có thể nghiên cứu qua sách vở 
hoặc tìm các thiền sư để thụ giáo.

Thế nào bạn cũng hỏi rằng 
chỉ ngồi yên một chỗ và theo dõi 
ý nghĩ của mình như vậy thì lợi 
cái gì? Hãy nhìn một người tập 
tạ. Anh ta chỉ ở một chỗ, nâng 
mấy quả tạ lên xuống thì được lợi 
cái gì? Thực ra, qua những động 
tác lập lại như thế, sau một thời 

gian bắp thịt sẽ nở nang và cơ thể 
trở nên khỏe mạnh, giúp ta có thể 
làm việc nặng khi cần. Ngồi thiền 
trông cũng … “vô tích sự” như 
việc tập tạ nhưng chính là một 
phương pháp tập thể dục trí óc để 
tăng sức mạnh tinh thần và giúp 
ta làm chủ được tâm trí mình.

Con người thường nhìn việc 
đời qua một cặp mắt kính lọc bởi 
những quan niệm và chính kiến 
riêng biệt. Cùng một sự việc, 
cùng một thông tin mà người 
mang kính hồng thì thấy tươi đẹp 
trong khi người mang kính đen 
thì lại cho là u tối. Khi cặp kính 
vẩn đục thì ta nhìn đời với những 
ý nghĩ bi quan, đầy lo âu. Thiền 
chính là một cách để giúp chùi 
sáng cặp mắt kính, giúp tạo lại 
thăng bằng cho nội tâm và khiến 
ta không cảm thấy nao núng trước 
mọi tình huống.

Mươi phút ngồi thiền mỗi 
ngày thì làm sao có thể giúp ta 
làm chuyện lớn được? Quán niệm 
được ý nghĩ là một bước quan 
trọng, giúp ta biết rõ và làm chủ 
được mọi tư tưởng và hành động 
của chính mình. Từ đó tâm trí ta 
sẽ lắng xuống, thái độ và phong 
cách sẽ trở nên từ tốn, ung dung 
với đầy nội lực, giúp ta quyết định 
công việc một cách sáng suốt và 
tự tin. Như thế người giám đốc 
có thể trụ được mọi cơn gió bão 
trong công việc và cuộc đời.

Trí óc con người thì luôn mãi 
lẩn quẩn với lo lắng và hối tiếc 
mà quên hẳn thực tại. Thiền là 
cách để giúp tâm trí ta chú ý vào 
hiện tại và chỉ khi nào trí óc tập 
trung vào hiện tại thì ta mới thực 
sự tìm được hanh phúc bình an 
trong tâm trí.

LỜI PHẬT DẠY

Chiến thắng sinh thù 
oán,
Thất bại chịu khổ đau.
Sống tịch tịnh an lạc,
Bỏ sau mọi thắng bại.
[Kinh Pháp Cú - 201]

Lửa nào bằng lửa tham!
Chấp nào bằng sân hận!
Lưới nào bằng lưới si!
Sông nào bằng sông ái!
[Kinh Pháp Cú - 251]
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Ý NGHĨA HOA HỒNG VÀNG
TRONG ÐẠ I  LỄ VU LAN TẠ I  CHÙA ÐIỀU NGỰ

Chơn Diệu - Hoàng Văn Phong

Mỗi năm vào độ rằm 
tháng bảy Đại lễ Vu 
Lan lại về, đó là ngày 
mà tất cả các Chùa 

Viện trên khắp mọi miền chính 
thức cử hành nghi Lễ Vu Lan; là 
thời điểm nhắc nhở sự Tri ân và 
Hiếu hạnh, nhằm xác định thêm 
hạnh hiếu thảo ngoài việc hành 
xử thương yêu, gần gũi chăm 
nom hàng ngày của người con 
biết hiếu đạo. 

Xưa nay thơ văn, ca nhạc 
dành cho Vu Lan thường nhắc 
nhớ ca ngợi người Mẹ và còn 
dành một màu hoa để tượng trưng 
cho người Mẹ còn hay Mẹ đã 
mất. Vậy thì: 

“Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong 

nguồn chảy ra” 
hoặc là
“Nước biển mênh mông 

không đong đầy tình Mẹ
Mây Trời lồng lộng không 

phủ kín công Cha”
Vậy sao lại ít đề cập đến 

người Cha trong dịp Lễ đề cao và 
nhắc nhở người con cần nhớ đến 
bậc sinh thành?

Không ít người Cha phải 
ngậm ngùi tủi thân cho thân phận 
mình khi có hoàn cảnh phải cưu 
mang nuôi nấng đàn con từ lúc 
còn thơ ấu. Và chúng ta nghĩ sao 
khi có người cha già ngồi đó mà 

chỉ hỏi đến Mẹ còn hay mất để 
chọn màu hoa? Đồng thời cũng 
không ít người phải ngậm ngùi 
tủi thân khi nhận một màu hoa 
thể hiện Mẹ không còn! Vậy Mẹ 
đã mất thì sao? Không thương và 
hiếu kính nữa hay sao? Kinh Phật 
dạy “Người con phải hiếu thảo 
với Cha Mẹ Ông Bà khi hiện tiền 
cũng như lúc đã quá vãng”

Từ tâm trạng chung đó Ban 
Tổ chức Đại lễ Vu Lan Phật lịch 
2553-2009 tại Chùa Điều Ngự 
qua tham khảo ý kiến Phật Tử, 
nhiều giới để quyết định dùng 
hoa hồng VÀNG trong mùa Vu 
Lan đầu tiên cho Phật Tử Chùa 
Điều Ngự.

Vì sự mới mẻ này nên có rất 
nhiều Phật Tử ngạc nhiên và nêu 
câu hỏi về ý nghĩa, mặc dầu sau 
mỗi logo hồng vàng đều đã có ghi 
vắn tắt giải thích.

“Hoa HIẾU HẠNH
Hoa Hồng Vàng tượng trưng 
chung cho sự biết ơn, hiếu 
hạnh, thương yêu Cha Mẹ

(không phân biệt còn mất), và 
nhớ ơn Phật.”

Các Cơ Quan truyền thông, 
báo chí lại càng chú trọng hơn, 
nên đã tìm găp Ban Tổ Chức 
và chúng tôi đã đại diện trả lời 
họ, tiêu biểu qua Nhật Báo Việt 
Herald, Ký giả Đỗ Dũng đã 
phỏng vấn và tôi trả lời bài báo 
như sau:

Tựa chính bài báo: 

CHÙA ĐIỀU NGỰ VÀO LỄ 
VU LAN VỚI TOÀN HOA HỒNG 
VÀNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
Bài và hình: 
Đỗ Dũng / Việt Herald

“LITTLE SAIGON, Califor-
nia: Khác với nhiều Chùa trong 
Vùng, và khác với truyền thống 
bấy lâu nay, Chùa Điều Ngự đã 
tổ chức Đại lễ Vu Lan Phật Lịch 
2553 hoàn toàn mới, sử dụng 
toàn là hoa hồng VÀNG để tượng 
trưng cho tất cả cùng hiếu hạnh, 
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với hơn 1500 người tham dự hôm 
Chủ Nhật 6 tháng 9 năm 2009.

Phật Tử Chơn Diệu Hoàng 
văn Phong một thành viên Ban 
Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan tại Chùa 
Điều Ngự, giải thích với Phóng 
viên Việt Herald tại sao dùng hoa 
hồng Vàng: 

“Hiếu hạnh không của riêng 
ai, mà là của tất cả mọi người. Vì 
vậy chúng tôi gắn cho mỗi người 
đến tham dự một hoa hồng Vàng 
để tất cả cùng hướng về sự hiếu 
hạnh chung của mình”.

Hỏi:Theo truyền thống bấy 
lâu nay, khi đến tham dự Đại 
lễ Vu Lan, Phật Tử nào còn Mẹ 
thường được gắn một bông hồng 
ĐỎ, còn ai mất Mẹ thì được gắn 
bông hồng TRẮNG.

“Chúng tôi không phản bác 
bất cứ một quan điểm nào trong 
lãnh vực tôn giáo, Tuy nhiên 
chúng tôi sử dụng hồng VÀNG 
là để tượng trưng sự hiếu hạnh 
chung cho mọi người vì không 
muốn phân biệt ai mất Mẹ ai còn 
Mẹ, và cần nhắc nhở mọi người 

nhớ đến công ơn người Cha, Ông 
Bà và nhớ ơn Phật nữa”.

Ngay trên bàn Thờ Chùa 
Điều Ngự đều trang trí hoa hồng 
VÀNG, quan khách tham dự cũng 
như Phật tử đều đã được gắn hồng 
VÀNG, một màu VÀNG rực rỡ 
khắp Chùa Điều Ngự hôn nay.

 Mùa Vu Lan 2010.

Chơn Diệu 
- Hoàng văn Phong

Quảng Tuệ - 
Tống Phước Hiến 

Áo Lam Xin Khoác Lại

Bây giờ đây, Áo Lam xin khoác lại 
Màu chinh y nay thay áo Lam hiền 
Hai cuộc sống cùng thuyền lý tưởng 
Yêu quê hương - mong thoát cõi ưu phiền. 

Bây giờ đây, Áo Lam xin khoác lại 
Bao nhiêu năm lòng quyết giữ một màu 
Dẫu ngã nghiêng, không dời tâm chuyển ý 
Lấy yêu thương trang trải nợ oán thù 

Bây giờ đây, Áo Lam xin khoác lại 
Tháng ngày qua, thân kiếp nạn gập ghềnh 
Chút giận hờn, tâm tư còn vướng mắc 
Thả vào không, hồn nhẹ cánh thênh thang 

Bây giờ đây, Áo Lam xin khoác lại 
Thương quê hương, còn oan khuất nghẹn ngào 
Còn gông cùm, còn trái ngang tù ngục 
Lòng chưa yên, sóng còn vỗ lao xao 

Bây giờ đây, Áo Lam xin khoác lại 
Trước Phật đài, nghe hồn thiêng Sông Núi 
Mái chùa ơi, chở che hồn Dân tộc 
Cùng quê hương chung suy thịnh đổi dời 

Bây giờ đây, Áo Lam xin khoác lại 
Dẩu sức tàn, nhưng Ánh Đạo nghiêm trang 
Dầu sức yếu, nhưng bàn tay vững chãi 
Lòng quyết tâm, nương Bi Trí Lực Hùng 

Bây giờ đây, Áo Lam xin khoác lại 
Cùng Lam viên ôn lịch sử kiên cường 
Thân khẩu ý, tòa hương từ muôn lối 
Thắp hương đăng Phật đạo sáng mười phương 

Bây giờ đây, Áo Lam xin khoác lại 
Kính cúi đầu cảm tạ những cao minh 
Hạnh nguyện cứu đời, tung gươm trí tuệ 
Đường hôm nay đầy cỏ mướt hoa xinh 

Bây giờ đây, Áo Lam xin khoác lại 
Trước Như Lai dâng những lời tâm nguyện 
Quyết một lòng  vì quê hương, Đạo Pháp 
Xin vun bồi, đường Chánh Đạo kiên trung 
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Nếu có ý kiến cho rằng những người thân 
yêu của bạn từ giả thế gian này thì không 
bao giờ trở lại thì đó thật không công 
bằng khi bạn xét về quan điểm này của 

người Nhật Bản về thế giới bên kia. Mặc dù không 
có gì có thể thay đổi được chính cái chết, nhưng thật 
cảm thấy yên tâm khi biết rằng ở Nhật họ có dành 
một khoảng thời gian đặc biệt trong năm để linh 
hồn của người chết trở về thăm viếng họ. Cuộc lễ 
này được gọi là Obon là khoảng thời gian từ ngày 
12 đến ngày 16 tháng 8 mỗi năm theo Tây Lịch 
(đúng ra là vào mùa lễ Rằm tháng Bảy Âm lịch), 
thời gian mà cả nước Nhật nghỉ để chào đón “Lễ hội 
của người đã qua đời”. Một ngày vô cùng sinh động 

khi người sống và người chết cùng nhau đoàn tụ để 
thăm viếng, ăn uống, chia sẻ thời gian tưởng nhớ vui 
vẻ với nhau.

Chúng tôi xin giới thiệu năm điều bạn nên biết 
về truyền thống Lễ Hội Obon. Không cần nói, đây 
là thời gian rất thú vị khi bạn thăm Nhật Bản vào 
mùa hè!

Mùa Lễ Hội Obon bắt đầu vào khoảng ngày 12 
tháng 8, các thị trấn và thành phố tổ chức lễ hội 
dường như đã được lên kế hoạch vài tháng trước 
đó. Các hoạt động như tập múa, dọn sạch, trang trí 
các đường phố, đặt phòng hội tại các khách sạn và 
nhà hàng khiến mọi người bận rộn cho đến phút 
cuối cùng. Tại Tokushima, các khách sạn, lữ quán, 
phòng trọ đầy khách du lịch muốn tận mắt xem lễ 

LỄ HỘI OBONLỄ HỘI OBON
Tịnh Nguyên sưu tầm

Đốt lửa đón Mukaebi
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Vũ điệu Awa Odori của Tokushima

hội Awa Odori (Vũ Hội Awa) của thành phố này, có 
những người không tìm được phòng ngủ, nhà trọ thì 
đành phải ngủ ở các thềm của nhà ga xe điện của 
thành phố. Vì tham dự tận mắt này lễ hội, theo họ 
thật đáng giá!

Mặc dù các truyền thống Lễ Hội Obon có khác 
nhau tùy theo từng địa phương của xứ Nhật, sau 
đây bạn có thể dự đoán một số lễ chính như mong 
đợi dù bạn tham dự một cuộc Lễ Hội Obon ở bất cứ 
địa phương trong nước Nhật.

1. Lửa Đón mukaebi
Vào ngày đầu tiên của Lễ Hội Obon, mọi người 

bắt đầu thắp đèn lồng, ánh sáng của lửa là để hướng 
dẫn các vong linh trở về nhà của họ. Những chiếc 
đèn lồng giấy treo trước nhà (hoặc đôi khi đốt đóm 
lửa nhỏ trước nhà hoặc trong sân nhà), nếu là lễ 
rước Obon đầu tiên khi người trong nhà vừa mới 

qua đời thì sẽ đặt ngọn lửa bên ngoài nhà để giúp 
vong linh tìm thấy mà về nhà lần đầu tiên. Một số 
người đốt lửa nơi mộ phần chung của gia dình đế 
hướng dẫn họ về thăm nhà. 

2. Dâng cúng thức ăn, rượu, bánh kẹo /
ozen

Trong nhà, họ cúng các loại trái cây, gạo, trà 
xanh, rượu sake và các bánh ngọt thường được làm 
bằng tay, đặc biệt là những bánh hình bông sen, 
được dâng cúng trên bàn thờ Phật của gia đình. 
Thức ăn, khi cúng chia sẻ với người mất, được gọi 
là ozen, có thể là các phần ăn nhỏ đơn giản hoặc các 
bữa ăn thịnh soạn hơn. Cuộc đoàn tụ này đối với 
người qua đời là một nỗ lực để tiếp đãi các vong 
linh như thể họ vẫn còn sống.
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Thực phẩm dâng cúng Ozen 
trong mùa Lễ Hội Obon

3. Lễ viếng và tảo mộ /ohakamairi
Lễ Hội Obon cũng là thời gian mà gia đình đi 

thăm viếng và tảo mộ ông bà tổ tiên. Họ thực hiện 
việc dọn dẹp quét tướt các ngôi mộ thật trịnh trọng, 
giống như việc giữ gìn nhà cửa ở bên ngoài. Sử 
dụng một bàn chải rửa sạch mọi đất bẩn hoặc vết 
nhơ, sau đó rửa sạch bia mộ đá bằng cách sử dụng 
một thùng nước và gáo nước đặc biệt cho việc này. 
Vì vậy, bạn sẽ luôn luôn tìm thấy có vòi nước tại 
nghĩa trang ở Nhật Bản.

Tảo mộ Ohakamairi

trung tâm lễ hội gọi là yagura, trên đó có người hát 
theo một giai điệu địa phương các người khác chơi 
nhạc cụ truyền thống như trống lớn taiko. Các vũ 
công trình diễn các bước đi nhịp nhàng theo tiếng 
trống với điệu múa đẹp mắt, trong khi đi quanh tạo 
thành một vòng tròn lớn chung quanh yagura. Các 
vũ điệu khác hiện nay, như vũ điệu Awa Odori, của 
đảo Shiraishi, được các vũ công múa thành một 
đoàn nhỏ trình diễn quanh các đường phố từng 
vòng nhỏ trong thành phố. 

Những điệu múa này thường được trình diễn từ 
chiều tối cho đến sáng sớm ngày hôm sau. Có lẽ đó 
là lý do tại sao một số người cho rằng các điệu múa 

này rất thích hợp cho việc tạo ra các cuộc “xem 
mắt” kết hôn.

Lễ Hội Obon sáng tạo ra một số điệu múa độc 
đáo nổi tiếng của Nhật Bản. Vũ điệu Obon của 
Tokushima, gọi là Awa Odori, thu hút hơn một triệu 
khách du lịch mỗi năm, là một cuộc trình diễn Obon 
truyền thống rất sống động, đầy màu sắc và hấp dẫn 
mà khách du lịch nên tìm hiểu trong những lễ hội 
mùa hè ở Nhật Bản.

Nói về các vũ công Awa Odori họ phải tập dượt 
hàng tuần trước ngày lễ Obon. Vũ điệu này được 
trình diễn theo sự biên soạn các điệu múa thích hợp 
các nhạc khí truyền thống như sáo, trống lớn taiko, 
đờn shamisen và chuông khánh.

Ngoài ra vẫn còn có những vũ điệu Obon biểu 
diễn với mục đích nghi lễ chứ không phải là trình 
diễn giải trí. Vũ điệu Shiraishi đã được múa trong 
hơn 700 năm nay và được thực hiện như là phương 
tiện để cầu nguyện cho các vong linh của các chiến 

4. Vũ hội Obon / bonodori
Vũ hội Obon đã có từ hàng trăm năm trước theo 

truyền thống tôn giáo và tâm linh. Những điệu nhảy 
múa thường diễn ra chung quanh một đài cao ở 
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Lễ đài Yagura trong mùa Lễ Hội Obon

Vũ điệu Bonodori
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binh đã bị tử nạn trong các trận đánh ngoài biển 
trong cuộc chiến Gempei (1180-1185). Vũ điệu này 
vẫn được trình diễn mỗi ngày trong suốt mùa Lễ 
Hội Obon, cuộc lễ này được coi là Di Sản Văn Hóa 
Siêu Nhiên của Nhật Bản.

Bởi vì dân số ít oi của hòn đảo mà chỉ có 548 
người, nhưng vẫn còn duy trì, trình diễn một cách 
thân mật đi trên bãi biển vào buổi chiều hoàng hôn 
với một nhóm người di chuyển từ từ và cố ý xung 
quanh yagura. Các vũ điệu bao gồm bảy điệu múa 
khác nhau, mỗi điệu múa đều có trang phục khác 
nhau, và được tất cả người trên đảo, hầu như tham 
dự được đặt tên là Amano, từ học sinh tiểu học cho 
đến người lớn cao tuổi.

Vũ điệu Obon ở Shiraishi được dạy cho các 
trường địa phương, nhắm vào các trường mẫu giáo. 
Khi những em trẻ lớn lên để múa hàng năm cho 

Lễ Hội Obon, và trong suốt mấy tuần lễ tập dượt, 
họ trở nên gắn bó với các vũ điệu, bao gồm việc 
học cách sử dụng các vật dụng (như quạt, nón rơm, 
v.v..) và cách đánh trống lớn taiko để xoa dịu những 
vong linh của chiến sĩ đã bỏ mình trong trận chiến 
Heike.

5. Lửa đưa /okuribi/
toronagashi

Vào cuối mùa Lễ Hội Obon, là đến lúc ông bà tổ 
tiên quay về nơi họ đến. Gia đình tiễn đưa họ bằng 
ngọn lửa khác và, nếu địa phương gần nước, bờ 
sông, bờ biển, thì những chiếc đèn lồng sẽ được thả 
trôi sông, ra biển trong buổi lễ gọi là toronagashi. 
Đảo Shiraishi có cả một buổi lễ lửa đưa do ngôi 
chùa sở tại tài trợ, cũng như toronagashi, là nơi 
ngọn nến được thắp sáng trong những chiếc đèn 

Vũ điệu Shiraishi cho các chiến sĩ tử vong trong trận chiến Heike
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lồng giấy và thả trôi trên biển, mỗi ngọn nến đại 
diện cho một vong linh của ông bà tổ tiên.

Có một hình thức khác của Lửa Tiễn là chữ 
“Năm Ngọn Lửa Tiễn Đại Văn Tự - Daimonji 

Lửa đưa Đại Môn Tự - Daimonji ở Kyoto

Lửa đưa đèn lồng thả trên nước - Toronagashi

Gozan Okuribi” nổi tiếng 
của Kyoto, hoặc gọi là 
“Đại Văn Tự - Daimonji” 
cho gọn, đó là năm ngọn 
lửa thắp sáng trên sườn dốc 
núi xung quanh lưu vực 
Kyoto. Những hình dạng 
này, nổi tiếng nhất là chữ 

/đại (lớn), được gọi là 
tiễn đưa các vong linh của 
ông bà tổ tiên vào ngày 16 
tháng 8, để kết thúc của Lễ 
Hội Obon.

Thật là khó mà không 
đồng ý rằng Lễ Hội Obon 
là một truyền thống tốt đẹp. 
Nó giúp cho gia đình đến 
với nhau từ khắp nơi trên 
đất nước và nối kết họ với 
anh chị em ruột, anh em họ, 

cha mẹ, ông bà, ông bà cố và tất cả tổ tiên trước đó. 
Nhưng những người được thừa hưởng nhiều nhất 
có lẽ là ông bà tổ tiên của họ, mọi người gặp gỡ và 
dành thời gian với gia đình cũ và cũng như mới, cho 
dù chỉ là phần tâm linh.
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Suan Polis Schutz

Thanks, Mom
When you have a mother
who cares so much for you
that anything you want
becomes her desires.

When you have a mother
who is so understanding that
no matter what is bothering you
she can make you smile.

When you have a mother
who is so strong that
no matter what obstacles she faces
she is always confident in front of you.

When you have a mother
who actively pursues her goals in life
but includes you in all her goals
you are very lucky indeed.

Having a mother like this
makes it easy to grow up
into a loving, strong adult.

Thank you for
being this kind
of wonderful
mother

Tâm Minh-Ngô Tằng Giao

Tạ Ơn Mẹ
Khi mà bạn có Mẹ hiền
Chăm lo cho bạn ngày đêm an phần
Những gì bạn muốn bạn cần
Mẹ hoan hỉ giúp, xả thân chẳng phiền.

Khi mà bạn có Mẹ hiền
Cảm thông cùng bạn mãi thêm tuyệt vời
Bạn dù gặp cảnh buồn đời
Mẹ làm bạn nở nụ cười an nhiên.

Khi mà bạn có Mẹ hiền
Mẹ thường vững chí lại thêm can trường
Dù muôn chướng ngại cản đường
Tỏ cho bạn thấy Mẹ thường tự tin.

Khi mà bạn có Mẹ hiền
Mục tiêu cuộc sống vươn lên hàng ngày
Bao gồm cả bạn trong đây
Bạn thời may mắn tràn đầy bạn ơi.

Ai mà có Mẹ vậy rồi
Trưởng thành thoải mái, cuộc đời lên hương
Kiên cường, mạnh mẽ, thân thương
Nhờ bàn tay Mẹ dễ dàng thành nhân.

Tạ ơn Mẹ quý vô ngần
Tấm gương hiền mẫu tuyệt luân rạng ngời.
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TĂNG ÐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

Long Trọng Kính Mừng Ðạ i  Lễ Phật Ðản PL. 2561

Để tưởng niệm ân đức sâu 
dày của đức từ phụ Bổn 
Sư Thích Ca Mâu Ni Thế 

Tôn, Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại đã long trọng cử hành 
Đại lễ Phật Đản chung PL. 2561 
tại Chùa Điều Ngự, thành phố 
Westminster, California. Chương 
trình Đại lễ Phật Đản chung của 
Tăng Đoàn đã diễn trong ba ngày 
cuối tuần ngày 21, 21 và 23 tháng 
4 năm 2017.

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 
2017, phái đoàn của Tăng Đoàn 
đã đến thăm viếng, ủy lạo quý vị 
cao niên, cô neo, bệnh tật và các 
tự viện trong Tăng Đoàn khắp nơi 
đã nhất tâm cầu nguyện quốc thái 

dân an, thế giới hòa bình, chúng 
sanh an lạc.

Thứ bảy, ngày 22 tháng 4 
năm 2017, Tổng Vụ Hoằng Pháp, 
Giáo Dục và Ni Bộ của Tăng 
Đoàn đã tổ chức khóa Hội Thảo 
với chủ đề: “Hoằng Pháp, Giáo 
Dục và Ni Giới trong thời đại 
mới” tại Hội trường chùa Điều 
Ngự với nhiều bài tham luận đặc 
sắc của các diễn giả. Sau cuộc hội 
thảo, Chư Tăng Ni và quý Cư Sĩ, 
Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử 
đã đến thắp hương tưởng niệm 
Anh Linh Chư Chiến Sĩ Vị Quốc 
Vong Thân, Đồng Bào Nạn Nhân 
Chiến Cuộc tại Tượng đài Chiến 
Sĩ Việt Mỹ.

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 4 
năm 2017, lúc 9 giờ 30 sáng nhiều 
chương trình Kính Mừng Đại Lễ 
đã được cử hành. Đầu tiên là lễ 
cắt băng khai mạc phòng triển 
lãm mỹ thuật.

Đúng 10 giờ sáng, trên 300 
vị Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni 
thuộc nhiều quốc gia đã “Trì Bát 
Khất Thực”. Sau khi khất thực, 
một thời pháp với đề tài “Đức 
Phật và con đường thoát khổ” 
do sáu vị Giáo phẩm trong Tăng 
Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại thực 
hiện (TT. Thích Minh Quang, 
TT. Thích Nhuận Hải, TT. Thích 
Tâm Thành, TT. Thích Quảng 

Quang cảnh Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Điều Ngự ngày 23 tháng 4, 2017
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Long, TT. Thích Minh Nguyện, 
ĐĐ. Thích Huệ Hải).

Ban thỉnh sư với nhiều đoàn 
thể của các tự viện và GĐPT đã 
cung nghinh kiệu Đức Thế Tôn 
Đản Sanh và kiền thỉnh Đại Tăng 
quang lâm trước lễ đài. 11:00 giờ 
sáng Đại Lễ Phật Đản chính thức 
bắt đầu một cách trang nghiêm, 
long trọng với sự tham dự của 
nhiều ngàn đồng hương, Phật tử.

Trong vai trò Trưởng BTC, 
Hòa Thượng Thích Viên Huy, 
Phó Chủ Tịch Thường trực Hội 
Đồng Điều Hành  kiêm Tổng vụ 
trưởng Xã hội đã đọc Diễn văn 
Khai mạc. Nghi thức Khánh Đản 
được thực hiện theo truyền thống 
Phật Giáo của nhiều quốc gia như 
Tây Tạng, Nam Hàn, Sri Lanka, 
Thái Lan, Lào, Cambodia, Miến 
Điện, Đài Loan, Nhật Bản, Hoa 
Kỳ và Việt Nam…

Đại Lão Hòa Thượng Thích 
Chánh Lạc - Chủ Tịch Hội Đồng 
Giáo Phẩm ban đạo từ. Hòa 
Thượng Thích Quảng Thanh, 
Chủ Tich Hội Đồng Điều Hành 
GHPGVN Trên Thế Giới phát 
biểu cảm từ, Hòa Thượng Thích 
Chơn Trí, Phó Chủ Tịch kiêm 
Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo 
Phẩm đã tuyên đọc Thông 
Bạch Phật Đản của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN tại Quốc Nội do 
Hòa Thượng Thích Viên Định, 
Viện Trưởng Hội Đồng Điều 
Hành ấn ký. Hòa Thượng Thích 
Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng 
Điều Hành GHPGVNTN Hải 
Ngoại đọc Tuyên Ngôn của Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. 
Quý vị Dân cử như Giám Sát 
Viên Andrew Đỗ, Thị Trưởng 

TP. Westminster Tạ Đức Trí, 
Chánh Án Chery Phạm, Phó 
Thị Trưởng thành phố Fountain 
Valley Michael Võ, Nghị Viên 
thành phố Westminster Sergio 
Contreras, Nghị Viên thành phố 
Garden Grove Nguyễn Thu Hà, 
Đại Diện Dân Biểu Liên Bang 
Alan Lowenthal, Dược Sĩ  Nguyễn 
Đình Thức, Đại Diện Thượng 
Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Cảnh Sát 
Trưởng  thành phố Westminster 
Ralph G. Ornelas, Ủy Viên 
Hội Đồng Giáo Dục Học Khu 
Westminster Francis Thế Thủy, 
anh Billy Lê Đại Diện Chánh Lục 
Sự OC Hiếu Nguyễn… đã nói lên 
cảm nghĩ của mình về ngày Phật 
Đản cũng như tầm quan trọng của 
Phật Giáo đối với dân tộc và nền 
hòa bình thế giới.

Tham dự Đại Lễ ngoài chư 
Tôn đức giáo phẩm của các quốc 
gia còn có chư Tôn đức giáo 
phẩm Việt Nam như: Đại Lão 
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc - 
Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại; Hòa Thượng Thích Quảng 
Thanh - Chủ Tịch Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVN Trên Thế Giới; 
Hòa Thượng Thích Chơn Trí - 
Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư 
Ký Hội Đồng Giáo Phẩm; Hòa 
Thượng Thích Viên Lý - Chủ 
Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại; 
Hòa Thượng Thích Viên Thành, 
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo 
Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng 
Nghi Lễ; Hòa Thượng Thích 
Tâm Vân - Phó Tổng Thư Ký Hội 
Đồng Giáo Phẩm; Hòa Thượng 
Thích Viên Huy - Phó Chủ 

Tịch Hội Đồng Điều Hành kiêm 
Tổng Vụ Trưởng Xã Hội; Hòa 
Thượng Thích Giác Pháp, thành 
viên Hội Đồng Giáo Phẩm; Hòa 
Thượng Thích Pháp Như, thành 
viên Hội Đồng Giáo Phẩm; Hòa 
thượng Thích Tâm Ngoạn, Giáo 
Thọ Sư Tịnh Xá Giác Lý; Hòa 
Thượng Thích Thông Đạt, Chủ 
Tịch UBCV; Hòa Thượng Thích 
Minh Giác cùng chư Tăng Ni 
thuộc Viện Truyền Thống Minh 
Đăng Quang;  Thượng Tọa Thích 
Minh Quang, Phó Chủ Tịch Nội 
Vụ HĐĐH, kiêm cố vấn Hoằng 
Pháp và Giáo Dục; TT. Thích 
Nhuận Hải, Phó Chủ Tịch HĐĐH 
kiêm Tổng Vụ Trưởng Pháp Chế; 
TT. Thích Tâm Thành, Tổng Vụ 
Trưởng Ngoại Vụ; TT. Thích 
Quảng Long, Tổng Vụ Trưởng 
Hoằng Pháp; TT. Thích Viên 
Dung, Tổng Vụ Trưởng Cư Sĩ; 
TT. Thích Viên Thông, Tổng Thư 
Ký HĐĐH; TT. Thích Kiến Đức, 
Tổng Vụ Trưởng Kiến Thiết; TT. 
Thích Huệ Thuận, Phó Tổng Vụ 
Hoằng Pháp; TT. Thích Minh 
Nguyện, Tổng Vụ Trưởng Văn 
Hóa; TT. Thích Nguyên Huy, 
Trụ Trì Tịnh Thất Nam Tiên; 
TT. Thích Viên Chánh, Tổng Vụ 
Trưởng Thanh Niên; TT. Thích 
Huyền Châu, Tổng Vụ Trưởng 
Truyền Thông; Đại Đức Thích 
Thanh Nguyên, Phó Tổng Vụ 
Giáo Dục; ĐĐ. Thích Đạt Tín, 
Phó Tổng Vụ Thanh Niên; ĐĐ. 
Thích Nhựt Tánh - Phó Tổng Thư 
Ký HĐĐH; ĐĐ. Thích Huệ Lưu, 
Phó Tổng Thư Ký HĐĐH; ĐĐ. 
Thích Ấn Minh - Phó Tổng Vụ 
Xã Hội; ĐĐ. Thích Phương Viên, 
Phó Tổng Vụ Truyền Thông; 
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Venerable Amano Nha Na - 
Korean; Ven. Pizza, Giảng Sư 
Tăng Đoàn; Ven. Thích Huệ Hải, 
Giảng Sư Tăng Đoàn và Đại học 
UWest; ĐĐ. Thích Nhựt Trường, 
Phó Tổng Vụ Nghi lễ kiêm Phó 
Tổng Vụ Pháp Chế; ĐĐ. Thích 
Nhựt Thừa - Phó Tổng Vụ Nghi 
Lễ v.v… và chư tôn Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức Tăng

Chư Tôn Đức Ni: Ni Trưởng 
Thích Nữ Giác Hương, Cố Vấn 
Tổng Vụ Ni Bộ; Ni Sư Thích Nữ 
(TN) Giác Liên; Ni Sư TN Chân 
Giác; Ni Sư TN Minh Tâm; Ni 
Sư TN Đồng Hạnh; Ni Sư TN 
Minh Huệ, Tổng Vụ Trưởng Ni 
Bộ; Ni Sư TN Trung Trí, Tổng 
Vụ Trưởng Tài Chánh; Sư Cô 
TN Diệu Như; Sư Cô TN Chơn 
Mẫn, Tổng Thủ Quỹ; Sư Cô TN 
Hạnh Liên; Sư Cô TN Hoa Liên; 
Sư Cô TN Huệ Phương; Sư Cô 
TN  Hạnh Hải; Sư Cô TN Phước 
Nhẫn; Sư Cô TN  Diệu Thơ; Sư 
Cô TN Tịnh Như; Sư Cô TN 
Chơn Lâm; Sư Cô TN Chơn Như;  
Sư Cô Ajshin v.v… và chư Tôn 
Đức Ni.

Ngoài ra còn có nhiều nhân 
sĩ trí thức, giáo sư, bác sĩ, dược sĩ 
v.v… tiêu  biểu như: Cựu Đại Tá 
Lê Khắc Lý, cựu Dân Biểu Đoàn 
Mại, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, 
Trung Tá Nguyễn Mão và nhiều 
vị cựu sĩ quan Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hoà, Bình Luận Gia 
Lý Đại Nguyên, GS Nguyễn Văn 
Sâm, GS Vân Bằng, GS Nguyễn 
Phú, GS Trần Văn Khuê, BS 
Hoàng Lan, Nhà Văn Phan Tấn 
Hải Chủ Bút Việt Báo, Ký Giả 
Thanh Nguyên, Ký Giả Nguyên 
Huy nhật báo Người Việt, Ký 

Giả Vy Tuấn tuần báo Saigon 
Times; đài truyền hình IBC, Việt 
TV, Radio Bolsa, đài truyền hình 
Today California… 

Cùng hân hoan kính mừng 
ngày Đại Lễ Đản Sanh của Đức 
Từ Phụ còn có quý Huynh trưởng 
Trần Tư Tín, Htr Tuệ Linh, Htr 
Dung Kiều… Đại diện Ban 
Hướng Dẫn Trung Ương Gia 
Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa 
Kỳ, Ban Đạo Ca chùa Điều Ngự, 
các Đạo tràng Diệu Pháp, Pháp 
Vân, Thiện Tường, Bồ Đề Phật 
Quốc, Từ Lâm, Bảo Phước, Phật 
Quan Âm Thiền Tự, Phật Ân, 
Bảo Ân, Viên Ngộ, Pháp Âm, 
Văn Thù, Như Lai, Pháp Quang, 
Pháp Hoa v.v… Liên Đoàn Cư 
Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại, Ban 
Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng 
Đức và các đơn vị GĐPT, Câu 
lạc bộ Tình Nghệ Sĩ; Liên đoàn 
cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh 
GĐPT tại Hoa Kỳ, Đoàn cựu 
Huynh trưởng Diệu Pháp, Đoàn 
cựu Huynh trưởng Điều Ngự, 
Đoàn cựu Huynh trưởng Pháp 
Vân, San Diego, Hội Ái Hữu 
Bà Triệu, Đoàn Thanh Niên Cờ 
Vàng, đoàn lân Nhân Dũng và 
đại diện của nhiều đoàn thể, tổ 
chức…

Chư Tôn đức Giáo phẩm 
cũng đã làm Lễ Mộc Dục, Phóng 
Sanh và để khuyến khích các 
học sinh, sinh viên xuất sắc, HT. 
Thích Tâm Vân, Phó Tổng Thư 
Ký Hội Đồng Giáo Phẩm và 22 
vị chư Tôn đức Tăng Ni đã trao 
phần thưởng cho những học sinh/
sinh viên xuất sắc. Thượng Tọa 
Sakya Minh Quang, Phó Chủ 
Tịch Nội Vụ kiêm Cố Vấn hai 

Tổng Vụ Hoằng Pháp và Giáo 
Dục, Phó Trưởng Ban Tổ Chức 
đã gửi lời cảm tạ đến mọi người. 
Chương trình tiếp tục qua các Lễ 
Trai Tăng, Quy Y Tam Bảo, Thọ 
Trai và văn nghệ Cúng Dường 
Phật Đản.

MC của Đại Lễ là Thượng 
Tọa Thích Viên Thông Tổng Thư 
ký Hội Đồng Điều Hành, Đại 
Đức Thích Thanh Nguyên Phó 
Tổng Vụ Trưởng Giáo Dục, Nhà 
Thơ Thái Tú Hạp, Nữ Sĩ Ái Cầm, 
Xướng Ngôn Viên Minh Phượng, 
Xướng Ngôn Viên Tuyết Nha; 
đóng góp trong chương trình văn 
nghệ Cúng Dường Phật Đản có 
Ca Sĩ Phương Hồng Quế, Thúy 
An, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và 
một số ca sĩ khác cũng như các 
anh chị em trong GĐPT đang sinh 
hoạt tại Miền Nam California.

Đại lễ Phật Đản chung của 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại đã hoàn mãn trong niềm 
hoan hỷ của đại chúng và để lại 
một dấu ấn vô cùng ấn tượng trong 
tâm khảm của nhiều ngàn người 
tham dự và đông đảo quý khán 
thính giả khắp nơi trên thế giới đã 
đón xem trực tiếp trên hệ thống 
đài truyền hình IBC TV 57.8 và 
Galaxy 19 USA & Canada cũng 
như trên các phương tiện truyền 
thông xã hội như facebook và 
youtube v.v…
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Ơn Mẹ
Cám ơn Thầy Viên Lý về hoa hồng vàng

 
Từ độ tuổi còn măng non thơ dại,
Đã cảm buồn thân phận trẻ mất cha.
Con lớn lên đắm mình trong biển mẹ,
Mẹ nâng con bằng đôi cánh tay già.
              
Thuở ấu thơ vừa bước vào niên thiếu,
Chiếc thuyền nan mưa bảo đẩy ra khơi.
Con ngơ ngác dập dềnh theo sóng cả.
Thân lạc loài đành khoát áo mồ côi.
              
Lâm khổ nạn nước mắt ràn tuổi ngọc
Giữa cuồng phong con ngụp lặn chơi vơi.
Bóng mẹ hiền mờ sương theo lệ nhỏ
Phận bơ vơ trôi nỗi với chợ đời.
           
Nhưng thương mẹ, con lau khô giòng lệ
Đứng thẳng người thắp đuốc đến tương lai.
Bao tủi nhục cơ hàn gây phẩn hận
Giục trí con nuôi ý chí miệt mài.
           
Năm tháng qua, nhiều lần con ngoảnh lại
Vẫn cao đầu ngẩng mặt với thế nhân.
Chỉ thương mẹ cuộc đời bao bi lụy
Dáng mẹ gầy chuyên chở những bâng khuâng.
              

Bảy mươi năm đời nghiêng, tóc ngã trắng
Vẫn nhớ hoài độ ấy tuổi xanh non.
Vẫn cứ thèm được mẹ hôn lên má
Vẫn không quên hương mẹ của đời con.
           
Chiều hôm nay, ngồi ôn bao ký sự
Biết khổ sầu làm thân mẹ héo hon.
Biết nghiệt ngã phủ cuồng phong quanh mẹ
Biết thương con giông tố, mẹ không sờn
           
Như lệ thường ngày Vu Lan giỗ mẹ
Lại đến chùa, lại nhận đóa hồng tang!
Nhưng mẹ ơi, hoa hồng tang đã đổi
Mẹ vẫn còn, con nhận đóa hồng vàng!
            
Trước ảnh mẹ, tạ ơn đời rộng lượng
Đã cho con đủ sức bước vào đời .
Con đứng thẳng theo hoài mong của mẹ
Chợt thấy đời chỉ là một cuộc chơi.
           
Xin cám ơn người bạn đời chung thủy
Cám ơn con, quà tặng của Trời ban.
Xin tạ ơn tình thế nhân thân ái
Ngực tôi nay lấp lánh ánh hoa vàng.
             
Viết nhân ngày Vu Lan
Cũng là ngày húy giỗ hai đấng sinh thành

Quảng Tuệ - Tống Phước Hiến
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THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

HỘI ĐỒNG GIÁM LUẬT KIÊM TỔNG VỤ TĂNG SỰ
Thiền Tịnh Đạo Tràng, 14806 Farnsworth St., San Leandro, CA 94579

Phật lịch 2561 - Số:0017/TB/CĐN/VC

THÔNG BẠCH
VỀ VIỆC AN CƯ NGẮN HẠN VÀ ÐẠI GIỚI ÐÀN VẠN HẠNH

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

Để trưởng dưỡng giới đức và phát huy nội lực 
thanh tịnh của Tăng Đoàn, đồng thời nhằm duy trì 
truyền thống tu học đã bắt đầu từ thời kỳ Đức Phật 
còn trụ thế, năm nay, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại sẽ tổ chức Khóa An Cư Ngắn Hạn từ ngày 23 
tháng 6 năm 2017 đến ngày 02 tháng 7 năm 2017 tại 
chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, 
CA 92683.

Trong Khoá An cư ngắn hạn này, với mục đích 
tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Tăng Đoàn cũng 
sẽ tổ chức Đại Giới Đàn Vạn Hạnh để truyền trao 
giới phẩm cho đàn hậu tấn.

Hòa thượng Thích Viên Thành

Vì sự trường tồn của chánh pháp và lợi lạc lâu 
dài của quần sanh, thay mặt Tổng Vụ Tăng Sự, 
chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư Tôn đức Giáo 
phẩm Tăng Ni quang lâm tham dự Khóa An Cư 
ngắn hạn của Tăng Đoàn. Chúng tôi cũng khuyến 
thỉnh quý Cư sĩ Phật tử xa gần phát tâm tùng chúng 
An Cư để tích lũy công đức, đặc biệt các vị xuất 
gia có đủ tiêu chuẩn để thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo 
ni, Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma ni… nên phát tâm 
nhập chúng An Cư và ghi danh thọ giới để kế thừa 
sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh cao cả.

Đại Giới Đàn Vạn Hạnh cũng sẽ truyền trao 
giới phẩm cho những ai phát tâm thọ Ngũ giới, Bồ 
Tát giới v.v…

Mọi chi tiết có liên quan đến Khóa An Cư và 
Đại Giới Đàn Vạn Hạnh, xin hoan hỷ liên lạc chùa 
Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 
92683. Điện thoại (714) 890-9513

Cầu nguyện Đức Phật chứng minh gia bị cho 
Phật sự chung của chúng ta được thành tựu như 
nguyện.

Trân trọng,

Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 05 năm 2017

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

(đã ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Thành
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TĂNG ÐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ TẠ I  CHÙA ÐIỀU NGỰ

(Bản tin của Tăng Đoàn) - 
Ngày 24/6/2017 là ngày đầu tiên 
của khóa An Cư Kiết Hạ ngắn 
hạn của Tăng Đoàn tại Chùa Điều 
Ngự, Thành phố Westminster, 
California. Dưới đây là vài hình 
ảnh sinh hoạt của ngày đầu trong 
khóa An cư.

Số lượng Tăng Ni an cư gồm 
có 231 vị, trong đó có 37 vị tùng 
hạ. Ban giáo thọ gồm 18 vị Tôn 
Đức Tăng Ni đạo cao đức trọng, 
kiến thức uyên bác, với nhiều 
kinh nghiệm thực tu, thực học.
Chương trình tu học bắt đầu 4:30 
sáng thức chúng, hô canh tọa 

thiền và thời công phu sáng trầm 
hùng thanh thoát. Để sách tấn đại 
chúng, Hòa thượng Thích Viên 
Lý đã nhắc lại lời dạy của Đức 
Phật:

“Hương các loài hoa thơm, 
không ngược bay chiều gió.

Nhưng hương Người đức 
hạnh, ngược gió khắp tung bay

Chỉ có bậc chân nhân, tỏa 
khắp mọi phương trời”.

Hòa thượng Tuyên Luật sư đã 
thỉnh cầu đại chúng hãy tinh cần 
hạ thủ công phu để tự toả sáng 
bằng hương của Giới, đồng thời 
hãy lấy lời đại thệ nguyện của Tôn 

giả A Nan làm lời đại thệ nguyện 
của chính mình nhằm thắp sáng 
trí giác và góp phần nâng cao khả 
tính giác ngộ của muôn loài.

Sau giờ Điểm tâm sáng là 
khóa thọ trì Lương Hoàng Sám 
từ 9 đến 10 giờ.  Đặc biệt là pháp 
thoại của Đại Lão Hòa Thượng 
Thích Chánh Lạc với đề tài “Tam 
Bảo”. Buổi chiều là pháp thoại 
của Hòa thượng Sám Chủ với 
đề tài “Nghi Lễ Phật Giáo” và 
buổi tối với Lễ Tưởng Niệm Bồ 
Tát Thích Quảng Đức đã vị pháp 
thiêu thân và thời sám hối và sau 
lễ sám hối là thời thuyết pháp của 
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Đại lão Hòa thượng Thiền chủ.
Trong đề Tài “Tam Bảo”, Đại 

lão Hòa Thượng đã phân tích rõ 
Ý nghĩa và tầm quan trọng của 
Tam Bảo trong việc tu học của 
hành giả. Tất cả giáo lý của Phật 
không ngoài ý nghĩa “Tam Bảo”. 
Trong phần “Phật Bảo” ngài nhấn 
mạnh là tất cả chúng sanh đều có 
khả năng thành Phật, nhưng phải 
trải qua nhiều đời kiếp tu tập Bồ 
tát hạnh, đầy đủ Tự Giác, Giác 
tha và Giác hạnh Viên mãn. Ngài 
nói có những người được chút ít 
thần thông hoặc danh vọng liền 
tự xưng Phật. Ví dụ như trong 
lịch sử Phật giáo Trung Hoa, có 
giai đoạn Vua được gọi là “Phật 
gia”, còn Thái Hậu thì gọi “Lão 
Phật gia” là không đúng.

Trong đề tài Nghi Lễ Phật 
giáo, Hòa thượng Thích Viên 
Thành trình bày tầm quan trọng 
của nghi lễ trong cuộc sống và 
trong Phật giáo. Phật giáo có 
nhiều tông phái mỗi tông phái 
đều có nghi lễ riêng và nghi 
lễ còn mang đậm sắc thái văn 
hóa tín ngưỡng địa phương mà 
Phật giáo đi qua. Đó là phương 
tiện Phật giáo đưa đạo vào đời 
bằng cách tiếp cận với văn hóa 
tín ngưỡng của người dân. Hòa 
thượng trình bày lý thuyết và 
thực hành các cách tán, tụng khác 
nhau nghi lễ Miền Trung. Trong 
buổi học có nhiều câu hỏi đưa ra 
xung quanh việc có nên sử dụng 
Hán Việt hay Pali trong nghi lễ 
hay nên dịch ra Việt Ngữ cho dễ 
hiểu. Hòa thượng thừa nhận nghi 
lễ Hán Việt, khó hiểu cho người 
thường, nhưng ngôn từ rất hay 
và ý nghĩa thâm sâu mà dịch ra 

Việt ngữ thì không được như vậy. 
Hòa thượng mong thế hệ sau này 
Phải nên Việt Hóa nghi lễ và còn 
phải dịch ra Anh ngữ cho phù hợp 
quốc độ Hoa Kỳ.

Sau một ngày tinh tấn hành 
trì, trước khi an tức, các hành 
giả của khoá An cư đã vân tập 
nơi Chánh điện để thiền tọa hầu 
trưởng dưỡng năng lực thanh tịnh 
và phát huy hạnh nguyện hoằng 
pháp lợi sanh của những bậc xuất 
trần thượng sĩ.

Ngày 25/6/2017 là ngày tu 
học thứ ba; như thường lệ, các 
hành giả đã bắt đầu cho một ngày 
mới bằng phương pháp Thiền 
quán và trì Đại Phật Đảnh Thủ 
Lăng Nghiêm thần chú, kinh 
hành niệm Phật, xưng tán công 
đức hóa độ sâu dày của Đức 
Phật và cầu nguyện thế giới hòa 
bình, quốc thái dân an. Hôm 25/6 
chương trình tu học bao gồm (1) 
Thời Sám Hối Lương Hoàng Sám 
Pháp cho cả Tăng Ni và Phật Tử 
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tham dự, (2) Pháp thoại “Tam 
Bảo” (tiếp theo) do Đại lão Hòa 
Thượng Thích Chánh Lạc chủ 
giảng lúc 10:15 A.M, (3) Nghi 
thức Quá Đường của chư tôn thiền 
đức Tăng Ni và Phật tử, (4) Pháp 
thoại “Yêu hay Không Yêu” do 
HT. Thích Viên Huy chủ giảng 
lúc 2:30 P.M, và (5) Pháp thoại 
dành cho Phật tử “Ý Nghĩa Kinh 
Kalama” do TT. Thích Minh Hoa 
chủ giảng.

Trong Pháp thoại “Yêu - 
Không Yêu”, HT. Thích Viên 
Huy chủ giảng rất sinh động, 
Ngài dẫn chứng rất nhiều Điển 
tích những câu chuyện tình Kim 
cổ đông tây cho thấy tình yêu là 
đề tài muôn thuở trong cuộc sống. 
Trong đạo “yêu” (ái) không chỉ 
có nghĩa tình yêu nam nữ mà lòng 
tham đắm sắc tài danh lợi đều có 
nghĩa Yêu. Ngài cũng dẫn câu 
chuyện một Tỳ kheo đem lòng 
yêu thương, hoặc vua Ưu Điền 
tạc hình Phật để tỏ lòng kính yêu 
Đức Phật. Phật không hài lòng 
như vậy; theo Phật thực hành 
những gì Phật dạy đó chính là yêu 
thương kính trọng Ngài. Tình yêu 
vốn không có tội; nhưng thái độ 
và cách hành xử thế nào mới có 
được yên vui. Hãy biến tình yêu 
nhỏ hẹp chấp thủ ràng buộc đau 
khổ thành tình thương đại đồng 
là Từ Bi cao cả thì đúng tinh thần 
Phật dạy. Sau thời giảng có nhiều 
câu hỏi đặt ra xoay quanh đề tài 
này và nhiều tranh luận sôi nổi 
cũng diễn ra trong không khí cởi 
mở vui tươi.

Nghi thức Quá Đường được 
diễn ra sau thời pháp thoại của 
Hòa Thượng thiền chủ. Trong 

bầu không khí trang nghiêm và 
thanh tịnh dưới ánh vàng y rực rỡ 
của chư tôn thiền đức Tăng Ni, 
khói trầm quyện tỏa cùng với tâm 
thành của đông đảo Phật tử vân 
tập tại hội trường của chùa Điều 
Ngự. Sau khi thời kiết trai, y theo 
lời Phật dạy: “Phạn thực kinh 
hành” Chư tôn đức Tăng Ni đã đi 
kinh hành từ hội trường sang phía 
trước và vào bên trong chánh 
điện, với số lượng khá đông Tăng 
Ni và Phật tử tham dự nên buổi lễ 
đã diễn ra gần 2 giờ, tuy nhiên ai 

ai tham dự khóa an cư cũng đều 
thể hiện trên gương mặt một sự 
vui tươi tràn đầy an lạc.

Trong Pháp Thoại Tam Bảo 
(tiếp theo) HT có Phân tích ý 
nghĩa Pháp bảo và Tăng Bảo. 
“Pháp” là Phạn ngữ Dharma, 
những lời dạy của Phật bao gồm 
Kinh Luật Luận (Tam tạng); 
trong đó Kinh và Luật do kim 
ngôn của Phật nói ra. Còn luận 
do các vị Bồ tát Thánh tăng luận 
giải lời Phật trong Kinh và Luật. 
Sau khi Phật Niết Bàn, Trưởng 
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lão Ca-Diếp chủ trì Kiết tập Kinh Luật; trong đó 
Tôn giả A Nan trùng tuyên Kinh, Tôn giả Upali 
trùng tuyên Luật được 500 vị Thánh A-la-hán xác 
chứng. Từ khi ra đời của các vị Long Thọ và Mã 
Minh. Đại thừa Phật giáo mới bắt đầu phát triển 
mạnh và những tông phái Đại thừa được thành lập: 
Như Duy Thức, Thiên Thai, Tịnh độ… mỗi phái 
có một số kinh điển đặc thù và cách tu luyện khác 
nhau mà mục đích chỉ là một; đó là Giác ngộ giải 
thoát. Trong phần “Tăng bảo” Ngài dạy “Tăng” là 
đoàn thể từ 4 vị tỳ kheo trở lên sống theo 6 phép 
Hòa Kính (Lục Hòa); đó là (1) Thân hòa đồng trú, 
(2) Khẩu hòa vô tranh, (3) Ý hòa đồng duyệt, (4) 
Giới hòa đồng tu, (5) Kiến hòa đồng giải, và (6) 
Lợi hòa đồng quân. Người thế gian dù sống đời tịnh 
hạnh và giới luật như Tăng, Ni cũng không gọi là 
Tăng được. “Tam Bảo” tuy ba mà là một như kiền 
ba chân. Người phát tâm vào đạo thì Quy y Tam 
Bảo và giữ gìn năm giới cấm là bước đầu trên lộ 
trình giác ngộ vậy.

Sau ngày đầu tiên tu tập với niềm an vui và 
lợi lạc, 8:45 A.M chư tôn đức Tăng ni đã vân tập 
sớm hơn trước bảo điện cho khóa lễ sám hối Lương 
Hoàng Sám Pháp. Hàng trăm Tăng Ni và Phật tử 
tham dự khá đông vào ngày cuối tuần. Với Âm điệu 
ngân vang qua lời kinh tiếng kệ hành giả ai ai cũng 
thấy an lạc và tinh tấn tu trì.

Trong pháp thoại “Ý Nghĩa Kinh Kalama” TT. 
Thích Minh Hoa phân tích 5 yếu tố căn bản của 
đức tin chân chánh được Đức Phật thuyết giảng cho 
Dân Kalama tại thị trấn Kesaputta; đó là chớ vội 
tin một điều gì chỉ vì nó được biết qua (1) Tin đồn, 
(2) Truyền Thuyết (3) Tuyền thống, (4) Kinh điển, 
và (5) Lời của thầy mình. Trong đó TT nhấn mạnh 
“Tin đồn”, “Kinh điển” và “Lời của thầy mình”. 
Hầu hết những tan vỡ và chia rẽ là do tin đồn. Khi 
nghe một việc gì phải nghe từ hai phía và có sự soi 
sáng của lý trí để biết điều gì là đúng điều gì là sai. 
Có như vậy sẽ tránh được lỗi lầm và hối hận về sau.

Ngày thứ hai của khóa An Cư Kiết Hạ đã khép 
lại với niềm an lạc vì tất cả đại chúng đồng tu đồng 
học tinh tấn hòa hợp sáng trưa chiều tối tràn đầy 
pháp lạc.  

Lê Giang Trần

Ngày Mất Mẹ

Tôi như thể biến ra gỗ đá 
Ngày mẹ tôi từ giã trần gian 
Trong tôi thế giới chết điêu tàn 
Tim lạnh ngắt - cõi lòng vô cảm 
 
Tôi dẫu biết thời gian sẽ đến 
Mẹ bay về nhập cõi hư không 
Mà phút giây hồn mẹ quy tiên 
Con bất động như miền đất chết 
Bất lực, khô khan, không lệ huyết 
Miệng im câm mà khóc nát tim 
Dương thế chẳng còn chi lưu luyến 
 
Mẹ là biển, bây giờ im vỗ sóng 
Mịt mù sương về phủ trắng đầy đêm 
Lòng ngẩn ngơ ngồi ngắm bực cửa thềm 
Mơ tưởng đến bước chân về của mẹ 
Không có chi - chỉ là đêm mơn nhẹ 
Mà nghe sao có tiếng vút ngọn roi 
Quất trên lưng đời làm con bất hiếu 
Chưa đền ơn cha mẹ lúc sanh tiền 
 
Mẹ hay mắng con là thằng chó đẻ 
Mỗi khi buồn tức giận đứa con hư 
Con hư đốn một đời vô tích sự 
Những bài thơ không đổi được áo cơm 
Sống như tấm gương soi lồng hình ảnh 
Như cây quít trồng đất khách uổng công 
Cây nhánh ốm o trái mùa còi cọc
* 
Đứa em út Mother's Day nhớ mẹ 
Tìm vào chùa lạy ảnh dâng hương 
Tôi tình cờ gặp bài thơ cất giữ 
Đọc bâng khuâng oặn thắt nỗi lòng 
Nhìn ảnh mẹ hiện về bao thương nhớ

 (Mother's Day, chủ nhật 14 tháng 5, 2017, thương tặng em trai út Thu)
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TỔNG KẾT PHẬT SỰ AN CƯ KIẾT HẠ
Từ ngày 23-6 đến ngày 2-7-2017

Kính bạch chư Tôn Đức Giáo 
Phẩm Tăng Ni và quý Đồng 
Hương, Phật Tử xa gần.

Khoá An Cư Kiết Hạ 
ngắn hạn của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại tại 
Chùa Điều Ngự với Đại Giới 
Đàn Vạn Hạnh và Lễ Tấn 
Phong Giáo Phẩm đã kết thúc 
viên mãn.

Hơn 200 chư Tôn Đức 
Giáo phẩm Tăng Ni đã quang 
lâm chùa Điều Ngự để An 
Cư Kiết Hạ do Tăng Đoàn tổ 
chức; Hơn 10 vị giáo thọ giỏi, 
có nhiều kinh nghiệm trong 
việc tu học và hoằng pháp tại 
Hoa Kỳ và hải ngoại đã chia sẻ 
nhiều kiến giải và kinh nghiệm 
quý báu cho đại chúng. Trong 
Khóa An Cư này, chuẩn y Văn 
thư đệ trình của hai Tổng vụ 
Tăng Sự và Ni Bộ, Hội Đồng 
Giáo Phẩm của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại đã 
tấn phong 3 vị Thượng Tọa lên 
phẩm vị Hòa Thượng, 11 vị 
Đại Đức lên phẩm vị Thượng 
Tọa, và 20 vị Sư Cô lên phẩm 
vị Ni Sư.

Trong suốt 10 ngày, mỗi 
ngày đều có 2 thời Pháp thoại 
dành cho chư Tăng Ni và 1 
thời thuyết giảng cho quý Phật 
Tử phát tâm tùng hạ; Hai thời 
tọa thiền vào 5:30 sáng và 9 
giờ tối, 2 thời thọ trì Lương 
Hoàng Sám, 1 thời tụng kinh 
Lăng Nghiêm và mở đầu cho 
một ngày mới đều có lời sách 

Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni kinh hành sau thời Quá Đường

tấn và 12 giờ trưa có thời Quá 
Đường, Kinh Hành Niệm Phật 
và hồi hướng công đức cầu 
nguyện quốc thái dân an, thế 
giới hòa bình, chúng sinh an 
lạc.

Đặc biệt, trong các chương 
trình tu học đã có nhiều vị 

giáo thọ có kiến thức uyên 
bác, thực tu thực học giảng 
dạy về nhiều đề tài giá trị 
như: “Ý nghĩa Tam Bảo” do 
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc 
giảng; “Nghi Lễ trong Phật 
Giáo” do HT. Thích Viên 
Thành giảng; “Niệm Thân”do 
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HT. Thích Viên Lý trong buổi Phật Pháp Tọa Đàm

Đại chúng đang lắng lòng nghe HT. Thích Viên Lý giảng

HT. Thích Chơn Trí giảng; 
“Sự phát triển của Phật Giáo 
tại Hải Ngoại” do HT. Thích 
Quảng Thanh giảng; “Chọn 
Yêu hay không Yêu” với sự 
giảng giải và chia sẻ sinh động 
của HT. Thích Viên Huy; 
“Ý nghĩa Kinh Kalama” do 
TT. Thích Minh Hoa giảng; 
“Bảy pháp xây dựng một 
hội chúng hưng thịnh” do 

TT. Thích Nhuận Hải giảng; 
“Đạo Phật và cuộc sống” do 
TT. Thích Minh Thanh giảng; 
“Con đường sứ giả của Như 
Lai” do 2 vị TT. Thích Quảng 
Long và TT. Thích Huệ Thuận 
giảng; “Hành hoạt Tăng Ni 
trong thời đại mới” do 2 vị 
TT. Thích Nhật Tồn và TT. 
Thích Đạo Chơn giảng; “Niềm 
tin bất động” do 2 Ni Sư TN 

Tịnh Vân và NS. TN Diệu Như 
giảng; “Đạo đức nghề nghiệp 
trên con đường Bát Chánh 
Đạo” do 2 NS TN Đồng Phúc 
và NS TN Huệ Viên giảng; 
“Những bài học rút ra từ cuộc 
đời của Thiền sư Vạn Hạnh 
và Phật giáo đời Lý” và “Điều 
Ngự Giác Hoàng Trần Nhân 
Tông & Thiền phái Trúc 
Lâm” do TT. Thích Đồng Trí 
giảng; “Phật là vị Thầy dẫn 
đường”do ĐĐ. Thích Thường 
Trí giảng; “Nhận định mới về 
Kinh A Di Đà” do TT. Thích 
Tâm Thành giảng; “Pháp Giới 
Tạng Thân” do HT. Thích 
Kim Đài giảng; “Thừa hành 
chư Tổ” do 2 vị TT. Thích 
Thiện Hiền và TT. Thích 
Nhuận Hải giảng; “Vinaya 
không chỉ là giới luật” do ĐĐ. 
Thích Thanh Nguyên giảng; 
“Nghiên cứu phương pháp 
truyền pháp hải ngoại” do 
ĐĐ. Thích Ấn Minh trình bày; 
“Ý nghĩa phẩm Hiền Trí trong 
kinh Pháp Cú” do 2 NS TN 
Minh Huệ và NS TN Nguyên 
Hương giảng; “Người tại gia 
tu Phật” do NS TN Tịnh Vân 
giảng; “Pháp môn tri vọng” 
của NS TN Trung Trí giảng; 
“Phiên dịch Kinh văn” do Sư 
Cô TN Nguyên Hiếu giảng; và 
đặc biệt có sự hiện diện của 
HT. Thích Viên Lý trong buổi 
Phật Pháp Tọa Đàm dành cho 
chư Tăng Ni và Phật Tử, buổi 
thảo luận đã diễn ra rất sôi nổi 
trong tinh thần hòa hợp tương 
kính, các Phật Tử cũng được 
tham gia đặt câu hỏi và thảo 
luận về Phật Pháp và Kinh 
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nghiệm hoằng Pháp tại Hoa 
Kỳ. Hòa Thượng đã giải đáp 
những uẩn khúc, những suy tư 
của đại chúng sau nhiều ngày 
tu tập, đặc biệt Hòa Thượng đã 
nêu rõ quan điểm và lập trường 
của Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại là: “Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại lấy 
giải thoát, giác ngộ làm cứu 
cánh; lấy từ bi, trí tuệ làm 
phương tiện; chọn dân tộc, 
nhân loại, chúng sanh và đạo 
pháp làm đối tượng phục vụ. 
“Thượng cầu Phật Đạo, hạ 
hóa chúng sinh” là tông chỉ 
tối thượng của Tăng Đoàn. 
Tăng Đoàn không chủ trương 
thống lãnh và đồng hóa mà 
chủ trương phục vụ và dung 
hòa; liên hợp, tương trợ, tương 
tác với các tổ chức Phật Giáo 
chân chính để cùng tương 
tồn và phát triển trên căn 
bản bình đẳng, vô ngã và lục 
hoà. Đối với các Giáo Hội, 
Đoàn Thể, Tổ Chức Phật 
Giáo Việt Nam, Tăng Đoàn 
chủ trương liên hợp trong 
tinh thần tương kính, tương 
trợ và tương tác, không phân 
biệt tông môn, pháp phái… 
Đối với tự thân: Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại nỗ 
lực phát huy bản thể thanh 
tịnh; khai dụng triệt để dụng 
lực Bồ Đề Tâm; thắp sáng trí 
giác, tăng trưởng lòng từ bi, 
dấn thân phụng sự Chánh 
Pháp, phục vụ dân tộc, nhân 
loại và muôn sinh qua những 
Phật sự cụ thể mà trong 
Quyết Nghị của Tăng Đoàn 
đã nêu rõ”.

Lễ tưởng niệm bồ tát Thích Quảng Đức

Lời giáo huấn của HT. Thiền Chủ sau thời công phu khuya

 Sau thời Phật Pháp Tọa 
Đàm ai ai cũng hoan hỷ và cảm 
thông. Trong khoá An Cư ngắn 
hạn, các hành giả đã thâu thập 
thêm những tinh hoa vi diệu 
của Phật Pháp cũng như những 
kinh nghiệm hoằng pháp hữu 
ích và giá trị nhất là đối với 
việc trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm, 
vun bồi Bồ Tát Hạnh nhằm 
cùng nhau: “Thượng cầu Phật 

Đạo, hạ hóa chúng sanh”.
Trong thời gian An Cư Kiết 

Hạ của Chư Tôn Đức Tăng 
Ni Giáo Phẩm cũng là dịp kỷ 
niệm, tưởng nhớ đến các bậc 
Cao Tăng “Tòng Lâm Thạch 
Trụ” một đời đã hy hiến 
cho Đạo Pháp. Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại đã 
tổ chức Lễ tưởng niệm Bồ Tát 
Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu 
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thân và chư Thánh Tử Đạo vào 
ngày 24/6/2017; Lễ Huý nhật 
Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống 
GHPGVNTN thượng Huyền 
hạ Quang vào ngày 26/6/2017.

Về đời sống: Trong suốt 
thời gian từ ngày 23/6 đến ngày 
2/7/2017 An Cư Kiết Hạ chư 
Tăng, Ni được cúng dường đầy 
đủ thức ăn, chỗ ở, thuốc uống 
bởi các vị Bác sĩ và Phật Tử xa 
gần. Được như vậy là nhờ lòng 
thương yêu, đùm bọc và lo lắng 
của quý Hòa Thượng, Thượng 
Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni trong 
Ban Chức Sự của Trường Hạ.

 Về Tinh thần: Nhờ thời 
khóa tu học tốt và nội quy 
nghiêm túc, cho nên dù khóa 
An Cư Kiết Hạ ngắn ngày 
nhưng chư Tăng, Ni đã có 
được nội lực rất thanh tịnh, 
trang nghiêm và tràn đầy pháp 

Kinh hành trong Đại hùng bảo điện

Lễ tưởng niệm Huý nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

lạc. Chư Tăng, Ni cảm nhận 
được giá trị đích thực của tinh 
thần lục hòa của nếp sống của 
Tăng Đoàn, tạo được niềm cảm 
thông sâu sắc giữa chư Tăng 
Ni trong các truyền thống khác 

nhau như là Bắc Tông, Nam 
Tông, Khất Sĩ…. Đây là yếu 
tố rất quan trọng cho sự vững 
mạnh của Tăng Đoàn trên đất 
Hoa Kỳ trong thời đại mới. 
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H iếu Đạo là Phật Đạo, 
Hiếu Tâm là Phật Tâm. 
Từ bao ngàn năm qua, 
Phật Giáo vẫn luôn gắn 

liền với quê hương, dân tộc, và 
đạo hiếu.

Với mục đích bảo tồn, tôn 
vinh và tiếp tục sự phát triển lớn 
mạnh của dòng Nhạc Phật Giáo, 
nhạ c về Công Ơn Cha Mẹ, Nhạc 
Quê Hương, Cải Lương và Tâm 
Đạo của người con Phật. Trên 
tinh thần “nâng cao trí tuệ, mở 
rộng tình người” Đài Truyền 
Hình IBC đã tổ chức cuộc Thi 
Tuyển Giọng hát: “Tâm Ca & 
Đạo Hiếu” nhằm tìm kiếm tài 
năng triển vọng trở thành những 
ca sỹ chuyên nghiệp, đồng thời 
chuyên chở những dòng nhạ c yêu 
thương trở về nhân bản là một 
nhân cách khả kính khả ái đáng 
tự hào. 

Cuộc thi bắt đầu nhận đơn 
từ ngày 1 tháng 3, 2017 đến 
hạn chót nộp đơn là 15 tháng 7, 
2017. Chương trình bắt đầu diễn 
ra từ ngày 22/07/2017 đến ngày 
19/08/2017 vừa qua:

 Vòng sơ kết, Ban Giám Khảo 
nghe demo CD và chọn ra 40 thí 
sinh

 Vòng 1, 22 tháng 7 Ban 
Giám Khảo chọn ra 25 thí sinh

 Vòng 2, 29 tháng 7 Ban 
Giám Khảo chọn ra 16 thí sinh

KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN 

“TÂM CA & ĐẠO HIẾU”
Tuyết Nha

 Vòng 3, 5 tháng 8 Ban Giám 
Khảo chọn ra 10 thí sinh

Vòng FINAL 19 tháng 8: 
Đêm chung kết chương trình: 

“Tâm Ca & Đạo Hiếu” đã diễn 
ra với sự trình diễn của 10 thí 
sinh xuất sắc nhất: BẢO TRÂN, 
GIANG NHÂN, HÀ TIÊN, 



109VU LAN ■ 2017

KIỀU LOAN, LÊ HUY AN, 
PHẠM ANH TUẤN, THÚY 
LÊ, TÓC MÂY, TRÚC MAI, và 
VICTORIA THÚY VI.

10 thí sinh trình bày 2 nhạc 
phẩm, 1 bài hát tự chọn và 1 bài 
hát bốc thăm trong cuối vòng 3 với 
điểm số cộng chung 2 cột điểm. 
Chương trình chung kết có sự 
tham dự của Nhạc sĩ Võ Tá Hân, 
Nhạc sĩ Nam Lộc, Danh ca Thanh 
Thúy, Danh Ca Thanh Tuyền, và 
nghệ sĩ Ngọc Huyền trong thành 
phần Ban Giám Khảo. 

Chương trình đêm chung kết 
diễn ra trong không khí vô cùng 
hân hoan với sự ủng hộ và cổ vũ 
của gần 1000 vị khán giả đến dự 
tại hội trường chùa Điều Ngự và 

hàng triệu khán thính giả đón xem 
truyền hình trực tiếp trên đài IBC 
TV, băng tần 57.8, Galaxy 19 US 
& Canada, cũng như livestream 
trên trang nhà facebook và các 
apps của IBC TV.

Phần trình diễn của tất cả 
các thí sinh đều được chuẩn bị 
rất công phu, đã mang lại những 
cung bậc cảm xúc đa dạng cho 
khán giả, những giọt nước mắt 
tuôn rơi khi lắng nghe những bài 
hát về tấm lòng thương yêu, hi 
sinh vì con của các bậc sinh thành 
hoặc an lạc trong những giai điệu 
nhẹ nhàng ngợi ca Tam Bảo, và 
công đức cao thâm không thể 
nghĩ bàn của Chư Phật. 

Chương trình “Tâm Ca & 

Đạo Hiếu” kết thúc trong niềm 
vui vỡ òa của những người tham 
dự khi đã tìm được những người 
chiến thắng cho các giải thưởng:

Giải nhất $10,000 và được 
xuất hiện trong các chương trình 
lớn của đài IBC (trong 3 năm) 
thuộc về GIANG NHÂN, Số Báo 
Danh 225, 

Giải nhì: $4,000 và được xuất 
hiện trong cá c chương trình lớn 
của đài IBC (trong 2 năm) thuộc 
về TÓC MÂY Số Báo Danh 414 
và LÊ HUY AN Số Báo Danh 
314, 

Giải ba: $2,000 và được xuất 
hiện trong cá c chương trình lớn 
của đài IBC (trong 1 năm) thuộc 
về THÚY LÊ Số Báo Danh 240 
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và HÀ TIÊN Số Báo Danh 310, 
Giải Phong Cách Biểu 

Diễn Hay Nhất $500 thuộc về 
VICTORIA THÚY VI Số Báo 
Danh 223,

Giải Tinh Tấn $500 thuộc về 
BẢO TRÂN Số Báo Danh 197, 

Giải Khán Giả Tuyển 
Chọn qua phone $500 thuộc về 
GIANG NHÂN Số Báo Danh 
225,

Giải Phong Cách Ấn Tượng 
$500 thuộc về PHẠM ANH 
TUẤN Số Báo Danh 309, 

Giải Tâm Đạo $100 thuộc về 
HUỲNH LONG GIANG Số Báo 
Danh 313,

Các Giải Khuyến Khích 
$100 thuộc về: TRÚC MAI Số 
Báo Danh 221, KIỀU LOAN Số 
Báo Danh 322 & PHẠM ANH 
TUẤN Số Báo Danh 309.

Chương trình đã kết thúc 
trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi 
người tham dự, ai ai cũng cho 
rằng đây là niềm tự hào của Phật 
Giáo Việt Nam đã làm nên lịch 
sử khi lần đầu tiên tổ chức được 

chương trình tôn vinh dòng nhạc 
Phật Giáo vô cùng thành công. 
Âm vang của chương trình vẫn sẽ 
còn mãi vươn xa khắp năm châu 
với những ấn tượng vô cùng tuyệt 
đẹp. 

LỜI PHẬT DẠY

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

“Nổi cơn nóng giận như cầm cục than nóng trong tay 
để ném vào người khác; bạn là người bị cháy phỏng 
trước.”
- Đức Phật
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Tiếp theo trang 14

TẤM LÒNG RỘNG MỞ

TRANG XEM TIẾP BÀI LEOTRANG XEM TIẾP BÀI LEO

Ý thức được rằng chúng ta có thể uốn nắn tâm 
hồn của mình, chúng ta có thể tạo ra những thay 
đổi về thái độ tâm hồn của mình bằng cách sử dụng 
những phương pháp suy nghĩ khác nhau. Nếu các 
bạn là người tự cao tự đại, các bạn có thể sử dụng 
phương pháp suy nghĩ mà tôi vừa trình bày. Nếu các 
bạn bối rối vì mất niềm tin và đau khổ, các bạn nên 
nắm bắt mọi cơ hội nhằm cải thiện tình trạng của 
mình. Phương pháp này rất có ích.

Cảm xúc của con người rất mạnh mẽ và đôi khi 
gây bối rối cho chúng ta. Điều này có thể sẽ dẫn đến 
những tai họa. Một phương pháp quan trọng khác 
trong việc luyện tập thái độ của chúng ta là đẩy lùi 
những cảm xúc đó trước khi chúng trỗi dậy trong 
lòng chúng ta. Ví dụ: khi chúng ta cảm thấy tức 
giận và căm thù, có thể chúng ta suy nghĩ: “Sự tức 
giận làm cho mình mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn 
và phản ứng nhanh hơn”. Tuy nhiên, khi bạn xem 
xét vấn đề cặn kẽ hơn, bạn sẽ thấy rằng sự mạnh mẽ 
có được nhờ những cảm xúc tiêu cực như vậy hoàn 
toàn là sự mù quáng. Tôi không tin rằng sức mạnh 
có được nhờ sự tức giận là một sức mạnh hữu ích. 
Thay vì như vậy, chúng ta nên phân tích tình huống 
đó cẩn thận hơn và rồi, bằng thái độ sáng suốt và 
khách quan, chúng ta quyết định các biện pháp đối 
phó cần thiết. Lòng tin “Tôi phải làm một điều gì 
đó” có thể giúp bạn thêm nghị lực và kiên quyết. 
Tôi tin rằng đây mới chính là nền tảng của một sức 
mạnh hữu ích hơn.

Nếu có một ai đó đối xử bất công với chúng ta, 
việc đầu tiên chúng ta phải làm là phân tích cặn kẽ 
tình hình. Nếu chúng ta cảm thấy rằng mình có thể 
chịu được sự bất công đó; nếu như hậu quả do sự 
bất công đó gây ra không quá to tát, tôi nghĩ là tốt 
hơn hết chúng ta nên chấp nhận nó. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta bình tĩnh sáng suốt xem xét tình hình và 
thấy rằng việc chấp nhận điều bất công đó sẽ đem 
đến những hậu quả nặng nề to tát hơn, vậy thì chúng 
ta phải suy nghĩ tìm ra những biện pháp đối phó 

thích hợp. Tôi nhắc lại, mọi giải pháp đều phải dựa 
trên nền tảng là sự sáng suốt xem xét tình hình chứ 
không phải là sự tức giận. Tôi cho rằng nếu chúng 
ta càng tức giận và căm thù hơn thì thực ra chúng ta 
lại càng gây hại cho chính mình hơn là gây hại cho 
kẻ gây rắc rối cho mình.

Hãy hình dung rằng một người hàng xóm của 
bạn rất ghét bạn và luôn gây rắc rối cho bạn. Nếu 
bạn mất bình tĩnh và trở nên oán ghét anh ta thì tinh 
thần của bạn sẽ bị tổn thương, bạn sẽ không thể ngủ 
ngon được, bạn bắt đầu dùng thuốc an thần và thuốc 
ngủ. Càng ngày bạn càng dùng nhiều hơn, những 
viên thuốc này sẽ gây hại cho cơ thể bạn. Tính 
khí và tâm trạng của bạn thay đổi; và kết quả là 
những người bạn của bạn không muốn thăm viếng 
bạn nữa. Tóc của bạn dần dần bạc trắng, và những 
vết nhăn xuất hiện. Cuối cùng, sức khỏe của bạn 
suy sụp nghiêm trọng. Vậy thì người hàng xóm của 
bạn sẽ cảm thấy rất thích thú; không cần phải nhọc 
công nhọc sức, hắn đã đạt được điều mong muốn 
của mình.

Nếu bất chấp thái độ của anh ta, bạn vẫn bình 
thản và sức khỏe của bạn vẫn tốt, bạn vẫn vui vẻ và 
bạn bè của bạn vẫn thăm viếng bạn bình thường, 
cuộc sống của bạn thịnh vượng hơn.

Điều này sẽ làm cho người hàng xóm của bạn lo 
lắng. Tôi cho rằng đây là cách khôn ngoan để trừng 
phạt người hàng xóm của bạn. Đây không phải là 
câu chuyện vui đâu nhé các bạn!! Tôi đã từng gặp 
phải những chuyện như vậy rất nhiều. Trong những 
trường hợp như vậy tôi thường rất bình tĩnh và sáng 
suốt, không bao giờ xao động tinh thần. Tôi cho 
rằng điều này hữu ích đấy! Bạn đừng bao giờ nghĩ 
rằng lòng khoan dung tha thứ và tính kiên nhẫn là 
biểu hiện của sự yếu đuối bạc nhược. Trái lại, tôi 
cho rằng đó là biểu hiện của sức mạnh và nghị lực.

Khi chúng ta đối mặt với kẻ thù và những người 
muốn hãm hại chúng ta, chúng ta có thể xem đó là 
dịp để chúng ta rèn luyện, phát huy lòng khoan dung 
tha thứ và tính kiên nhẫn của mình. Chúng ta thật sự 
rất cần những phẩm chất này; những phẩm chất này 
rất hữu ích cho chúng ta. Và dịp duy nhất mà chúng 
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ta phải rèn luyện, phát huy những phẩm chất này 
là khi chúng ta bị kẻ thù khiêu khích. Nếu xét theo 
quan điểm này thì kẻ thù của chúng ta chính là thầy 
của chúng ta, may thay, bất chấp động cơ của họ là 
gì thì họ cũng có ích cho chúng ta.

Nhìn chung, những giai đoạn khó khăn trong 
cuộc đời cho chúng ta những cơ hội để đạt được 
những kinh nghiệm hữu ích và phát huy sức mạnh 
tiềm tàng của mình. Ở nước Mỹ, thế hệ trẻ có một 
đời sống tiện nghi và dễ dàng mà lại thường gặp khó 
khăn khi phải đối mặt với những rắc rối, thậm chí là 
những rắc rối nho nhỏ. Khi gặp rắc rối, họ lập tức la 
hét. Các bạn trẻ hãy nhớ về những gian khổ mà thế 
hệ trước và cha ông các bạn đã chịu đựng và trải qua 
khi mới bắt đầu định cư trên mảnh đất này.

Tôi nhận thấy có một điều sai trái là xã hội hiện 
đại của chúng ta có khuynh hướng từ chối và không 
yêu thương những người đã phạm tội ác - những 
tù nhân chẳng hạn - kết quả là họ đánh mất niềm 
hy vọng của mình. Họ không còn ý niệm về trách 
nhiệm và hình phạt. Kết quả là mọi người đều đau 
khổ và bất hạnh hơn. Chúng ta nên truyền đạt thông 
điệp sau đây tới những tù nhân đó: “Bạn cũng là 
một phần của xã hội. Bạn cũng có tương lai của 
bạn. Tuy nhiên bạn phải sửa chữa những lỗi lầm và 
những hành vi sai trái của mình và bạn đừng bao giờ 
lập lại những lỗi lầm như vậy nữa. Bạn phải sống có 
trách nhiệm như mọi thành viên khác trong xã hội”.

Tôi cũng thấy một điều đáng buồn là những 
bệnh nhân bị bệnh SIDA lại không được xã hội thừa 
nhận. Khi chúng ta gặp những người có hoàn cảnh 
đau khổ đặc biệt, thì đó là cơ hội tốt để chúng ta rèn 
luyện sự quan tâm chăm sóc mọi người và lòng từ bi 
của mình. Tuy nhiên tôi thường nói với mọi người: 
“Lòng từ bi của tôi chỉ là những lời nói trống rỗng. 
Mẹ Teresa xa xưa mới thật sự có tấm lòng từ bi!”

Đôi khi chúng ta làm ngơ trước bất hạnh của 
mọi người. Khi tôi đi xuyên Ấn Độ bằng tàu hỏa, 
tôi thường trông thấy những người nghèo khổ và 
những người hành khất ở sân ga. Tôi thấy mọi người 
không hề để mắt đến họ và thậm chí còn dọa nạt họ. 
Những giọt nước mắt rơi ra từ mắt chúng ta. Để làm 
gì vậy!?? Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên phát huy 
một thái độ đúng đắn khi chúng ta gặp phải những 
hoàn cảnh bất hạnh như vậy.

Tôi cũng cảm thấy rằng việc sống thiên về tình 
cảm không phải là điều tốt. Đôi khi tôi thấy những 
người bạn Tây Phương của tôi xem tình cảm lưu 
luyến là một cái gì đó rất quan trọng đối với họ, 
dường như là nếu không có những tình cảm như vậy 
thì cuộc đời của họ sẽ vô cùng tẻ nhạt. Tôi nghĩ rằng 
chúng ta cần phải phân biệt rõ đâu là những khao 
khát và tình cảm sai lầm và đâu là những phẩm chất 
đáng quý của lòng yêu thương đem đến niềm hạnh 
phúc cho mọi người. Tình cảm lưu luyến làm cho 
chúng ta ngu muội, vì vậy chúng ta không thể nhận 
thức mọi việc một cách sáng suốt, dần dần nó sẽ 
dẫn chúng ta đến những rắc rối không cần thiết. 
Giống như những cảm xúc sai lầm của lòng căm 
thù tức giận, tình cảm lưu luyến có hại cho chúng 
ta. Chúng ta phải cố giữ cho lòng mình bình thản 
và thư thái. Điều này không có nghĩa là bạn nên 
vô cảm, thờ ơ lãnh đạm. Chúng ta phải luôn ý thức 
đâu là đúng đâu là sai, đâu là tốt đâu là xấu. Sau đó 
chúng ta hành động nhằm hạn chế, loại trừ cái xấu 
phát huy cái tốt.

Có một phương pháp trong Phật Giáo mà khi 
chúng ta luyện tập, chúng ta trao tặng niềm vui và 
tạo ra niềm hạnh phúc cho mọi người, nhờ vậy mà 
chúng ta tẩy sạch những đau khổ của mọi người. 
Mặc dù đương nhiên là chúng ta không thể làm thay 
đổi hoàn toàn hoàn cảnh khó khăn của họ, tôi thật 
sự thấy rằng trong một số trường hợp, qua sự chân 
thành quan tâm chăm sóc của chúng ta, qua việc 
chia sẻ nỗi đau khổ của chúng ta - những đau khổ 
của mọi người sẽ nguôi ngoai - nếu xét về mặt tinh 
thần. Tuy nhiên, mục tiêu chính của phương pháp 
này là làm tăng thêm sức mạnh tiềm tàng và lòng 
can đảm của chúng ta.

Tôi đã lựa chọn ra nhiều phương pháp mà tôi 
nghĩ rằng mọi người, mọi tôn giáo, thậm chí là 
những ai không theo tôn giáo nào cả, cũng có thể 
chấp nhận được. Khi đọc những phương pháp này, 
nếu bạn là người theo tôn giáo, bạn có thể suy niệm 
về vị thần mà bạn tôn thờ. Một người Thiên Chúa 
Giáo có thể nghĩ về Jesus hoặc Chúa Trời, một tín 
đồ Hồi Giáo có thể nghĩ về thánh Allah. Vậy thì, 
khi đọc những lời kinh này, bạn hãy tập trung vào 
để nâng cao những giá trị tinh thần của mình. Nếu 
bạn là người không theo tôn giáo, bạn có thể suy 
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niệm về việc mọi người đều mong ước niềm hạnh 
phúc và vượt qua những đau khổ bất hạnh. Nhận 
ra được điều này, bạn có thể rộng mở tấm lòng của 
mình, điều quan trọng là chúng ta phải có một tấm 
lòng nhân hậu. Vì chúng ta là một phần của xã hội 
loài người, chúng ta phải là những người có tấm 
lòng nhân hậu.

“Cầu chúc cho người nghèo không còn nghèo 
nữa

(May the poor find wealth)
Cầu chúc cho người khổ tìm được niềm vui
(Those weak with sorrow find joy)
Cầu chúc cho kẻ bất hạnh tìm được niềm tin
(May the forlorn find new hope)
Mãi mãi sống trong hạnh phúc và thịnh vượng
(Constant happiness and prosperity)
Cầu chúc cho kẻ nhút nhát không còn sợ hải
(May the frightened cease to be afraid)
Gông xiềng biến thành tự do
(And those bound to be free)
Cầu chúc cho người yếu đuối tìm được nghị lực
(May the weak find power)
Và trái tim mọi người tràn ngập lòng yêu thương.
(And may their hearts join in friendship).

Tiếp theo trang 30

NHÂN THỪA PHẬT GIÁO

làm ăn, một nắng hai sương vẫn khố rách áo ôm. Sở 
dĩ, những người này sống một cách ươn hèn và ỷ lại 
như thế, vì họ đã mê mờ, nhầm lẫn đem đời mình 
phó thác vào tay một vị trời tưởng tượng, vu vơ…

2. Những kẻ chủ trương Đoạn Diệt (Đoạn Kiến 
ngoại đạo) sẽ xảy ra 2 hậu quả tai hại:

a) Vì cho rằng chết là hết, đời người chỉ là tạm 
bợ, ngắn ngủi, do đó, họ vùi đầu vào việc tranh 
danh đoạt lợi, đua đòi bon chen… suốt đời làm nô 
lệ cho cuộc sống vật chất, cố vơ vét tất cả về mình 
hầu thỏa mãn thất tình lục dục, và vội vàng hưởng 
thụ kẻo sợ không kịp… Họ chẳng bao giờ chịu dành 
một chút thì giờ để suy tư về ý nghĩa cuộc đời. Họ 
sống trong bận rộn, vội vàng và chết trong hấp tấp, 
tăm tối!

b) Vì cho rằng chết là trở về với cát bụi muôn 

đời, nên họ lý luận ngây ngô thế này: ăn hiền ở lành 
cũng chết, độc ác tham tàn rồi cũng chết như nhau, 
chết là hết. Do đó, họ ưa gì làm nấy bất chấp hậu 
quả, miễn có lợi và mang lại khoái lạc cho bản thân 
là được hết. Họ sống vô trách nhiệm với gia đình, 
bà con, quên ơn cả đồng hương, đồng loại, nghĩa là 
sống kiểu vô hậu, không cần ngày mai, sống liều 
lĩnh, tự sát hay không biết tiếc thương chính mình!

Những người theo thuyết Số Mệnh sống với thái 
độ tiêu cực chừng nào thì ngược lại, những kẻ tin tà 
thuyết Đoạn Diệt lại tích cực hăng say chừng ấy, 
song họ hăng say hoạt động theo sự hướng đạo của 
tham, sân và si, nên đã gây ảnh hưởng tai hại không 
ít cho cuộc sống chung, không những hiện tại mà cả 
tương lai nữa!

3. Những người tin theo thuyết Nhân Quả - 
Nghiệp Báo là những người đã biết chọn cho mình 
một hướng đi hợp lý. Họ đã đánh giá đúng mức 
bản vị con người bằng cách khẳng định: mình là 
ông chủ của chính mình, tất cả quá khứ, hiện tại, 
tương lai tốt xấu ra sao đều nằm trong tay họ, đều 
do nghiệp lực của chính họ gây nên. Gieo gió thì 
gặp bão, nhân nào quả nấy, nên những người này 
không sống với thái độ chờ thời, cũng không tin 
tưởng vu vơ vào những tà thuyết lăng nhăng, nhảm 
nhí. Theo họ, Nhân Quả Luân Hồi là một luật tắc 
tuyệt đối đúng, hành động do thân, miệng và ý gây 
tạo là vị thần xét phán công bình nhất về kết quả 
của đời sống cá nhân đó. Vì thế, không những họ 
tận lực hướng thiện trong việc tạo nghiệp cho mình 
(biệt nghiệp) mà còn nỗ lực khuyến hóa người khác 
cũng vậy, hy vọng xây dựng một cuộc đời tốt đẹp 
chung…

Phật dạy: Nghèo đói chưa phải là khổ, loài súc 
sanh kéo cày chưa phải là khổ, mê mờ không biết 
cách sống, không biết hướng đi, đó mới là nỗi khổ 
muôn kiếp. Vì đời này mê lầm (Hoặc) tạo ra ác 
nghiệp (Nghiệp) nên phải chịu khổ quả (Khổ). Sau 
đó, chết đi và sinh ra cũng trong mê mờ lầm lạc, 
tạo nghiệp và chịu khổ báo nữa, cứ thế xoay vần 
hết chu kỳ này đến chu kỳ khác, luẩn quẩn, loanh 
quanh trong vòng Hoặc, Nghiệp, Khổ không biết 
ngày nào mới mong ra khỏi. 

Há chúng ta lại không thận trọng trong vấn đề 
chọn một lối sống, tìm một hướng đi hay sao?
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nhân đã hy hiến cuộc đời mình cho lý tưởng cao cả. 
Vài ý nghĩa thô thiển xin được trình bày và mong 
rằng đại chúng hoan hỷ bổ sung góp ý thêm để buổi 
hội thảo được thành tựu tốt đẹp. 

Kính chúc Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và 
Chư Vị Đại Biểu, cử tọa và thính chúng vô lượng an 
lạc, vạn sự cát tường.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
(Tham Luận của Thượng Tọa Thích Quảng 

Long trong buổi hội thảo “Sứ Mệnh Hoằng Pháp 
và Giáo Dục Của Tăng Đoàn Trong Thời Đại Mới” 
tại hội trường chùa Điều Ngự, ngày 22 tháng 4 năm 
2017)
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Đức Phật đã giảng dạy tùy theo căn cơ và hoàn cảnh 
đặc biệt của mỗi người và hội chúng. Ở đây chúng 
tôi chỉ xin trình bày ba vấn đề này như là một sự gợi 
ý đề chúng ta cùng nhau lưu tâm một đề tài quan 
trọng mà Đức Phật vẫn thường luôn giảng dạy và 
nhắn nhủ ngay cả trước khi Ngài nhập Niết Bàn.

Xin cám ơn Đại Chúng đã lắng nghe.
Chùa Điều Ngự ngày 22-4-2017

PRACTICING BUDDHISM 
IN DAILY LIFE

THỰC HÀNH PHẬT PHÁP 
TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

our food before we eat. We imagine the food to be 
blissful wisdom nectar — something very delicious 
that increases our bliss and wisdom, not our 
attachment, when we eat. Then we imagine a small 
Buddha made of light at our heart. When we eat, 
we offer this nectar to the Buddha at our heart. The 
Buddha radiates light that fi lls us up. To do this, 
you don’t need to sit in perfect meditation position 
in the middle of a restaurant! You can visualize and 
contemplate in this way while waiting for the food. 
While your companions or business associates 
continue to chat, you can do this visualization and 
offer your food to the Buddha without anyone 
knowing. Sometimes, for example, when you’re at 
home with your family, you can pause and focus 
on offering your food. It’s very nice for a family to 
recite together a prayer offering their food. I stayed 
with one family and their six year-old son led us in 
reciting the prayer. It was very touching.

When you eat, eat mindfully. Be aware 
of the effort other people put into growing, 
transporting, and preparing the food. Realize your 

thực hiện việc hiển thị này và dâng cúng thức ăn 
của bạn lên Đức Phật mà không có ai hay. Đôi khi, 
chẳng hạn như khi bạn đang ở nhà với gia đình, bạn 
có thể tạm dừng giây lát và chú tâm vào sự dâng 
cúng thực phẩm của bạn. Rất tốt cho một gia đình 
cùng nhau đọc lời dâng cúng thức ăn của họ. Tôi ở 
với một gia đình và có đứa con trai sáu tuổi của họ 
đã cùng chúng tôi đọc lời cầu nguyện. Rất là cảm 
động.

Khi bạn ăn, hãy ăn trong chánh niệm. Ý thức 
về sự cực nhọc mà người khác đã góp phần vào sự 
trồng trọt, vận chuyển và làm ra thức ăn. Nhận ra 
sự phụ thuộc tương trợ lẫn nhau giữa bạn với những 
chúng sinh khác và ý thức được bạn đã nhận biết 
bao nhiêu điều lợi ích từ họ, chẳng hạn như thức ăn 
chúng ta ăn. Nếu như chúng ta suy nghĩ theo cách 
này trước khi ăn, chúng ta sẽ cảm thấy rất hoan hỷ 
và biết ơn khi chúng ta ăn, và chúng ta sẽ ăn trong 
sự cẩn trọng nhiều hơn nữa. Và nếu chúng ta ăn 
trong chánh niệm, chúng ta sẽ không ăn quá nhiều, 
và sau đó chúng ta sẽ không phải tốn nhiều tiền để 
vào các chế độ ăn kiêng đặc biệt để giảm cân!
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interdependence with other living beings and how 
much benefi t you have received from them, such as 
the food we eat. If we refl ect in this way before we 
eat, we will feel very happy and grateful when we 
eat, and we will eat more mindfully too. And if we 
eat mindfully, we won’t overeat, and then we won’t 
have to spend so much money on special diets to 
lose weight!

It is important to eat in a dignifi ed manner. 
Sometimes we see people in a cafeteria line who 
haven’t even paid for the food yet and are already 
shoveling it in. This is eating on automatic. It 
resembles a dog who runs to the bowl and slurps up 
the food. When we do this refl ection and offer our 
food to the Buddha at our heart, we eat slower and 
are more relaxed. This is how human beings eat.

In this way, we maintain mindfulness and enrich 
our kind heart as we go through the day. When we 
come home in the evening, instead of collapsing in 
front of the TV or dropping on the bed and falling 
asleep, we can take a few minutes to sit quietly by 
ourselves. We refl ect about and come to terms with 
what happened during the day. We look back over 
our day and think, “What went well today? Did 
I act with a kind heart?” We notice the instances 
when we acted kindly and rejoice. We dedicate that 
merit, that positive potential, for the enlightenment 
of ourselves and others.

In reviewing the day, we may discover that we 
were angry, jealous, or greedy. We didn’t realize 
it at the time when it was happening. But looking 
back over the day, we don’t feel so good about what 
happened. It may have been our attitude, or what 
we said to somebody, or how we acted. To remedy 
this, we develop regret and do some purifi cation 
practices so we can forgive ourselves and let that 
negative energy go. In this way, we “clean up” 
emotionally and resolve any uncomfortable feelings 
or misdirected actions that may have arisen during 
the day. Having done this, our sleep will be peaceful. 
When you lie down, imagine the Buddha sitting on 
your pillow and put your head in the Buddha’s lap 
when you go to sleep. This is very comforting and 
helps you to remember the Buddha’s good qualities 
and to have better dreams. 

Practicing Dharma is not diffi cult or time 

Điều quan trọng là ăn trong sự cẩn trọng. Đôi 
khi chúng ta nhìn thấy những người trong nhà hàng 
họ chẳng cần để ý gì đến thức ăn và chỉ như múc 
xới thức ăn vậy thôi. Đây là cách ăn tự động. Nó 
giống như một con chó chạy đến bát thức ăn và 
liếm hút thức ăn lên. Khi chúng ta ghi nhận và dâng 
cúng thức ăn lên Đức Phật với tấm lòng thành của 
chúng ta, chúng ta ăn chậm hơn và thoải mái hơn. 
Đây là cách mà con người ăn.

Bằng cách này, chúng ta duy trì chánh niệm và 
làm phong phú thêm tấm lòng hòa ái của chúng ta 
trong suốt một ngày. Khi chúng ta trở về nhà vào 
chiều tối, thay vì mệt nhoài trước TV hoặc nằm trên 
giường và ngủ thiếp đi, chúng ta có thể lấy vài phút 
để ngồi tỉnh lặng. Chúng ta hồi tưởng đến những gì 
xảy ra trong ngày. Rồi chúng ta nhìn lại, “Điều gì đã 
diễn ra tốt đẹp ngày hôm nay? Tôi đã hành động với 
tấm lòng hòa ái không?” Chúng ta ghi nhận những 
lúc khi chúng ta hành động với sự hòa ái và hoan 
hỷ. Chúng ta dành những công đức đó, những việc 
làm thiện lành đó, hồi hướng cho sự giác ngộ của 
chính mình và chúng sanh khác.

Khi kiểm điểm lại cả ngày, chúng ta có thể 
khám phá ra rằng chúng ta đã nóng giận, ganh tị, 
hay tham lam. Chúng ta đã không nhận ra nó vào 
thời điểm mà nó xảy ra. Nhưng khi những gì xảy ra 
trong ngày, chúng ta không cảm thấy vui về những 
gì đã xảy ra. Đó có thể là thái độ của chúng ta, hoặc 
những gì mà chúng ta đã nói với ai đó, hoặc cách 
mà chúng ta đã hành động. Để khắc phục được điều 
này, chúng ta cần phải tỏ ra hối lỗi và thực hiện một 
số phương pháp thanh trừ để chúng ta có thể tha thứ 
cho chính mình và để cho năng lực tiêu cực đó ra đi. 
Bằng cách này, chúng ta “làm sạch” những xúc cảm 
và giải tỏa bất kỳ cảm giác khó chịu nào hoặc những 
hành động sai lầm nào có thể đã nảy sinh ra trong 
ngày. Làm như thế, giấc ngủ của chúng ta sẽ được 
an lành. Khi bạn nằm xuống, hãy tưởng tượng Đức 
Phật ngồi trên gối của bạn và đặt đầu bạn vào lòng 
Đức Phật khi bạn ngủ. Điều này rất là an ủi và giúp 
bạn nhớ đến những phẩm hạnh cao quý tốt lành của 
Đức Phật và để có những giấc mơ tốt lành hơn.

Thực hành Phật Pháp không khó hoặc tốn nhiều 
thời gian. Chúng ta luôn có thời gian; luôn có 24 
giờ mỗi ngày. Nếu chúng ta hướng tâm mình theo 
chiều hướng tốt lành, chúng ta có thể chuyển hóa 
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consuming. We always have time; there are always 
24 hours in a day. If we direct our mind in a positive 
direction, we can transform whatever action we 
do into the path to enlightenment. In this way, the 
Dharma becomes part of our life in an organic 
way. Getting up in the morning is Dharma, eating 
and going to work is Dharma, sleeping is Dharma. 
By transforming our attitude in the midst of daily 
activities, our life becomes very meaningful.

bất cứ hành động nào mà chúng ta làm để tiến vào 
con đường giác ngộ. Bằng cách này, Phật Pháp mới 
trở thành một phần trong đời sống của chúng ta 
theo phương thức hữu cơ. Thức dậy vào buổi sáng 
là Phật Pháp, ăn và đi làm là Phật Pháp, ngủ là Phật 
Pháp. Bằng cách chuyển hóa thái độ của chúng ta 
trong các hoạt động trong ngày, đời sống của chúng 
ta sẽ trở nên rất có ý nghĩa.

Trích dịch từ “The Path To Happiness” - 
Thubten Chodron

sự thất vọng của bạn lên nhân viên phục vụ chuyến 
bay? Cô ta đâu kiểm soát được điều gì đang diễn 
biến.

Hãy dùng thời gian để nghiên cứu, cố gắng 
làm quen hành khách khác bên cạnh. Tại sao căng 
thẳng? Điều đó sẽ làm cho tình hình trở nên tồi tệ 
thêm.

Bây giờ bạn biết nguyên tắc 90/10
Hãy áp dụng nó rồi bạn sẽ kinh ngạc với những 

kết quả. Bạn sẽ không đánh mất gì nếu bạn thử áp 
dụng nó.

Nguyên tắc 90/10 thật khó tin. Rất ít người biết 
và áp dụng nguyên tắc này. 

Kết quả?
Bạn sẽ thấy điều đó nhờ chính bản thân bạn.
Hàng triệu người đau khổ từ những căng thẳng, 

thử thách, khó khăn, đau đầu không đáng kể. Tất cả 
chúng ta phải hiểu và áp dụng nguyên tắc 90/10. 
Nó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn.

…Hãy đón nhận nó….
Nó chỉ cho phép chúng ta rút kinh nghiệm. 

Tất cả những gì chúng ta làm, cho, nói hoặc suy 
nghĩ, điều đó giống như một boomerang. Nó sẽ 
quay lại chúng ta. Nếu chúng ta muốn nhận, chúng 
ta cần học cách cho trước đã… Có thể chúng ta sẽ 
kết thúc với hai bàn tay trắng, nhưng trái tim chúng 
ta sẽ tràn đầy tình yêu…

Và những ai yêu cuộc sống đều có được cái cảm 
giác sâu đậm đó trong tâm hồn họ…

NGUYÊN TẮC 90/10
Tiếp theo trang 70

LỜI PHẬT DẠY

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

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

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

“Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. 
Nếu với ý ô nhiễm, nói năng hay hành 
động, khổ não tiếp theo sau, như xe 
theo vật kéo. Nếu với ý thanh tịnh, nói 
năng hay hành động, an lạc tiếp theo 
sau, như bóng theo sau hình.”
- Đức Phật
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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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Hoa Hồng Dâng Mẹ - THƠ - Sakya Minh-Quang 36
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PURIFICATION OF MIND - by Bhikkhu Bodhi 64
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Mùa hạ nhớ quê / Huyền Không động - THƠ - Thái Tú Hạp 67
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