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Lá Thư Điều Ngự
Thích Viên Lý

Thưa chư liệt vị,
Vu Lan không chỉ là mùa Báo Hiếu mà Vu Lan còn là mùa 

Giải Trừ Khổ Hoạn. Ở đâu có khổ hoạn ở đó cần đến lực lượng 
giải trừ. Lực lượng giải trừ khổ hoạn không được trang bị bằng 
vũ khí nguyên tử mà được trang bị bằng năng lượng thanh tịnh 
và năng lực từ bi.

Mùa lễ Vu Lan vừa nhắc nhớ chúng ta tinh cần trang nghiêm 
Giới, Định, Huệ vừa thúc đẩy chúng ta tích cực dấn thân để trừ 
nguy cứu khổ.

Lộ trình hướng đến giải thoát giác ngộ là lộ trình tái khám 
phá vương quốc an lạc vô giá nơi chính bản thân, đồng lúc giúp 
tha nhân tìm lại chính mình để an trú ngay trong “hiện pháp lạc 
trú”, một trú xứ “vô sở trú” đã hoàn toàn chấm dứt mọi khổ đau 
phiền não.

Thế giới nhân loại nói chung, quê hương Việt Nam nói 
riêng đã và đang đối diện với quá nhiều thảm họa. Những thể 
chế độc tài toàn trị và những thế lực vô minh tà kiến đã và đang 
tìm cách biến con người thành trò chơi của những ảo tưởng đầy 
manh động. Trên thế gian này đã có không ít người sợ MA, 
nhưng sự thật thì MA rất sợ NGƯỜI, nhất là những con người 
sống với tất cả giá trị của một CON NGƯỜI. 

Điều quan trọng là hãy luôn luôn thắp sáng trí giác. Ý thức 
rõ bản thân mình là ánh sáng. Hãy tự mình là ánh sáng, tự mình 
là hải đảo để nương tựa. Ở đâu có ánh sáng ở đó bóng tối bị 
tiêu hủy. Một ngọn đèn nhỏ chỉ có khả năng thắp sáng một góc 
phòng nhưng nếu cả phòng đều gắn đầy bóng đèn, khi bật lên, 
cả phòng đều được thắp sáng. Đừng để bất cứ bóng tối nào có 
mặt trong tâm thức của chúng ta, như thế sẽ không có MA nào 
có khả năng làm cho ta bất an, sợ hãi.

Hiện nay một số nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Trung 
Quốc và Việt Nam, tình trạng vi phạm tự do tôn giáo có hệ 
thống là một đe dọa nghiêm trọng đến phẩm giá của con người. 
Câu hỏi được đặt ra ở đây là:

Tại sao người ta đàn áp tôn giáo? Vì họ sợ hãi.
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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,
Kính thưa Liệt quý vị,
Mùa Vu Lan lại về trong hoàn cảnh đất nước phải đối diện với nhiều gian nan, thử thách, đau khổ mọi 

mặt từ vật chất đến tinh thần, nhất là họa ngoại xâm đang thập phần nguy hiểm. 
Lễ Vu Lan là dịp để người Phật tử chúng ta noi gương hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên, thể hiện tinh 

thần báo ân và cứu giúp những người đau khổ.
Ngoài việc báo ân ông bà, cha mẹ, những người có công sanh thành dưỡng dục, chúng ta còn phải phát 

tâm giúp đỡ những người nghèo đói, tật nguyền, tù tội khổ đau.
Không chỉ cầu nguyện, giải khổ cho chúng sanh trong địa ngục A Tỳ, chúng ta còn phải tìm phương 

cứu giúp những nạn nhân bị đau khổ trong chốn địa ngục tại trần gian. Ở đâu có đàn áp, tù tội, tra tấn, đau 
thương, khốn khổ, ở đó có địa ngục và ở đó cần tấm lòng từ bi cứu khổ, bao dung nhân ái.

Việt Nam chúng ta là một dân tộc nhiều đau khổ, đau khổ do thiên tai cũng có mà do nhân họa cũng 
nhiều. Tình trạng hạn hán ở Cao nguyên Trung phần, nước nhiễm mặn ở đồng bằng Nam bộ, ô nhiễm nước 
biển làm cá chết ở các tỉnh miền Trung… mà hậu quả là người dân phải chịu cảnh thất nghiệp, đói nghèo, 
cơ cực và đang đối diện với một tương lai đầy bất trắc.

Ngoài sự đau khổ vì thiên tai, dân tộc chúng ta còn  bị cai trị bởi một nhà cầm quyền độc đoán, bất dung 
niềm tin tôn giáo, không tôn trọng nguyện vọng của người dân, không chấp nhận sự hiện hữu của thành 

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 2560 -  Số: 08/HĐĐH/TB/VT
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phần đối lập và những ý kiến phản biện, không chia sẻ giá trị chung của nhân loại.
Chính vì vậy mà lòng dân ly tán, nội lực quốc gia bị triệt tiêu, sự đoàn kết dân tộc không thực hiện 

được cho dù đã qua 41 năm “thống nhất”, bị cô lập trên trường quốc tế nên khả năng phòng vệ đất nước 
rất mong manh.

Vì tham nhũng, chế độ đã đẩy người dân vào cảnh mất nhà, mất đất, mất công ăn việc làm một cách 
bất công, oan ức, hoặc tù tội vô lý.

Vì chuyên quyền độc đoán, chế độ đã đàn áp những người yêu nước xuống đường biểu tình chống 
ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, hoặc vận động đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam…hoặc đưa kế 
sách chấn hưng đất nước.

Hành động của Nhà cầm quyền CSVN đã triệt tiêu nguyên khí quốc gia, và như vậy là vô tình hoặc cố 
ý, tiếp tay cho ngoại xâm, làm hại đất nước.

Mùa Vu Lan nhắc nhở chúng ta phát lòng từ bi thương xót, không thờ ơ, dửng dưng, vô cảm trước 
những cảnh khổ đau của dân tộc và nhân loại.

Cố gắng chia sẻ, giúp đỡ về vật chất để giảm bớt khổ đau. Nhưng muốn chấm dứt  khổ đau, cần phải 
ngăn chặn nguyên nhân gây ra đau khổ. Vì vậy, chúng ta cần suy xét kỷ để nhận thức đâu là ác phải tránh, 
đâu là thiện nên làm.

Trong Thông Điệp Phật Đản 2560, Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN, Đại lão Hòa thượng 
Thích Thiện Hạnh, đã nhấn mạnh vấn đề này:

“Bốn mươi mốt năm – Thời gian đủ để nhận ra chính nghĩa và phi nghĩa – Đủ để thấy thế nào là vì 
dân vì nước, thế nào là lợi dụng và nhân danh vì nước vì dân”. 

Cần phải có trí tuệ để không vô tình giúp kẻ ác làm những việc hại mình, hại người, hại dân, hại nước. 
Vừa qua, trong bài thuyết pháp, đề tài: “Sức mạnh đặc thù của lòng từ bi là chìa khóa để hoàn thiện 

các giá trị lớn của bản thân và tha nhân,” tại Lễ Lạc Thành chùa Điều Ngự, Hoa Kỳ, ngày 18.6.2016, 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói:

“Cuộc sống của chúng ta bắt đầu bằng tình thương yêu, nên tình thương yêu đóng vai trò rất quan 
trọng. Do đó, nếu người nào biểu lộ tình thương yêu của mình với bạn bè, người thân thì người đó sẽ hạnh 
phúc. Những người chỉ quan tâm đến tiền tài, quyền lực thì họ chỉ thỏa mãn những ngũ dục, nên thế giới 
vật chất ngày hôm nay dẫn đến nhiều tranh đua và lo lắng”.

Ngài nói tiếp: 
“Chúng ta phải phát triển một tâm lương thiện để hành xử tốt đối với mọi người. Như vậy thì đời sống 

chúng ta sẽ được hạnh phúc, xã hội được hạnh phúc, thế giới được hạnh phúc và an bình. Chúng ta không 
nên quá quan tâm đến việc kiếm được nhiều tiền, mà thiếu đi lòng từ bi… Lòng từ bi là thông điệp chung 
của triết học Phật Giáo, từ bi đó phải được trợ giúp bằng trí tuệ”.

Trong tinh thần Bi- Trí- Dũng của đạo Phật, mùa Vu Lan năm nay, chúng ta cầu nguyện Cửu huyền 
Thất tổ, đa sanh phụ mẫu nhiều đời siêu thăng lạc quốc. Nguyện cầu thế giới thanh bình, đạo pháp trường 
tồn, lãnh thổ lãnh hải vẹn toàn, dân tộc sống trong tự do, dân chủ, nhân quyền, công bằng 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, mùa Vu lan Báo hiếu, năm Bính Thân, 2016
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng

(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Định
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch: Chư tôn Trưởng lão, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,
Kính thưa: Quý Đoàn thể, Tổ chức, Quý thiện hữu tri thức và đồng bào Phật tử các giới,

Ngày 7/7/2016, chính quyền quận 2, Thủ Thiêm, Sài Gòn đã ra Quyết định số: 2384/QĐ-
UBND, do ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Quận 2 ký, quyết định cưỡng chế, giải tỏa Chùa Liên 
Trì.

Hòa thượng Thích Không Tánh, Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Uỷ viên Từ Thiện – Xã hội, Viện 
chủ Chùa Liên Trì cùng toàn thể chư Tăng và Phật tử đã phản đối Quyết định cưỡng chế không 
hợp tình hợp lý này.

Suốt thời gian qua, HT. Thích Không Tánh đã gởi nhiều văn thư đến các cấp cơ quan hữu trách 
để yêu cầu duy trì Chùa Liên Trì vì nhiều lý do quan yếu trước quyết định cưỡng chế, giải tỏa và 

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

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

Số: 008/BLT/HĐĐH/CT

BẢN LÊN TIẾNG
VỀ VIỆC CHÙA LIÊN TRÌ BỊ NHÀ CẦM QUYỀN 

CỘNG SẢN CƯỠNG CHẾ - GIẢI TỎA

H.T. Thích Viên Lý (đọc văn bản).
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áp lực di dời đến địa điểm mới, cách xa dân cư của chính quyền sở tại như một hình thức lưu đày.
Trên mặt lịch sử, Chùa Liên Trì có mặt tại quận 2, Thủ Thiêm, Sài Gòn trên 70 năm, là cơ 

sở tôn giáo thiêng liêng, truyền bá giáo lý từ bi cứu khổ của đức Phật, nơi thờ tự ông bà tổ tiên 
của người dân; trên mặt xã hội, Chùa Liên Trì là trung tâm từ thiện – xã hội của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN, đã và đang tận tâm cứu giúp dân nghèo, xoa dịu nỗi khổ đau, bệnh tật bất hạnh của 
mọi thành phần dân chúng.

Phát triển khu đô thị mới là cần thiết cho đời sống người dân trong một xã hội phát triển, nhưng 
không có nghĩa là triệt hủy, phá bỏ tất cả cơ sở tôn giáo linh thiêng đang hiện hữu. Song hành với 
sự phát triển cơ sở vật chất là sự phát triển nếp sống tâm linh đạo đức. Chùa viện là trung tâm văn 
hóa đạo đức, chuyển hóa đời sống khổ đau, góp phần xây dựng xã hội hưng vượng, ổn định, đạo 
đức lành mạnh, đem lại đời sống hướng thiện, an lạc, hạnh phúc tốt đẹp cho con người. Dân tộc 
Việt Nam có truyền thống xây chùa lập miếu là để phục vụ đời sống tâm linh, gìn giữ giá trị truyền 
thống văn hóa cao quý của dân tộc. Phá hủy chùa viện là triệt hủy sức sống của dân tộc, là phá hủy 
ý chí kiên cường đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc xuất phát từ nơi chùa viện, mà lịch sử đã 
chứng minh qua các triều đại trong lịch sử kiến quốc, vệ quốc của dân tộc. Phá hủy chùa viện là 
dấu hiệu của sự băng hoại đạo đức của một triều đại, đồng thời cũng là dấu hiệu suy sụp của một 
chế độ và chắc chắn sẽ chuốt lấy hậu quả không lường trong tương lai không xa.

Giữa một xã hội suy thoái đạo đức, văn hóa băng hoại, ý thức tự cường dân tộc bị lãng quên của 
Việt Nam ngày nay, sự hiện hữu của Chùa Liên Trì do Hoà thượng Thích Không Tánh làm viện 
chủ, trong khu đô thị mới Thủ Thiêm là cần thiết để phục vụ nếp sống tâm linh, đạo đức, đem lại 
đời sống an lạc, hạnh phúc cho người dân.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại phản đối Quyết định cưỡng chế, giải tỏa Chùa Liên Trì 
của chính quyền Quận 2 và yêu cầu nhà nước Việt Nam hủy bỏ Quyết Định cưỡng chế – giải toả 
Chùa Liên Trì, đồng thời tôn trọng đúng mức cơ sở tôn giáo để tránh những bất ổn xã hội và quả 
báo khổ đau cho những ai chủ trương triệt hủy sức sống dân tộc và phá hủy nơi thờ tự tôn nghiêm 
của một tôn giáo lâu đời. 

Trước hiện tình nguy ngập của Chùa Liên Trì, thành kính thỉnh cầu chư tôn Trưởng lão, Hòa 
thượng, Thượng tọa, đại đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử gia tâm cầu nguyện cũng như làm tất 
cả những gì trong khả năng có thể để cứu nguy Chùa Liên Trì khỏi bị giải tỏa.

Trong hoàn cảnh cấp bách, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu Liên Hiệp Quốc, các Chính phủ, quý 
vị dân cử, các tổ chức nhân quyền, hội đoàn, các cơ quan truyền thông báo chí… bằng mọi phương 
tiện có thể, hậu thuẫn, yểm trợ Hòa Thượng Thích Không Tánh và lên tiếng can thiệp nhà nước 
Cộng Sản Việt Nam hủy bỏ quyết định cưỡng chế, giải tỏa Chùa Liên Trì.

Làm tại Chùa Điều Ngự, ngày 11 tháng 7 năm 2016, PL. 2560
Thay mặt Tăng Đoàn GHPGVNTNHN

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

Tỳ kheo Thích Viên Lý
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn đức!

Kính thưa Phật tử các giới trong và ngoài nước!

Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, Phật giáo luôn đồng hành cùng với dân tộc, từ 
lâu giáo lý nhà Phật, đã thấm vào tư tưởng giáo dục con người của nhân dân Việt Nam, 
trong đó hình tượng ngôi chùa là một nét đẹp thiêng liêng, tinh hoa hồn thiêng dân tộc được 
lưu truyền bao đời nay.

Ngôi chùa luôn hiện diện trong mọi nếp sống văn hóa tâm linh của người Việt, từ chốn 
hoàng cung hoa lệ, đến thôn quê hẻo lánh, hay biển đảo xa xôi.

Thế mà gần đây, chính quyền Quận 2, Saigon, lại đi ngược lại với nền tảng văn hóa tâm 
linh lâu đời của dân tộc Việt Nam, đã ra quyết định số: 2384/QĐ-UBND, do ông Nguyễn 

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 2560 -  Số: 07/HĐĐH/KT/VT

 HT. Thích Chí Thắng (thứ 3 từ trái).

KHẨN THƯ
(V/v Cưỡng chế chùa Liên Trì, Quận 2, Saigon)
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Hoài Nam - Chủ tịch Quận 2, ký ngày 07/7/2016 cưỡng chế Chùa Liên Trì, phường An 
Khánh, quận 2, Saigon.

Chính quyền đã vi phạm nghiêm trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do thờ phụng. Đặc 
biệt chính quyền quận 2, muốn triệt phá cơ sở tôn giáo Chùa Liên Trì, là cơ sở tôn giáo, cơ 
sở Từ thiện của Tăng Đoàn GHPGVNTN, là chỗ dựa tâm linh cũng như tinh thần của Bà 
con dân oan, anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, các em bệnh nhi bệnh viện ung 
bướu, cũng như bà con Phật tử gần xa.

Việc làm của chính quyền quận 2, đã không mang lại nếp sống văn hóa của người Việt, 
mà còn làm tổn thương giá trị tâm linh của dân tộc, tổn thương tình đoàn kết của nhân dân, 
xóa đi một nét văn hóa thuần túy của dân tộc Việt Nam đã có từ bao đời nay.

Kính bạch chư tôn đức!

Thưa liệt quý vị.

Từ những nhận định trên, Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN.

- Khẩn thiết kêu gọi Chư Tôn đức và liệt quý vị hướng tâm cầu nguyện để chùa Liên Trì 
không bị giải tỏa, di dời đi nơi khác.

- Khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước lên tiếng can 
thiệp với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, không di dời giải tỏa chùa Liên Trì.

- Kịch liệt phản đối quyết định cưỡng chế của chính quyền quận 2, TP Saigon.

- Yêu cầu chính quyền quận 2 sớm thu hồi quyết định phi pháp, phi nhân nói trên.

- Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

Saigon, ngày 12 tháng 07 năm 2016.

T.U.N Hòa Thượng Viện Trưởng
Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN

Phó Viện Trưởng
(đã ấn, ký)

Tỳ Kheo Thích Chí Thắng
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SỨC MẠNH CỦA TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ
Chìa Khóa Ðể Hoàn Thiện Các Giá Trị Lớn của Bản Thân và Tha Nhân

Tôi xin gửi lời kính chào chư Tôn Đức Tăng 
Ni và quý Phật Tử, quý Anh Chị Em Phật 
Tử, nhưng mà tôi nên chào chung tất cả là 
Anh Chị Em Nhân Loại. Tôi rất hoan hỷ đến 

đây để cùng chia sẻ với chư Tôn Đức và quý Phật 
Tử là chúng ta đều giống nhau trên phương diện 
tâm thức, xúc cảm, thể chất giống như nhau. Tôi 
xin chân thành tri ân Ban Tổ Chức, đặc biệt là Hòa 
Thượng Viện Chủ chùa Điều Ngự.

Tôi vẫn thường hay nói với mọi người khi tôi 
có cơ hội tiếp xúc, rằng: Tất cả chúng ta cùng là 
con người, cùng là hữu tình được sinh ra. Chúng ta 
biết cách mà chúng ta sinh ra giống nhau, và cách 
mà chúng ta chết đi cũng rất giống nhau. Điều rất 
quan trọng, cho một đứa trẻ khi còn trong thai mẹ, 
là nếu người mẹ có một tâm thức an bình và tràn 
đầy thương yêu thì sẽ giúp cho đứa trẻ phát triển rất 
tốt. Nếu người mẹ đang lúc mang thai nhưng trong 
lòng đầy lo lắng và bực dọc thì nó cũng ảnh hưởng 
xấu đến thai nhi của mình.

Cuộc sống của chúng ta bắt đầu bằng tình 
thương yêu. Tình thương yêu này vô cùng quan 
trọng. Chúng ta được sinh ra bằng cách đấy và nhận 
được sự thương yêu muôn vàn của mẹ. Chúng ta 
đã được bú dòng sữa của mẹ và được yêu thương. 
Cái cách mà chúng ta bắt đầu có mặt trong cuộc 
đời cũng vốn là như vậy và điều này rất là quan 
trọng. Các nhà khoa học ngày nay đã nghiên cứu và 
phân tích kết quả cho thấy trong 2 năm đầu sau khi 
một đứa trẻ chào đời, muốn cho não bộ của đứa trẻ 
được phát triển tốt, thì đứa trẻ rất cần sự xúc chạm 
và sự ôm ấp đầy yêu thương của người mẹ. Tất 
cả chúng ta đều cùng là nhân loại, mặc dù tuy có 
những người có đầu óc hay gây rối cho con người 
và xã hội, nhưng họ cũng nhận được vô vàn tình 
yêu thương từ người mẹ. 

Đức Dalai Lama
Thích Nữ Nhật Hạnh dịch từ tiếng Anh và Tạng

Ngày hôm nay, một số các nhà khoa học đã 
nghiên cứu được rằng bản chất của con người chúng 
ta là đầy tình yêu thương. Con người chúng ta, dù 
là có niềm tin tôn giáo hay không, tình thương yêu, 
lòng từ bi là chìa khóa để chúng ta giữ cho tâm 
thức được sự an bình và hạnh phúc. Bên cạnh đó, 
nếu chúng ta có tình yêu thương, nó sẽ giúp cho 
sức khỏe của mình được dồi dào. Nếu người nào 
thường hay sợ hãi, sân hận, bực tức, những điều đó 
sẽ ăn mòn hệ miễn nhiễm làm cho người đó dễ bị 
bệnh tật. Do đó, giàu lòng từ bi rất lợi ích cho sức 
khỏe, thể chất và cũng rất có ích cho sự an bình 
trong tâm thức.

Cuộc sống của chúng ta bắt đầu bằng tình 
thương yêu và tình thương yêu đó đóng một vai 
trò rất quan trọng. Người nào có thể biểu lộ được 
tình thương yêu của mình đối với bạn bè, với người 
thân thì người ấy sẽ được hạnh phúc. Những người 
chỉ luôn quan tâm đến tiền tài, quyền lực do bị ảnh 
hưởng bởi nền giáo dục hiện đại, như vậy họ chỉ 
thỏa mãn những ngũ dục là năm giác quan mà thôi 
và lúc nào họ cũng cảm giác về cái Tôi.

Chúng ta hay tảng lờ hoặc có khi chúng ta quên 
lãng về tâm từ bi và an bình trong tâm thức của 
mình. Thế giới vật chất ngày hôm nay dẫn chúng ta 
đến nhiều thứ để tranh đua và nhiều thứ cần phải lo 
lắng, cho nên mình thấy lòng từ bi và tình thương 
yêu hình như nó không có một hiệu lực thực sự nào. 
Suy nghĩ này cũng hoàn toàn sai lầm.

Làm thế nào để chúng ta không phải bị khổ đau 
trong cuộc sống hiện đại? Chúng ta cần phải nỗ lực 
phát triển bản tính tự nhiên vốn có của con người 
chúng ta, bắt đầu từ tình yêu thương vô lượng 
như người mẹ. Bản chất của chúng ta vốn đầy 
tình thương yêu. Vì vậy, chúng ta phải phát triển 
lòng thương yêu trong tâm thức của mình để trở 
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thành một con người hạnh phúc, tạo nên một nhân 
loại hạnh phúc, một xã hội hạnh phúc và một thế 
giới hạnh phúc. Sự phát triển tình yêu thương này 
không phải chỉ dành riêng cho những người có tín 
ngưỡng tôn giáo, mà kể cả những người không có 
tín ngưỡng tôn giáo, họ cũng cần phát triển tình yêu 
thương.Vì chính tình yêu thương sẽ mang đến sự an 
bình trong tâm thức của chúng ta. 

Có một số người không quan tâm đến sự an 
bình trong tâm thức. Họ nói đó chỉ là tín ngưỡng 
tôn giáo. Suy nghĩ như vậy rất sai lệch. Chúng ta là 
một phần của 7 tỷ người. Vậy làm thế nào để chúng 
ta phát triển tình yêu thương đến cho người thân và 
cho tất cả những người xung quanh? Điều này rất là 
thiết thực và cần thiết.

Nếu bây giờ chúng ta nỗ lực giáo dục nuôi 
dưỡng sự an bình trong tâm thức của mình với tấm 
lòng từ bi, thì trong 7 tỷ người chúng ta, trong thế 
kỷ 21 này, thế giới sẽ được an bình hơn và ít xảy 
ra bạo động hơn. Bạo động đến từ đâu? Bạo động 
là do chúng ta dùng vũ khí. Bạo động đến ngay từ 
trong dòng tâm thức của mình. Cho nên nếu muốn 
đạt được sự an bình và ít bạo động, chúng ta phải 
bắt đầu từ sự giảm trừ bạo động ngay trong tâm 
thức của mình, thay thế bạo động bằng sự an bình 
trong tâm thức. Nếu như người nào trong lòng đầy 
sự ghét bỏ, hận thù, sân hận thì người đó khó giảm 
được sự bạo động cho chính bản thân mình và cho 
xã hội . Điều này rất hợp lý. Từ đó chúng ta thấy 
rằng tình thương yêu đóng vai trò rất quan trọng 
nếu chúng ta biết phát triển tình thương yêu. Đây 
là điều hết sức cần thiết cho nhân loại và phi nhân 
loại.

Thứ nhất, tôi đưa ra quan điểm về đạo đức thế 
tục vì đạo đức thế tục có thể áp dụng cho mọi người 
và cho toàn cầu. Những ai mong muốn được hạnh 
phúc hãy phát triển sự an bình và lòng từ bi trong 
tâm thức của mỗi chúng ta. Do đó, tôi kêu gọi các 
anh chị em ở đây, nếu các bạn nào có quan tâm thì 
chúng ta hãy nghĩ về sự an bình trong tâm thức của 
mình và phát triển ngay hiện tại để chúng ta có sự 
an bình trong nội tâm và hòa bình cho toàn cầu.

Quan điểm thứ hai của tôi, là một Tăng sĩ Phật 
giáo nên tôi nguyện đẩy mạnh sự hòa đồng tín 
ngưỡng tôn giáo. Như ở Ấn Độ khoảng 2000-3000 
năm trước, những tín ngưỡng tôn giáo khác nhau 

như Ấn giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, 
v.v... những tín ngưỡng đó vẫn sống hòa đồng với 
nhau. Tuy Ấn Độ là một quốc gia dân chủ đông dân 
cư, thỉnh thoảng có vấn đề, nhưng việc dung hòa 
tôn giáo vẫn rất là sống động và tốt lành. Họ sống 
hòa hợp với nhau trong một đất nước như vậy. Tôi 
được học và được thừa kế triết học và nền tư tưởng 
Phật giáo từ xứ Ấn Độ và tôi phát nguyện đẩy mạnh 
sự hòa đồng các tín ngưỡng tôn giáo.

Ngày hôm nay có nhiều người nhân danh tín 
ngưỡng tôn giáo để sát hại lẫn nhau. Cùng chung 
niềm tin tôn giáo nhưng họ gây ra chiến tranh và 
tổn hại lẫn nhau. Điều này đã thật sự xảy ra. Làm 
thế nào chúng ta phát triển một sự hòa đồng thật 
sự để tôn trọng những đức tin tôn giáo khác nhau? 
Làm thế nào để chúng ta học hỏi giáo lý khác của 
một tôn giáo không cùng với mình? Phần lớn người 
Việt ở đây các bạn đều là Phật tử, vì vậy các bạn 
nên lưu ý rằng hãy sống hòa hợp với các tín ngưỡng 
tôn giáo khác. Cho dù bạn sống ở bất cứ nơi nào 
cũng hãy phát triển sự dung hòa tôn giáo.

Tất cả các tôn giáo lớn tuy có những giáo lý 
triết học khác nhau, quan điểm và khái niệm khác 
nhau, nhưng họ cùng chuyển tải chung một thông 
điệp, đó là lòng thương yêu và tâm từ bi. Làm thế 
nào để phát triển lòng từ bi trong lòng người có tôn 
giáo là cần phải sử dụng các triết lý khác nhau tùy 
thuộc theo căn cơ, trình độ của từng người. Vì lý do 
đó, chúng ta cần có nhiều quan niệm triết học khác 
nhau.

Tất cả các tôn giáo lớn đều có cùng một thông 
điệp, đó là làm thế nào để chúng ta thấy được tầm 
quan trọng của việc phát triển lòng từ bi, học cách 
tha thứ, khoan dung, tính tự kỷ luật và biết sống 
thiểu dục tri túc. Rất cần thiết khi họ dùng các quan 
điểm triết học khác nhau vì cần phải phù hợp với 
nhiều căn cơ, trình độ, ước vọng khác nhau của mỗi 
chúng sinh. Dựa trên cơ sở đó, triết học cần phải đa 
dạng và phong phú. Giáo pháp được phổ biến tại 
thời điểm khác biệt, với quốc gia khác biệt, cho nên 
cũng cần phải thay đổi và có nhiều sự khác nhau để 
thích hợp với trình độ, căn cơ của những người đến 
với tôn giáo. Ngay cả Đức Phật, Ngài cũng thuyết 
giảng rất nhiều triết lý khác nhau, sao cho phù hợp 
với căn cơ và trình độ của thính chúng thực hành. 
Điều này rất hiệu quả cho các thính giả.
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Một số người tin rằng có Chúa, có Đấng Sáng 
Tạo nên họ phát triển tình yêu thương để phù hợp 
với Đấng Sáng Tạo của họ. Vài tín ngưỡng tôn giáo 
khác tin tưởng không có Đấng Sáng Tạo như phái 
Số Luận vô thần, Kỳ Na giáo và Phật giáo cũng 
không chấp nhận Đấng Sáng Tạo. Dù có tin vào 
Đấng Sáng Tạo hay không, chúng ta đều thực hành 
để phát triển lòng từ bi. Nhằm thỏa mãn mọi ước 
nguyện, căn cơ, trình độ của người hành giả nên có 
nhiều triết học khác nhau nhưng có cùng mục đích 
là phát triển thực hành lòng thương yêu và từ bi. 
Những ai tin có Đấng Sáng Tạo thì được giải thích 
như thế này – Đấng Sáng Tạo là đấng từ bi vô lượng 
đã tạo ra mọi người. Chúng ta đã được Đấng Sáng 
Tạo tạo ra nên họ mới cảm thấy gần gũi với người 
khác, vì bản thân tôi cũng được tạo ra bởi Đấng 
Sáng Tạo. Đấng Sáng Tạo là biểu hiện của lòng từ 
bi vô lượng, cho nên tôi cần phải làm một người tốt, 
một người đầy từ bi. Tuy hình thức chúng ta khác 
nhau, y phục khác nhau, đội những chiếc mão khác 
biệt v.v… nhưng điều đó không quan trọng. Điều 
trọng yếu là chúng ta giống nhau trong quan điểm 
thực hành là thực hành lòng từ bi. Vì nguyên nhân 
đó, chúng ta cần phải phát triển sự tôn trọng đối với 
các tôn giáo khác.

Phật giáo có hai truyền thống khác nhau như 
truyền thống tiếng Pali, truyền thống tiếng Sanskrit 
(tiếng Phạn). Hai truyền thống này truyền bá vào 
thời gian khác nhau và những quốc gia khác nhau. 
Ví dụ như Phật giáo được truyền sang đất nước 
Tây Tạng, Việt Nam, Trung Quốc, Miến Điện, Sri 
Lanka, Thái Lan, v.v... Tuy được truyền qua những 
lãnh thổ khác nhau, có những danh hiệu và cách 
gọi khác nhau như là Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo 
Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Miến 
Điện, v.v… nhưng chúng ta đều có cùng một truyền 
thống. Tuy nền tảng triết học có khác nhưng chúng 
ta đều có cùng một thông điệp và cùng thực hành 
lòng yêu thương.

Từ xa xưa, những tín ngưỡng tôn giáo lớn đều 
đã làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh trong quá 
khứ. Trong hiện tại, họ cũng tiếp tục làm lợi ích cho 
muôn vàn chúng sinh. 1000 năm hay 2000 năm sau 
nữa, họ cũng vẫn sẽ không ngừng làm lợi ích cho 
nhân loại và cho con người. Chính bởi nguyên do 
đó nên chúng ta cần phải phát triển sự hòa đồng và 

tôn trọng tín ngưỡng khác nhau của tất cả các tôn 
giáo.

Nói về Phật giáo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu 
Ni Phật đã xuất hiện ở đời 2600 năm về trước. Ngài 
là một vị Thái tử sống trong cung điện, có vợ và 
con. Sau đó xuất gia và sáu năm tu khổ hạnh trong 
rừng già. Ngài thực hành từ bi, trí tuệ và thành đạo. 
Cho nên chúng ta nhìn hai chữ “Compassion” và 
“Wisdom” có nghĩa là “từ bi” và “trí tuệ”. Trong 
“trí tuệ” có bao hàm thiền chỉ và thiền quán. Thiền 
quán nghĩa là phân tích, quán sát và tìm hiểu sự thật 
tồn tại của các pháp để phát triển trí tuệ hiểu được 
sự thật của con đường tu tập hầu phát khởi sự khát 
khao mãnh liệt mà tu tập Thiền Định. Thiền chỉ 
nghĩa là điều động tâm tập trung vào một đối tượng, 
an trụ một cách vững vàng, không cho tâm phóng ra 
ngoài hoặc lạc mất sự chú tâm do hôn trầm. Chúng 
ta tu tập kết hợp cả thiền chỉ và thiền quán. Thiền 
chỉ và thiền quán dựa vào “Sila” làm nền tảng căn 
bản. Sila là “Giới”. Giới luật là cấm ngăn tự thân 
không làm tổn hại đến chúng sinh khác vì phát triển 
lòng từ bi đến muôn loài. Do đó, chúng ta cần phải 
giữ giới. Thiền chỉ và thiền quán là để chúng ta phát 
triển trí tuệ, ở đây chính là trí tuệ vô ngã. 

Sau khi Đức Phật thành đạo thì Ngài đã tuyên 
bố như sau: 

 “Giáo pháp của ta khám phá 
Rất là thâm sâu, tịch tịnh,
Quang minh, vô lậu, ly hý luận
Chúng sinh khó thấu hiểu được.”

Vì lý do đó nên ta do dự không biết có nên 
thuyết pháp hay không? Từ xưa nay, tất cả những 
tư tưởng triết học đều nói rằng có “ngã”. Chấp có 
ngã, biến kế sở chấp ngã là do suy nghĩ, quan niệm 
của mình hoặc bị ảnh hưởng tư tưởng triết học của 
tôn phái mà cho là có ngã, và còn thêm vào đó chấp 
có thật ngã. Họ chưa từng nghe nói đến chân lý “vô 
ngã”. Do đó nếu mà ta có nói ra thì cũng chưa chắc 
họ lãnh hội được tư tưởng vô ngã. Vì vậy, Đức Phật 
nghĩ, ta không nên thuyết pháp. Khi nói đến pháp 
thâm sâu, tịch tịnh, quang minh, vô lậu, ly hý luận 
là pháp chân như, cũng chính là Đức Phật chỉ rõ 
trạng thái Niết Bàn, trạng thái Diệt Đế.

Đức Phật thấy có rất ít người có thể hiểu được 
giáo lý của Ngài mới khám phá ra, nên Ngài bắt 
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đầu đi tìm đối tượng nào có thể lãnh hội được lời 
dạy của Ngài. Ngài tìm đến năm anh em Kiều Trần 
Như, là những người bạn đồng tu trước đây để chia 
sẻ những kinh nghiệm mà mình đã chứng đắc. Đức 
Phật đã đi đến vườn Lộc Uyển để chuyển bánh xe 
pháp đầu tiên gọi là Sơ Chuyển Tứ Thánh Đế Pháp 
Luân, là giáo pháp nền tảng căn bản cho giáo lý của 
Đức Phật dựa trên Luật Nhân Quả Duyên Sinh. Đức 
Phật dạy về Tứ Thánh Đế là nói về khổ đau, hạnh 
phúc để chúng ta hiểu được cái khổ lạc. Chúng ta 
phải nỗ lực tìm hiểu khổ (khổ thánh đế) và nguyên 
nhân của khổ (tập thánh đế); hạnh phúc (diệt thánh 
đế) và nguyên nhân hạnh phúc (đạo thánh đế), 
không muốn khổ đau thì diệt trừ nguyên nhân gây 
ra khổ đau; muốn hạnh phúc thì tích tập nguyên 
nhân hạnh phúc. Cầu nguyện không thể chấm dứt 
khổ đau hay có được hạnh phúc mà chúng ta phải 
thực hành qua sự hiểu biết khổ đau và hạnh phúc 
trên quan hệ nhân quả.

Khổ Đế là kết quả, Tập Đế là nguyên nhân của 
khổ đau. Kết quả mà mình bị khổ đau do đâu mà 
có? Nguyên nhân là từ Tập Đế - liên hệ nhân quả 
giữa Khổ Đế và Tập Đế. Làm thế nào chúng ta đạt 
được hạnh phúc miên viễn cũng trên quan hệ nhân 
quả? Đó là Đạo Đế và Diệt Đế. Nếu chúng ta muốn 
đạt được trạng thái Diệt Đế - Niết Bàn hạnh phúc 
miên viễn thì chúng ta phải phát triển trí tuệ, tu tập 
Đạo Đế để đạt được Diệt Đế, bằng cách tu tập đối 
trị những nguyên nhân của khổ đau. Khi tu tập tiêu 
diệt hoàn toàn những nguyên nhân của khổ đau 
sẽ đạt được trạng thái Niết Bàn - Diệt Đế. Vì vậy 
chúng ta tìm nguyên nhân đạt được trạng thái Niết 
Bàn - Diệt Đế chính là Đạo Đế. Niết bàn có thể đạt 
được, dù có khó khăn đến đâu mình cũng nỗ lực đạt 
được trạng thái hạnh phúc vĩnh hằng. Tứ Thánh Đế 
trở thành giáo lý căn bản của Đức Phật.

Sau đó Đức Phật đến núi Linh Thứu để chuyển 
pháp luân lần thứ hai, gọi là Trung Chuyển Vô 
Tướng Pháp Luân. Ở lần chuyển pháp luân này, 
Đức Phật giảng sâu và rõ ràng hơn trạng thái Diệt 
Đế - Niết Bàn và làm thế nào chúng ta đạt được 
trạng thái Diệt Đế đó. Trong lần chuyển pháp luân 
này, Đức Phật giải thích về “tính không”, đối tượng 
của tính không, trong thuật ngữ Tây Tạng gọi là 
“Yul kyi oh sel”, bản chất các pháp vốn là không 
tính.

Lần chuyển pháp luân thứ ba là Hậu Chuyển 
Quảng Phân Biệt Pháp Luân dạy tất cả các pháp 
đều không có tự tính. Ba tự tính:1/ Biến kế sở chấp 
tướng vô tự tính, 2/Y tha khởi sanh vô tự tính, 3/ 
Viên thành thật thắng nghĩa vô tự tính. Phân tích 
không có tự tính như thế nào để cho các vị hiểu rõ 
về tự tính không? Ở đây, Đức Phật đã nhấn mạnh 
về không tự tính của ánh quang minh của nguyên 
thuỷ tâm “Yul chen kyi oh sel”. Quang minh của 
nguyên thủy tâm được giải thích rõ ràng trong Bảo 
Tánh Luận, một bộ luận của Ngài Di Lặc giải thích 
minh bạch ánh quang minh của nguyên thủy tâm là 
không tự tính, không bị nhiễm ô bởi phiền não cho 
nên phiền não có thể tách ra khỏi dòng tâm thức, 
cũng là lý do chứng minh Diệt Đế - Niết Bàn chúng 
ta có thể đạt được.

Lần Sơ Chuyển Pháp Luân, Đức Phật dùng 
ngôn ngữ tiếng Pali và Trung Chuyển Vô Tướng 
Pháp Luân, Ngài thuyết bằng tiếng Phạn (Sanskrit). 
Đức Phật chuyển pháp luân Tứ Thánh Đế bằng 
ngôn ngữ tiếng Pali, là giáo lý căn bản cho cả hai 
truyền thống Pali và Sanskrit sau này. Đức Phật 
thuyết Tứ Thánh Đế làm giáo lý cơ bản trong đó 
Đức Phật dạy 37 Phẩm Trợ Đạo gồm Tứ Niệm Xứ, 
Tứ Như Ý Túc, Tứ Chánh Cần, Ngũ Căn, Ngũ Lực, 
Thất Bồ Đề Phần và Bát Thánh Đạo Phần. Dựa trên 
những giáo lý này, Ngài giải thích quan kiến về 
“chấp ngã”: có cái ngã thô và cái ngã vi tế. Từ đó 
cũng suy luận ra có “vô minh”. Chúng ta nhận diện 
được vô minh cũng có hai cấp độ: cấp độ vô minh 
thô thiển và vô minh vi tế.

Đức Phật giảng về hai đế - Chân Đế và Tục Đế. 
Trong 37 Phẩm Trợ Đạo có Tứ Niệm Xứ, trong đó 
gồm niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. 
Niệm thân (thân niệm xứ) nghĩa là chúng ta quán 
tưởng cái thân này là bất tịnh nhằm sinh lòng nhàm 
chán mà mong cầu được trạng thái Diệt Đế - Niết 
Bàn. Niệm thọ (thọ niệm xứ) là quán những cảm 
thọ khổ đau hay hạnh phúc. Chúng ta luôn muốn 
tránh những cảm thọ khổ đau và muốn đạt được 
cảm thọ hạnh phúc. Cho nên thọ niệm xứ này chính 
là nguyên nhân của Tập Đế và Khổ đế. Cảm thọ 
lạc liên quan đến tham và cảm thọ khổ liên quan 
đến sân. Khi nói đến niệm tâm (tâm niệm xứ) thì 
tâm của chúng ta không có hình sắc, không có hình 
dáng, nó cũng không có phương phần. Nó chỉ là 
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cái dòng tương tục của tâm thức tương tự vật chất 
hình sắc cũng thấy hình sắc cụ thể nhưng khi phân 
tích từng phương phần nhỏ thì không tìm ra được 
cái vô phương vô phần, mà nó đều có phương phần 
như học thuyết Vi Lượng Tử. Dù có phân tích đến 
tận cùng thì nó cũng có phương phần chứ nó không 
trở thành vô phương vô phần. Dòng tâm thức của 
chúng ta cũng vậy.

Khi chúng ta theo dõi dòng tâm thức của mình 
thì chỉ thấy có dòng tâm thức ở quá khứ, dòng tâm 
thức ở vị lai. Khi bạn đi tìm dòng tâm thức ở hiện 
tại thì một nửa tâm thức ở quá khứ, một nửa trong 
tương lai. Cho nên, không thể tìm thấy dòng tâm 
thức trong hiện tại. Khi thấy được tâm thức của 
mình chỉ là một dòng tương tục, thì bạn sẽ có sự 
khát khao đạt về trạng thái Diệt Đế - Niết Bàn. 

Vậy thì khi mình truy tìm cái tâm thức, nó nằm 
ở chỗ nào mà mình không thấy? Cái tâm thức ở quá 
khứ, hiện tại, hay vị lai? Bản chất của tâm vốn là 
tính không, tâm không có thực tính. Từ đó bạn biết 
những pháp nào mình nên đoạn trừ, những pháp 
nào nên tu tập. Vì những lý do nêu trên nên chúng 
ta thực hành quán thân, quán thọ, quán tâm, quán 
pháp. Những điều này có mục đích rất rõ ràng để 
chúng ta hiểu được Tứ Niệm Xứ.

Trong Tứ Thánh Đế có 16 hành tướng: Khổ 
Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế, mỗi thánh đế có bốn 
hành tướng riêng. 

Khổ Đế hành tướng: Vô Thường, Khổ, Không 
và Vô Ngã.

Tập Đế hành tướng: Nhân Tướng, Tập Tướng, 
Sanh Tướng và Duyên Tướng.

Diệt Đế hành tướng: Diệt Tướng, Tịnh Tướng, 
Diệu Tướng và Ly Tướng. 

Đạo Đế hành tướng: Đạo Tướng, Như Tướng, 
Hành Tướng và Xuất Tướng.

Khi bạn suy nghĩ những điều này một cách 
tường tận, hiển nhiên bạn cảm thấy rất kinh ngạc về 
những điều mà Đức Phật đã giảng dạy. Từ Tứ Niệm 
Xứ bạn hiểu về Tứ Thánh Đế. Nhận thức Khổ Đế là 
tại vì đâu? Giúp bạn phát triển Tứ Chánh Cần: Điều 
thiện chưa phát triển làm cho phát triển; điều thiện 
đã phát triển làm cho tăng trưởng; tiêu diệt điều ác 
đã sinh; ngăn chặn điều ác chưa sinh. 

Tứ Như Ý Túc: Dục, tâm, tinh tấn và quán. Để 
đạt đến trí tuệ thì bạn phải khao khát (Dục), tiếp 

đó thông hiểu (tâm), tinh tấn đạt được trí tuệ bằng 
Quán định. Vì những lẽ đó nên chúng ta cần phải tư 
duy để xác quyết con đường tu tập. Trạng thái Diệt 
Đế là trạng thái Diệt, Tịnh, Diệu, Ly và làm thế nào 
chúng ta đạt đến trạng thái Diệt Đế? Bạn bắt đầu tư 
duy quán sát những khổ đau trong Khổ Đế là do vô 
thường. Đức Phật dạy:

“Vì vô thường dẫn đến khổ đau,
Khổ đau nên dạy vô ngã.”
Vì vậy Vô Thường, Khổ, Vô Ngã là những giáo 

pháp chúa tể tối thắng trong các lời dạy của Đức 
Thế Tôn. 

Khi chúng ta thực hành một pháp môn đặc biệt 
nào, ngoài những lời dạy này ra, thì bạn sẽ dựa vào 
pháp hành nào để hành trì? Ngoài những lời dạy 
trên, bạn tưởng mình đang thực hành một pháp môn 
bí mật đặc biệt nào đó thì thật sai lầm. Đức Phật đã 
dạy những kinh nghiệm của Ngài, con đường mà 
Ngài đã trải nghiệm, đã đi qua và chỉ rõ con đường 
ấy cho bạn thực hành để điều phục tâm của tâm 
chưa được điều phục. Nếu thực hành theo bạn sẽ 
đạt được con đường như Ngài đã chứng nghiệm. 
Thật quan trọng biết bao để cho bạn hiểu sâu sắc về 
giáo lý căn bản này.

Trong lần chuyển pháp luân thứ hai, Đức Như 
Lai dạy Kinh Bát Nhã, nội dung kinh thuyết về 
“tính không”. Tính không của Kinh Bát Nhã khẳng 
định rằng chúng ta có thể đạt được Diệt Đế. Ở đây 
Đức Phật giải thích rất rõ ràng những điều mà lần 
chuyển pháp luân lần thứ nhất Đức Phật chưa dạy 
rõ, giúp cho chúng ta phát khởi khả năng chứng đắc 
những điều mình chưa chứng đắc.

Đến lần chuyển pháp luân thứ ba, Đức Phật đã 
dạy về Ánh Quang Minh của Tự Tâm. Ánh Quang 
Minh vì là mỗi chúng sinh đều có Phật Tính, những 
phiền não chỉ là khách trần. Như Lai, Phật Tính vốn 
có sẵn trong mỗi chúng sinh. Đó là cơ sở để chúng 
ta có thể đạt được trạng thái Niết Bàn. Nó liên quan 
đến pháp hành Vô Thượng Du Già trong Mật Thừa.

Khi nói đến Phật Pháp là như thế nào? Đó không 
phải là Đức Phật, tôn tượng, hay là những kinh sách 
để chúng ta quy y, mà chúng ta phải hiểu được tinh 
túy giáo pháp nó nằm ở chỗ nào để từ đó, mình thấy 
nó khác với những tín ngưỡng và tôn giáo khác. 
Khi Đức Phật thuyết pháp đều tùy theo căn cơ trình 



13ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2016

độ của mỗi chúng sinh. Cho nên giáo pháp đó thích 
hợp với chúng sinh nào thì giáo pháp đó sẽ tốt nhất 
đối với họ. Chính vì vậy, tôi không nói giáo pháp 
của Đức Phật là giáo pháp tốt nhất.

Khi Đức Phật truyền giáo lý của Ngài thì Ngài 
dùng ngôn ngữ tiếng Pali. Trong truyền thống tiếng 
Pali thì không dùng nhiều lý luận mà chỉ lấy ra từ 
kinh điển và giải thích theo lời dạy của Đức Phật 
tiêu biểu như 37 Phẩm Trợ Đạo. Nhưng theo quan 
điểm của truyền thống tiếng Sanskrit (tiếng Phạn) 
thì không phải như vậy. Trong Thích Lượng Luận, 
Ngài Pháp Xứng đã chứng minh Tứ Thánh Đế bằng 
lý luận để giải thích tại sao gọi là vô thường? Tại 
sao khổ đau? Tại sao không, vô ngã? Dùng lý luận 
sắc bén để chứng minh Tứ Thánh Đế, đó là đặc thù 
trong truyền thống tiếng Phạn. Bên cạnh đó có bảy 
bộ luận của Ngài Trần Na bạn cần biết. Người Việt 
theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, bạn phải 
bảo tồn, phát triển và phải hiểu rõ sâu sắc về những 
lời dạy của Đức Phật.

Phật giáo khởi điểm từ thánh địa Ấn Độ. Đức 
Phật chuyển pháp luân để cho Giáo và Chứng của 
Ngài được lan truyền khắp muôn phương. Đầu tiên 
là đại học Phật giáo Tashila ở Pakistan ngày nay, rồi 
sau đó là Học Viện Phật Học Nalanda. Trước khi 
Phật giáo được phát triển mạnh thì Nalanda chỉ là 
đại học cho tất cả các môn học, nhưng sau khi Phật 
giáo đã phát triển mạnh thì đại học Nalanda thuần 
túy trở thành là Học Viện Phật Học Nalanda. Bên 
cạnh đó còn có một học viện nổi tiếng Vikramsila ở 
bang Bihar. Truyền thống tiếng Pali thì được truyền 
sang những quốc gia như Miến Điện, Thái Lan, Lào 
và Campuchia. Truyền thống tiếng Phạn thì được 
truyền sang Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Truyền thống Pali dạy về Tam Vô Lậu Học là 
hành trì Giới Định Tuệ một cách rất nghiêm túc. 
Truyền thống tiếng Sanskrit được truyền sang 
Trung Quốc thì theo những bộ luận của Ngài Long 
Thọ, Ngài Vô Trước, v.v… và các bậc đại luận sư. 
Phật giáo Tây Tạng được truyền vào thế kỷ thứ 8, 
do đức vua của xứ Tây Tạng thỉnh Ngài Tịch Hộ 
sang truyền đạo. Với sự lãnh đạo của Ngài Tịch Hộ 
nên Phật giáo được phát triển mạnh mẽ theo truyền 
thống Nalanda thuần túy.

Bản thân của Ngài Tịch Hộ thì bên ngoài là một 
bậc trị lục, bên trong luôn giữ Tâm Bồ Đề và bí mật 

hành trì Kim Cang Thừa. Những bộ kinh luận từ 
đó được dịch sang tiếng Tạng. Có hơn 100 bộ kinh 
và hơn 200 bộ luận. Những bộ luận quan trọng như 
Sáu bộ luận của Ngài Long Thọ và các bộ luận của 
Ngài Di Lặc, v.v… Cho đến ngày nay, chúng tôi đã 
có hơn 300 bộ kinh luận khác nhau từ Ngài Tịch 
Hộ.

Cách chúng tôi học là bắt đầu học thuộc lòng 
những bộ luận căn bản, rồi sẽ được giải thích theo 
từng từ ngữ và sau đó, chúng tôi quán sát và tranh 
luận về cách hiểu biết của mình và đem vào thực 
hành. Đó là cách phát triển Phật giáo cho đến ngày 
hôm nay.

Giáo lý trong Phật giáo Tây Tạng chia ra làm 
giáo pháp phổ biến chung cho tất cả mọi người. 
Nhưng những pháp hành Mật Thừa là những pháp 
hành riêng cho từng cá nhân nào đó thôi. Cho nên 
Mật Chú là những pháp hành riêng cho mỗi cá nhân 
chứ không phải là giáo lý phổ biến.

Khi Đức Phật thuyết pháp Tứ Thánh Đế và Bát 
Nhã thì có một số được phổ biến phổ thông cho tất 
cả đại chúng, nhưng Mật Chú thì chỉ có một số vị 
tỳ kheo được tham gia, còn từ nơi linh kiến trong 
đàn tràng hóa hiện ra thì phải là những chúng sinh 
thuần tịnh mới có thể nhận lễ Mật Thừa. Trong Bát 
Nhã Thừa có Dòng Tri Kiến Sâu Xa và Quảng Đại 
Hạnh, trong đó bao gồm tất cả Tam Tạng kinh điển 
có thể phổ biến cho tất cả mọi người cùng nghiên 
cứu và tu học. Nhưng mà sự hành trì thì tùy theo 
riêng từng mỗi cá thể, cá nhân nào đó.

Phật giáo Tây Tạng thì có Kagyu, Nyingma bắt 
nguồn từ Dịch Giả Chenrulosawa, sau đó có tông 
phái Kadampa, phái Sakya. Có một số người nói 
rằng Phật giáo Tây Tạng là Lạt Ma Giáo, nói như 
vậy là họ không có sự căn cứ rõ ràng. Vì bốn tông 
phái dù là Nyingma, Kagyu, Kadampa hay Sakya 
đều được truyền thừa từ hai bậc thầy là Ngài Liên 
Hoa Sanh và Ngài Tịch Hộ truyền xuống.

Trong cá biệt lại có cái cá biệt, các vị trong các 
môn phái còn đội những cái mũ khác nhau, hành trì 
khác nhau, nhưng đều có nguồn gốc từ Ngài Tịch 
Hộ truyền xuống. Phật giáo Tây Tạng chúng tôi có 
đầy đủ tất cả Hiển Giáo và Mật Giáo. Muốn học và 
hiểu tất cả thì bạn phải học từ 20 năm đến 30 năm. 
Không phải tôi là người Tây Tạng cho nên lúc nào 

Xem tiếp trang 109    
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GIẢI THOÁT
Giải thoát là mục đích tối cao, là phương pháp 

cứu cánh của Đạo Phật. Giải thoát sẽ ứng hiện ngay 
nơi tâm hạnh của con người nếu con người muốn 
cứu cánh giải thoát và giải thoát cứu cánh.

Tâm niệm con người luôn luôn xao động, nhịp 
nhàng với vọng tưởng điên đảo và phiền não chấp 
trược. Chấp trược hình sắc là thường còn, là đẹp tốt, 
là xấu xa, là người, là ta v.v...

Chấp trược sự cảm thụ là sung sướng, là đau khổ, 
là không sướng, không khổ. Chấp trược tư tưởng là 
hay, dở, phải, trái là không hay, không dở, không 
phải, không trái. Chấp trược những hành động là 
đúng, là không đúng, là hợp lý, là không hợp lý. 
Chấp trược sự nhận thức là cá nhân, gia đình, quốc 
gia, núi, sông, đất đai, vuông, tròn, to, nhỏ v.v...

Đã chấp trược cố nhiên phải ham muốn và bảo 
thủ. Đã ham muốn, bảo thủ tức là bị ham muốn, bảo 
thủ chi phối và ràng buộc. Trong hoàn cảnh bị chi 
phối, ràng buộc con người chịu bao nỗi đau khổ, áp 
bức, thiếu tự do, có khác chi tù nhân bị giam cầm 
nơi ngục thất. Con người sở dĩ bị ràng buộc như thế 
một phần nhỏ bởi ngoại cảnh, một phần lớn tại nội 
tâm gây nên. Và những nỗi áp bức, giằng xé, thúc 
đẩy của dục vọng lại càng khắc nghiệt bằng mười 
hoàn cảnh chung quanh. Ngục thất giam hãm của 
cường quyền bất công còn rộng rãi hơn ngục thất tối 
tăm của cái “ta” ích kỷ. Những xiềng xích trói buộc 
tù nhân còn ít bền chắc hơn những xiềng xích của 
ham muốn đê hèn trong mỗi cá nhân.

Nhận thấy cảnh nô lệ đáng thương của con 

người bởi dục vọng gây ra, nên Đạo Phật chú trọng 
nhất đến sự giải thoát cho mỗi người bằng phương 
pháp diệt dục. Dục vọng càng bớt, tự do càng nhiều, 
cái vỏ ích kỷ bị phá vở, tâm hồn càng được phóng 
khoáng thảnh thơi. “Gió muôn phương chỉ bay về 
nơi khoảng rộng, lòng người tự bưng bít không thể 
cảm thông được với ý tình muôn hướng”.

Muốn giải thoát tức là muốn cởi mở sự chi phối, 
ràng buộc. Muốn ra khỏi nơi áp bức giam cầm 
để hưởng lấy niềm vui vẻ hồn nhiên, hấp thụ bầu 
không khí tự do và tắm trong ánh nắng của độc lập 
huy hoàng, chân như thực tế, đem lại lợi ích cho 
mình và cho người.

Bỏ ham muốn, dùng ham muốn loại bỏ ham 
muốn, không bị ham muốn chi phối là cứu cánh 
giải thoát, là giải thoát cứu cánh.

1.- HIỂU BIẾT LÝ VÔ THƯỜNG
“Chúng ta không bao giờ tắm hai lần cùng một 

dòng sông”. Héraclite.
“Tất cả các Pháp, sự vật, động hay bất động 

trong thế gian đều là tướng hư hoại vô thường”.

Vũ trụ không tĩnh, vũ trụ luôn động, vũ trụ 
không phải là ao tù, vũ trụ là một ngọn thác luôn 
luôn chảy xiết, các giọt nước hợp thành luôn luôn 
kế tiếp thay đổi.

Sự vật không có thực thể, sự vật chỉ do các nhân 
duyên phát sinh, tồn tại, tiêu diệt trong sự chuyển 
biến không ngừng và hòa đồng với không gian vô 
biên, thời gian vô tận.

Cái bàn là tổng hợp tướng của đinh, gỗ, công 

CỨU CÁNH GIẢI THOÁT
Thích Tâm Châu

“Khi tâm trí nhận thấy mọi sự cấu tạo đều vô thường, bản ngã là đau 
khổ và hư huyễn, lúc đó tâm trí mới hợp nhất với bản thể bất diệt 
của cõi Niết Bàn tuyệt đối” 

Kinh trường A Hàm



15ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2016

phu người thợ, nhưng nó sẽ là vật vô dụng của một 
ngày kia hư hỏng. Cái nhà là kết quả của bao nhiêu 
vôi, gạch, ngói, đất, gỗ, cát, công nhân và sẽ đem lại 
một hình tướng không ngờ của ngày đổ nát. Cái áo 
xanh xinh đẹp của cô thiếu nữ mặc trên mình cũng 
chịu cho định lý nhân duyên chi phối và ngày lại 
ngày sẽ phải phai lạt, sẽ nhuốm màu thời gian mà 
ngã sang một màu khác. Cho đến cái kim, cái tách 
cũng thế và cũng bị tan vỡ... Nghĩa là tất cả đều bị 
định lý vô thường chi phối. Định lý ấy chưa lúc nào 
chứng tỏ một cách rõ ràng bằng đời hiện tại.

Định lý vô thường, đem lại cho chúng ta một 
trực nhận: Sự vật không phải là chân thật, bền bỉ 
và thường còn, sự vật không phải là đơn độc riêng 
biệt trong những thành kiến ích kỷ và tư hữu, do đó 
nó thúc dục con người dứt bỏ lòng ham muốn, chấp 
trược nơi mình, mạnh dạn bước vào đời, xây dựng 
nền an lạc, giải thoát cho nhân loại.

Hiểu biết lý vô thường để thể nhập tính chân 
thường.

2.- HIỂU BIẾT LÝ VÔ NGÃ
“Chúng sanh là giả danh tiện dụng, để chỉ một 

kết hợp của nhiều nguyên tố không bền vững: Mọi 
pháp luôn biến đổi”. A. Migot

Vô ngã
Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: “Bốn phần lớn 

(tứ đại) trong mình ta mỗi phần đều có một tên 
riêng, đều không có gì là “ta” cả. Đã không có ta 
thì nó chỉ là trò dối mà thôi!”

Cái ta chỉ là một danh từ trống rỗng, nó là hình 
thành của nhiều yếu tố khác như: đất, nước, gió, lửa 
v.v...

Nó dựa vào cá nhân, quốc gia, xã hội hay lý 
tưởng mà có sự phân biệt. Nó luôn luôn chuyển biến 
trong vòng sinh, trụ, dị, diệt.

Cái “ta” năm phút sau không còn là cái ta của 
mấy phút trước. Sợi tóc giờ đây không còn là sợi tóc 
vừa rồi. Nó thay đổi, nó làm cho mái tóc xanh dần 
dần sẽ điểm bạc, cái thân tráng kiện, năm tháng sẽ 
yếu già. Có điểm bạc, có yếu già, tức là không có cái 
gì đủ sức bảo đảm chắc chắn cho nghĩa chữ “ta” nữa!

Tất cả đều không có ta (vô ngã) nếu ly khai tất cả.
Khi cái ta đã không còn thì dục vọng còn dựa 

vào đâu để đòi hỏi cho cái ta riêng biệt. Ích kỷ cũng 
không còn thấy cái kỷ để mà ích. Biên giới thành 
trì ngăn cách giữa mình và người được san phẳng, 
sự tranh chấp sẽ không còn, mình và người sẽ giao 
hòa trong một biển sống mênh mông không bờ lũy, 
không ngần ngại và nắm chặt tay nhau, cùng nhau 
chung sức xây dựng nền hòa bình vĩnh cửu và hạnh 
phúc chân thật cho nhân loại.

Đạo lý vô ngã là động cơ thúc đẩy con người 
dũng tiến trong công việc phụng sự nhân loại.

3.- THỰC HÀNH GIỚI, ĐỊNH, TUỆ 
“Trên đường tu tập, gắng làm tăng trưởng 

những khả năng nội thức, để phát sinh trí tuệ. Trí 
tuệ sáng suốt thì những vọng động hỗn độn và mờ 
ám được tiêu trừ”. Paul Adam

Giới, Định, Tuệ là nguyên tắc tu, học và hành 
để thực hiện mục đích giác ngộ và giải thoát

Nhà khoa học đem lại một kết quả thực tế cho 
nhân loại không phải là ít công phu trong sự tìm 
hiểu, gạt bỏ loạn tưởng, lắng tâm bình tĩnh và nhận 
định sáng suốt. Con người muốn thành người, muốn 
giải thoát cũng không thể thiếu được Giới, Định, 
Tuệ. Đức Phật, Ngài giác ngộ trong lúc tâm trí vẳng 
lặng và sáng suốt hoàn toàn. Sự giác ngộ của ngài 
không những là tự giải thoát mà còn là một gương 
sáng hoàn mỹ soi tỏ và đem lại cái chân lý sẵn có 
nơi chúng sinh mà chúng sinh không hiểu. Chân lý 
ấy ở bất kỳ cá thể nào, ở phương sở nào nó chỉ đòi 
hỏi một tâm trí trong lặng, sáng suốt và hòa hợp với 
một lòng thương rộng lớn là sẽ thấy được nó, tức là 
được giác ngộ, được giải thoát.

Giới, Định, Tuệ là ba môn học không dời đổi, là 
chìa khóa mở cửa ngõ Niết Bàn giải thoát.

A.- THỰC HÀNH GIỚI HỌC
“Giới bổn rất cao quý, nguyên tịnh để dìu dắt 

chúng sinh đến nơi giải thoát”. Lời Phật dạy.
“Giới” là lời răn dạy, ngăn cấm không được làm 

sự gì trái với sự thật, trái với điều thiện, trái với 
đường lối giải thoát. “Giới” là phương pháp điều 
trị những tội lỗi do thân, miệng, ý phát sinh ra, hầu 
đem lại lợi ích cho mình và cho người.
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Trong khi thực hành giới học, cần nhất phải giữ 
gìn thân, miệng bề ngoài cho đúng với Giới Luật thì 
tâm trí bên trong mới được trong sạch. Trong, ngoài 
trong sạch, tất nhiên dung nhiếp nhau từ chỗ mê đến 
chỗ ngộ. Muốn đạt đến chỗ ngộ, cần phải hướng về 
những giới điều dưới đây:

a/ Nhiếp luật nghi giới
Là những Giới Luật, uy nghi có công năng gìn 

giữ thân tâm, không phạm vào những điều ác, khiến 
thân tâm được an định, trong sạch như năm điều răn 
v. v...

b/ Nhiếp thiện pháp giới
Là những Giới Luật răn làm những việc lành, 

lợi mình, lợi người như làm mười điều thiện v.v... 
Nhờ vậy mà phúc đức, uy tín, tự do được thêm lên, 
khỏi vương vào sự ràng buộc của cảnh giới người và 
không còn bị cảnh giới người chi phối.

c/ Nhiếp-ích hữu tình giới
Là những lời răn dạy để hóa độ, cứu giúp chúng 

sinh làm những hạnh cứu độ và lợi ích cho toàn thể.
Như thế nếu thực hành đúng Giới Học tất nhiên 

thân tâm được giải thoát được mọi sự ràng buộc và 
không sinh khởi ra những hành vi trái lẽ phải. Nhờ 
có sức mạnh của Giới Học mà có thể vượt trên sự 
chi phối của ngoại cảnh, của nội tâm, để tìm đến sự 
thật, để đạt tới chỗ giải thoát chân thật.

B.- THỰC HÀNH ĐỊNH HỌC
“Trong cõi vẳng lặng hoàn toàn của nội thức, 

tâm hồn được an vui thanh tịnh”. Caufernau.
“Định” là một phương pháp chú tâm vào một 

cảnh, không cho tâm tác động tán loạn và không 
cho tâm rong ruổi theo các duyên, vì rong ruổi tất 
sinh vọng niệm, đã có vọng niệm thời bị mê mờ. 
Nên tu định là cốt trừ những vọng niệm, những tư 
tưởng mê lầm.

Muốn được như thế điều kiện trước nhất là phải 
dứt bỏ các món tà niệm bằng cách đem những tư 
tưởng chân chính mà ngăn dẹp. Nghĩa là trong khi 
đi, đứng, nằm, ngồi có tà niệm khởi lên cần đem 
chính niệm nén dẹp ngay lại. Khi diệt được tà niệm 

rồi vẫn còn những niệm tưởng trong sạch loạn động 
luôn luôn khởi diệt lại cần phải dứt luôn những niệm 
tưởng ấy tâm mới được an định.

Khi giữ tâm định rồi phải luôn xa cái niệm gìn 
giữ cho tâm định ấy tức là tự tâm an trụ không còn 
vọng động nữa, vì nếu còn niệm gìn giữ cho tâm 
định là còn vọng niệm.

Trong sự thực hành để đạt tới chỗ thành tựu, 
cần phải áp dụng những pháp môn sau đây tùy theo 
trình độ của từng người:

a/ Pháp môn sổ tức 
Tu hành phương pháp điều hòa hơi thở, rồi y 

theo hơi thở ra vào, khiến tâm không loạn động.

b/ Pháp môn tịnh niệm 
Giữ niệm cho trong sạch an tĩnh, khiến tâm an 

trụ vào một niệm thanh tịnh.

c/ Pháp môn thiền định
Thiền là nhất tâm quán vật, định là nhất cảnh 

tịnh niệm. Là pháp môn dùng sự suy nghĩ mà nghiên 
cứu, tìm xét cho đến nhất cảnh thanh tịnh.

Định học đem lại cho tâm trí được điều hòa khỏi 
tán loạn, tối tăm, trí tuệ được phát triển và năng 
lực được phát sinh, nếu biết thực hành đúng phương 
pháp của nó.

C.- THỰC HÀNH TUỆ HỌC
“Nếu người có trí tuệ soi tỏ mọi lẽ thì dù là con 

mắt thịt mà chính là người thấy tỏ hết cả”. Kinh Di 
Giáo 

“Tuệ” là phân biệt sự, lý, lựa chọn các pháp, dứt 
sự nghi ngờ, chứng lý chân thật, Tuệ là khả năng 
khai sáng của tâm trí, quán chiếu sự vật, thể nhập 
và chứng ngộ chân lý. Tuệ là pháp sáng suốt của tự 
tâm, luôn luôn thường còn và ai ai cũng sẵn có, chỉ 
vì mê mờ nên không tự biết, làm cho trí tuệ không 
được phát triển.

Phương pháp cần thiết
Trong khi thực hành Tuệ Học, trước hết nên y 

cứ nơi văn tự để xét nghĩ và hiểu rõ chính lý, rồi 
dùng chính lý ngăn dẹp tà niệm. Khi tà niệm đã hết 
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chỉ còn chính tuệ thì dùng chính tuệ soi sáng sự vật, 
phát triển sự thật. Đến khi chính tuệ đã thể nhập được 
chân lý, giác ngộ được sự thật, tính sáng suốt của tự 
tâm luôn luôn xuất hiện là thành bậc chính giác.

Như thế nhờ có Tuệ Học sẽ dứt trừ được phiền 
não mê lầm, biết được thực tính, thực tướng của sự 
vật, soi rõ tâm, cảnh là chân không và chứng ngộ 
được chân lý như thật.

Tóm lại, chủ đích của Đạo Phật là muốn toàn 
thể chúng sinh giác ngộ được sự thật, sống theo sự 
thật, để được tự tại và giải thoát. Nhưng, muốn được 
thế cần phải lấy sự hành trì làm căn bản, mà nguyên 
tắc chính của tất cả sự hành trì là Giới, Định và Tuệ. 
Vậy chúng ta nên đặc biệt chú trọng vào ba môn 
đó mà thực hành. Vì chỉ có sự thực hành theo đúng 
nguyên tắc căn bản mới đưa đến mục đích giải thoát 
và giác ngộ của Đạo Phật.

“Nếu ai ráng tu tập và trau dồi tâm trí để thoát 
khỏi vòng phiền não: tham, sân, si tất nhiên người 
ấy sẽ được hoàn toàn giải thoát”.

D.- THỰC CHỨNG SỰ LÝ GIẢI THOÁT
“Đạo diệt khổ tức là chân đạo, ngoài ra không 

còn đạo nào khác nữa”. Kinh Di Giáo.
“Giải thoát là chung kết của sự mong muốn 

tương đối và sự hiểu biết hoàn toàn tuyệt đối”.

Giải thoát là xu hướng chung của loài người. 
Trong khi con người đang lâm vào hoàn cảnh đau 
khổ, mê lầm, tất nhiên con người chỉ mong cầu được 
an lạc giải thoát. Nhưng sự mong cầu ấy, ít khi đem 
lại cho họ một kết quả mỹ mãn, vì họ chỉ tìm giải 
thoát nơi ngoài mình, chứ họ không tìm giải thoát 
nơi trong mình. Chính con người là nguyên nhân, là 
hình ảnh của đau khổ, mê lầm thì con người cũng là 
nguyên nhân, là hình ảnh của an lạc giải thoát. Cho 
nên khi nào con người biết dứt bỏ mê lầm, hiểu thấu 
chân lý, coi những sự khoái lạc, huy hoàng đều là giả 
dối, biết vận dụng làm lợi ích cho chúng sinh lúc đó 
mới là giải thoát chân thật hoàn toàn cả sự lẫn lý.

“Tự tín chân thật còn mê mờ thì phúc nào cứu 
thoát được”. Kinh Pháp Bảo Đàn.

Căn cứ vào sự, lý giải thoát, nơi đây có thể phân 
tích làm ba loại:

a/ Giải thoát về hoàn cảnh
Hoàn cảnh con người nhiều khi đem lại cho con 

người một sự đau khổ trực tiếp nên con người chỉ 
mong cầu một đời sống rộng rãi, tự do, không bị 
ràng buộc về vật chất cũng như về tinh thần, tùy 
theo tư tưởng của con người.

- Có người muốn sống một đời sống vật chất 
đầy đủ như cơm ăn, áo mặc, vật dụng, vợ đẹp, con 
xinh, nhà cao, cửa rộng, quyền thế to tát, giàu có 
thừa thải và không bị một quyền lực gì áp bức, kìm 
hãm, mặc sức cho họ thỏa mãn dục vọng.

- Có người muốn xa lìa vật chất, coi vật chất là 
mồi ngon của dục vọng, là trợ lực của đấu tranh, họ 
chỉ muốn tìm nơi thanh vắng để huân tu đạo nghiệp. 
Khi tu tập đã thành công thì vật chất bên ngoài không 
thể chi phối được họ, do đó mà họ được giải thoát.

So sánh hai quan niệm giải thoát hoàn cảnh trên 
đây, thì thấy họ đều nghiêng về một phương diện, 
một bên ưa sống trong đời sống vật chất đầy đủ, 
một bên không quan tâm đến vật chất bên ngoài, 
chỉ cần rèn luyện tâm trí mà thôi. Đã nghiêng về 
một phương diện quyết định chưa được giải thoát 
hoàn toàn.

b/ Giải thoát về tự tâm
Con người tuy đã vượt qua được hoàn cảnh ràng 

buộc theo ý muốn của mình nhưng, chưa thể giải 
thoát được nỗi thống khổ lớn lao do nọc độc: tham, 
sân, si... phun ra. Đói cơm thiếu áo là khổ thì dục 
vọng là hiện thân của tham, sân, si cũng không phải 
là kém phần đau khổ. Thực tế đã chứng minh: biết 
bao người ngậm hờn trên gấm vóc, nuốt lệ trong 
ngọc ngà, kết cuộc họ cũng có thể chết mòn mỏi 
như những người nghèo đói, rét mướt, hoặc còn khổ 
hơn và chiếm phần đa số là khác. Nghĩa là họ bị dục 
vọng tham, sân, si thúc dục.

Muốn giải thoát trong mọi nổi thống khổ ấy 
không chi bằng diệt trừ nguyên nhân đau khổ, tức 
diệt trừ lòng ham muốn, giận dữ và si mê, mở rộng 
một đường thẳng đến mục đích của giải thoát lâu 
dài, vượt ngoài vòng sinh tử luân hồi.

“Chỉ không còn sinh tử mới là an vui tuyệt đối”. 
Kinh Đại Niết Bàn.
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c/ Giải thoát hoàn toàn
Con người đã thoát khỏi sự ràng buộc của phiền 

não, thoát ly được sinh tử luân hồi nhưng vẫn chưa 
được hoàn toàn giải thoát, vì còn có tướng giải thoát. 
Nghĩa là còn sự chấp trược là “được giải thoát”. Còn 
chấp trược tất nhiên sự hiểu biết chưa được cứu cánh, 
sự thực hành chưa được dung thông. Trái lại khi nào 
sự hiểu biết không còn bị thời gian và không gian 
hạn chế, không còn bị tâm lý, sinh lý tầm thường 
chi phối, ra vào chỗ trong sạch không vui thích, chỗ 
ô uế không nhiễm trược, tức là lúc nào đã chứng 
nhập được chân tướng của sự vật, thể nhập bản thể 
của vũ trụ và được tự tại vô ngại, thì lúc đó mới là 
giải thoát cứu cánh. Bản chất của gương là trong 
sáng, thì để đâu cũng sáng, sự vật nào soi vào cũng 
được, soi xong gương vẫn là gương, trong sáng vẫn 
là trong sáng. Bản chất của cây sen, hoa sen là trong 
sạch là vô ngại thì ở khoảng bùn tanh hôi cũng vẫn 
như như bất động.

Bản thể của điện là nhanh, sáng, thì mặc dầu 
dùng vào hình thức nào nó vẫn nhanh sáng và khi 
ly khai hình thức ấy ra nó vẫn là “điện”.

Như thế, giải thoát cứu cánh có nghĩa là không 
còn một chút gì ràng buộc trong sự hiểu biết và thực 
hành mà đều được viên dung, tự tại.

Cho nên trong hành vi, trong ý nghĩ của người 
nào mà có được đôi phần đức tính của chân giải 
thoát thì mới thật là con người có giải thoát, có an 
vui và có lợi ích thật sự cho tất cả mọi người, mọi 
vật.

Kết luận
Con người cùng nhịp nhàng trong bản thể vũ 

trụ, cùng chịu luật tiến hóa chung của vũ trụ, nhưng 
kèm theo với đặc tính và hình thể riêng biệt, tùy 
thuộc vào định luật nhân quả của nó.

Con người là chủ nhân ông của tất cả hành vi, sự 
nghiệp của con người. Con người được thành người 
hay được giải thoát cứu cánh chỉ khi nào con người 
biết rèn luyện thân tâm, hiểu biết nghĩa vụ, diệt trừ 
ham muốn, thẳng tiến trên đường lợi sinh, không 
còn bị hạn chế và ngăn ngại.

“Con người là tất cả và trên tất cả!...” 

Vu Lan Mùa Nhớ
Nhớ xưa rằm Lễ Vu Lan
Em tôi theo Mẹ áo vàng lễ dâng
Phật đài nhang khói tỏa lừng
Tôn nghiêm hình Phật vô cùng Từ Bi

Em cùng với Mẹ lạy quì
Bao năm hình ảnh còn ghi nhớ hoài
Thời gian chồng chất tuổi đời
Năm nay mùa lễ đến rồi Vu Lan

Trắng trời mây trắng lang thang
Đôi bờ cách nẻo áo vàng đã xa
Rưng rưng lòng nhớ thiết tha 
Mãi trong tâm tưởng Từ Bi Phật Ngài

Qua bao dâu biển đổi đời
Chùa xưa giờ có còn vui lễ nào?
Nhớ em niềm nhớ dạt dào
Ao vàng bên Mẹ thuở nào tráp bưng

Nghe lòng xao xuyến mông lung
Trời như hoài cảm, mây ngừng không bay
Ngân nga chuông vọng đồi Tây
Nguyện cầu ý gửi tràn đầy hư không...

Tuệ Nga
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1/ Không (Sùnya) và Không Tánh (Sùnyata)
Đặc điểm nổi bật nhất của triết học Trung Quán 

là sự sử dụng nhiều lần hai chữ “không” và “không 
tánh”. Vì đây là khái niệm chính yếu của hệ thống 
triết học này, cho nên, hệ thống triết học này thường 
được gọi là “Sunyavàda” – có nghĩa là “hệ thống 
triết học xác định rằng không (sùnya) là đặc tính 
của Thực Tại”.

“Sùnya” là chữ đã khiến người ta cảm thấy vô 
cùng bối rối trong triết học Phật Giáo. Những người 
không phải là Phật tử đã giải thích nó như là thuyết 
hư vô (nihilism). Nhưng, đó không phải là ý nghĩa 
của chữ này.

Trên phương diện ngữ nguyên thì chữ gốc của 
nó là “svì”, có nghĩa là “nở lớn, bành trướng”. Có 
điều đáng lấy làm lạ là chữ “Brahnam” (Bà La Môn) 
có gốc là “brh” hoặc “brinh”, cũng có nghĩa là “nở 
lớn, bành trướng”. Căn cứ vào lời dạy của Đức Phật 
về “Không lý” (Sùnya tattva), và dựa vào đó để suy 
luận thì chữ “không” (sùnya) này dường như được 
sử dụng theo nghĩa của tồn hữu học (ontology). Sự 
bao hàm về ý nghĩa ngữ nguyên của chữ này dường 
như không được diễn đạt một cách đầy đủ và trọn 
vẹn.

Có một số học giả cho rằng chữ “sùnya” 
không mang một ý nghĩa trên phương diện tồn hữu 
học, mà nó chỉ một loại ám thị trên mặt “cứu thế 
học” (soteriological) mà thôi. Nhưng rõ ràng chữ 
“sùnya” cũng đã được dùng theo ý nghĩa tồn hữu 
học, kèm theo ngụ ý của giá trị luận và bối cảnh của 
cứu thế học.

Theo ý nghĩa của tồn hữu học thì “sùnya” là 
một loại “không” mà đồng thời cũng “chứa đầy”. 
Bởi vì nó không phải là một thứ đặt biệt nào đó, cho 
nên nó có khả năng trở thành mọi thứ. Nó được xem 
như là đồng nhất với Niết Bàn, với Tuyệt Đối, với 

Thực Tại Tối Thượng (Paramàrtha-Sat), với Thực 
Tại (Tattva). Nhưng, “sùnya-tattva” (không lý) là 
gì? Long Thọ phát biểu:

Aparapratyayam sàntam prapàncair 
aprapàncair aprapancitam/

Nirvikalpam anànàrham etattattvasya 
laksanam//

(Trung Quán Tụng, XVII, 9)

Không có sự đối đãi (vô đãi), tịch tịnh, hí luận 
là điều rất khó biểu đạt, vô phân biệt, bất dị (không 
khác) chính là chân thực tướng.

1) Không lý vô đãi (aparapratyayam). Nó 
chính là một loại kinh nghiệm không thể truyền thụ 
từ người này sang người khác. Nó phải do chính 
mình nhận thức.

2) Không lý tịch tịnh (sàntam). Nó tịch mịch, 
không bị tâm trí chi phối.

3) Không lý không thể hí luận (Prapancair, 
aprapancitam) nghĩa là không thể diễn đạt bằng 
tâm trí qua ngôn ngữ. Nó là phi hạn định.

4) Không lý là vô phân biệt (nirvikalpam), nó 
siêu việt lên trên tư tưởng lan man, tạp loạn.

5) Không lý là bất dị  (Anànartham). Nó là phi 
nhị nguyên.

“Sùnyatà” (Không Tánh) là danh từ trừu tượng 
bắt nguồn từ chữ “sùnya” (không). Nó có ý nghĩa là 
sự tước đoạt, và còn có hàm ý là viên mãn.

Tốt hơn hết, hai chữ “sùnyatà” và “sùnya” nên 
được hiểu theo tương quan với chữ “svabhàva” (tự 
tánh). Nghĩa đen của chữ “svabhàva” là “tự kỷ”. 
Nguyệt Xứng (Candrakìrti) cho rằng trong triết học 
Phật Giáo, chữ này được dùng bằng hai cách:

1) Bản chất hay đặc tính của một sự vật, thí dụ 
như “nóng là svabhava (tự tánh) hay đặc tánh của 
lửa”.

“Iha yo dharmo yam padàrtham na 

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH 
CỦA TRIẾT HỌC TRUNG QUÁN

Thích Viên Lý - dịch
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vyabhicarati, satasya svabhàva iti vyadisyate, 
aparàpatibaddhatvàt”.

(Ở trong thế giới này, một thuộc tánh luôn luôn 
đi theo một vật, tuyệt đối bất khả phân ly, nhưng

không liên quan hằng cửu với bất cứ sự vật nào 
khác, đây chính là “svabhàva”, tức là đăc ̣tính của 
vật ấy).

(Minh Cú Luận, p. 105)
2) Chữ svabhàva (tự tánh) là phản nghĩa của 

paràbhàva (tha tánh). Nguyệt Xứng gọi đó là:
“Svo bhàvah svabhàva iti yasya pedàrthasya 

yadàtin - ìyam rùpain tat tasya svabhàva iti”
(Minh Cú Luận, p. 115)
(Svabhàva là tự tánh, chính là bản chất của một 

sự vật). Long Thọ bảo rằng:
“Akrtrimah svabhàvo hi nirapeksah paratra ca”
(Trung Quán Tụng, 15, 2)

Cái thực sự là “tự tánh” thì không do bất cứ một 
vật nào khác đem lại, nó là vô tác (akritrimah), nó 
không liên hệ với bất cứ cái gì khác hơn là chính 
nó, nó không tùy thuộc và vô điều kiện  (nirapeksah 
paratra ca).

Trung Quán Phái (Madhyamika) bác bỏ ý nghĩa 
thứ nhất trên đây của chữ svabhàva (tự tánh), và chỉ 
chấp nhận ý nghĩa thứ hai. Nguyệt Xứng đã khẳng 
định một cách minh bạch:

“Krtimasya parasàpeksasya ca svabhàvatvam 
nestam”

(Chúng ta không chấp nhận rằng “tự tánh” do 
vật nào khác hơn đem lại, hoặc tùy thuộc hoặc liên 
hệ vào vật nào khác).

Nghĩa thứ nhất sở dĩ không được tiếp nhận là vì 
cái gọi là “tự tánh” của một vật hoặc bản chất đặc 
tính, vẫn là “krtrima” (“giả sử tạo tác” được tạm trú 
một cách giả tạm) và “sàpeksa” (“sở hữu y quan” 
có chỗ tùy thuộc và liên hệ). Dù sức nóng là đặc 
tính nóng của lửa, nó vẫn phải tùy thuộc vào bao 
nhiêu điều kiện (duyên) như diêm quẹt, thấu kính 
hội tụ, nhiên liệu, hoặc sự cọ xát của những miếng 
gỗ, v.v... Vì vậy, svabhàva (tự tánh) không phải là ý 
nghĩa cao nhất của gỗ. Một cách tóm tắt, “tự tánh” 
là thực tại Tuyệt Đối, còn tất cả mọi thứ khác, mọi 
hiện tượng đều chỉ là “tha tánh” (parabhàva) (là 
tương đối).

Chữ “sùnya” cần phải được hiểu từ hai quan 
điểm:

(1) Từ quan điểm của hiện tượng hoặc thực 
tại kinh nghiệm (empirical reality), nó có nghĩa là 
“svabhàva-sùnya”, tức là “tự tánh không”, hoặc 
không có thực tại tánh của thực thể tự kỷ độc lập.

(2) Từ quan điểm của Tuyệt Đối, nó có ý nghĩa 
là “prapanca-sùnya” cũng tức là “hí luận không”, 
không có sự diễn đạt bằng ngôn ngữ, không có hí 
luận, không do tư tưởng cấu thành, và vô đa nguyên 
tánh.

Trước hết, chúng ta hãy xét ý nghĩa thứ nhất 
của chữ “không” này. Chúng ta đã bàn luận chữ 
“svabhava” (tự tánh) một cách dài dòng để có 
thể hiểu rõ chữ “sùnya” (không) khi được dùng 
trong tương quan với thực tại hiện tượng hoặc các 
“pháp”(dharmas: các thành tố của sự sinh tồn). 
Trong văn mạch này, chữ “sùnya” đều có nghĩa là 
“Svabhàva” – Sùyna” (tự tánh không), cũng tức là 
không có thực tại tánh của thật thể độc lập. Trên thế 
gian này không có một sự vật nào là thật tại tuyệt 
đối mà không bị hạn định một cách vô điều kiện. 
Bất cứ sự vật nào cũng đều liên quan với vật khác, 
đều tùy thuộc, nương tựa vào vật khác và bị vật 
khác hạn định.

Trung Quán Luận đã thảo luận dài dòng về 
sự liên quan đến luật nhân quả hoặc duyên khởi 
(pratitya - samutpàda), chỉ vì muốn chứng tỏ rằng 
trên thế gian này không có sự vật nào nhờ vào chính 
mình mà tồn tại, không có sự vật nào có một thực 
thể độc lập của chính nó. Mọi thứ đều bị hạn định 
bởi sự vật nào đó (pratityasamutpanna [đều do 
duyên sanh]). Thế giới này chẳng phải là Thực Tại, 
nó chỉ là một lãnh vực của tương đối.

Vì vậy Long Thọ đã nói:
“Yah pratiyasamutpàdah’ sùnyatàm tàm 

pracaksmahe”
(Không có sanh khởi thực sự; chỉ có sự biểu 

hiện của một sự vật tùy thuộc vào những nguyên 
nhân và những điều kiện. Chúng ta gọi sự tương 
quan có điều kiện này (cộng đồng duyên sanh) là 
sunyata – “không tánh”)

Giữa các sự vật không có quan hệ nhân quả đích 
thật, mà chỉ có sự tùy thuộc lẫn nhau giữa mọi sự 
vật (hỗ tương y tồn); nói cách khác, sự vật không hề 
có tự ngã độc lập (svabhaha: tự tánh). Vì thế, quan 
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hệ nhân quả không phải là một chuỗi thực thể liên 
tục, mà chỉ là một chuỗi hiện tượng liên tục.

Mọi sự vật trên thế giới này tùy thuộc vào toàn 
thể những điều kiện (duyên) của nó mà tồn tại. Sự 
vật chỉ là những biểu tượng. Vì thế, duyên khởi 
đồng đẳng với “không tánh” hoặc tương đối tánh 
(hỗ tương y tồn tánh). Thế giới không phải là một 
tập thể của những sự vật; nó chỉ là một tiến trình, và 
sự vật chỉ là những sự kiện xảy ra trong đó. Một “sự 
vật” tự nó “không là cái gì”. Đó chính là ý nghĩa 
của “không tánh” hoặc sự trống rỗng của tất cả các 
pháp (dharmas) (chư Pháp tánh không).

Tiếp đến, chúng ta thử xem ý nghĩa của không 
tánh (sùnyatà) là gì, trên quan điểm của Tuyệt Đối. 
Đứng trên quan điểm này để xét thì “không tánh” là 
“prapanvair aprapancitam” – hoàn toàn không có 
cấu tác tư tưởng (anànàrthàm), không có đa nguyên 
tánh. Nói một cách khác “không tánh” (sùnyatà) 
được sử dụng nơi “tattva” (chân thật, nguyên lý) 
thì hàm ý rằng:

(a) ngôn ngữ của nhân loại không thể diễn đạt 
được.

(b) nó “là”, “không là”, “vừa là vừa không là”, 
“chẳng phải là cũng không phải là không là” – phạm 
trù tư tưởng hoặc thuật ngữ đều không thể áp dụng 
trong các vế trên. Nó siêu việt lên trên tư tưởng.

(c) nó vô đa nguyên tánh, nó là một tổng thể, 
không thể phân chia thành những bộ phận.

Tóm lại, ý nghĩa của “không tánh” có thể lý 
giải bằng 6 phương thức. Trong đó đồng lúc xuất 
hiện 3 phương thức trong 18 thi cú ở chương 24 của 
“Trung Quán Tụng” (Kàrikà):

Yah ptattityasamutpàdah sùnyatàm tàm 
pracaksmahe/

Sà prajnàtirupàdayà pratipat saiva madhyamà//

“Cái gọi là không tánh, chính là duyên khởi, 
được tạo tác bởi giả danh, trung đạo.”

(1) Đối với tục đế (vyavahàra) hoặc thực tại 
kinh nghiệm thì không tánh có nghĩa là “vô tự tánh” 
(naihsvàbhàvya), nghĩa là không có tự ngã, không 
bản chất, vô điều kiện. Nói cách khác, không tánh 
là chữ bao hàm “duyên khởi” hoặc sự hoàn toàn 
tương đối, hỗ trương lẫn nhau của sự vật.

(2) Cũng có thể sử dụng một từ ngữ khác để 
biểu đạt Không Tánh, đó là “upàdàyaprajnapti”, có 

nghĩa là “giả danh sở tác”, sự có mặt của một cái 
tên không có nghĩa là thực tại tính của sự vật được 
gọi tên. Nguyệt Xứng đã nói: “Cakràdinyupàdàya 
rathàngàni rathah prajnàpyate”, nghĩa là cái xe 
được đặt tên như vậy khi xét tới các bộ phận cấu 
thành của nó như bánh xe, v.v...; điều đó không có 
nghĩa rằng chính cái xe có thể là vật gì khác ngoài 
những thành phần của nó. Đây là một ví dụ khác 
về tương đối tánh hoặc sự hỗ tương lẫn nhau của 
sự vật.

Trên phương diện hỗ tương y tồn thì không tánh 
cũng bao hàm tính chất tương đối và phi tuyệt đối 
của những quan điểm đặc thù.

(3) Không tánh đã vạch rõ sự điên rồ của việc 
tiếp nhận bất cứ sự khởi đầu tuyệt đối nào hoặc sự 
kết thúc hoàn toàn nào; vì vậy không tánh bao hàm 
“trung đạo” (madhyama pratipat), đối xử với sự vật 
theo bản chất của chúng, tránh những khẳng định 
hoặc phủ định cực đoan như “là” và “không là”.

Ngoài ba điểm trên, trong triết học Trung Quán 
không tánh còn có những ý nghĩa khác.

(4) Đối với “thực tại tối thượng” (Thắng nghĩa 
đế) (paramàrtha), không tánh còn bao hàm bản 
chất phi khái niệm của tuyệt đối.

(5) Đối với người tu tập, không tánh có nghĩa là 
thái độ của “vô sở đắc” (anupalambha), không bám 
víu vào sự tương đối như là tuyệt đối, cũng không 
bám víu vào sự tuyệt đối như là sự đặc thù nào đó.

(6) “Đại Trí Độ Luận” (Mahàprajna – paràmità 
Sastra) đã đề xuất một hàm ý khác về nguyên lý 
không tánh, đó chính là “pháp cầu” (dharmaisanà), 
sự khao khát không thể cưỡng chế đối với việc đi 
tìm Thực Tại, siêu việt lên trên đời sống trần tục 
biến đổi này.

Ý nghĩa giá trị của không tánh
Chữ không tánh này không phải chỉ có hàm ý 

tồn hữu học, mà nó còn có hàm ý trên phương diện 
giá trị luận (axiology). Do tất cả sự vật kinh nghiệm 
(empirical things) đều không có thực thể, vì thế 
chúng đều “vô giá trị”. Sở dĩ chúng ta đặt nhiều giá 
trị vào những sự vật trần tục là vì chúng ta ngu muội. 
Một khi chúng ta lãnh hội được không tánh một cách 
chính xác thì sẽ không còn mê cầu những thứ:

“Như tuyết rơi trên sa mạc, tan rất nhanh sau 
đó và chẳng lưu lại dấu vết nào.”
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Lá Thư Điều Ngự
Tiếp theo trang 1

Khi đoạn tuyệt mê cầu, chúng ta thể nghiệm 
được sự an bình diệu lạc.

Hàm nghĩa của cứu thế học không tánh
Không tánh không phải chỉ là một khái niệm trên 

mặt trí thức. Sự chứng nghiệm, lãnh ngộ không tánh 
là một phương tiện (phương pháp) để giải thoát.

Nếu nắm vững một cách trọn vẹn, thì nó có thể 
dẫn đến sự phủ định tánh đa tạp của các “pháp”, có 
thể giải thoát khỏi sự “thoáng hiện” của những thứ 
cám dỗ trong cuộc đời. Thiền quán về không tánh 
có thể dẫn đến tuệ giác bát nhã (prajnà: trí tuệ siêu 
việt), là thứ đem lại giải thoát cho người hành đạo 
ra khỏi sự tối tăm tinh thần.

Long Thọ đã diễn đạt được sự tinh túy trong lời 
dạy của ngài về không tánh bằng câu thơ dưới đây:

Karmaklesa-Ksayànmoksah karmaklesà 
vikalpatah//

Te prapàncàt prapancastu sùnyatayàm 
nirudhyate//

(Trung Quán Tụng, XVIII, 5)
“Tiêu trừ hành vi và ái dục ích kỷ thì được giải 

thoát. Tất cả hành vi và ái dục ích kỷ đều bắt nguồn 
từ những cấu trúc tưởng tượng, chúng ta coi những 
sự vật vô giá trị như là những sự vật đầy giá trị. Sự 
cấu tác của tưởng tượng (vikalpas) phát sanh từ tác 
động của tâm trí sẽ chấm dứt khi đã nhận thức được 
không tánh, sự trống rỗng của sự vật.”

Không tánh như là biểu tượng 
của những thứ không thể diễn tả

“Không” (sùnya) được sử dụng trong triết học 
Trung Quán như là một hiện tượng tượng trưng của 
những thứ không thể diễn tả. Khi gọi Thực Tại là 
“không” (sùnya), triết học Trung Quán chỉ có ý nói 
rằng nó là “avàcya”, “anabhilàpya”, tức là “bất khả 
ngôn truyền”, không thể diễn tả được. Ngay trong 
câu thứ nhất của Trung Quán Tụng (Màdhyamika 
Karida), Long Thọ đã khiến cho lập điểm của 
“không luận” (sùnyavàda) nổi bật một cách sáng 
ngời. Lập điểm này được cấu thành bởi “bát bất” 
(tám điều không).

Anirodham anutpàdam anucchedam asàsvatam/
Anekàrtham anànàrtham anàgamam 

anirgamam//

Tại sao họ sợ hãi? Vì họ là kẻ bất chính.
Những ai là người bất chính đều sợ hãi sự 

thật.
Đàn áp tôn giáo là triệt hủy sức sống dân 

tộc, là tiêu hủy nguyên khí quốc gia nhưng 
đồng thời cũng đang tự hủy diệt chính mình.

Hãy cùng nhau tôn trọng và bảo vệ chân 
lý. Chân lý giúp ta có được hạnh phúc, an lạc 
chứ không phải quyền lực, danh lợi.

Chỉ có những ai thật sự vô úy, giải thoát, 
từ bi và thanh tịnh người đó mới đích thực là 
một chiến sĩ của tình thương, chiến sĩ của hòa 
bình, có khả năng mang lại sự an lạc, thái bình 
cho muôn sinh vũ trụ.

Báo hiếu và giải thoát khổ đau cho muôn 
loài là bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng 
của mỗi một chúng ta; tuy nhiên muốn báo 
hiếu và giải trừ khổ hoạn chúng ta không thể 
chỉ dựa vào ước mơ đơn thuần mà cần phát huy 
lý tưởng của Bồ Tất đạo. Quy trình chuyển hóa 
khổ đau là một tổng thể không thể tách rời và 
là mối tương tác đa phương bởi quy luật nhân 
quả và sự tác động của nhiều thắng duyên 
trùng điệp.

Làm sao để thành tựu được những trọng 
trách cao cả đối với muôn loài chúng sanh 
nhưng vẫn có được một đời sống thật sự an 
lạc, tự tại trong từng mỗi giây phút là cứu cánh 
tối hậu mà những người tin Phật đã và đang 
hướng đến.

Cầu nguyện Đức Phật chứng minh gia hộ 
chư liệt vị hoàn thành viên mãn trọng nhiệm 
của mình trong mùa Vu Lan và trong mỗi một 
phút giây trong đời sống.

Trân trọng,

Mùa Vu Lan 2016 - PL 2560

Tk Thích Viên Lý
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Xem tiếp trang 112    

Tức là,
1) bất diệt (anirodham)
2) bất sanh (anutpàdam)
3) bất đoạn (anucchedam)
4) bất thường (asàsvatam)
5) bất nhất nguyên (bất nhất) (anekàrtham)
6) bất đa nguyên (bất nhị) (anànàrtham)
7) bất lai (anàgamam)
8) bất khứ (anirgamam)
Nói tóm lại, Thực Tại là thứ siêu việt lên khỏi 

những lý luận nhị phân của trí thức. Nó là điều 
không thể diễn tả được. Trong triết học Trung Quán, 
chữ “không” (sùnya) (hoặc không tánh, sùnyatà) 
thường cũng được dùng để biểu thị “avàcya”, 
“avyàkrta” (bất khả ngôn truyền).

Không tánh không phải 
là một lý thuyết (lý luận)

Chúng ta đã thấy rằng Trung Quán Phái sử dụng 
biện chứng pháp để phê bình tất cả các lý thuyết 
(drstis), trong khi không có lý thuyết nào của chính 
nó. Nhờ vận dụng biện chứng pháp, mà nó đã đạt 
được kết luận rằng chư pháp (dharmas) đều là 
không hoặc đều vô tự tánh, nghĩa là chúng không 
có thực tại tánh độc lập và thật thể.

Có thể người ta cho rằng chính không tánh là 
một lý thuyết. Nhưng, đó là một hiểu lầm đối với lập 
trường của Trung Quán Phái. Không tánh (sùnya) 
không phải là một lý thuyết. Nó vừa là ý thức về sự 
bất lực của Lý Trí trong việc thể nghiệm Chân Lý 
vừa là sự thúc đẩy để thăng tiến lên một trình độ 
cao hơn Lý Trí để có thể thể nghiệm ra Chân Lý. 
Chỉ khi nào kẻ tư duy từ bỏ chỗ đứng của họ trên tư 
tưởng lan man vọng động, thì lúc đó họ mới có thể 
có sự thăng tiến lên một trình độ cao hơn.

Trong thi cú dưới đây Long Thọ đã trình bày 
một cách tốt đẹp ý nghĩa của không tánh:

Atra brùmah sùnyatàyàm na tra vetsi 
prayojanam/

Sùnyatàm sùnyatàrtham ca tata evam 
vihanyase//

(Trung Quán Tụng, XXIV, 7)
“Người ta không biết ý nghĩa và tôn chỉ của 

không tánh. Để khỏi làm mất ý nghĩa của nó, không 
tánh không thể được sử dụng như là một lý thuyết.”

Nguyệt Xứng nói rằng không tánh được dùng 

để chấm dứt sự tư duy bất tận của tâm trí bằng ngôn 
ngữ (prapàncastu sùnyatayàm nirudhyata). Chúng 
ta học về không tánh chẳng phải vì chính nó, mà 
là sẽ dùng nó để dẫn dắt tâm trí tới Thực Tại, bằng 
cách ngăn chặn khuynh hướng ý niệm hóa sự vật 
của tâm trí. Nó chính là sự diễn đạt về nỗi khao khát 
cao thượng chứ không phải về lý thuyết.

Không tánh không phải là thuyết hư vô
Một số người cho rằng không tánh là thuyết phủ 

định triệt để, vì nó phê bình và đả kích tất cả lý luận, 
nhưng chính nó thì lại không đề xuất bất cứ ý kiến 
tích cực nào. Không tánh chẳng dẫn dắt chúng ta tới 
đâu cả. Người ta xếp nó vào loại thuyết hư vô.

Thật ra, biện chứng pháp của Trung Quán Phái 
dẫn đến không tánh không phải chỉ là phủ định 
luận. Nó không những chỉ phủ định tất cả những 
xác quyết về Thực Tại mà còn phủ định tất cả mọi 
phủ quyết đối với Thực Tại. Nó cho rằng Thực Tại 
không phải là “hữu” (sat), mà cũng không là “vô” 
(asat). Nó chỉ xác định rằng Tuyệt Đối là cái gì mà 
tư tưởng không thể tiếp xúc được; nó không nói 
rằng Tuyệt Đối là thứ phi tồn tại. Nó chỉ chủ trương 
rằng Tuyệt Đối được thể nghiệm bằng trí huệ siêu 
việt. Nó nhiệt liệt đề cao sự thể nghiệm Chân Lý 
tuyệt đối. Long Thọ từng nói rằng:

“Paramàrtham anàgamya nirvànam 
nàdhingamyate”,

Nghĩa là:
“Chưa lãnh ngộ Chân Lý tuyệt đối thì người ta 

không thể đạt tới Niết Bàn.”
Trung Quán Phái chỉ phủ định tất cả những 

quan điểm về Thực Tại chứ không phủ định chính 
bản thân Thực Tại. Cho nên không thể gọi nó là 
thuyết hư vô. Như Tiến sĩ Mùrti đã bảo:

“Khi nói ‘vô học thuyết về Thực Tại’ không có 
nghĩa là ‘học thuyết về vô Thực Tại.’” “Không tánh 
chỉ phủ định về tư tưởng, nhưng bản thân của nó lại 
chính là một loại tri thức phi liên kết về Tuyệt Đối. 
Thậm chí, nó còn có thể được coi là phổ quát và tích 
cực hơn cả sự khẳng định.”

(CPB, p. 160)
Nguyệt Xứng đã cực lực phản bác lối nhận xét 

cho rằng Trung Quán Phái là một chủ nghĩa hư vô 
(nàstika). Ngài cho rằng Trung Quán Phái chỉ vạch 
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His Holiness the Dalai Lama
Gives a Public Talk and Medicine Buddha Permission

His Holiness the Dalai Lama at the start of his public talk at Dieu Ngu Buddhist Temple in Westminster, 
California on June 18, 2016. Photo/Jeremy Russell/OHHDL

Westminster, CA, USA, 18 June 2016 - His 
Holiness the Dalai Lama was today invited to teach 
at the new Vietnamese Dieu Ngu Buddhist Temple 
in Westminster, prior to its formal inauguration 
tomorrow. It was a relatively short drive across 
the city and His Holiness was welcomed on arrival 
by the Abbot Thich Vien Ly and his brother Thich 
Vien Huy. Passing through the temple, he saluted 
the statue of Buddha Shakyamuni and those of 
Avalokiteshvara and Samantabhadra on either side. 
A throne had been set up under a canopy on the 
veranda and, after greeting the Vietnamese and 
Tibetan monks assembled around it, His Holiness 
took his seat.

“Dear Buddhist brothers and sisters,” he began 
in English, “I am very happy to be here with you. 
As human beings we are all the same, physically, 
mentally and emotionally. I’d like to thank the 
organizers for providing us with this opportunity.

“Whenever I meet anyone new, I refl ect that 
we are both human beings. We are born the same 
way and we die the same way. When we were in 
our mother’s womb she tried to avoid being angry 
or anxious in order to avoid upsetting us. For the 
two years after we were born her affection was 
really important. Indeed some physicians say that 
a mother’s touch is crucial to the proper growth of 
the infant’s brain. 
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“Scientists have found evidence to show 
that basic human nature is compassionate. And 
whether we believe in religion or not, affection and 
compassion are key factors in our peace of mind, 
while constant anger and fear are said to undermine 
our immune system.

“Throughout our lives affection is important. 
At the end, we’ll be more comfortable if we have 
people we love around us. At that point money and 
power are of no consequence. As the coarser sense 
of ‘I’ dissolves, having affectionate relatives and 
friends nearby will put us at ease.

“Between the start and end of our lives, we are 
inclined to forget the importance of loving kindness. 
In the context of a materialistic, competitive way of 
life, loving kindness may seem irrelevant. Although 
those with no interest in religion pay scant attention 
to inner values, since we are all human beings 
compassion and affection are necessary.

“If we start to work on cultivating such values 
now there may be less violence in the world later 
in this century. Violence is not so much about the 

use of weapons as about the motive we have in our 
hearts. External disarmament will only be achieved 
if we fi rst achieve inner disarmament. Likewise, 
world peace will only be won on the basis of inner 
peace. And without inner peace it will be diffi cult to 
eliminate violence in society. 

 “We are all human beings possessing a seed 
of compassion. We have to use our intelligence to 
cultivate the inner values associated with it, which 
I refer to as secular ethics.”

His Holiness explained that as a Buddhist monk 
he also tries to promote religious harmony. He 
alluded to the long-standing tradition of harmony 
that exists in India between members of indigenous 
religious traditions, like Hinduism, Buddhism and 
Jainism and those that have come from outside 
like Zoroastrianism, Christianity and Islam. He 
said that in supporting and promoting religious 
harmony, he regards himself as a messenger of 
ancient Indian thought. He stressed that all major 
religious traditions teach love, compassion, 
tolerance, and forgiveness, and that although there 

Members of the audience listening to His Holiness the Dalai Lama in an adjacent hall at Dieu Ngu Buddhist 
Temple in Westminster, California on June 18, 2016. Photo/Jeremy Russell/OHHDL
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are philosophical differences among them, they 
share a common goal. He pointed out that even 
among followers of the Buddha there are different 
philosophical views.

Advising people sitting out in the baking sun to 
cover their heads, His Holiness said that he wanted 
to give an introduction to Buddhist teachings. He 
recalled the Buddha’s appearance in India 2600 
years ago, that he grew up in a palace, but left it to 
engage in six years hard work cultivating method 
and wisdom through single-pointed and analytical 
meditation. His Holiness explained that in the fi rst 
Turning of the Wheel of Dharma at Sarnath, the 
Buddha laid out the foundation of his doctrine in 
the Four Noble Truths. 

He noted that both the Pali and Sanskrit traditions 
teach these Four Noble Truths and the 37 Factors 
of Enlightenment from the Four Mindfulnesses up 
to the Eightfold Noble Path, which culminate in 
cessation, the third Noble Truth. He also alluded 
to the four characteristics of each Noble Truth, 
which in the case of the fi rst are that suffering is 
impermanent, in the nature of suffering, empty and 
selfl ess. He suggested that once we understand the 
Four Noble Truths and their 16 characteristics we 
will develop a proper appreciation of the Buddha’s 
teaching and how to cultivate the path.

“While the Pali tradition thrives in Burma, 
Thailand, Laos, Cambodia and Sri Lanka, the 
Sanskrit tradition, including the Nalanda tradition, 
was conveyed to China from where it spread to 

Korea, Japan and Vietnam. Later, in the 8th century, 
the Nalanda tradition was brought to Tibet directly 
from India by the Abbot Shantarakshita. Within 
the Tibetan Buddhist tradition we distinguish 
two waves of translation, the old and the new, 
depending on whether they took place before 
or after Rinchen Zangpo, a translator of the 11th 
century. The Tibetan language evolved during the 
process of translation of Indian Buddhist literature, 
so that it remains today the language most capable 
of accurately expressing the Buddha’s teachings.

“By understanding the Buddha’s explanation 
of the Two Truths, conventional and ultimate truth, 
which is explored in the four schools of thought 
that developed in India, it is possible to overcome 
ignorance and so extricate ourselves from cyclic 
existence. The Perfection of Wisdom teachings, 
exemplifi ed by the Heart Sutra, explicitly explain the 
wisdom understanding emptiness, while implicitly 
describing the skillful means of compassion.”

Returning after lunch, His Holiness engaged 
in preparations for giving the Medicine Buddha 
permission, while the Vietnamese monks fi rst 
chanted the Heart Sutra and then Tibetan monks 
chanted the Medicine Buddha mantra. His Holiness 
mentioned that the particular practice of the 
Medicine Buddha he was giving came from among 
the profound visionary teachings of the 5th Dalai 
Lama. 

“While the Pali tradition emphasizes the 
achievement of liberation, the Sanskrit tradition does 
not stop there but invokes the courage to work for 
all sentient beings, generating the awakening mind 
of bodhichitta, the aspiration to enlightenment.”

He led the gathering through a brief ceremony to 
generate the awakening mind based on the verse for 
taking refuge in the Buddha, Dharma and Sangha 
and the altruistic aspiration to enlightenment. 
Following that he guided them through the steps 
for visualizing the lapis lazuli colour ed Medicine 
Buddha.

He will return to the Dieu Ngu Buddhist Temple 
tomorrow to participate in its grand opening 
ceremony.

(http://www.dalailama.com)

His Holiness the Dalai Lama speaking at Dieu Ngu 
Buddhist Temple in Westminster, California on June 
18, 2016. Photo/Jeremy Russell/OHHDL
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“Trước chư Tăng, Ni và quý Phật tử, tôi 
xin chào chung tất cả anh chị em nhân 
loại. Tôi rất hoan hỷ đến nơi đây để 
cùng chia sẻ với chư tôn đức và quý 

Phật tử. Chúng ta đều giống nhau trên phương diện 
tâm thức. Chúng ta có cùng một thân thể cho nên 
chúng ta đều giống nhau. Tôi chân thành tri ân Hòa 
Thượng Viện Chủ Chùa Điều Ngự này. “

“Khi tôi có cơ hội tiếp xúc thì chúng ta biết rằng 
cái cách mà chúng ta sinh ra giống nhau, và cái 
cách chúng ta chết đi cũng rất là giống nhau. Điều 
rất quan trọng cho một đứa trẻ khi còn trong bào 

thai người mẹ. Nếu người mẹ có một cái tâm thức 
an bình và cái tâm thức tình yêu thì nó sẽ giúp cho 
đứa trẻ đó rất là tốt. Nếu người mẹ trong lúc mang 
thai trong lòng đầy lo lắng và bực dọc thì nó cũng 
ảnh hưởng xấu đến thai nhi của mình.»

“Chúng ta sinh ra và được sự thương yêu vô 
lượng của mẹ, chúng ta đã bú cái dòng sữa của mẹ 
và cái cách mà chúng ta có mặt trong cuộc đời nó là 
như vậy, rất là quan trọng. Khoa học ngày hôm nay 
đã nghiên cứu và phân tách. Nếu như một đứa trẻ 
sinh ra muốn cho bộ não của nó được tốt thì nó cần 
sự ôm ấp của người mẹ để giúp bộ não đứa trẻ phát 

Bài thuyết giảng của Đức Đạt Lai 
Lạt Ma tại Chùa Điều Ngự

THANH PHONG

Đang thuyết giảng, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhìn xuống thấy một cụ già Tây Tạng đồng hương bèn ra dấu, mời cụ đó lên 
gặp Ngài. Một cử chỉ biểu lộ lòng từ bi vô lượng của Đức Đạt Lai Lạt Ma. (Thanh Phong/ Viễn Đông)
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triển rất là tốt. Cho nên tất cả chúng ta đều là nhân 
loại, nên dù là người có đầu óc hay gây rối cho nhân 
loại nhưng họ cũng được vô lượng tình yêu thương 
của người mẹ.”

“Khoa học ngày hôm nay họ nghiên cứu bản 
chất của con người chúng ta là đầy tình yêu thương. 
Nó là cái chìa khóa để chúng ta giữ cho cái tâm thức 
được sự an bình và sẽ hạnh phúc, và nếu chúng ta có 
tình yêu thương, nó sẽ giúp cho sức khỏe của mình 
dồi dào. Nếu người nào thường sân hận, bực tức, nơi 
đó nó sẽ ăn mòn hệ miễn nhiễm làm cho mình dễ bị 
bệnh, cho nên lòng từ bi rất lợi ích cho sức khỏe và 
cũng rất lợi ích cho sự an bình trong tâm thức.”

“Người nào biểu lộ tình thương yêu của mình 
với bạn bè, với người thân thì người đó sẽ được 
hạnh phúc. Những người chỉ luôn quan tâm đền tiền 
tài, quyền lực tại vì họ bị ảnh hưởng cái giáo dục 
của hiện tại như vậy họ chỉ thỏa mãn những cái 
ngũ dục là năm giác quan mà thôi. Còn nếu người 
nào quan tâm đến sự an bình trong tâm thức của 
mình thì người đó sẽ đi qua trạng thái (lúc chết) 
chúng ta sẽ hòa nhập năm cái giác quan thô thiển 
của mình vào cái tâm thức làm cho mình được hạnh 
phúc hơn.”

“Điều này chúng ta hay tảng lờ hoặc quên lãng 
về cái tâm từ bi hay cái tâm thức yên bình của mình. 
Thế giới vật chất ngày hôm nay dẫn chúng ta đến 
nhiều cái tranh đua và cái lo lắng cho nên mình thấy 
cái lòng từ bi đó nó không có một chút hiệu lực cho 
nên điều này hoàn toàn sai lầm.»

“Làm thế nào chúng ta không phải khổ đau 
trong cuộc sống hiện tại? Chúng ta cần nỗ lực phát 
triển cái tính tự nhiên sẵn có trong người chúng 
ta, bắt đầu từ cái tình yêu vô lượng của người mẹ 
cho chúng ta, và từ đó, chúng ta tạo cho mình con 
người hạnh phúc, nhân loại hạnh phúc, xã hội hạnh 
phúc và một thế giới hạnh phúc, cho nên cái phát 
triển tình yêu thương này không phải chỉ cho những 
người có tín ngưỡng tôn giáo mà trao cho những 
người không có tín ngưỡng tôn giáo họ cũng cần 
phát triển tình yêu thương đó.”

“Bởi vì cái sự yêu thương sẽ dẫn chúng ta đến 
sự an bình trong tâm thức. Có nhiều người không 
quan tâm đền sự an bình tâm thức, điều này hoàn 
toàn sai lầm! Chúng ta là một phần của bảy tỷ 
người, chúng ta phải làm thế nào phát triển tình yêu 
thương cho người thân và tất cả người xung quanh, 
điều này rất là hiệu quả, rất cần thiết để giáo dục cái 
an bình trong tâm thức của mình ở lòng từ bi thì 7 
tỷ người chúng ta trong tương lai thế giới chúng ta 
sẽ được an bình.”

“Bạo động đến từ đâu? Bạo động chúng ta dùng 
vũ khí vì nó đến từ trong tâm thức của mình cho nên 
muốn được an bình và chấm dứt bạo động, chúng ta 
phải bắt đầu bằng tâm thức an bình. Nếu trong lòng 
người nào đó đấy sự ghét bỏ, hận thù, sân hận thì 
người đó khó giảm được sự bạo động cho chính bản 
thân mình và cho xã hội. Cho nên tình thương yêu 
đóng vai trò rất quan trọng nếu chúng ta phát triển 
cái tình thương yệu đó. Điều này rất quan trọng, rất 
cần thiết cho mỗi chúng ta.”

“Tôi đưa ra quan điểm đạo đức thế tục có thể 
áp dụng toàn cầu, cho những ai muốn được hạnh 
phúc, muốn có sự an bình và lòng từ bi cho đất 
nước chúng ta, cho nên tôi kêu gọi các anh chị em ở 
đây, chúng ta hãy nghĩ về sự an bình trong tâm thức 
của mình và phát triển nó ngay hiện tại để chúng ta 
sẽ có an bình trong nội tâm và cho cộng đồng.”

“Quan điểm thứ hai của tôi, tôi là một Tăng sĩ 
Phật giáo cho nên tôi nguyện rằng hãy phát triển sự 
hòa đồng tín ngưỡng, như ở Ấn Độ, khoảng hai ba 
ngàn năm, những tín ngưỡng tôn giáo khác nhau 
như Ấn giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo v.v. 
những tín ngưỡng đó vẫn sống hòa đồng với nhau. 
Tuy rằng dân số Ấn Độ rất đông, có nhiều vấn đề 
nhưng cái việc hòa đồng tôn giáo vẫn rất là sống 

Hai Huynh Trưởng Phật tử chùa Phổ Đà, Kathy Lê 
(Phổ Hiền) và Giang Cẩm Tú sung sướng ôm nhau 
khi được Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫy tay chào. (Thanh 
Phong/ Viễn Đông)
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động, họ sống hòa hợp với nhau trong một đất nước 
như vậy. Cho nên tôi học và được thừa kế cái triết 
học và tư tưởng Phật giáo từ nơi Ấn Độ và tôi luôn 
nguyền sẽ phát triển hòa đồng tôn giáo.”

“Ngày hôm nay có nhiều người nhân danh tôn 
giáo nên sát hại lẫn nhau, cùng tôn giáo nhưng họ 
cũng chiến tranh và sát hại lẫn nhau, cái điều này 
đang xảy ra. Làm thế nào chúng ta phát triển một 
sự hòa đồng thật sự để tôn trọng cái tín ngường 
tôn giáo khác nhau. Làm thế nào để chúng ta học 
hỏi giáo lý khác nhau của không cùng tôn giáo với 
mình. Nên ở đây, phần lớn người Việt các bạn là 
Phật tử nên các bạn phải lưu ý, sống và học các tín 
ngưỡng tôn giáo dù bất cứ sống ở nơi nào hãy phát 
triển hòa đồng tôn giáo.”

“Tất cả những tôn giáo lớn tuy triết học khác 
nhau và quan điểm khác biệt nhau nhưng họ cùng 
chuyển tải chung một cái Thông Điệp, đó là lòng 
thương yêu, từ bi. Làm thế nào để phát triển cái 
lòng từ bi đó thì chúng ta phải tìm hiểu, học hỏi 
cái tín ngưỡng tôn giáo khác với tôn giáo mình và 
phải sống hòa đồng với mọi người. Ngay Đức Phật 
cũng trích dẫn những triết học khác nhau trong lời 
giảng. Tại sao? Vì tùy cái căn cơ, trình độ hợp với 
thính chúng và rất hiệu quả. Nhiều người tin rằng 
có Chúa, có Đấng Sáng Tạo nên họ phát triển cái 
tình yêu thương để phù hợp với Đấng Sáng Tạo của 
họ. Phật giáo không tin có Đấng Sáng Tạo. Dù có 
tin có Đấng Sáng Tạo hay không tin có Đấng Sáng 
Tạo, chúng ta đều thực hành thông điệp để phát 
triển lòng từ bi.”

“Nhằm để thỏa mãn các ước nguyện và căn cơ, 
trình độ của mỗi người nên có nhiều triết học khác 
nhau để phát triển lòng thương yêu và lòng từ bi. 
Cho nên những người nào tin có Đấng Sáng Tạo 
thì họ tin Đấng Sáng Tạo là vì vị đó có cái từ bi vô 
lượng, và cảm thấy rất gần gũi với Đấng Sáng Tạo 
vì được Ngài tạo dựng nên cho nên tôi là người 
được Đấng Sáng Tạo tạo nên thì tôi phải là người 
tốt, người đầy lòng từ bi.”

Sau đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma chuyển qua nói về 
nguồn gốc Phật giáo và những lời dạy của Đức Phật. 
. Sau gần ba giờ đồng hồ thuyết pháp, vị Đạt Lai 
Lạt Ma đời thứ 14, tuy đã 80 tuổi vẫn còn rất khỏe 
mạnh, và tinh thần minh mẫn. Chấm dứt bài giảng, 

Ngài chắp tay trước ngực, cúi chào mọi người và 
vào phía trong chánh điện dùng cơm trưa, nghỉ ngơi 
giây lát để sau đó tiếp tục chủ sự Lễ Quán Đảnh.

(VienDongDaily.Com - 18/06/2016)

(Ghi chú: Bài thuyết giảng của Đức Dalai Lama do 
Sư Cô Nhật Hạnh thông dịch trực  ếp từ  ếng Anh và 
 ếng Tạng qua  ếng Việt. Phần ghi chép do Viễn Đông 

Daily đăng tải - Thanh Phong )

LỜI PHẬT DẠY

Thousands of candles can be lighted 
from a single candle, and the life of the 
candle will not be shortened. Happiness 
never decreases by being shared.
Buddha
Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp 
sáng từ một ngọn nến, và đời sống ngọn 
nến đó sẽ không bị rút ngắn. Hạnh phúc 
không bao giờ giảm nếu đem ra chia sẻ.
Đức Phật

The foolish man conceives the idea of 
'self.' The wise man sees there is no 
ground on which to build the idea of 
'self;' thus, he has a right conception 
of the world and well concludes that 
all compounds amassed by sorrow will 
be dissolved again, but the truth will 
remain.
Buddha

Người si mê sai lầm về ý niệm của “tự 
ngã”. Người sáng suốt thì thấy không 
có cơ sở nào để xây dựng ý niệm của 
“tự ngã”; cho nên người ấy có quan 
niệm đúng đắn về thế gian và kết luận 
rõ rằng những kết cấu ràng buộc của 
buồn phiền rồi sẽ tan biến, nhưng sự 
thật thì vẫn còn.
Đức Phật
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HH Dalai Lama

HH Dalai Lama

ĐỜI SỐNG QUÝ GIÁ
Tâm Minh - Ngô Tằng Giao dịch
 
Khi vừa thức giấc mỗi ngày
Bạn ơi hãy nghĩ thân này hôm nay
Thật là may mắn lắm thay
Vẫn còn tỉnh dậy với đầy niềm vui.
 
Tôi còn tồn tại ở đời
Vẫn còn hưởng kiếp sống nơi dương trần.
Đời người quý giá vô ngần
Tôi không lãng phí, quan tâm giữ gìn.
 
Bao nhiêu sinh lực của mình
Tôi dùng phát triển tốt lành bản thân,
Tim rộng mở với tha nhân,
Mục tiêu giác ngộ quyết tâm đạt thành
Hầu mang lại cho chúng sinh
Muôn bề lợi ích, đạo tình thơm hương.
 
Tôi nguyền cố gắng mọi đường
Suy tư nhân ái, thân thương với người.
Nhủ lòng gạt bỏ ngay thôi
Mọi điều sân hận nhất thời bùng ra,
Không mang tư tưởng xấu xa
Nghĩ về người ở quanh mà chê khinh.
Tôi mong cố gắng nhiệt tình
Tạo ra lợi lộc tốt lành tối đa
Cho người khắp cõi ta bà
Tâm từ tỏa rạng, thăng hoa kiếp người!

A Precious Human Life

I just wanted to share this:

A Precious Human Life:
Every day, think as you wake up:

“Today I am fortunate to have woken up.
I am alive, I have a precious human life.
I am not going to waste it.

I am going to use
all my energies to develop myself,
to expand my heart out to others,
to achieve enlightenment for 
the benefit of all beings.

I am going to have
kind thoughts towards others.
I am not going to get angry,
or think badly about others.

I am going to benefit others
as much as I can.”
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Westminster, CA, USA, 19 
June 2016 - On a second day 
of weather forecast warnings 
about hot weather, His Holiness 
the Dalai Lama started the day 
by meeting 400 members of the 
Tibetan Association of Southern 
California in the cool of his hotel. 
He said:

“We’re passing through 

the most diffi cult period in the 
last 2000 years of our recorded 
history. We used only to quarrel 
among ourselves to the detriment 
of the entire three provinces of 
Tibet, but now we’re facing a life 
or death struggle for our culture 
and identity. This may be the 
fruit of our karma, yet among 
Tibetans in exile as well as 

His Holiness the Dalai Lama greeting members of the Tibetan community at the start of their meeting at his 
hotel in Anaheim, California on June 19, 2016. Photo/Don Farber

His Holiness the Dalai Lama
Participating in the Grand Opening Ceremony of 

Dieu Ngu Buddhist Temple
www.dalailama.com

those in Tibet, our spirit remains 
strong. Amongst other exiles we 
stand out due to the courage and 
dedication of our people. The 
report says you are teaching your 
children Tibetan. That’s good 
and it’s good to teach them about 
our religion too.

“From an archaeological 
point of view, Tibetans are an 
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ancient people. Stone Age tools 
found in Amdo are estimated 
to be 30,000 years old; artifacts 
in Chamdo are 7000 years old, 
while others found in Ngari are 
10,000 years old. What matters 
now is that for more than 1000 
years we’ve had our own writing. 
Today, it is the best vehicle for 
conveying the thoughts of the 
masters of Nalanda—something 
to be proud of.

“Trisong Detsen had a 
Chinese mother, so he could have 
brought Buddhism to Tibet from 
China. Instead he chose to go to 
the original source and invited 
Shantarakshita to come from India 
to Tibet. Despite his age, with the 
help of Guru Padmasambhava, 
who overcame inner and outer 
obstacles, he established Samye. 
The Chinese Hoshangs suggested 
that there was no need to study, 
but Kamalashila made clear the 
importance of study, refl ection 
and meditation, an approach 
we’ve adopted for the last 1000 
years.

“This is why we shouldn’t just 
keep the Kangyur and Tengyur 
on the altar out of respect. 
There also used to be a custom 
of carrying the volumes on our 
shoulders round in procession 
around the fi elds to protect the 
harvest from calamity. But books 
are to be studied and read. I’ve 
been urging nunneries and ritual 
monasteries to engage in study of 
the classics for 40 years and this 
year we’re going to award fully 
qualifi ed nuns the Geshe degree. 
I visited one of the settlements 
in Bhandara, Madhya Pradesh, 
where school children debated 

before me. They were good and 
I asked who had taught them. 
It turned out their teacher was 
a nun. She’d trained them well. 
So nuns will become Geshe-ma, 
but there is still work to do on 
the Gelongma question. Some 
Western feminists seem to think 
it is something I can decide, but 
it’s beyond my authority. Matters 
of Vinaya can only be decided 
by scholars within the monastic 
community. 

“In Dharamsala and Ladakh 
there are now Dharma study 
groups among lay-people. 
Earlier this year after my 
medical treatment in Rochester, 
I visited Deer Park in Madison. 
I recommended that it becomes 
a more broadly based center of 
learning, where the knowledge 
of the workings of the mind and 
emotions that we have in our 
tradition can be combined with 
the work on emotions of people 

like Paul Ekman and his daughter 
to the wider benefi t.”

His Holiness ended by 
suggesting that change in China 
is inevitable. He introduced the 
former speaker of the Assembly 
of Tibetan People’s Deputies, 
Penpa Tsering, as his next 
representative in North America. 
He encouraged his listeners to be 
happy.

His Holiness was welcomed 
on arrival at Dieu Ngu Buddhist 
Temple with traditional 
umbrellas and music. Everyone 
stood for the playing of the 
Tibetan, Vietnamese, American 
and Buddhist anthems, followed 
by a minute’s silent meditation. 
In his speech the Abbot Ven 
Thich Vien Ly voiced the hope 
that the temple would contribute 
to peace and happiness in the 
world. He expressed gratitude to 
Ven Tenzin Dhonden for making 
His Holiness’s visit possible. 

His Holiness the Dalai Lama speaking to members of the Tibetan com-
munity during their meeting at his hotel in Anaheim, California on 
June 19, 2016. Photo/Don Farber
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Mayor Tri Ta mentioned that 
at his suggestion the city of 
Westminster had become a city 
of kindness. Congressman Alan 
Lowenthal said that it was a joy 
for him to be part of the Grand 
Opening Ceremony, while Sen. 
Janet Nguyen looked forward 
to the Temple being a refuge of 
compassion and kindness. 

His Holiness was invited to 
give the keynote address:

“Respected fellow monks and 
nuns, brothers and sisters, once 
more we are gathered together 
under the hot sun. I am just a 
student of Buddha Shakyamuni’s 
teachings, particularly those 
of the Nalanda tradition. I am 

happy that you have been able 
to construct this temple. Some of 
you are refugees like me. I admire 
the way you Vietnamese keep 
up your culture and traditions. 
I’ve seen this in other parts of 
the world too and I appreciate it. 
The US is the leading nation of 
the free world and you’ve come 
here in search of a better life. The 
US government and local people 
have extended their hands to help 
you.

“However, the only way 
to preserve the scripture and 
realization of the Buddha dharma 
is through study and practice. 
We need to read and study the 
scriptures and apply the Three 

Trainings in practice. There is 
no other way. We have to pay 
attention to what the Buddha 
has already taught. I am nearly 
81 years old, but I still consider 
myself a student. The ancient 
Indian traditions that cultivated 
the practices of shamatha and 
vipashyana developed a profound 
understanding of the workings 
of the mind and emotions. 
How to tackle the destructive 
emotions and cultivate those 
that are positive is something 
we can share with the world 
today. Therefore, I suggest you 
consider making this temple a 
center where anyone can learn 
about the mind and emotions and 

His Holiness the Dalai Lama speaking at the Grand Opening Ceremony of the Dieu Ngu Buddhist Temple 
in Westminster, California on June 19, 2016. Photo/Barbara Doux
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where members of other spiritual 
traditions can meet and get to 
know one another.”

Within the temple His 
Holiness recited auspicious 
verses while tossing handfuls 
of fl ower petals into the air. 
There was resonant chanting in 
Vietnamese. The Tibetan monks 
present recited the LamRim 
prayer and the Heart Sutra, 
followed by the Mangala Sutta 
in Pali and further recitations in 
Korean.

His Holiness began a short 
talk with a verse of homage 
to Buddha Shakyamuni. He 
mentioned how pleased he was 
to see so many brothers and 
sisters from other Buddhist 
traditions present. Holding up a 
Tibetan bell in the Vietnamese 
chant-master’s possession, His 
Holiness remarked that it should 
be accompanied by a vajra that 
symbolizes compassion, while 

04 - His Holiness the Dalai Lama reciting auspicious verses inside 
the temple as part of the Grand Opening Ceremony of the Dieu Ngu 
Buddhist Temple in Westminster, California on June 19, 2016. Photo/
Anh Cao

the bell represents wisdom. He 
pointed out that the sound of 
the bell is made neither by the 
clapper nor the rim alone. The 
bell only rings when they come 
together. 

“We recited the Heart Sutra,” 
he said, “which is a concise 
rendering of the Perfection of 
Wisdom teachings that explain 
emptiness. The Sutra says that the 
fi ve aggregates are also empty of 
inherent existence, a declaration 
of the selfl essness of phenomena 
in addition to the selfl essness of 
persons. The essence of the Heart 
Sutra is that ‘all the Buddhas 
who perfectly reside in the three 
times, relying upon the perfection 
of wisdom, become manifest 
and complete Buddhas in the 
state of unsurpassed, perfect 
and complete enlightenment.’ 
Realization of emptiness directly 
complemented by the awakening 
mind of bodhichitta is the basis 

of the perfection of wisdom. 
“What is emptiness? ‘Form is 

empty; emptiness is form.’ If we 
investigate and analyze form, we 
won’t fi nd anything inherently 
existent. It exists in dependence 
on other factors. Appearance 
and emptiness complement each 
other. During the fi rst Turning 
of the Wheel of Dharma the 
selfl essness of persons was taught, 
but during the second Turning the 
selfl essness of phenomena, the 
fi ve psycho-physical aggregates 
that are the basis of the person, 
was also revealed.”

His Holiness answered 
questions from the audience 
and after lunch spoke to a 
gathering of Vietnamese youth 
about using their intelligence, 
cultivating warm-heartedness 
and the benefi ts to themselves 
of developing compassion. 
He stressed the need for self-
confi dence, but that it should be 
wise not blind. He added that 
trust is the basis for friendship 
and trust grows when you act out 
of concern for others. He said:

“We are all the same as human 
beings. I am nothing special. I am 
a student of Buddhist philosophy 
and for people who know nothing 
I can be a teacher, but among 
top scholars I am a student. The 
purpose of the Perfection of 
Wisdom teachings is to put an 
end to destructive emotions such 
as anger. It’s effective to seek the 
basis of anger and investigate 
whether anger has any benefi t. 
Destructive emotions are rooted 
in ignorance that is a distortion of 
reality and only understanding of 
emptiness can counter it.”
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His Holiness the Dalai Lama speaking to a gathering of Vietnamese youth at Dieu Ngu Buddhist Temple in 
Westminster, California on June 19, 2016. Photo/Jeremy Russell/OHHDL

Asked what youth can do 
to stand against violence in the 
world, His Holiness spoke of 
the young people from countries 
torn by confl ict who he had 
recently met in Dharamsala and 
how their determination to take 
action had impressed him. A 
young man who admitted he’d 
been to jail for trespass told 
His Holiness how much he had 
learned from his teachings and 
how pleased he was to meet 
him. His Holiness told a young 
woman who asked if he would be 
the last Dalai Lama and wouldn’t 
that leave a spiritual gap to fi ll 
that the Buddha’s teachings have 
fl ourished for 2600 years without 
a reincarnation of the Buddha. 

Finally, a small boy asked 
what His Holiness had wanted to 
be when he grew up and his little 
sister wanted to know how he’d 
become famous. His Holiness 
replied that he’d been chosen as 
the Dalai Lama when he was four 
years old and he’d had no choice. 
But later he’d found that having 
the name Dalai Lama could be 
useful in trying to help other 
people, so that’s what he tries to 
do.

At the Geden Shoeling 
Center nearby, His Holiness said 
he’d known the founder, Khensur 
Rinpoche, Lobsang Jamyang for 
many years and was happy to 
come to his center. He said that 
Buddhism remains relevant today 

and that the Nalanda Tradition 
in particular encourages the 
use of reason and intelligence. 
He recommended that the 
center become somewhere that 
people who are not necessarily 
Buddhist could come to learn. 
He suggested that another 
project that the center could 
take on would be the translation 
of key volumes of the Kangyur 
and Tengyur into Vietnamese.

After several days in the vicinity 
of Los Angeles, tomorrow His 
Holiness will visit the California 
state capital on the way to Salt 
Lake City. 

(http://www.dalailama.com)
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Ngày 19 tháng 06 năm 2016, 
dự báo thời tiết tại Westminster 
rất nắng nóng. Đầu giờ buổi sáng, 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gặp gỡ 
400 thành viên cộng đồng Hiệp 
Hội Tây Tạng tại Nam California 
ngay tại khách sạn nơi ngài nghỉ.

“Chúng ta đang phải trải qua 
giai đoạn khó khăn nhất trong 2 
ngàn năm lịch sử của mình. Trong 
lịch sử thường chỉ có những xung 
đột giữa ba địa phận của xứ Tạng, 
nhưng ngày nay chúng ta phải đối 
mặt với cuộc đấu tranh sống còn 
để gìn giữ nền văn hóa và bản sắc 
của mình. Điều này có thể là quả 
của nghiệp, mặc dù người Tạng 
xa xứ cũng như đang sinh sống 
trong nước đều giữ được tinh thần 
mạnh mẽ. So với nhiều cộng đồng 
khác, chúng ta được đánh giá là 
những con người dũng mãnh, biết 
sống vì mọi người. Tôi vừa nhận 
được bản thống kê ghi nhận quý 
vị đang dạy ngôn ngữ Tạng cho 
thế hệ con trẻ. Điều này là rất 
tốt và nên nhớ cần phải dạy cho 
chúng về truyền thống tâm linh 
của chúng ta nữa.

“Theo quan điểm khảo cổ 
học, người Tạng là người cổ. 
Giai đoạn đồ đá với công cụ đồ 
đá được tìm thấy ở Amdo ước 
tính có niên đại khoảng 30 ngàn 
năm; đồ mỹ nghệ ở Chamdo có 
niên đại 7 ngàn năm, trong khi 
ở Ngari là 10 ngàn năm. Trong 

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA THUYẾT GIẢNG 
NHÂN NGÀY ÐẠI LỄ LẠC THÀNH CHÙA ÐIỀU NGỰ

La Sơn Phúc Cường trích dịch

Ngài Đạt Lai Lạt ma bắt tay chào những thành viên cộng đồng Tây Tạng trong 
buổi gặp gỡ tại khách sạn ở Anaheim, California, ngày 19 tháng 06 năm 
2016. Ảnh: Don Farber.

hơn 1 ngàn năm qua, chúng ta đã 
có chữ viết riêng của mình. Ngày 
nay, ngôn ngữ này là phương tiện 
truyền tải thích hợp nhất truyền 
tải những tư tưởng của các đạo 
sư truyền thống Nalanda. Đây là 
điều rất đáng tự hào.

“Đức vua Detsen có người 
mẹ gốc Hán, bởi vậy đáng lẽ 
ngài đã chọn đưa Phật giáo từ 
Trung Quốc tới Tây Tạng, tuy 
nhiên ngài đã lựa chọn nơi khởi 
nguồn Phật giáo và thỉnh mời đức 
Shantarakashita (Tịch Hộ) tới xứ 
Tạng từ Ấn Độ. Với sự trợ giúp 
của đạo sư Liên Hoa Sinh, ngài 
đã điều phục mọi chướng ngại 
bên ngoài và bên trong, và thiết 

lập nên tự viện Samye. Dòng 
tu Hoshangs từ Trung Quốc đã 
không đề cao vấn đề học nhưng 
ngài Kamalashila đã lập luận rõ 
ràng rằng văn, tư, tu là cách tiếp 
cận trong Phật giáo, và từ đó tới 
nay trong hơn 1 ngàn năm chúng 
ta đã tiếp tục trì giữ cách tiếp cận 
này.

“Đó là lý do tại sao chúng ta 
không chỉ đặt các bộ Kangyur và 
Tengyur trên ban thờ để đỉnh lễ. 
Ở Tây Tạng cũng có truyền thống 
vác các bộ kinh điển trên vai đi 
kinh hành quanh những cánh 
đồng để bảo vệ mùa màng khỏi 
thiên tại. Tuy nhiên kinh sách là 
để tu học. Tôi đã khích lệ các ni 
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viện và các tự viện đề cao nghi 
thức cần phải tu học các kinh điển 
và bộ luận, vào năm nay chúng 
ta sẽ cấp danh hiệu Geshe cho 
những vị Ni đủ tiêu chuẩn. Tôi 
đã viếng thăm một nơi cư trú của 
người Tạng ở Bhandara, Madhya 
Pradesh, nơi đây trẻ em đã được 
học tranh biện tại các trường. 
Chúng tranh biện rất giỏi và tôi 
đã hỏi ai đã dạy cho các cháu. Về 
sau tôi được biết thầy giáo là một 
vi ni. Sư ni đã rèn luyện cho trẻ 
em ở trường học đó. Mặc dù sư 
ni sẽ được cấp danh hiệu Geshe 
tuy nhiên vấn đề truyền thống 
Gelongma thì vẫn còn nhiều vấn 
đề. Nhiều người ủng hộ nữ quyền 
ở phương Tây cho rằng dường 
như tôi có thể quyết định, nhưng 
thực ra vấn đề này vượt ngoài 
thẩm quyền của tôi. Vấn đề giới 
luật chỉ có thể được quyết định 
bởi hàng học giả tại mỗi cộng 
đồng tự viện.

“Tại Dharamsala và Ladakh, 

bắt đầu hình thành nhiều nhóm 
cư sĩ tu học Phật Pháp. Đầu năm 
nay, tôi viếng thăm Deer Park tại 
Madison, nơi đây đã trở thành 
một trung tâm tu học rất lớn, ở 
đây tri thức về sự vận hành tâm 
và các phiền não trong truyền 

thống của chúng ta có thể được 
kết hợp cùng với những nghiên 
cứu về cảm xúc của các học 
giả phương Tây như ngài Paul 
Ekmam và con gái của ông. Sự 
kết hợp này sẽ mang lại lợi ích vô 
cùng to lớn”.

Cuối cùng ngài dạy rằng, 
những thay đổi tại Trung Quốc 
là điều chắc chắn, không thể 
đảo ngược được. Ngài cũng giới 
thiệu nguyên phát ngôn viên của 
Quốc Hội Tây Tạng, ngài Penpa 
Tsering sẽ là người đại diện tiếp 
theo của ngài tại Bắc Mỹ. Mọi 
người nên hoan hỷ trước thông 
tin này.

Tiếp theo đức Đạt Lai Lạt 
Ma đã tới chùa Điều Ngự. Ngài 
được cung đón cùng các nghi 
thức truyền thống với lọng báu và 
âm nhạc ngân vang. Mọi người 
đã đứng lên làm lễ quốc ca Tây 
Tạng, Việt Nam, Mỹ và Đạo ca, 
tiếp theo là một phút thiền tĩnh 
lặng. Trong lời mở đầu, Hòa 

Đức Đạt Lai Lạt ma chia sẻ với các thành viên cộng đồng Tây 
Tạng tại California ảnh: Don Farber

Đức Đạt Lai Lạt ma chia sẻ tại Đại Lễ Lạc Thành, chùa Điều Ngự, West-
minster, California, ngày 19 tháng 06 năm 2016. ảnh: Barbara Doux
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thượng trụ trì Thích Viên Lý đã 
mong nguyện ngôi chùa có thể 
góp phần mang lại hòa bình và 
an lạc trên toàn thế giới. Thầy 
cũng bày tỏ niềm tri ân tới ngài 
Tenzin Dhonden đã trợ giúp để 
chuyến viếng thăm này trở thành 
hiện thực. Thị trưởng Trí Tạ đã 
nhắc lại mong nguyện của mình 
là thành phố Westminster sẽ trở 
thành thành phố của lòng nhân ái. 
Nghị sĩ Alan Lowenthal đã chia 
sẻ ông rất hoan hỷ được tham dự 
buổi lễ ngày hôm nay, trong khi 
bà Janet Nguyễn mong nguyện 
ngôi chùa là nơi cư trú của tình 
thương yêu và lòng bi mẫn.

Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ:
“Kính chào quý chư tôn đức 

Tăng Ni, Phật tử, Thiện hữu tri 
thức, chúng ta một lần nữa cùng 
nhau hiện diện nơi đây, thời tiết 
khá là oi bức. Tôi là một người 
đệ tử thực hành theo giáo pháp 
của đức Phật Thích Ca, đặc biệt 
là truyền thống Nalanda. Tôi rất 

hoan hỷ khi quý vị kiến lập ngôi 
chùa này. Một số trong quý vị 
cũng phải xa quê hương của mình 
giống như chúng tôi. Tôi rất kính 
trọng cách thức mà người Việt đã 
giữ gìn văn hóa và truyền thống 
của mình. Tôi đã chứng kiến điều 
này ở nhiều vùng miền khác nhau 
trên thế giới và tôi rất trân trọng. 
Nước Mỹ là quốc gia hàng đầu 
của thế giới tự do và mọi người 
được chào đón tới đây để tìm một 
cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính phủ 
Mỹ và người dân địa phương đã 
giang rộng cánh tay trợ giúp quý 
vị.

“Tuy nhiên, cách duy nhất 
để gìn giữ kinh điển và sự thực 
chứng giáo lý đức Phật là thông 
qua sự tu học. Chúng ta cần đọc, 
học kinh điển và áp dụng Tam 
học trong sự thực hành. Không có 
cách nào khác. Chúng ta phải suy 
xét kỹ càng những lời dạy của 
đức Phật. Tôi đã bước sang tuổi 
81 nhưng tôi luôn coi bản thân 

mình là một người học trò. Các 
truyền thống Ấn Độ cổ bao gồm 
các pháp thực hành thiền định và 
thiền chỉ, phát triển sự hiểu biết 
thâm sâu về sự vận hành tâm thức 
và các phiền não. Bằng cách nào 
có thể đối trị các phiền não và 
nuôi dưỡng những phẩm chất tích 
cực là những vấn đề chúng ta có 
thể chia sẻ ngày hôm nay. Bởi vậy 
tôi khích lệ quý vị nên xem xét để 
ngôi chùa có thể là một trung tâm 
tu học, ở đây mọi người được học 
hỏi về dòng tâm thức và các xúc 
tình, ở nơi đây các thành viên của 
các truyền thống tâm linh khác 
nhau cũng có thể gặp gỡ, hội đàm 
và học hỏi lẫn nhau”.

Trong chính điện ngài đã trì 
tụng những câu kệ cầu nguyện 
cát tường. Sau khi chư Tăng Việt 
Nam trì tụng bằng ngôn ngữ 
tiếng Việt, chư Tăng Tây Tạng đã 
trì tụng LamRim, Bát Nhã Tâm 
kinh, tiếp đến tụng kinh Mangala 
bằng tiếng Pali và cả lời trì tụng 
bằng tiếng Hàn Quốc.

Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu 
bài Pháp thoại  ngắn với những 
câu kệ đỉnh lễ đức Phật Thích Ca. 
Ngài thấy hoan hỷ khi chứng kiến 
nhiều thiện hữu tri thức, Phật tử 
từ nhiều truyền thống khác nhau 
cùng hiện diện ngày hôm nay. 
Giữ một chiếc linh trong tay của 
vị thầy chủ sám người Việt, ngài 
nhắc rằng linh luôn cần phải đi 
cùng với chử, biểu tượng cho tâm 
từ bi, còn linh biểu trưng của trí 
tuệ. Ngài dạy rằng âm thanh của 
linh không được tạo nên bởi vành 
bên ngoài hay con lắc. Linh chỉ 
được rung lên khi sử dụng cùng 
với chữ.

Đức Đạt Lai Lạt ma trì tụng những câu kệ cát tường tại lễ  Lạc Thành, 
chùa Điều Ngự, Westminster, California  ngày 19 thang 06 năm 2016 
Ảnh: Anh Cao
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“Chúng ta trì tụng Bát Nhã 
Tâm Kinh, bản toát yếu của giáo 
pháp Bát Nhã luận giảng về tính 
không. Kinh điển dạy rằng: ngũ 
uẩn không có sự tồn tại cố hữu, 
điều đó biểu lộ về tính không của 
Pháp và tính không của cái tôi. 
Tinh túy của Bát Nhã Tâm kinh 
là: Tất cả chư Phật, an trụ trong 
tam thế tỉnh thức viên mãn và 
thấu suốt, cũng y theo Trí huệ 
Bát Nhã mà được vô thượng, 
chánh đẳng, chánh giác. Chứng 
ngộ tính không được tạo ra trực 
tiếp bởi Bồ Đề tâm tỉnh giác là 
nền tảng của trí tuệ Bát Nhã.

“Tính không là gì? Sắc tức 
thị không; không tức thị sắc. Nếu 
chúng ta suy xét và phân tích kỹ 
càng về sắc, chúng ta sẽ không thể 
thấy bất cứ thứ gì tồn tại một cách 
cố hữu cả. Mọi thứ đều tồn tại 
trong mối liên hệ với sự vật khác. 
Sắc tướng và tính không đều có 
sự tương tác lẫn nhau. Trong lần 
chuyển Pháp Luân thứ nhất, đức 
Phật đã dạy nhiều về tính không 

của cái tôi, còn trong lần chuyển 
Pháp Luân thứ hai, ngài giảng 
kỹ hơn về tính không của Pháp, 
hợp uẩn thân-tâm là nền tảng tạo 
nên con người cũng được hiển lộ 
trong lần chuyển pháp luân này”.

Tiếp đến ngài đã trả lời các 
câu hỏi từ thính chúng về việc 
phải biết sử dụng trí tuệ của mình 
ra sao, trưởng dưỡng trái tim nồng 
ấm và làm lợi ích cho mọi người 
xung quanh bằng cách phát tâm 
từ bi như thế nào. Ngài cũng nhấn 
mạnh cần thiết phải có tín tâm và 
niềm tin kiên cố nơi mình, nhưng 
niềm tin đó không phải là tin mù 
quáng. Ngài dạy rằng niềm tin 
là nền tàng cho tình bằng hữu 
và phẩm hạnh này sẽ ngày càng 
được phát triển hơn một khi mỗi 
người biết suy nghĩ và hành động 
lợi ích cho mọi người. Ngài dạy 
thêm rằng:

“Tất cả chúng ta đều là con 
người, chúng ta giống như nhau. 
Tôi không phải là người đặc biệt. 
Tôi là một người thực hành triết 

Đức Đạt Lai Lạt ma chia sẻ với nhóm thanh niên Việt Nam tại chùa 
Điều Ngự ảnh: Russell.

lý Phật giáo và với nhiều người 
tôi có thể là một bậc thầy nhưng 
với những học giả hàng đầu thì 
tôi chỉ là một người học trò mà 
thôi. Mục đích của giáo pháp Bát 
Nhã Tâm Kinh là giúp tận trừ 
các phiền não như sân hận. Sẽ rất 
hiệu quả nếu truy tầm gốc rễ của 
sự sân hận và suy xét xem sân 
hận thì liệu có mang lại lợi ích gì 
không. Những phiền não đều bắt 
nguồn từ vô minh, đó là sự hiểu 
biết lầm sai về thực tại và chỉ có 
trí tuệ tính không mới có thể tận 
trừ được loại phiền não này”.

Với câu hỏi người trẻ có thể 
làm gì chống lại bạo lực trên thế 
giới. Ngài chia sẻ về sự kiện gần 
đây tại Dharamsala, các bạn trẻ 
từ nhiều nước trên thế giới đã gặp 
gỡ bàn về giải quyết xung đột và 
những quyết tâm biến kế hoạch 
thành hành động của họ đã gây 
ấn tượng với ngài. Một thanh niên 
trẻ đã phát biểu thừa nhận rằng 
cậu từng bị bỏ tù vì phạm pháp và 
chia sẻ rằng cậu đã học hỏi được 
rất nhiều từ giáo pháp của ngài. 
Cậu cảm thấy vô cùng an lạc khi 
được lắng nghe từ ngài ngày hôm 
nay. Một phụ nữ trẻ khác đặt câu 
hỏi vậy liệu ngài có phải là đức 
Đạt Lai Lạt Ma đời cuối cùng 
không, ngài trả lời rằng vấn đề đó 
không để lại một khoảng trống 
tâm linh nào, ví như Phật pháp 
vẫn phát triển trong 2600 năm 
qua trong khi đức Phật đã thị hiện 
viên tịch.

Một cậu bé đã đặt câu hỏi 
ngài mong muốn gì khi còn nhỏ 
và người em gái của cậu muốn 
biết bằng cách nào mà ngài đã trở 
nên nổi tiếng. Ngài trả lời rằng 
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ngài được chọn là hóa thân của 
Đạt Lai Lạt Ma khi mới lên 4 tuổi 
và ngài không có sự lựa chọn nào 
khác. Sau đó ngài thấy rằng là 
Đạt Lai Lạt Ma sẽ mang lại lợi 
ích cho rất nhiều người, do đó 
ngài đã nỗ lực hết mình.

Sau đó đức Đạt Lai Lạt Ma 
đã viếng thăm trung tâm Geden 
Shoeling gần chùa Điều Ngự. 
Ngài rất hoan hỷ viếng thăm nơi 
đây, gặp vị trụ trì, người sáng lập 
trung tâm là Khensur Rinpoche. 
Ngài dạy rằng Phật giáo còn phát 
triển tới ngày nay và truyền thống 
Nalanda nói riêng khích lệ việc 
sử dụng lý trí và trí tuệ. Ngài dạy 
rằng trung tâm có thể phát triển 
thành nơi mà nhiều người, không 
nhất thiết là Phật tử vẫn có thể 
đến tu học. Ngài nhắc tới một dự 
án mà trung tâm có thể cùng đảm 
nhận là chuyển dịch một số tập 
Kangyur và Tengyur sang tiếng 
Việt.

La Sơn Phúc Cường - Thư 
Viện Hoa Sen

(Trích dịch từ 
Dalailama.com)

AN CƯ ĐIỀU NGỰ
An hòa lục pháp lạc vô biên
Cư trú nhứt tuần thúc liễm chuyên
Điều trí vô minh quy Giác ngạn
Ngự tâm vọng trước đáo Chân nguyên.

Trọng hạ Bính Thân, 2016
TN. Minh Huệ cảm tác

Dịch nghĩa: 

AN CƯ ĐIỀU NGỰ
An hòa sáu pháp vui khôn tả
Cư trú một tuần tu học chuyên
Điều trí lìa mê về bến giác
Ngự tâm buông vọng đến nguồn chơn.

Giữa hạ Bính Thân, 2016
TN. Minh Huệ cảm tác

TƯ HOÀI
TN. Minh Huệ

Ai có biết mình từ đâu đến?
Với nguyên nhân? Mục đích làm chi?
Trụ bao lâu rồi phải ra đi?
Đi tới những nơi nào ai biết?

TN. Minh Huệ
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Washington DC, USA, 13 
June 2016 - After arriving in 
Washington from India yesterday 
and, as he declared this morning, 
having had ten hours sleep last 
night, His Holiness the Dalai 
Lama’s fi rst engagement was 
at the United States Institute of 
Peace (USIP). The Institute’s 
President Nancy Lindborg and 
House Democratic Leader Nancy 
Pelosi met him at the door and 
ushered him into a breakfast 
meeting. Introducing him Mrs 
Pelosi said:

“A visit by His Holiness is 
always a cause for celebration 
and − in the light of the tragedy 
in Orlando—today we need you 
more than ever.” He responded:

“Genuine peace must come 
from inner peace. It’s impossible 
to fi nd peace if we are full 
of frustration, suspicion and 
mistrust. USIP must encourage 
a change of heart based on a 
change of awareness rather than a 
dependence on blessings. Whether 
we are happy or sad depends 
directly on our own actions. I 
know that USIP is committed 
to creating peace. I believe that 
to achieve it what we need is 
education. Today’s education with 
its focus on materialistic goals 
needs to pay more attention to 
inner values. If this can be done, 
we may create a more peaceful 
world by the middle of this 

century.”
When Nancy Lindborg 

mentioned a recent USIP led visit 
of youth leaders from countries 
in confl ict to meet His Holiness 
in Dharamsala, he remarked 
that these young people had real 
determination and courage, which 
he took as a real sign of hope for 
change. In his answers to questions 
he spoke of a draft curriculum that 
is being developed to incorporate 
human values into modern 
education, which will also require 
the training of teachers. Asked 
how to help the current waves of 
refugees he said:

“I admire all those countries 
that are helping them, but simply 
providing shelter is not enough. 

The long term solution is to restore 
peace in the lands these people 
are fl eeing. In the meantime their 
young people must be given 
education and training to equip 
them to be able to help rebuild 
their countries in due course.

“Life is diffi cult, but coping 
with it is much easier if you 
have peace of mind. One way 
to achieve this is to encourage 
a more holistic approach to 
education that fosters a greater 
warm-heartedness based on 
scientifi c fi ndings, common 
experience and common sense.”

Nancy Lindborg concluded 
the meeting by thanking Kalden 
T Lodoe, Tibetan Representative 
Kaydor Aukatsang and USIP 

His Holiness the Dalai Lama Speaks
at United States Institute of Peace and the American University

www.dalailama.com

His Holiness the Dalai Lama speaking at a breakfast meeting at the 
United States Institute of Peace in Wasington DC, USA on June 13, 
2016. Photo/USIP
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Vice-Chairman George Moose for 
facilitating the Dharamsala visit. 

Moving to a discussion 
before a larger audience in the 
Frank Carlucci Auditorium, His 
Holiness opened the meeting with 
an invitation to observe a moment 
of silent prayer in view of the 
tragedy in Orlando. Introducing 
herself as President of USIP, 
Nancy Lindborg said, “Peace is 
possible, practical and essential 
for world security.” Referring 
again to having taken 28 youth 
leaders to Dharamsala, she invited 
all present to watch a short video 
that summarized what took place. 
She said, “We share your vision 
of the 21st century as an era of 
peace.”

“We all have problems to 
do with fear and anger,” His 
Holiness said in his address, “but 
withstanding diffi culties is much 
easier if you have mental strength. 
In my own case, I lost my freedom 
aged 16 and then lost my country 

when I was 24. I faced an array of 
problems after that, but my mind 
has remained peaceful. 

“All 7 billion human 
beings alive today are mentally, 
physically and emotionally the 
same. We all have the same 
potential to fi nd peace of mind. 
Some people mistakenly conclude 
that cultivating compassion is all 
about others’ benefi t, whereas the 
fi rst benefi t is to us. Compassion 
brings us peace of mind. It attracts 
friends. Friends are based on trust 
and trust develops when we show 
concern for others. I really admire 
these young people who came to 
see me, not only for their interest, 
but because of the action they have 
taken in their own countries.”

Columnist Michael Gerson 
described the Dharamsala youth 
workshop in terms of something 
Robert Kennedy said in Cape 
Town 50 years ago, “Each time 
a man stands up for an ideal, or 
acts to improve the lot of others, 

or strikes out against injustice, he 
sends forth a tiny ripple of hope...”

Soukaina Hamia, a young 
leader from the Sidi Moumen 
Cultural Center, a large slum in 
Casablanca, Morocco said she had 
learned to be more honest; that 
she didn’t need to be afraid to be 
open. “We are all members of one 
human family,” she said. “We are 
peace and love. Knowledge only 
becomes real when it is shared. 
We should build a generation that 
dedicates itself to peace every 
day, again and again.”

Victoria Ibiwoye from 
Nigeria, who works with a group 
that helps vulnerable children and 
youth, said, “We have the choice 
to work for peace. At the heart 
of the community we have the 
opportunity to build peace. We 
want to change the narrative.”

Among questions from the 
audience, His Holiness was 
asked his advice for girls and 
women in violent circumstances. 
He explained how early human 
groups probably had no leaders, 
but once agriculture and a sense 
of property emerged there was a 
need for them. At that time the 
criterion was physical strength, 
which is why men became 
dominant. However, education 
has brought greater equality 
between men and women. He 
said that at a time when we need 
to encourage a greater sense of 
warm-heartedness, since women 
are more attuned to others’ pain, 
they need to take a more active 
role. He wondered if more of the 
world’s nearly 200 nations were 
led by women, the world might 
be a more peaceful place. Smiling 

His Holiness the Dalai Lama and United States Institute of Peace Presi-
dent Nancy Lindborg observing a moment of silent prayer in view of 
the tragedy on Orlando at the start of the discussion in Washington DC, 
USA on June 13, 2016. Photo/USIP
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at the two delegates, he remarked:
“Thank you for coming to 

our meeting. I learned a good 
deal from you.”

His advice to young leaders 
to fend off discouragement was 
to meet with other people, to 
make a point of recognizing them 
as fellow human beings, and to 
make friends with them. 

As His Holiness was leaving 
the building, Oren Dorell of 
USA Today asked him about the 
meeting he had just attended. His 
Holiness reiterated the importance 
of cultivating peace of mind. He 
cited it as the main reason that 
friends tell him that, although he 
is now nearly 81 years old, his 
face looks younger. He continued 
this theme in an interview after 
lunch with David Bronnstrom of 
Reuters, telling him that peace 
can only grow where people 
have inner peace. He stressed the 
importance of not isolating our 
Muslim brothers and sisters. He 

repeated once more with regard to 
the current refugee crisis that the 
key factor is to achieve a cease-
fi re and restore peace to the lands 
that people are fl eeing. 

Bronnstrom asked whether, 
in the context of what His 
Holiness had already said about 

Victoria Ibiwoye from Nigeria sharing her experiences during the dis-
cussion with His Holiness the Dalai Lama at the United States Institute 
of Peace in Washington DC, USA on June 13, 2016. Photo/USIP

female leadership, it would be 
good for the US to have a women 
President. He would only say that 
he was confi dent the American 
people would make the right 
choice. He ended by saying:

“I support President Obama’s 
recent initiative to reduce and 
eventually eliminate nuclear 
weapons and pray that it will 
come to fruition.”

At the American University 
in the afternoon, His Holiness 
was welcomed by Richard Gere, 
Chairman of the International 
Campaign for Tibet, House 
Democrat Leader Nancy Pelosi and 
Capital Area Tibetan Association 
President Jigme Gorap. In her 
introduction Mrs Pelosi spoke 
of her recent delegation to Tibet 
where local authorities boasted 
of gilding the roof of the temple 
as evidence of their respect for 
religious freedom, while what 
is studied in the monasteries is 
subject to restrictions. She said 

House Democratic Leader Nancy Pelosi looks on as actor Richard Gere 
introduces His Holiness the Dalai Lama at the start of the talk on at the 
American University in Washington DC, USA on June 13, 2016. Photo/
Jeremy Russell/OHHDL
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there is no better way to honour 
His Holiness than to be a friend 
of the Tibetan people. Richard 
Gere, for his part, described His 
Holiness as the greatest advocate 
of his people and an exemplary 
proponent of non-violence. 

“Dear brothers and sisters. 
I’m so happy to see you all here,” 
His Holiness began. “As human 
beings, we have a marvelous 
brain and we have to use it to fi nd 
joy in life and avoid suffering. 
That scientists are fi nding 
indications that basic human 
nature is compassionate, gives us 
real hope. It enables us to foster a 
sense of community and develop 
infi nite altruism. 

“We face a lot of problems, 
many of them of our own making, 
arising as they do from anger 
and self-centredness. But we can 
change. We can use our brains 
to learn to extend our concern 
to others, recognizing that as 
human beings we are physically, 

mentally and emotionally the 
same. We all have a seed of 
compassion in our basic nature. 
When someone asked me at 
Heathrow Airport yesterday the 
secret of my happiness, I replied 
that it’s a secret, but then told him 
it’s having peace of mind.

“Education can help us 
change our way of thinking. The 
generation of the 20th century to 
which I belong has created a lot 
of problems which those of you 
who belong to the 21st century 
have to solve. If we take a calm 
and compassionate approach I 
believe we can create a better, 
more peaceful world, but if we 
continue to quarrel, cheat and 
exploit each other, we’ll only see 
greater misery.”

Speaking in Tibetan he 
encouraged Tibetans not to think 
only of their livelihood but to 
remember they are ambassadors 
for Tibet. He counseled them 
to appreciate the value of their 

culture, to remember that Tibetan 
Buddhism is derived directly 
from the Nalanda tradition that 
hinges on the use of reasoning. 
He suggested that his own 
training in this tradition, with no 
modern education, had equipped 
him engage in meaningful 
discussions with scientists for 
more than thirty years. 

He suggested that 
understanding of the workings 
of the mind and regulation of 
emotions is something that 
Tibetans can contribute to the 
world. Analyzing whether anger 
is of any value or whether warm-
heartedness is more helpful is 
an example. He said that while 
anger may appear to bring 
energy to bear, it tends to be 
blind. He stressed once again the 
importance of education. 

He referred to his own 
devolution of political authority 
to an elected leadership and his 
retiring the institution of Dalai 
Lamas from future political 
activity in the context of the need 
to adapt to the modern world.

Coming down from the stage, 
His Holiness made his way right 
along the front row of an audience 
eager to make contact with him, 
shaking hands, exchanging a 
few words with old friends, and 
naming young children. Finally, 
he turned to wave goodbye and, 
as the audience chanted “Long 
live the Dalai Lama”, climbed 
into a car to return to his hotel.

A view of American University’s Bender Arena, venue for His Holi-
ness the Dalai Lama’s talk in Washington DC, USA on June 13, 2016. 
Photo/Sonam Zoksang
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Washington DC, Hoa Kỳ, 
ngày 13/6/2016 - Sau khi đến 
Washington từ Ấn Độ ngày 
hôm qua, và được biết sáng hôm 
nay, ngài đã ngủ được mười giờ 
đêm qua, buổi gặp gỡ đầu tiên 
của Đức Dalai Lama là tại Học 
Viện Hòa Bình Hoa Kỳ (viết tắt 
HVHBHK). Viện Trưởng Nancy 
Lindborg và Lãnh Tụ khối Dân 
Chủ Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy 
Pelosi đã đón tiếp và đưa ngài 
vào cuộc gặp gỡ đầu tiên trong 
buổi ăn sáng tại học viện. Giới 
thiệu ngài, Bà Pelosi đã nói:

“Mỗi chuyến viếng thăm của 
Ngài luôn là có lý do để đón mừng 
và "trong thảm kịch ở Orlando" 
hôm nay chúng ta lại cần nơi ngài 
hơn bao giờ hết.” Ngài đáp lại:

“Sự hòa bình thật sự phải đến 
từ sự an bình nội tâm. Không 
thể nào tìm thấy hòa bình nếu 
bên trong chúng ta mang đầy sự 
hoang mang, nghi ngờ và đố kỵ. 
HVHBHK cần phải phát động 
sự thay đổi từ nội tâm dựa trên 
sự thay đổi của ý thức chứ không 
phải lệ thuộc vào phước lành. Dù 
chúng ta có hạnh phúc hay buồn 
phiền cũng đều tùy thuộc trực tiếp 
nơi các hành động của chúng ta. 
Tôi tin rằng muốn đạt đến những 
gì mà chúng ta cần, đó chính là sự 
giáo dục. Giáo dục ngày nay chỉ 
tập trung vào những mục tiêu vật 
chất thì cần phải quan tâm nhiều 

hơn về giá trị nội tâm. Nếu điều 
này mà có thể làm được, thì chúng 
ta mới có thể tạo nên một thế giới 
hòa bình vào giữa thế kỷ này.

Khi Nancy Lindborg nhắc 
đến chuyến viếng thăm vừa qua 
của những người lãnh đạo trẻ, 
từ các quốc gia nằm trong vòng 
tranh chấp, do Học Viện hướng 
dẫn để gặp Đức Dalai Lama tại 
Dharamsala, ngài đã nhận xét 
rằng đây là những người trẻ thật 
sự có quyết tâm và quả cảm, mà 
ngài nhận đây là dấu hiệu thật sự 
của niềm hy vọng cho sự thay 
đổi. Trong câu trả lời của ngài 
nói về một dự thảo chương trình 
được phát triển để kết hợp các giá 
trị của con người vào nền giáo 
dục hiện đại thì cũng đòi hỏi việc 

đào tạo giáo viên. Được hỏi làm 
sao giúp đỡ những làn sóng tỵ 
nạn gần đây, ngài trả lời:

 “Tôi ngưỡng mộ những quốc 
gia đã ra tay giúp đỡ họ, nhưng 
đơn giản chỉ cung cấp nơi ăn chốn 
ở vẫn không đủ. Giải pháp lâu dài 
là phải tái lập nền hòa bình nơi 
mà họ đã bỏ trốn. Trong khi đó 
những người trẻ của đất nước ấy 
phải có được sự giáo dục và huấn 
luyện để trang bị cho họ có thể 
giúp tái thiết đất nước họ.

“Đời sống khó khăn, nhưng 
đối phó với nó một cách dễ dàng 
hơn nếu bạn có được sự bình an 
trong tâm thức. Cách để thực 
hiện được điều này là khuyến 
khích một sự tiếp cận tòan diện 
hơn trong việc nuôi dưỡng một 

Đức Dalai Lama nói chuyện tại
Học Viện Hòa Bình Hoa Kỳ và Đại Học Mỹ Quốc

Đào Nguyên Minh dịch

Đức Dalai Lama nói chuyện trong bữa ăn sáng tại Học Viện Hòa Bình 
Hoa Kỳ ở Washington DC, ngày 13/6/2016. Hình/USIP



46 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2016  

tấm lòng từ ái ấm cúng dựa trên 
những sáng kiến khoa học, kinh 
nghiệm phổ thông và khoa học 
thường thức.”

Nancy Lindborg kết thúc cuộc 
hội họp qua lời cảm tạ đến Kalden 
T Lodoe, vị đại diện Kaydor 
Aukatsang Tây Tạng và Phó Chủ 
Tịch USIP George Moore đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho chuyến 
viếng thăm Dharamsala vừa qua.

Chuyển qua cuộc hội thảo 
trước một số đông thính giả hơn 
tại Thính Đường Frank Carlucci, 
Ngài đã bắt đầu buổi tiếp xúc bằng 
sự mặc niệm hướng đến thảm 
cảnh ở Orlando. Tự giới thiệu 
mình là Hội Trưởng USIP, Nancy 
Lindborg nói rằng, “Hòa bình là 
khả tính, thực dụng và cần thiết 
cho an ninh thế giới”. Nhắc lại là 
học viện đã hướng dẫn 28 người 
lãnh đạo trẻ đến Dharamsala, bà 
mời tất cả các người hiện diện 
xem một đoạn phim ngắn tóm 
tắt những gì đã diễn ra. Bà nói, 
“Chúng ta cùng chia xẻ viễn 

kiền của thế kỷ 21 như là một kỷ 
nguyên của hòa bình”.

“Chúng ta đều cùng có những 
vấn đề về sợ hãi và sân hận”, 
Ngài nói trong diễn văn của 
mình, “nhưng chịu đựng được sự 
khó khăn một cách dễ dàng hơn 
nếu bạn có sức mạnh tinh thần. 
Trong trường hợp của tôi, tôi đã 
mất sự tự do vào năm 16 tuổi và 
sau đó mất nước khi tôi 24 tuổi. 
Tôi phải đối diện với hàng loạt 
các khó khăn sau đó, nhưng tinh 
thần của tôi vẫn cứ an nhiên.

“Tất cả 7 tỷ người đang sống 
hiện nay đều có tinh thần, thể 
chất và cảm xúc giống nhau. Tất 
cả chúng ta đều có cùng khả năng 
đạt đến sự an bình tâm thức. Một 
số người lầm lẫn cho rằng gieo 
trồng hạt giống từ bi tất cả chỉ là 
sự lợi ích cho tha nhân, xét kỹ ra 
lợi ích trước tiên là cho chúng ta. 
Từ bi mang đến sự an bình cho 
chúng ta. Nó lôi cuốn thêm bạn 
bè. Tình bạn đặt trên căn bản 
của sự tin tưởng và sự tin tưởng 

phát triển khi mà chúng ta cho 
thấy mình có sự quan tâm đến 
kẻ khác. Tôi thật sự ngưỡng mộ 
những bạn trẻ này đã đến gặp tôi, 
không phải chỉ vì lợi ích cho họ, 
mà bởi vì trong hành động của họ 
có mang theo đất nước của họ”.

Nhà văn Michael Gerson mô 
tả cuộc hội thảo của giới trẻ ở 
Dharamsala qua điều mà Robert 
Kennedy đã nói ở Cape Town 50 
năm về trước, “Mỗi lần một người 
đứng lên cho một lý tưởng, hay 
hành động nào đó để cải thiện cho 
nhiều người khác, hay phản đối sự 
bất công, người ấy gửi ra một gợn 
sóng hy vọng nhỏ nhoi…”

Soukaina Hamia, một lãnh 
đạo trẻ từ Trung Tâm Văn Hóa 
Sidi Moumen, một khu ổ chuột 
lớn ở Casablanca, Ma-rốc, nói 
rằng, cô ta đã học cách làm thế 
nào để được thành thật hơn; từ đó 
cô không phải sợ mà trở nên cởi 
mở hơn. “Chúng ta tất cả đều ở 
trong một đại gia đình nhân loại,” 
cô nói. “Chúng ta là sự hòa bình 
và thương yêu. Kiến thức chỉ trở 
nên thực tiễn khi nào nó được 
chia xẻ. Chúng ta phải gầy dựng 
một thế hệ để cống hiến cho sự 
hòa bình trong mỗi ngày, thêm 
nữa và thêm nữa”.

Victoria Ibiwoye đến từ 
Nigeria, cô làm việc với một 
nhóm người giúp những đứa trẻ 
yếu kém, nói rằng, “Chúng ta 
có sự chọn lựa để thực hiện hòa 
bình. Tại trung tâm của cộng 
đồng, chúng ta có cơ hội để xây 
dựng hòa bình. Chúng ta muốn 
thay đổi lịch sử”.

Trong số những câu hỏi từ 
thính giả, họ xin ngài cho lời 
khuyên về những cô gái và những 
phụ nữ ở trong những hoàn cảnh bị 

Đức Dalai Lama và Viện Trưởng Học Viện Hòa Bình Hoa Kỳ Nancy 
Lindborg trong giây phút mặc niệm hướng về thảm cảnh ở Orlando 
trướcc khi bắt đầu sự thảo luận ở Washington DC, vào ngày 13/6/2016. 
Hình/USIP
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bạo hành. Ngài giải thích, những 
nhóm người thời xa xưa có lẽ  
không có người lãnh đạo, nhưng 
khi người ta biết canh tác và biết 
cảm giác về sự sở hữu thì mới 
cần đến người lãnh đạo. Vào thời 
điểm đó, tiêu chuẩn con người là 
thể lực vật chất, vì thế nên người 
đàn ông chiếm ưu thế. Tuy nhiên, 
giáo dục đã mang lại sự bình đẳng 
hơn giữa người đàn ông và người 
đàn bà. Ngài cho rằng, vào thời 
điểm khi mà chúng ta cần đến sự 
khích lệ để có cảm giác thân mật 
ấm cúng hơn, thì người phụ nữ dễ 
hòa nhập hơn với nỗi khổ đau của 
người khác, nên họ cảm thấy cần 
nhận lãnh trách nhiệm một cách 
tích cực hơn. Ngài tự hỏi nếu đa số 
trong số gần 200 quốc gia trên thế 
giới được sự lãnh đạo bởi những 
người phụ nữ, thì thế giới có lẽ là 
nơi có nhiều hòa bình hơn. Cười 
cùng với hai phái đoàn, rồi ngài 
nhận xét:

 “Cảm ơn quý vị đã đến cuộc 
hội ngộ của chúng ta. Tôi đã học 
được nhiều từ các bạn.”

 Lời khuyên của Ngài cho giới 
lãnh đạo trẻ là đừng có nản lòng 
mà hãy tiếp xúc nhiều với người 
khác, để tạo quan điểm thấy họ 
cùng là con người đồng loại, hầu 
tạo tình thân hữu với họ.

Khi ngài sắp rời nơi họp, Oren 
Dorell của tờ USA Today đặt câu 

hỏi với ngài về cuộc gặp gỡ vừa 
rồi. Ngài nhắc lại sự quan trọng 
trong việc gieo trồng hạt giống an 
bình trong tâm thức. Ngài nêu ra 
đó là lý do mà tại sao có người nói 
với ngài rằng, dù ngài bây giờ đã 
81 tuổi, là sắc diện của ngài thấy 
hãy còn trẻ. Ngài tiếp tục đề tài 
này trong cuộc tiếp xúc sau bữa 
ăn trưa với David Bronnstrom của 
hãng thông tấn Reuteurs, nói với 
ông ta rằng, hòa bình chỉ có thể 
lớn mạnh ở những con người có sự 
an bình nội tâm. Ngài nhấn mạnh 
đến tầm quan trọng là không nên 
cô lập những anh chị em Hồi Giáo 
của chúng ta. Ngài lập lại một 
lần nữa sự liên quan với sự khủng 
hoảng tỵ nạn hiện nay là yếu tố 
quan trọng để đạt đến sự ngừng 
bắn và vãn hồi hòa bình cho vùng 
đất mà người ta bỏ đi lánh nạn.

Bronnstrom hỏi, trong bối 
cảnh của những gì mà ngài đã nói 
về sự lãnh đạo của phái nữ, điều 
đó sẽ tốt cho Hoa Kỳ để có một vị 

Cô Victoria Ibiwoye đến từ Nigeria chia sẻ kinh nghiệm của cô trong 
buổi thảo luận với Đức Dalai Lama tại Học Viện Hòa Bình Hoa Kỳ ở 
Washington DC vào ngày 13/6/2016

Lãnh Tụ khối Dân Chủ Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi hướng về phía 
tài tử điện ảnh Richard Gere giới thiệu Đức Dalai Lama bắt đầu cuộc 
nói chuyện tại American University ở Washington DC, vào ngày 
13/6/2016. Hình Jeremy Russell/OHHDL
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nữ Tổng thống. Ngài chỉ nói rằng 
ngài tin tưởng là người dân Hoa 
Kỳ sẽ có sự lựa chọn đúng đắn. 
Ngài kết thúc bằng câu nói:

“Tôi ủng hộ sáng kiến gần 
đây của Tổng Thống Obama làm 
giảm thiểu và ngay cả tiến tới 
việc loại bỏ vũ khí hạt nhân và 
cầu nguyện rằng điều đó sẽ trở 
thành hiện thực.”

Vào buổi chiều, tại Viện Đại 
Học American, Ngài đã được sự 
đón tiếp của Richard Gere - Chủ 
Tịch Chiến Dịch Quốc Tế dành 
cho Tây Tạng, Nancy Pelosi - 
Lãnh Tụ Khối Dân Chủ Hạ Viện 
và Jigme Gorap - Chủ Tịch Hiệp 
Hội Khu Vực Thủ Phủ Tây Tạng. 
Trong phần giới thiệu, bà Pelosi 
nói về phái đoàn của bà gần 
đây khi đến Tây Tạng, nơi mà 
chính quyền địa phương tự hào 
về những mái nhà của các ngôi 
chùa là bằng chứng sự tôn trọng 
của họ đối với tự do tôn giáo, 
trong khi đó những gì được tu 

học trong các tu viện có lẽ đều 
bị hạn chế. Bà cho biết không có 
cách nào tốt hơn là tôn vinh Đức 
Ngài làm người bạn của nhân 
dân Tây Tạng. Về phần mình, 
Richard Gere, đã diễn tả Đức 
Ngài là người bênh vực mạnh mẽ 
nhất cho người dân của ngài và là 
người giữ gìn gương mẫu của sự 
bất bạo động.

 “Anh em thân mến. Tôi rất 
vui khi thấy tất cả các bạn tại 
nơi đây,” Ngài bắt đầu. “Là con 
người, chúng ta có bộ não tuyệt 
vời và chúng ta phải sử dụng nó 
để tìm thấy niềm vui trong cuộc 
sống và xa lánh khổ đau. Đó là lý 
do mà các nhà khoa học đang tìm 
ra dấu hiệu cho thấy tính chất cơ 
bản của con người là từ bi, mang 
đến cho chúng ta niềm hy vọng 
thực sự. Nó cho phép chúng ta 
nuôi dưỡng ý thức cộng đồng và 
phát triển lòng vị tha vô hạn.

 “Chúng ta phải đối diện với 
nhiều vấn đề, phần nhiều là do 

chính chúng ta tạo ra, chúng phát 
sinh ra từ sự giận dữ và lòng ích 
kỷ. Nhưng chúng ta có thể thay 
đổi được. Chúng ta có thể dùng 
đầu óc của chúng ta để làm thế 
nào mở rộng sự quan tâm của 
mình đến người khác, nhận biết 
rằng, là con người, chúng ta đều 
có thể chất, tâm thần và cảm xúc 
giống nhau. Chúng ta đều có hạt 
giống từ bi trong bản chất căn bản 
của chúng ta. Khi có người hỏi 
tôi tại phi trường Heathrow ngày 
hôm qua về bí quyết về sự hạnh 
phúc trong tôi, tôi trả lời rằng đó 
là điều bí mật, nhưng sau đó tôi 
nói với người ấy đó chính là niềm 
an bình của nội tâm.

 “Giáo dục có thể giúp cho 
chúng ta thay đổi cách mà chúng 
ta suy nghĩ. Thế hệ của thế kỷ 20, 
mà tôi cũng ở trong đó, đã tạo ra 
rất nhiều vấn đề mà những người 
như các bạn của thế kỷ 21 ngày 
nay phải tìm cách giải quyết. Nếu 
chúng ta có một cách tiếp cận sự 
việc một cách điềm tĩnh và từ bi, 
tôi tin rằng chúng ta mới có thể 
tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, 
hòa bình hơn, nhưng nếu chúng 
ta cứ tiếp tục cãi nhau, lừa gạt 
và khai thác lẫn nhau, thì chúng 
ta chỉ sẽ thấy sự đau khổ to lớn 
hơn”.

Phát biểu bằng tiếng Tây 
Tạng, ngài khuyến khích người 
Tây Tạng không nên chỉ lo về 
sinh kế của họ, mà phải nhớ 
rằng họ là những đại sứ cho Tây 
Tạng. Ngài khuyên họ trân trọng 
giá trị nền văn hóa của mình, để 
nhớ rằng Phật Giáo Tây Tạng đã 
có nguồn gốc trực tiếp từ truyền 
thống Nalanda xoay quanh việc 

Quang cảnh tại Sân Banh Bender của American University, hướng về 
buổi nói chuyện của Đức Dalai Lama ở Washington DC, vào ngày 
13/6/2016. Hình/Sonam Zoksang



49ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2016

sử dụng luận lý. Ngài nêu lên 
sự đào tạo của chính ngài trong 
truyền thống này, mà không có 
sự giáo dục hiện đại, đã trang bị 
cho ngài đầy đủ để tham dự vào 
các cuộc thảo luận có ý nghĩa với 
các nhà khoa học trong hơn ba 
mươi năm qua.

Ngài cho rằng sự hiểu biết về 
các hoạt động của tâm thức và 
các nguyên tắc của cảm xúc là 
một cái gì đó mà người Tây Tạng 
có thể đóng góp cho thế giới. 
Phân tích xem là sự tức giận là 
có giá trị hay tấm lòng từ tâm là 
có sự hữu ích hơn, đây là một ví 
dụ điển hình. Ngài nói rằng trong 
khi tức giận thì có thể mang lại 
năng lượng để gánh chịu, nhưng 
nó có xu hướng bị mù lòa. Ngài 
còn nhấn mạnh thêm lần nữa về 
tầm quan trọng của sự giáo dục.

Ngài gọi sự chuyển giao 
quyền lực của riêng mình về 
quyền chính trị cho một vị lãnh 
đạo được bầu lên và ngài về hưu 
trong tổ chức của Đức Đạt Lai 
Lạt Ma khỏi các hoạt động chính 
trị trong tương lai trong một bối 
cảnh có nhu cầu để thích ứng với 
thế giới hiện đại.

Bước xuống từ sân khấu, theo 
cung cách của mình, ngài đến 
hàng ghế đầu với khán thính giả 
háo hức để gặp ngài, bắt tay, trao 
đổi vài lời với những người bạn 
cũ, và đặt tên cho những người 
non trẻ. Cuối cùng, ngài quay lại 
vẫy tay chào và, trong khi khán 
giả hô vang “Vạn tuế Đức Dalai 
Lama”, ngài bước lên xe để trở về 
khách sạn của mình. 

Nén Hương Nghi Ngút

Thưa mẹ con đang đứng tại đây
Trời cao đất rộng gió mây bay
Lâng lâng ẩn hiện cảnh muôn màu
Lấp lánh đôi mi lệ nhỏ say

Cảnh đó người đâu dạ thảm sầu
Tìm về ảo mộng giấc mơ hương
Hình dung bóng dáng bên thềm đợi
Ấp mặt vào lòng cảm mến thương

Nghĩa mẹ công cha đạo nghĩa thành
Ân trên sâu nặng con xin thưa
Nén hương nghi ngút kính dâng mẹ
Khói quyện mây bay lúc giữa trưa

Khấn nguyện lòng thành Phật chứng minh
Mẹ con thiện đức tâm thanh tịnh
Mong về cõi Phật tu hành ngay
Rũ sạch nợ trần chân thành định.

Ánh Đạo Vàng

Hữu duyên mới có cảnh nầy
Dụng công tu tập tỏ bày kính dâng
Khai ngộ với ánh đạo vàng
Tỉnh cơn mê loạn muôn ngàn ánh sao
Tự tâm chuyển biến lối vào
An vui thanh tịnh ngọt ngào sắc hương.
Đường về với Phật hiền lương
Có tu mới chứng chẳng vương vấn gì.

Minh Tâm - Hoàng Vinh
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Sau đây là bản dịch bản tin 
“Dalai Lama’s Translator 
On Why Compassion Is In 
Everyone’s Best Interest” 

(Người Thông Dịch của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma Nói về Từ Bi Đã Nằm 
Sẵn Trong Lợi Ích Tốt Nhất của 
Mọi Người) trên thông tấn ABC 
News Radio ngày 7-7-2016.

(NEW YORK) - Thupten 
Jinpa là một cựu tăng sĩ, hoàn 
tục để lập gia đình, trở thành một 
tác giả, và trong 30 năm qua, là 
người thông dịch chính về tiếng 
Anh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Là một học giả Phật giáo, 

NGƯỜI THÔNG DỊCH 
CỦA NGÀI ĐẠT LAI LẠT MA

Nguyên Giác - Phan Tấn Hải

Jinpa đã mở ra một khóa dạy ở 
đại học y khoa Stanford Medical 
School có tên là Compassion 
Cultivation Training (Hướng 
Dẫn Huân Tập Từ Bi), dạy người 
học một chuỗi kỹ thuật thiền tập 
được soạn ra để giúp vun đắp 
lòng từ bi. Cuốn sách của ông có 
nhan đề “A Fearless Heart: How 
the Courage to be Compassionate 
Can Transform Our Lives” (Tâm 
Không Khiếp Sợ: Cách Để Hùng 
Tâm Trở Thành Từ Tâm Có 
Thể Chuyển Hóa Cuộc Đời của 
Chúng Ta) để dùng như một cẩm 
nang, sử dụng nghiên cứu khoa 

học và các truyền thống Phật giáo 
để giải thích về cách thực tập từ 
bi có thể cải thiện phẩm chất đời 
sống của chúng ta.

Jinpa nói với phóng viên Dan 
Harris của đài ABC News trong 
một cuộc phỏng vấn cho băng ghi 
âm tựa đề “10% Happier” (Hạnh 
Phúc Thêm 10%) (1) rằng: “Lợi 
ích đầu tiên của từ bi là cho chính 
bạn. Nó chính là lợi ích riêng 
chính bạn.”

“Từ bi là phản ứng tự nhiên 
bạn kinh nghiệm thấy, khi đối 
diện với người khác đang đau 
khổ, là nơi bạn có thể nối kết với 
kinh nghiệm của người đó và ước 
muốn làm điều gì khi gặp như 
thế. Nếu bạn có thể luyện tâm để 
bạn có thể đáp ứng đủ để thương 
cảm, và rồi tới lòng từ bi, rồi sự 
tập trung của bạn sẽ hướng về tìm 
một giải pháp, chớ không phải để 
kẹt trong nỗi khổ đau.”

Jinpa ngồi nói chuyện với 
Harris về kinh nghiệm quá khứ, 
về việc ông làm với ngài Đạt Lai 
Lạt Ma, về tu tập và nghiên cứu 
về từ bi, và về quan hệ giữa từ bi 
và tranh đua. Jinpa lý luận rằng từ 
bi hướng về chính chúng ta, bất kể 
cảm xúc đó bề ngoài thế nào, là vì 
lợi ích cho chính chúng ta.

Jinpa nói, “Nếu bạn có thể 
đưa một chút từ bi vào trong đời 
của bạn, bạn có lợi ngay, bởi vì 
bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma (trái, có khăn che trên đầu cho đỡ nóng trong một 
trưa hè tháng 6-2016) và người thông dịch Thupten Jinpa trong một buổi 
gặp gỡ Phật tử  ở Chùa Điều Ngự, California. (Ảnh: PTH)
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Không có lý gì khi có ai đó rất 
là thành công, mà lại cùng lúc rất 
là sâu thẳm tội nghiệp. Rồi thì, 
thành công có nghĩa gì chớ?”

Jinpa đã làm việc với Đức 
Đạt Lai Lạt Ma trong hơn 3 thập 
niên. Ông nói giỡn rằng, ngay cả 
Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có lúc 
bực dọc.

Jinpa nói, “Dĩ nhiên, Ngài 
là một người. Đối với tôi, để nói 
một cách lương thiện, khi tôi thấy 
Ngài có lúc bực dọc và la rầy  
tôi, tôi thực sự cảm thấy tôn kính 
Ngài hơn, bởi vì Ngài không tìm 
cách che giấu. Ngài rất chân thực, 
Ngài rất mực chân thực. Những 
gì bạn thấy [nơi Ngài] là những 
gì bạn biết là đúng như thế. Dĩ 
nhiên, Ngài có năng lực nhuần 
nhuyễn luyện tâm rất là ấn tượng, 
nhưng nói cho cùng, Ngài cũng là 
một con  người.”

Thời thơ trẻ của Jinpa đầy 
hỗn loạn. Năm 1959, khi xảy 
ra Cuộc Nổi Dậy Tây Tạng để 
chống Trung Quốc, Jinpa chỉ mới 
một tuổi, gia đình của ông chạy 
thoát khỏi Tây Tạng và định cư ở 
Ấn Độ. Khi ông 9 tuổi, má chết, 
và cha ông xuất gia vào tu viện. 
Jinpa cũng trở thành nhà sư vào 
năm 11 tuổi, trong khi còn trong 
trường nội trú.

Jinpa nói, “Lý do vì sao tôi 
chọn trở thành  nhà sư, tôi nhớ 
rõ là có một nhóm nhà sư tới, 
ngụ vài tuần lễ trong trường của 
chúng tôi, và mỗi lớp được một 
nhà sư nói chuyện. Họ kể chuyện 
về Ấn Độ xa xưa và về Phật giáo, 
và cuộc đời Đức Phật thật tuyệt 
vời. Và dĩ nhiên, là một cậu bé 
mới 8, 9 tuổi, tôi chỉ muốn như 
các vị sư đó.”

Jinpa rời trường trong thập 
niên 1970s, khi một nhóm rất 
đông những người hippies tới 
Ấn Độ. Jinpa nói ông học tiếng 
Anh từ một cuộc gặp gỡ thường 
xuyên với “một người đặc biệt” 
từ phong trào hippie đó.

Năm 1985, Jinpa nói ông trở 
thành thông dịch viên tiếng Anh 
cho Đức Đạt Lai Lạt Ma vì “thuần 
túy cơ duyên.” Lúc đó,  Jinpa nói 
đang thăm các anh/em của ông ở 
Dharamsala, Ấn Độ, khi Đức Đạt 
Lai Lạt Ma đang thăm nơi này để 
thuyết giảng. Người thông dịch 
chính lúc đó của Đức Đạt Lai Lạt 
Ma không tới được trong ngày 
đầu tiên.

Jinpa kể, “Người ta đang kiếm 
ai đó để thế chỗ thông dịch. Thế 
rồi có ai đồn rằng có nhà sư trẻ 
này giỏi tiếng Anh, có thể nhà 
sư trẻ này giữ được vị trí thông 
dịch đó. Rồi cứ thế, tôi được kéo 
ra khỏi chỗ ngồi, đẩy lên trên để 
thông dịch cho Đức Đạt Lai Lạt 
Ma.”

Vài ngày sau, Jinpa được Đức 
Đạt Lai Lạt Ma mời làm người 
thông dịch cho Ngài toàn thời 
gian.

Jinpa nói, “Tôi ứa nước mắt. 
Quý vị biết đó, đối với một người 
Tây Tạng, với người ở tuổi đó, với 
chúng tôi, Đức Đạt Lai Lạt Ma 
là nhân vật rất cao tuyệt vời, là 
cội nguồn của ý nghĩa chúng tôi, 
là cội nguồn mục tiêu của chúng 
tôi, của sự hiện hữu của chúng tôi 
trong cộng đồng chúng tôi. Và dĩ 
nhiên, tối rất là xúc động.”

Rồi thì, Jinpa cũng rời tu viện, 
bởi vì ông muốn lập gia đình.

Jinpa nói, “Một trong những 
chuyện tôi đối phó khi là một nhà 

sư là ước muốn lập gia đình. Có 
lẽ vì tôi đã nhớ tới đời sống gia 
đình từ khi còn rất trẻ.”

Ông nói tiếp, “Tôi thực sự 
chưa bao giờ có một gia đình 
thực, kiểu là, trong trí nhớ nồng 
ấm. Do vậy tôi nghĩ là tôi muốn 
có gia đình, và ý nghĩ đó cứ mãi 
theo đuổi.”

Jinpa kết hôn và bây giờ, ông, 
vợ ông và hai người con ở tuổi vị 
thành niên đang sống ở Montreal. 
Bên cạnh làm việc cho Đức Đạt 
Lai Lạt Ma, Jinpa cũng giữ chức 
chủ tịch hội bất vụ lợi Mind and 
Life Institute, một tổ chức nghiên 
cứu khoa học về hiệu ứng của kỹ 
thuật chánh niệm trên não bộ.

Ông nói, “Bây giờ càng lúc 
càng thấy một số chỉ dấu rằng khi 
bạn càng từ bi, bạn càng có thể 
giúp người khác lợi ích như một 
phần của phương trình, bạn cảm 
thấy giảm căng thẳng hơn. Bằng 
cách mở lòng mình ra, để không 
gian cho người khác, thế là kiểu 
như là làm giảm độ dày đặc của 
nỗi lo lắng của chính chúng ta và 
cả nỗi khổ đau của chính chúng 
ta.”

Nguyên văn: http://kticradio.
com/abc_health/dalai-lamas-
translator-on-why-compassion-
is-in-everyones-best-interest-
abcid35729262/  

GHI CHÚ của dịch giả:
(1) “10% Happier” là sách in trên 
bản giấy, cũng có bản ghi âm pod-
cast, nổi tiếng như một hướng dẫn 
cụ thể và đơn giản về thiền chánh 
niệm. Sách “10% Happier: How I 
Tamed the Voice in My Head...” 
được giải thưởng Living Now Book 
Award for Inspirational Memoir 
Nightline trong năm 2014.
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Trong lịch ta, rằm tháng giêng là tiết Thượng 
Nguyên, rằm tháng bảy là tiết Trung Nguyên, 
rằm tháng mười là tiết Hạ Nguyên. Đối với 
Phật tử thì rằm tháng giêng là một ngày lễ 

quan trọng, vì thế mới có câu: Đi lễ quanh năm 
không bằng ngày rằm tháng giêng. Còn ngày rằm 
tháng bảy cũng là một ngày lễ quan trọng, đó là 
ngày lễ Vu-Lan. Rằm tháng mười không có lễ nào 
của đạo Phật nhưng lại là một ngày lễ lớn của dân 
Việt Nam ta, gọi là lễ cơm mới.

Vu-Lan do chữ Vu-Lan-Bồn nói ngắn. Chữ 
Phạn Ullambana phiên âm thật sát là ô-lam-bà-na, 
phiên âm gần đúng là vu-lan-bồn. Chữ ấy có nghĩa 
là cứu các vong linh ra khỏi nạn khổ.

Hôm nay, rằm tháng bảy, chúng ta tụng Kinh 
Vu-Lan, nhờ đó chúng ta biết nguồn gốc lễ Vu-Lan 
là do chuyện ngài Mục-Liên cứu mẹ. Ngài Mục-
Liên là một đại đệ tử của Đức Phật, là bậc thần 
thông đệ nhất. Ngài thấy mẹ bị đọa thành quỉ đói, 
khổ sở vô cùng, Ngài muốn cứu mẹ mà không nổi 
nên về cầu cứu Đức Phật. Đức Phật dạy phải nhờ 
sức chú nguyện của chư tăng, nhân ngày tán hạ tức 
là ngày rằm tháng bảy, thì mới đủ thần lực. Do đó, 
mẹ ngài được giải thoát. Phật dạy thêm: mỗi năm, 
đến ngày rằm tháng bảy, hãy kính thỉnh chư tăng 
lập đàn để cứu khổ cho tổ tiên cha mẹ bảy đời.

Nhờ tụng Kinh Báo Hiếu, chúng ta biết thêm 
rằng, rằm tháng bảy lại chính là ngày báo ân cha mẹ 
còn hiện tiền hay đã quá vãng. Trong Kinh Vu-Lan, 
chúng ta biết rằng: thỉnh được chư đại đức tăng ni 
là những vị 

Đều trì giới rất thanh rất tịnh,
Đạo đức dày, chánh định chân tâm,
thì 
Hiện tiền phụ mẫu của người 
Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn.
Tam đồ khổ luôn luôn ra khỏi,
Cảnh thanh nhàn cũng lại tự nhiên.
Như còn cha mẹ hiện tiền,

Nhờ ơn cũng được bách niên thọ thời,
Như cha mẹ bảy đời quá vãng,
Sẽ hóa sanh nơi sáng, thiên cung...

Trong Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức 
Phật dạy ngài A-Nan rằng ơn cha nghĩa mẹ rất sâu 
dày: một là mang thai nặng nề khó nhọc, hai là sanh 
nở hiểm nguy đau đớn, ba là nuôi dạy vất vả cực 
khổ, bốn là dành phần ngọt bùi cho con, năm là 
nhường cho con nằm chỗ khô ráo, sáu là chăm sóc 
lo cho con no ấm dù bản thân chịu thiếu thốn, bảy 
là không nề hà ô uế miễn là con được sạch sẽ, tám 
là luôn luôn lo lắng về mọi mặt cho con, chín là hy 
sinh hết để cho con sung sướng, mười là chăm chút 
lo cho cuộc đời của con được thanh nhàn. Vì thế, 
bổn phận làm con có làm bao nhiêu cũng không thể 
trả nổi ơn sâu nghĩa nặng của cha mẹ được.

Vậy, rằm tháng bảy là ngày để Phật tử tỏ lòng 
hiếu kính, biết ơn cha mẹ và tổ tiên. Tại sao chúng 
ta thấy lễ Vu-Lan mang thêm ý nghĩa nữa là cúng 
cô hồn? Một tài liệu cho biết rằng đó là do truyện 
ngài A-Nan, thị giả của Đức Phật, cung cấp đồ ăn 
cho các quỷ đói. Theo truyện ấy thì ngài A-Nan 
gặp một con quỷ đói tên là Diệm Khẩu (có nghĩa là 
miệng phun lửa) xấu xí, gày gò, cổ rất nhỏ. Nó bảo 
ngài rằng ngài sắp chết nhưng nếu ngài cho tất cả lũ 
quỷ đói ăn uống no nê thì ngài sẽ thọ mạng lâu dài 
và chính quỷ ấy được lên trời. Ngài A-Nan về trình 
với Đức Phật, Đức Phật ban cho ngài A-Nan một 
thần chú, nhờ đó mà tất cả quỷ đói được no đủ và 
chúa quỷ cầm cờ do Đức Phật ban cho để dẫn các 
cô hồn đã được xá tội, lên tịnh độ.

Trong bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh, đại 
văn hào Nguyễn Du đã đề cập đến việc dựng đàn 
giải thoát cho mười loại chúng sinh đau khổ:

1/ Vua chúa bị giết.
2/ Quí nữ liều thân.
3/ Tể thần thất thế.
4/ Đại tướng bại trận.
5/ Ham giàu chết đường.

LỄ VU LANLỄ VU LAN
Nguyễn Văn Phú
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6/ Ham danh chết quán.
7/ Buôn bán chết xa.
8/ Binh lính chết trận.
9/ Kỳ nữ cô đơn.
10/ Chết do nghèo nàn tai họa.

Kiếp phù sinh như bào, như ảnh,
Có câu rằng vạn cảnh giai không.
Ai ơi lấy Phật làm lòng,
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi...

Vào ngày này, các chùa còn tổ chức phóng sinh, 
tức là thả chim, thả cá cho chúng được tự do. Lại 
còn tổ chức thí thực cho bà con nghèo ăn một bữa 
no nê. Xưa kia, nước ta có tục thả thuyền giấy trên 
sông vào đêm rằm tháng bảy, thuyền cắm cờ, trên 
đó lại có các hình nhân, với ý nghĩa là những tướng 
và quân giương cờ của Phật, dẫn các cô hồn vượt 
qua bể khổ.

Phần cuối bài cúng cô hồn có mấy câu sau đây:

Cháo cơm dù có ít nhiều,
Ăn uống đều cùng thong thả.
Tụng chân ngôn, ít biến nên nhiều,
Niệm bí chú, không mà có cả.
Chẳng được cậy lớn mà tranh bé,
Nữa lại còn mắc chữ tham sân.
Đã quy y cải dữ làm lành, 
Thì xá ở cho lòng hỷ xả.
Trước đã răn giải thoát một lời,
Sau lại bảo Tâm Kinh Bát Nhã.
Tìm về đất Phật nghỉ ngơi,
Vâng hộ mọi người hỉ hả.
Phúc đẳng hà sa,
Khương lưu ròng rã. Cẩn cáo.

Nhớ lại khi còn ở trong nước, đồng bào chúng ta 
cúng tháng bảy rất lớn, không bắt buộc làm lễ đúng 
vào ngày rằm mà bất kỳ ngày nào trong tháng bảy, 
các tư gia và nhất là các xưởng máy, tiệm buôn, nhà 
hàng ... không khi nào thiếu. Đối với các vị xuất 
gia thì mỗi năm khai hạ vào rằm tháng tư và tán hạ 
vào rằm tháng bảy. Mỗi khi xong một khóa hạ thì 
các ngài thêm một tuổi đạo, vì thế ngày rằm tháng 
bảy đối với các ngài là một ngày vui, gọi là hoan hỷ 
nhật. Chính vào ngày này, khi còn đang hội đông 

đủ tại đạo tràng, các ngài tuân theo lời Phật dạy, 
hợp lời chú nguyện để làm lễ Vu-Lan vì lợi ích của 
tất cả, người đã khuất và người còn hiện tiền.

Hôm nay, Phật tử chúng ta lên chùa lễ Phật, cầu 
nguyện cho cửu huyền thất tổ [Cửu huyền: đời mình 
+ bốn đời trước mình + bốn đời sau mình. Thất tổ: 
kể từ ông nội của mình lên sáu đời nữa], cầu an 
cho phụ mẫu hiện tiền, ... chúng ta có thể học được 
những điều gì?

Thứ nhất là chúng ta, và đặc biệt là các bạn 
trẻ, nên thực hành những bổn phận làm con và làm 
cháu của mình mỗi ngày mỗi chu đáo hơn; các bạn 
trẻ nên biết rằng không thiếu gì người lớn tuổi cho 
đến giờ phút này vẫn tha thiết nhớ cha nhớ mẹ, và 
thường ân hận rằng lúc cha mẹ còn sống, mình chưa 
hầu hạ chăm nom đến nơi đến chốn.

Thứ nhì là luôn luôn nghĩ rằng chúng ta và toàn 
thể chúng sinh liên hệ chằng chịt với nhau, tất cả là 
một, một là tất cả, cho nên thực hành từ bi hỷ xả đối 
với chúng sinh cũng là thực hành từ bi hỷ xả đối với 
chính chúng ta. Nếu khung cảnh cõi ta bà này mà 
tốt hơn, đẹp hơn, thì tất cả đều cùng hưởng.

Thứ ba là nên suy ngẫm về địa ngục. Nghe thì 
xa xôi quá, huyền bí quá nhưng sự thật thì hàng 
ngày chúng ta thấy bao nhiêu là cảnh địa ngục trên 
trái đất này, hoặc cảnh địa ngục xung quanh chúng 
ta, và có khi cảnh địa ngục ở ngay bên cạnh chúng 
ta nữa. Cái thứ địa ngục trần gian ấy không do ai 
bày ra cả mà lại do con người tạo ra, cũng có thể 
do chính chúng ta tạo ra không chừng! Suy xét cho 
cùng, mọi cảnh địa ngục ấy bắt nguồn từ cái tâm ác, 
từ tham sân si mà ra. Đạo Phật có mặt nơi đây để 
giúp chúng ta chiến thắng ba độc ấy, xóa cảnh địa 
ngục trần gian, tiến lên tự giải thoát ra khỏi mọi khổ 
đau. Chẳng khác gì bà Thanh Đề nhờ Phật pháp, 
tâm đã chuyển hóa mà thoát ra khỏi ác đạo. Đó là 
ý nghĩa sâu xa nhất mà Phật tử chúng ta có thể học 
và hành.

Nhân ngày hoan hỷ hôm nay, toàn thể Phật 
tử kính mừng Hòa Thượng, chư Đại đức Tăng, Ni 
thêm một tuổi hạ và kính chúc quý ngài Phật đạo 
sớm viên thành. Kính chúc quý vị và quý đạo hữu 
tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững vàng, thân tâm 
thường an lạc.
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BÙI GIÁNG

Thi sĩ Bùi Giáng

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

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

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

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

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

Bờ trùng ngộ một phen này phen nữa 
Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng 
Hồn hoa cỏ Phượng Thành Hy Lạp úa 
Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không

Người hải ngoại
Mép bờ trái rụng ngổn ngang 
Ngàn thương nhớ phủ con đàng đi qua 
Trời Tây phương tuyết phai nhoà 
Tấm thu bỏ lạnh bên tà áo bay 
Lỡ lầm ly biệt là sai 
Có bao giờ hẹn ngày mai em về 
Mộng chiều bủa tóc vàng hoe 
Vào trong nắng rộng tìm nghe chân người 
Lặng nhìn bóng nhạt bay nhanh 
Cành sung cũ kỹ bên thành lũy xiêu 
Con chim từ bỏ nắng chiều 
Người đi xiêm mỏng xuôi triều nước xanh 
Mai kia cỏ héo đầu ghềnh 
Ngó sang trời lạ thấy mình mất thu 
Gục đầu xô giấc miên du 
Vào hoang vắng khép ngục tù yêu thương  
Với vòng tay tuổi uyên ương 
Với ghi sầu khổ lên đường phụng khâm 
Cành Nam rũ phượng sai nhầm 
Đoạn đường ai dựng bên tầm xuân phơi 
Ngõ về xứ cũ mù khơi 
Nghìn năm gương bóng nước trôi mơ màng.
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Thậ p loạ i: Tứ  Thá nh lụ c 
đạ o. Tất cả chúng sinh 
muôn loài đều từ nghiệp 
mà sinh ra, nghiệp ấy do 

tâm tạo, chuyển nghiệp cũng từ 
tâm mà chuyển. Do vậy ý nghĩa 
cầ u siêu độ, cứu giúp người chế t 
cõ i âm thoát khỏi khổ đau có hiệu 
quả hay không là do năng lự c tâm 
lượng con người quyết định. Giải 
thoát khổ đau địa ngục thì cần có 
tâm hướng về đạo đức an lạ c giải 
thoát. Như tâm tu tập giới, định 
và tuệ; tâm tu lục độ v.v... Bản 
chất  tâm giác ngộ là  từ bi và trí 
tuệ. Từ góc độ tu tâm mà khởi 
các hạnh lành trong pháp cầ u siêu 
mới có hiệu quả. 

Khi chưa tin hiểu giáo lý 
đạ o Phật sẽ sinh ra nhiều tín 
ngưỡng sai lầm đối với thế giới 
vô hình. Từ nhận thức không rõ 
ràng đó nên không biết làm sao 
để thể hiện tình thương và lòng 
bá o ân đề n ơn đúng nghĩa đối 
với người đã qua đời. Cần nhận 
thức rằng, bên cạnh thực hành 
nghi lễ siêu độ hương linh còn có 
nhiều phương pháp tu học khác 
thù thắng để  hồi hướng cứu độ 
những sinh linh thoát khỏi cảnh 
giới khổ đau. Phật Giáo chỉ rõ tâm 
phiền não tham sân si là nguyên 
nhân chính đưa đến sự đọa lạc 
triền miên trong địa ngục và các 
cảnh giới khổ đau. Cho nên cần 
biết ý  nghĩa siêu độ có hiệu quả 
là từ tâm, vì tâm là chủ thể của 
mọi hiện tượng, bao gồm cả hiện 

tượng sống chết, luân hồi và giải 
thoát. Chánh kiến trong việc cầu 
siêu là đem tâm thanh tịnh, tâm 
thành kính, tâm từ bi là năng lực 
cứu khổ thể hiện các Phật sự. 

Cầu siêu, cầu là thể hiện ý 
nghĩa mong cầu, siêu tức là vượt 
qua, hay còn gọi là siêu thoát. 
Nghĩa trọn vẹn là dùng phương 
thức nào đó để giúp cho hương 
linh thoát khỏi các cảnh giới khổ 
đau trong địa ngục, ngạ  quỷ , sú c 
sanh. Đó là quan niệm thông 
thường phổ cập khá rộng rãi trong 
thế gian. Cầu cho vong linh siêu 
thoát về đâu còn phụ thuộc vào 
tín ngưỡng và mục đích của người 
cầu nguyện. Do vậy, nhận thức về 
ý nghĩa sống chết là giúp chúng ta 
có chánh kiến trong tu học và hiểu 
thêm về quan niệm cầu siêu cho 
người đã qua đời. Thế gian thường 
có quan niệm rằng: “Âm dương 
đồng nhất lý”. Nhưng lý ở đây là 
nguyên lý nhân quả, tất quả chúng 
sinh là hậu quả của nghiệp đã tạo 
ra. Cho nên cõi nào còn có sanh, 
già, bệnh, chết thì còn có khổ 
đau. Cõi âm hay cõi dương cũng 
thế. Nhưng cần phải hiểu rộng ra, 
người sau khi chết có nhiều cảnh 
giới khác nhau. Theo giáo lý nhà 
Phật thì thế giới con người chỉ là 
một trong mười pháp giới (Pháp 
giới: Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, 
Thanh Văn, Trời, Người, A Tu La, 
Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh) 
đang hiện hữu. Các thế giới  tương 
dung nhiếp lẫn nhau. Chúng sinh 

trong ba cõi chỉ là từ do một tâm 
này mà tồn tại “Ba cõi chỉ là nhất 
tâm”. (Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
thập địa, HT Trí Tịnh dịch.)

Chính vì lẽ đó mà cõi âm và 
cõi dương liên hệ với nhau chặt 
chẻ qua sự chi phối nghiệp lực 
và nhân quả. Tâm thức và nhân 
duyên là mối liên hệ con người và 
thế giới xung quanh.

Do vậy, từ nghiệp lực làm 
nhân duyên cho người đã khuất 
lưu luyến đến người thân, đến 
gia đình, dòng tộc, quốc gia và 
xã hội và cả nhân loại nói chung. 
Cho nên trách nhiệm cầu siêu và 
báo ân đối với người đã khuất là 
chung của tất cả bà  con trong xã 
hội. Đức Phật dạy: Qua ý nghĩa 
đó mà Phật Giáo liên quan điểm 
báo ân cha mẹ, ân Tam Bảo, ân 
quốc gia xã hội và ân cả pháp 
giới chúng sanh.

Chúng ta vẫn quan hệ trong 
thế giới hiện tượng. Sống và chết 
từ quan niệm của  nhân gian. Thực 
chất chết hay sống vẫn là hiện 
tượng đang chuyển biến. Chấm 
dứt thân thể vật lý này gọi là chết, 
tâm thức đang đi vào một thế giới 
mới. Khổ đau hay hạnh phúc thì 
do nghiệp quyết định, tất cả chúng 
sanh là sản phẩm của nghiệp: 
“Các loài hữu tình là chủ nhân 
của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. 
Nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, 
nghiệp phân chia các loài hữu 
tình; nghĩa là có liệt, có ưu”.

Ý  NGHĨ A CẦ U SIÊU CHẨ N TẾ 
THÍCH VIÊN THÀNH
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Vấn đề  nghi lễ siêu độ cũng 
mang lại sự lợi lạc cho vong linh 
và chúng cô hồn được đề cập đến 
trong kinh văn Đại thừa. Người 
phát tâm làm nghi thức cầu siêu 
phải có tâm thương xót vong linh, 
âm linh cô hồn nói chung và lòng 
thành kính với chư Phật và hiền 
thánh Tăng. Trong kinh dạy rằng, 
chư Phật và Bồ Tát thường ứng 
thân vào trong các loài chúng 
sanh mà cứu độ. Nghi thức chẩn 
tế hay cúng thí thực thường có 
thỉnh Phật và Bồ Tát chứng minh, 
sau đó thỉnh các hương linh, vong 
linh và cô hồn về thọ nhận vật 
chúng ta cúng là vậy. Chúng sanh 
do nghiệp lực sai biệt nên thọ 
dụng thức ăn cũng sai biệt. Hương 
hoa phẩm vật trần gian dành cho 
chúng quỷ thần thọ hưởng đó là 
điều kinh điển nhắc đến. Nhưng 
có những chúng sanh khác không 
ăn được những thức ăn đó,  nhưng 
nhờ Phật lực gia trì mà biến thành 
cam lồ khiến cho họ cũng no đủ. 
Phương pháp này dùng khoa Du 
Già (yoga) Phật Giáo Đại Thừa 
thực hiện. Có nghĩa dù biểu hiện 
dưới hình thức nghi lễ nào, hành 
giả phải có lòng thành thanh tịnh, 
tam nghiệp thân khẩu ý tương mật 
mới nhập vào cảnh giới nhất tâm. 
Tâm cảm được Phật lực mới có sự 
lợi ích cho việc siêu độ thân nhân 
quá vãng, cha mẹ nhiều đời nhiều 
kiếp.  Đó là điều chắc thật mà Đức 
Phật từng dạy trong kinh điển. 

Đức Phật dạy tôn giả A Nan: 
“Hãy phát tâm rộng lớn vì cha 
mẹ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, 
khắp vì muôn loại chúng sanh ở 
tinh tú thiên tào, âm ty địa phủ, 
Diêm ma quỷ giới, côn trùng nhỏ 

nhít máy động, tất cả hàm linh 
mà bày ra sự cúng dường vô giá 
quảng đại, mời đến phó hội, để 
nương oai quang của Phật, gột 
rửa ruộng thân, được lợi thù 
thắng, hưởng vui nhân thiên.” 
Qua đoạn kinh trên ta thấy, cúng 
thí thực âm linh cô hồn, gọi pháp 
vô giá quãng đại, nương oai đức 
của Phật mà chúng sanh đều lợi 
lạc, nhưng phải có cái tâm rộng 
lớn. Đó là tâm Bồ Đề cứu độ 
chúng sanh.  Khi có cái tâm ấy 
thì âm siêu và dương thái.  Nhưng 
đó cũng chỉ một trong những 
phương thức cúng thí và siêu độ.

Phát tâm tu học cũng là 
phương thức siêu độ vong linh có 
hiệu quả cao. Niệm Phật và tụng 
kinh cầu nguyện là đem tâm Phật 
để điều phục tâm mình. Đem tình 
thương của Phật để chia sẽ cho 
muôn loài. Chúng ta tin Phật, 
thờ Phật mà chạy trốn cảnh khổ 
đau xung quanh thì trái với bản 
nguyện của đạo Phật. Những 
người đã khuất hay người đang 
còn sống họ có duyên mới tiếp 
cận với chúng ta. Trong giáo lý 
Mật Tông và Tịnh Độ khuyên 
hành giả cần tu niệm Phật, trì 
chú, tụng kinh để hồi hướng siêu 
độ cho người âm được siêu thoát. 
Nhưng phẩm chất giúp đỡ vong 
nhân là lòng từ bi. Từ bi tam 
muội mới biến thức ăn thành cam 
lộ giúp chúng sanh cõi âm được 
siêu thoát. Cõi âm cũng như cõi 
dương, Chúng sanh đang đói về 
lòng bố thí mà bị đắm trong địa 
ngục đói khổ. Có kẻ đang đói về 
tình thương chìm sâu trong cảnh 
sân hận hành hạ và ăn nuốt lẫn 
nhau, có kẻ đang đói về trí tuệ 

nên sống trong địa ngục vô minh. 
Có kẻ thần thức vô định cần giáo 
lý thiền định giải thoát. Chúng ta 
phải hiểu như vậy để y pháp cúng 
dường bố thí với nhiều phương 
diện, như tài thí, pháp thí và vô 
úy thí v.v...

Đối với Phật tử tại gia ngoài 
vấn đề bố thí tiền tài, bố thí Pháp 
thông qua chia sẽ kinh nghiệm 
tu học cho đạo bạn, giáo dục con 
cháu và khích lệ thân nhân tộc 
họ quy y Tam Bảo. Bên cạnh đó 
phát  tâm ấn tống kinh sách Phật 
Giáo, ủng hộ Tam Bảo trường tồn 
là điều phước đức lớn để siêu độ 
thân nhân. Giả sử chúng ta không 
có tiền tài bố thí thì có thể chia 
sẽ cho người khác đang khổ đau 
bằng tình thương và sự hiểu biết 
cũng là công đức vô lượng. Đời 
người nhiều lo âu và sợ hãi, thành 
công và toại nguyện thì sợ mất đi, 
thất bại thì cũng sợ khổ đau hành 
hạ. Giúp cho người sống có trí tuệ 
sống có đạo lý là cách bố thí rất 
thiết thực. Người còn sống muốn 
giúp vong linh của người chết có 
hiệu quả là phải có tâm lực. 

Chúng ta sống có đạo đức 
để làm ngọn đèn soi đường cho 
người cõi âm đi ra khỏi bóng tối 
vô minh u ám. Địa ngục khổ đau 
do tâm tạo, giải thoát giác ngộ 
cũng do tâm. Cho nên sống có 
đạo đức là biểu hiện một phương 
thức siêu độ rất cao. Cổ đức có 
câu: “Nhất nhân thành đạo, 
cữu huyền sanh”. Tu học thành 
đạo mới cứu giúp thân tộc nhiều 
đời kiếp. Thành đạo do tâm mà 
thành, đem tâm mà tu tập thì 
nhiếp muôn đức lành. Tuy chưa 
thành Phật nhưng chúng ta sống 
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đúng chánh pháp, thì mọi hành 
động biểu hiện trong đời sống 
này đều là hành trang giải thoát 
sinh tử luân hồi.

Cầu siêu phải có tâm thành 
kính. Trước hết chúng ta phải có 
tình thương và lòng kính trọng 
người đã khuất mà thực hành 
pháp sự siêu độ. Đó là tiếng 
chuông giao cảm Phật lực gia 
trì tâm nguyện của mình. Tình 
thương ấy chúng ta tìm thấy được 
qua hình ảnh các thánh giả đã 
từng cứu độ vong nhân. Ai đã 
đọc kinh Vu Lan mới thấy giọt 
nước mắt của ngài Mục Kiền 
Liên rơi lệ  vì thương mẹ đến cầu 
Phật chỉ dạy pháp cứu độ. Giọt 
nước mắt của Quang Mục và 
Thánh Nữ Bà La Môn trong kinh 
Địa Tạng khóc vì thương mẹ mà 
Phát Tâm Bồ Đề, nguyện thành 
Phật độ chúng sanh. Những giọt 
nước mắt ấy là tình thương, là 
tâm từ bi, là  lò ng thà nh tí n. Khi 
có tâm ấy mà cúng dường Tam 
Bảo, cúng dường Trai Tăng, hay 
cúng dường chùa chiền và tất cả 
điều lành khác đều có hiệu ứng 
thiết thực. Do có tâm như vậy mà 
mẹ của ngài Mục Kiền Liên, mẹ 
của Quang Mục Thánh Nữ Bà La 
Môn được siêu thoát.  

Muốn nhận thức rõ người đã 
qua đời mong mỏi điều gì và đời 
sống người sau khi chết ra sao thì 
nên đọc kinh điển Đại thừa như 
kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng, kinh 
Thủy Sám và kinh Lương Hoàng 
Sám. Khi đọc những kinh này, 
bản thân chúng ta biết đau xót, 
biết rung cảm, biết nhận thức 
chân lý sự sống và phát khởi tâm 
chính đáng cho mọi hình thức 

siêu độ. Nếu có tâm lành đó rồi, 
khi dâng hoa quả  phẩ m vậ t chén 
nước né n hương cúng ở chùa mớ i 
thấ y công đức không thể nghĩ 
bàn. Phải có sức quán tưởng chân 
thành rằng các hình tượng Đức 
Phật và Bồ Tát đó như đang sống 
trong đời này không khác. Như 
vậy thì mới có lự c giao cảm tâm 
chúng sanh và  tâm Phật gọi là 
đạo cảm thông. Tâm ấy thanh tịnh 
và siêu thoát mọi khổ đau. Tâm 
chân thành, tâm thanh tịnh, tâm 
bất thối chuyển trên đường giác 
ngộ. Đem tâm ấy mà hành thiện 
hồi hướng cho người cõi âm sanh 
về thế giới Cực Lạc. Điều đó là 
hợp với nguyện Lực của Phật A 
Di Đà mà các kinh điển Đại Thừa 
Phật Giáo xác nhận rõ ràng.

Thông điệp củ a đạ o Phậ t chế t 
không phả i là  chấ m dứ t, mà  là  bắ t 
đầ u cho cuộ c số ng mớ i, là  thông 
điệp giúp con người nhận thức 
sâu sắc rằng sống không phải là 
bắt đầu và chết không phải là kết 
thúc. Ý nghĩa này là điểm then 
chốt trong triết lý sống Phật Giáo. 
Điều này giúp con người sống có 
trách nhiệm với hành động của 
chính mình trong hiện tại và tương 
lai. Đó là nền tảng đạo đức mà cá 
nhân, gia đình, xã hội và nhân loại, 
muôn loà i đang cần thiết. Quan 
niệm này là tri thức  cần được phổ 
cập trong sự giáo dục về đời sống 
con người.  Vì cái bế tắc của số 
đông người hiện nay là có ý thức 
hệ cực đoan, không tin luật nhân 
quả luân hồi, tái sanh, tộ i phướ c. 
Từ đó mà bao nhiêu tệ nạn xấu 
ác xảy ra, sống là hưởng thụ, chà 
đạp quyền sống của nhau. Thái 
độ sống như thế làm cho cuộc đời 

khổ đau, rố i loạ n và đen tối hơn, vì 
họ tin rằng chết là hết! Tín ngưỡng 
cầu siêu hàm chứa nét nhân bản 
trong văn hóa con người, thấm 
nhuần triết lý sống của Đạo Phật. 
Chúng ta cúng bái cầu siêu cho 
người âm thể hiện đạo lý báo ân. 
Chúng ta làm phước siêu độ cho 
chúng sanh bớt khổ thì tự nhiên 
có tâm từ bi. Người có đức hạnh 
từ bi thì tự nhiên có phước đức 
trong đời sống. Tín ngưỡng cầu 
siêu trong Phật Giáo có nhiều lợi 
ích, nhưng quan trọng nhất là giới 
thiệu cho mọi người nhận thức về 
thế giới quan của Phật Giáo Đại 
thừa. Trong đó thù thắng nhất là 
thế giới Tây Phương Cực Lạc mà 
mọi người tu niệm Phật, hướng 
đến trong đời này và sau khi lâm 
chung.

Chúng ta phải học hiểu Phật 
lấy trí tuệ làm sự nghiệp giác 
ngộ. Ý nghĩa siêu độ là thể hiện 
tinh thần lợi tha, như là phương 
tiện hành đạo. Vấn đề thực hiện 
tất cả các hình thức siêu độ phải 
xuất phát từ tâm từ bi trí  tuệ  mà 
thể hiện. Vì tâm là chủ thể của 
các pháp, khổ đau hạnh phúc do 
tâm mà tạo. Vấn đề tu học là sự 
nhận biết con người và thế giới 
xung quanh. Điều căn bản là biết 
đối nhân, xử thế mới có sự lợi ích 
chung. Lẽ sống ấy, đem tâm Phật 
chan hòa vào lòng cuộ c đời, Phậ t 
hó a gia đì nh, Phậ t hó a xã  hộ i, vào 
thế giới người đã khuất với tình 
thương và lòng ân nghĩa. Dù cõi 
âm hay cõi dương cũng biểu hiện 
sự sống và mong muốn thoát khổ 
và tìm vui. Tất cả chúng ta không 
ngoài thông lệ ấy. Từ đó mới 
thấy rằng, Phật pháp luôn đem lại 
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hương vị giải thoát cho cả chúng 
sinh và muôn loài.

 Ý NGHĨA TRAI ĐÀN BẠT ĐỘ 
CHẨN TẾ: 

Trong tinh thần Phật Giáo 
Đại Thừa, “Chúng sanh vô biên 
thệ nguyện độ”, không phân biệt 
màu da, chủng loại, còn sống hay 
đã khuất đều độ khắp qua nhiều 
phương tiện mà Trai Đàn Bạt 
Độ Chẩn Tế là một trong những 
phương tiện ấy. Chúng sanh khi 
còn sống đã tạo nhiều nghiệp thì 
khi chết cũng xảy ra nhiều hình 
thức: chết nước, xe cộ, trong 
chiến tranh, bị đâm chém, uống 
thuốc độc, loài khác cắn, té sông 
biển, sụp hầm… bằng nhiều cách 
như thế nên chưa được siêu thoát, 
vất vưởng đó đây, qua nhiều hình 
thái khác nhau. Cảm thương cho 
những vong hồn ấy

“Mỗi người một nghiệp khác 
nhau, 

Hồn siêu phách lạc biết đâu 
bây giờ”... 

Rất nhiều thành phần chết 
theo nhiều cách, gọi chung là 
“Thập Loại Chúng Sinh” hay 
“Thập Loại Cô Hồn”.

Theo bộ Du Già Tập Yếu 
Diệm Khẩu Thí Thực Nghi do 
ngài Tam Tạng Bất Không Kim 
Cang dịch từ Phạn sang Hán vào 
đời Đường, thì Thập loại cô hồn 
gồm có:

1. Thủ hộ quốc giới: là loại 
oan hồn vì nước bỏ mình.

2. Phụ tài khiếm mạng: là loại 
oan hồn chết vì trái chủ oan gia, 
trụy thai, hay sẩy thai.

3. Khinh bạc Tam Bảo: là 
loại oan hồn vì tạo nghiệp bất 

hiếu, phụ nghịch, vô đạo, khinh 
chê Tam Bảo.

4. Giang hà thủy nịch: là loại 
oan hồn chết sông, chết biển.

5. Biên địa tà kiến: là loại 
oan hồn ở nơi biên ải hẻo lánh xa 
xăm.

6. Ly hương khách địa: là loại 
oan hồn phiêu bạc tha hương, 
chết đường, chết bụi.

7. Phó hỏa đầu nhai: là loại 
oan hồn chết vì tự tử, trầm mình 
xuống sông, núi, chết đâm, chết 
chém…

8. Ngục tù trí mạng: là loại 
oan hồn chết vì bị tra tấn, khổ 
nhục trong lao tù.

9. Nô tì kết sử: là loại oan hồn 
chết vì bị đánh đập, hành hạ, đày 
đọa.

10. Manh lung ám á: là loại 
oan hồn lúc sống bị đui, què, 
câm, điếc, cô quả không ai chăm 
sóc.

Mười loại cô hồn này sống 
không yên một nơi, nay nơi này 
mai nơi khác, tùy theo hoàn cảnh 
mà nương tựa, xuất hiện. Có 
những loại cô hồn bản tánh xan 
tham, thấy thức ăn là giành dựt 
cấu xé lẫn nhau, gây đau khổ với 
nhau. Hoặc có loại cô hồn nhìn 
thức ăn hóa ra máu không ăn 
được, chịu mọi thống khổ không 
sao kể siết, hứng nhận mọi cực 
hình. Đức Phật phóng quang thấy 
mọi cực khổ ấy, Ngài đem lòng 
thương vô hạn, thiết bày ra nhiều 
phương cách để cứu độ, không 
phân biệt loại hạn nào “ Chúng 
sanh vô biên khổ nguyện độ khắp 
”, hay “ Độ tận chúng sanh mới 
thành Phật ” của Ngài Địa Tạng 
Bồ Tát. Đó là lý do có Trai Đàn 

Bạt Độ Chẩn Tế. 
Trong vòng sanh tử, tử sanh 

bất tận của mỗi kiếp người không 
ai không có bà con quyến thuộc. 
Kiếp sống một chúng sanh nào 
đó, họ chưa có duyên lành gặp 
Phật Pháp, chưa rõ lẽ nhân quả, 
nghiệp báo, nên khi chết làm sao 
tránh khỏi sự đọa lạc nơi chốn đau 
khổ, cực hình, đói khát vô cùng, 
vất vưởng đó đây, hang cùng hẻm 
nọ. Chỉ có Đức Phật, chư Bồ Tát 
chứng ngộ mới thấy rõ nghiệp 
lành, dữ của chúng sanh mà dạy 
lại chúng ta. Chúng ta chưa chứng 
làm sao thấy sự đau khổ của họ! 
Vì vậy, với lòng thương vô hạn 
những kẻ chết nhiều nghiệp khác 
nhau, Đức Phật dạy chúng ta 
lập đàn Bạt Độ, Chẩn Tế, giúp 
người đã khuất mau thoát cảnh 
cực hình. Cho nên, những người 
làm con, làm cha mẹ, làm anh 
chị không thể làm ngơ trước cảnh 
người thân mình rên siết khổ đau 
nơi tăm tối.

Do vậy, truyền thống này 
được lưu mãi đến ngày hôm nay, 
đặc biệt mỗi tự viện, khi có những 
Phật sự lớn, như Cầu An, Khánh 
Thành, Lạc Thành, Đại Tiểu 
Tường một Sư Trưởng trong chùa 
tịch hay hàng Phật tử tại gia thiết 
lễ chung thất, đại tiểu tường người 
thân quá cố hoặc những công sở, 
công ty lập đàn Bạt Độ cho chư 
hương linh trong khu vực.

Theo tinh thần dân gian, lập 
đàn Bạt Độ chư hương linh, chư 
cô hồn được siêu thoát, họ sẽ đáp 
đền: làm ăn được hanh thông, 
phát đạt trong tinh thần “cứu vật 
vật trả ơn” hay “ăn trái nhớ kẻ 
trồng cây”.
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Thanh Trí CaoT

Nhớ Mẹ
Bàn tay êm ái, đôi bàn tay
Lòng thương của mẹ hiện tròn đầy
Hồng thắm đôi môi hiền ánh mắt
Nụ hôn sưởi ấm giấc ngủ say
Thời gian mài miệt tóc hoa râm
Thương con kỳ vọng mẹ âm thầm
Gầy guộc đôi tay mờ ánh mắt
Mẹ là thực thể của tháng năm
Nhắm mắt lại tìm sâu dĩ vãng
Tìm những gì đời mẹ đảm đang
Yêu thương con, mẹ quên tất cả
Khổ đong đầy, nhẹ tiếng thở than
Chắp tay lên hãy chắp tay lên
Và nhủ lòng đừng bao giờ quên
Đóa hoa hồng cài trên tim áo
Để hiểu rằng tình mẹ mông mênh

Lặng Thinh
Giọt phiền não xuyên qua tâm thức
Thời gian dài đốt cháy mênh mang
Ta tự hỏi tại sao như thế
Rồi bỗng dưng nó hóa mây ngàn
Ta và nó là hai hay một
Lúc có, không tự thể là chi
Từ đâu đến nơi nào trụ xứ
Ta muốn hiểu nguồn gốc của mi
Bông hoa dại cho đời hương sắc
Đối tượng nào chợt thấy yêu thương
Từng sức sống sợi dây rung cảm
Nơi đây còn quyện chút dư hương
Một cơn gió vô tư không hẹn
Đến mang đi rung cảm vô thường
Nó biến thể cơ hồ mây bạc
Tâm tình nồng cho một quê hương
Một đôi lúc cảm thương trái đất
Cưu mang nhiều sinh vật, cỏ, cây
Những chất xám chứa đầy tệ hại
Nghiệp chất chồng thù oán trả vay
Hỡi trái đất, biết buồn không nhỉ
Đời nhiễm ô thời đại văn minh
Sức có hạn vật nào cũng thế
Đẹp vô cùng hình ảnh lặng thinh
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Mỗi năm vào rằm tháng 
bảy mùa Vu Lan Hiếu 
Hạnh lại trở về, mùa 
của những con tim rộn 

ràng thổn thức, hy vọng đợi mong 
nhớ thương cha mẹ người thân tìm 
về ngự trị. Cũng là dịp để chúng ta 
tri ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn đến 
với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, người 
còn kẻ mất, những anh hùng liệt 
nữ, chiến sỹ trận vong, đồng bào 
tử nạn, đã hy sinh cho sự sống 
còn của Dân Tộc, cho đến muôn 
loài chúng sanh. Mấy ngàn năm 
có mặt Đạo Phật Việt luôn đồng 
hành với Dân Việt, từng bước 
vươn lên, từng chặng đường đi tới, 
có lúc trôi nỗi điêu linh, có khi huy 
hoàng rực rỡ, đều cận kề sát cánh 
bên nhau, hòa quyện với nhau như 
bóng với hình, như hoa với hương. 
Hiếu đạo vốn có trong nếp sống 

văn hóa từ lâu của người dân Việt. 
“Thờ cha kính mẹ mới là đạo con” 
là điểm son nổi bật và niềm tự hào 
trong mỗi chúng ta. Khi Đạo Phật 
truyền vào Việt Nam, đạo hiếu 
được nâng cấp trở thành lý tưởng 
sống cao đẹp, bằng tất cả tâm, 
hạnh, và trí tuệ. Phụng sự cha mẹ 
bằng vật chất chưa đủ mà còn về 
mặt tinh thần, tạo duyên lành để 
cùng nhau thực hành chánh pháp, 
thoát khỏi khổ đau tìm đến giải 
thoát, đó là phương cách báo hiếu 
trọn vẹn nhứt.

Vu Lan về, đóa hoa màu hồng 
cài trên áo, diễm phúc cho những 
ai còn mẹ, còn có dịp gọi hai 
tiếng “mẹ ơi” nghe thân thương 
ngọt ngào, được che chở trong 
vòng tay yêu thương trìu mến. 
Đóa hồng trắng cài trên ngực áo, 
bất hạnh cho những ai không còn 

có mẹ, “mất mẹ như mất cả bầu 
trời” nổi đớn đau hụt hẩng, mẹ 
ra đi bỏ ta côi cút ở lại thế gian 
nầy. Báo Hiếu là đền đáp thâm 
ân không những cho một đời mà 
nhiều đời, không những chỉ có 
song thân phụ mẫu, mà là tứ thân 
phụ mẫu, cửu huyền thất tổ nội 
ngoại. Tâm nguyện cùng hạnh 
nguyện độ sanh, vẫn ngày đêm 
vang vọng, tâm hiếu cùng hạnh 
hiếu, vẫn luôn tỏa sáng làm chỗ 
dựa mong tìm về bến bờ an lạc.

Trong Đạo Phật có bốn ân đức 
cao cả, chúng ta luôn khắc dạ ghi 
tâm, ngày đêm hướng nguyện: ÂN 
CHA MẸ, ÂN THẦY TỔ BẠN 
HỮU TRI THỨC, ÂN QUỐC 
GIA XÃ HỘI CHÚNG SANH, 
ÂN TAM BẢO. Ngoài ơn cha mẹ 
cho ta hình hài, nuôi ta khôn lớn, 
ơn thầy tổ ban lành mở mang trí 
tuệ, dạy dỗ nên người, còn có ơn 
trọng đối với gia đình, xã hội, con 
người, chúng sanh, và thâm ơn ba 
ngôi báu hướng dẫn ta từ bến mê 
tìm về giác ngộ, trong sự tương 
quan, tương duyên, tương hợp. 
Hiếu đạo không những là bổn 
phận thiêng liêng, mà là nền tảng 
tâm linh cao tột, ta phải tôn thờ, 
bằng tất cả cõi lòng và công hạnh, 
quyết tâm phụng sự và hoàn thành 
sứ mạng cứu độ, tự độ, độ tha.

1, ÂN CHA MẸ
Ai trong chúng ta từng làm 

cha mẹ, đã đi qua chặng đường 
nuôi con khôn lớn, mới thấm thía 
được câu “công cha nghĩa mẹ” 
mới thấy được công ơn sinh thành 
dưỡng dục của cha mẹ to lớn như 
thế nào. Quả thật “cao lớn như núi, 
rộng sâu như biển”, từ ẳm bồng bú 
mớm “chỗ ráo con nằm chỗ ướt mẹ 

Như Hùng Như Hùng 

Hiếu ÐạoHiếu Ðạo  
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lăn” cho đến mọi thứ đều đưa tận 
miệng trao tận tay, không nề gian 
khổ, không biết mỏi mệt từ nan. 
Khi bé thơ đi đứng nói cười cho 
đến khi trưởng thành, ta luôn sống 
trong sự yêu thương che chở của 
đấng sinh thành, cha mẹ dù vất vả 
khổ cực cũng ráng lo cho con, có 
ăn có mặc, bằng bạn bằng người. 
Khi khôn lớn bước chân vào đời, 
dù cảnh sống của ta có được sung 
sướng hay khổ đau, có thành công 
hay thất bại, dòng đời có phong 
ba bão tố, lòng người có hất hủi 
ngã nghiêng, hoặc khi lầm lỡ mất 
phương hướng, thì bóng hình của 
cha mẹ và những lời dạy bảo của 
người, vẫn mãi bám theo an ủi vỗ 
về, trở thành điểm tựa vững chắc 
cho ta ở cuộc đời nầy. Dù học 
hành đến nơi đến chốn, công danh 
đỗ đạt, sự nghiệp hơn người, hoặc 
chẳng may ốm đau tật bệnh, ngang 
trái phũ phàng đớn đau phủ ngập, 
thì tấm lòng yêu thương của cha 
mẹ dành cho con cái vẫn không 
hề phai nhạt, vẫn cuồn cuộn dâng 
trào, vẫn là con bé bỏng của cha 
mẹ như lúc còn ẳm bồng. Tình 
yêu thương cha mẹ dành cho con 
cái, là thứ tình yêu thương cao cả 
không bến bờ, không gì có thể 
ngăn chia thay thế hoặc đổi chác 
được. Chính nhờ vào tấm lòng yêu 
thương không giới hạn, không cần 
đáp trả, và cũng nhờ vào bài học 
yêu thương đầu đời đến từ cha mẹ 
đó, mới đọng lại trong ta một thứ 
tình yêu thương, để mai sau ta biết 
đem dâng hiến đến cho đời, cho 
tha nhân, đồng loại, chúng sanh. 

Hạnh phúc cho những ai còn 
cha mẹ, bất hạnh cho những ai 
không còn cha mẹ, đau khổ cho 
những ai không có dịp gọi được 
hai tiếng mẹ cha từ thuở lọt lòng. 

Điều bất hạnh ăn năn, ray rức 
nhất, là khi cha mẹ còn sống ta đã 
không làm tròn hiếu đạo, không 
hết lòng phụng dưỡng. Vì tha 
phương cầu thực, công ăn việc 
làm, lợi danh tiền bạc, cơm áo 
vợ con, tất tả ngược xuôi, nợ nần 
chồng chất, việc nầy đè lên việc 
kia, cái nọ vừa đi cái khác lại đến, 
khiến ta không kịp thở, mà ta quên 
mẹ quên cha, quên ông quên bà? 
Hoặc mãi vui, mãi buồn, mãi cô 
đơn, mãi lận đận, mãi lặn hụp, mãi 
nổi chìm, khiến ta quên cha quên 
mẹ? Ta quên mất mẹ, ngày ngày 
dựa cửa ngóng trông, đêm đêm 
giấc ngủ không trọn vì nhớ thương 
đợi chờ. Ta quên mất cha, ngược 
xuôi lo lắng từng miếng cơm manh 
áo, hai vai trĩu nặng vì con cái, vì 
nợ nhà, nợ nước. Cứ thế tháng 
ngày trôi qua, mà “Ơn nghĩa sinh 
thành chưa trả xong”. Đến khi cha 
mẹ tuổi già sức yếu, bệnh tật ốm 
đau, hoặc khi vô thường sanh tử 
đến, một hôm ta bàng hoàng nhận 
được hung tin, thì đã nghìn trùng 
xa cách. Lúc đó, cho dù ta có tất 
cả, đánh đổi tất cả, thì tất cả đều 
trở nên vô nghĩa, chẳng bao giờ 
tìm lại, có lại, thấy lại, được lại. 
Hởi những người con của cha của 
mẹ, đừng để mình phải rơi vào sự 
hối hận, dày vò, ăn năn, khi mọi 
thứ trở nên muộn màng.

Ở đời, không phải người con 
nào cũng có hiếu, và cha mẹ nào 
cũng thương yêu con cái đúng 
nghĩa. Có những mảnh đời bị 
bỏ rơi, mồ côi bất hạnh, hận cha 
oán mẹ, hoặc cha mẹ thương 
không đồng đều, chia năm sẻ bảy, 
thương theo bản năng, trọng nam 
khinh nữ, thương những đứa con 
biết vâng lời, thành đạt, đứa ngổ 

nghịch hư hỏng bỏ bê không màng 
tới. Tình yêu thương thật sự, không 
phải ta cung cấp vật chất cho con 
cái đến độ dư thừa phủ phê, mới 
gọi là thương, không phải ta thỏa 
mãn tất cả yêu cầu mới gọi là yêu. 
Yêu thương thì lúc nào cũng trọn 
vẹn, nhưng vật chất chỉ cho lúc 
cần thiết, biết vừa biết đủ, người 
cho và kẻ nhận luôn sống trong sự 
tỉnh thức, không nhằm thoả mãn 
bản năng, chạy theo cảnh theo 
người. Ta hướng dẫn con cái thực 
hành nếp sống cao cả, phù hợp 
với chánh pháp, bằng chính lối 
sống và cách sống của ta, mang 
lại lợi ích thiết thực cho mình và 
tha nhân, rộng mở cõi lòng, dùng 
trí tuệ sáng soi ngôn hành và tư 
tưởng, biết cư xử lắng nghe, cùng 
nhau tu tập và phụng sự. Nhờ vào 
chất liệu sống cao đẹp của cha mẹ, 
nhờ vào thành quả thường xuyên 
tu tập, con cái lấy đó làm tấm 
gương noi theo, làm hành trang 
mai sau bước vào đời. Người con 
nào may mắn được huân tập giáo 
dưỡng trong môi trường tốt và 
lành mạnh, thì mới đem lại lợi lạc 
cho chính bản thân, gia đình và 
thành người hữu dụng cho xã hội. 
Sự có mặt của chúng ta ở cuộc đời 
nầy, đều do nhân duyên, nghiệp 
quả, mới thành người thân, mới 
gặp nhau, cùng chung sống dưới 
một bầu trời, khi hoạn nạn còn có 
nhau. Nhưng không phải vì không 
bằng lòng vừa ý, bất đồng quan 
điểm, ta vội đổ lỗi cho nghiệp, 
lấy nghiệp làm bình phong chắn 
lối. Đã là nghiệp thì đương nhiên 
ta phải nhận lãnh, chịu phần trách 
nhiệm, vì ta tác nghiệp, nhưng 
đừng phó mặc đổ thừa, cố chấp, 
chạy trốn. Chỉ có đương đầu trực 
diện, chuyển đổi, hóa giải nghiệp, 
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thì ta mới thảnh thơi nhẹ bước, còn 
không thì nghiệp mãi theo ta đến 
muôn kiếp. Ta không chịu, không 
hết lòng hoán chuyển, thì mọi 
ngăn ngại cứ thế đong đầy dâng 
cao. Hiếu đạo không phải là sự đòi 
hỏi mà là bổn phận, không phải là 
sự ban phát đến từ một phía, mà 
phải công bình sòng phẳng với 
người cho và kẻ nhận. Bởi lẽ nó 
vốn xuất phát từ tấm lòng thủy 
chung, tấm lòng nói lên tất cả, làm 
được tất cả.

Ta cúi đầu lạy tạ công ơn cao 
dày nhiều đời nhiều kiếp của cha 
mẹ, nguyện hết lòng báo đáp bằng 
sự tu tập như chánh pháp, nguyện 
đem lòng từ bi yêu thương chia 
sẻ đến muôn loài, đem trí tuệ sớt 
chia đến muôn phương, hồi hướng 
cho tất cả chúng sanh thoát khỏi 
khổ đau, tìm về bờ giác.

2, ÂN THẦY TỔ BẠN HỮU 
TRI THỨC

Khi rời khỏi vòng tay yêu 
thương của cha mẹ bước vào đời, 
mọi thứ đều trở nên xa lạ hụt hẩng, 
khổ đau lúc nào cũng rình rập, 
hạnh phúc không chờ đón, miếng 
cơm manh áo không ai dâng tặng 
miễn phí, phải bương chải, đấu 
tranh giành giật để sống còn. Ta 
mới chợt hiểu ra, không có sự 
bình yên nào ở cuộc đời bằng sự 
bình yên trong vòng tay che chở 
của cha mẹ. Con đường ta đi đầy 
chông gai trắc trở, sóng gió cuồn 
cuộn phủ vây, bên ngoài đem đến 
thì ít, do ta chủ động thì nhiều. 
Ta đạp kẻ khác xuống, không từ 
mọi thủ đoạn, bước lên ngẩng cao 
tự đắc, bất chấp tất cả, miễn sao 
chiến thắng cùng chiến lợi thuộc 
về mình. Nỗ lực để có, bằng và 
hơn cho dù ta sống trong sự khổ 

đau và gây tổn hại đến kẻ khác. 
Dòng đời có thật sự nghiệt ngã 
như thế, hay vì bản năng tham sân 
si cố hữu ở trong ta khiến mình bị 
quật ngã? Cảnh đời có khi không 
do ta định đoạt, nhưng biết sống 
cho được vui tươi, không hại mình 
hại người, an lạc hạnh phúc thì lại 
do chính mình quyết định chọn 
lựa.

Trong tất cả những sự may 
mắn thì sự may mắn lớn nhất 
của ta trong cuộc đời nầy là gặp 
được chánh pháp, gặp được thầy 
tổ ân sư, những người bạn lành 
hiểu biết, đem đến cho ta món ăn 
tinh thần, hướng dẫn ta thấy được 
chân lý cao tột, khuyến khích ta 
hết lòng tu tập noi theo. Cha mẹ 
dù có yêu thương lo lắng, nhưng 
không thể ở đời mãi với ta, thầy 
tổ dù cho ta món ăn tinh thần 
lý tưởng, nhưng ta phải tự mình 
đứng dậy đi bằng đôi chân của 
chính mình, hết lòng nỗ lực tu 
tập, mới không cô phụ tấm lòng 
từ bi yêu thương. Đường đi điểm 
đến đã được thầy tổ ân sư, thiện 
hữu tri thức chỉ lối. Tự mình đốt 
đuốc soi sáng nẻo vô minh, tìm 
đến chân trời cao rộng giải thoát.

Lạy tạ thâm ân thầy tổ và 
những người bạn lành hiểu biết, 
nguyện hết lòng phụng sự chúng 
sinh, đền đáp ân đức cao dày trong 
muôn một. Lạy tạ ân sư, bạn lành 
vì ta mà kiếp nầy ra tay tế độ, 
hướng dẫn cho ta biết đường ngay 
lẽ phải để quay về, đem tất cả tâm 
thành cùng nhau hướng về giác 
ngộ. Kính lễ dốc lòng lễ kính.

3, ÂN QUỐC GIA XÃ HỘI 
CHÚNG SANH

Giáo lý mà Đạo Phật đóng góp 

vào truyền thống văn hóa của Dân 
tộc, không những thiết dụng về 
mặt tinh thần, mà còn hoàn thiện 
lý tưởng sống cao đẹp cho cá nhân 
và xã hội. Trong tinh thần từ bi, 
ban vui cứu khổ, trong sự hợp nhất 
của tri hành, trãi lòng từ bi hướng 
nguyện đến muôn loài chúng 
sanh, chuyển hóa khổ đau tìm 
đến giải thoát. Có như thế ta mới 
hoàn thành sứ mạng cứu mình, độ 
người và độ chúng sanh. Chúng 
ta truy niệm ân đức, lạy tạ công 
ơn những người xả thân hy hiến 
đời mình cho Dân Tộc, những bậc 
anh hùng cứu quốc, những chiến 
sỹ trận vong, những anh linh đồng 
bào tử nạn, vì sự sống còn của 
chúng ta, sự vươn lên đi tới của 
Dân Tộc, đã và đang dấn than, hy 
sinh thân mạng. Giá trị đích thực 
của Đạo Phật Việt là đứng trong 
lòng Dân Việt, vì Dân Việt và cho 
dân Việt, kề vai sát cánh bất khả 
phân ly, dựng xây một xã hội lấy 
từ bi nhân bản và trí tuệ giải thoát 
làm sự nghiệp. Lý tưởng cao đẹp 
là lý tưởng đó phải được thành tựu 
trong sự cho và vì tha nhân, đồng 
loại, chúng sanh. Nó sẽ không còn 
cao đẹp nếu vì ý thức hệ, tôn giáo, 
chủ nghĩa cá nhân, bản ngã, lòng 
tham sân si mà hành động. Những 
gì phi Dân Tộc phản Dân Tộc, 
đứng ngoài Dân Tộc thì chắc chắn 
sẽ bị bánh xe lịch sử của Dân Tộc 
nghiền nát.

Ta làm đổi thay chính ta, con 
người, xã hội không phải bằng 
sự kêu gào, cố chấp, đổ tội, phê 
phán, mà bằng tấm chân tình 
không vị kỷ, bằng năng lực tu tập 
tỉnh thức, nhân cách làm người 
cao cả. Tâm hành của chúng ta 
là phụng sự cho chúng sanh bằng 
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mọi cách để đi đến giải thoát. Lý 
tưởng của chúng ta là ban vui cứu 
khổ, giải phóng con người ra khỏi 
khổ đau. Đấu tranh là tranh đấu 
với chính ta, với bản ngã cố chấp, 
với phiền não vô minh, thiện, ác, 
tham sân si. Ta không thể thay 
đổi kẻ khác khi trong ta không tự 
mình thay đổi. Lối sống và cách 
sống của ta có được chuyển hóa, 
toát ra sự an lành khiến cho kẻ 
khác vững tin tìm về, từ bi trong 
ta có dâng trào, trí tuệ trong ta có 
thắp sáng? Chân lý hay phi chân 
lý, lý tưởng hay tham vọng, cá 
nhân hay tha nhân, nhập nhằng 
lẫn lộn, đánh đồng tráo đổi? Giáo 
lý tuyệt vời của Đạo Phật luôn 
tỏa sáng trong từng tâm thức, làm 
chỗ dựa mong vững chải trong 
thế giới thống khổ phủ vây. Cái 
nào đáng để ta gánh trọn lên đôi 
vai, cái nào đáng để ta buông bỏ? 
Buông cái gì, bỏ cái gì, hay tất cả, 
do chính ta chọn lựa.

Đường đạo hay đường đời 
không phải lúc nào cũng bình yên, 
kẻ khác mang đến thì ít mà do ta 
khuấy động thì nhiều. Dù tâm hay 
cảnh, nội giới hay ngoại giới, thì tự 
mình quán chiếu tìm phương vượt 
thoát. Không có điều gì tự nhiên 
đến mà không có nguyên nhân, tất 
cả đều do nhân quả nghiệp duyên. 
Ta tỉnh thức tu tập, bằng lòng 
đón nhận tất cả trong sự hoan hỷ 
tuyệt cùng, thì cảnh cùng tâm mới 
không gây đau khổ, ta mới được 
nhẹ nhàng an lạc.

Ai trong chúng ta không từng 
thọ ơn của muôn loài chúng sanh, 
từ thiên nhiên đến con người, từ 
chuyện lớn đến vật nhỏ, chén 
cơm ta ăn, cái áo ta mặc, công 
sức mồ hôi nước mắt của biết bao 

con người. Tiếng chim hót líu lo 
trên cành, hoa trong vườn nở rộ, 
đem đến cho ta hương vị sắc màu, 
những phút giây thả hồn lắng 
đọng, một chút hoan hỷ có dịp 
ghé lại nơi tâm hồn. Chiếc lá vàng 
rơi trong chơ vơ lạc lõng, cơn gió 
vô tình cuốn đi những tàn hoa rơi 
rụng, tiếng kêu não nề trong đêm 
trường cô tịch, nhắc nhở cho ta sự 
có mặt của vô thường lẫn khuất 
đâu đây, ta phải ra công gắng sức 
tìm phương vượt thoát. Dù lặng lẽ 
sớt chia hay âm thầm nhắc nhở, 
tất cả đều là ơn.

Ta lạy tạ ơn đờì, ơn người, 
ơn tất cả chúng sanh, cho và vì 
sự có mặt của ta trong cuộc đời 
nầy. Dù cuộc sống của ta khổ 
đau hay hạnh phúc, nụ cười hay 
nước mắt, ta vẫn phải tạ ơn đời 
sống vừa khổ vừa vui, vừa được 
vừa mất nầy. Lạy tạ những người 
đem niềm vui và nỗi khổ đến, để 
ta còn dịp trả hết nghiệp một lần 
cho trọn. Tạ ơn một lòng tạ ơn.

4, ÂN TAM BẢO
Trong bốn ân đức, thì ân Tam 

Bảo là khó lòng đền đáp nhất, cho 
dù trưởng tử hay trưởng nữ của đức 
Như Lai, tất cả đều là con Phật, 
đều mang trong mình lý tưởng 
cao cả “Thượng cầu Phật đạo, hạ 
hóa chúng sanh”. Nếu không làm 
đưọc điều đó, không ra sức gắng 
lòng tu tập, không phát khởi bi 
nguyện dấn thân phụng sự, không 
đem thân mạng nỗ lực tu tập đi 
đến giải thoát, thì muôn kiếp vẫn 
không đáp trả được ơn nầy. Trong 
ý nghĩa “Phụng sự cho chúng sanh 
là cúng dường chư Phật”. Bằng 
vào cách đó, mỗi một cách đó, chỉ 

có cách đó, mới phần nào chúng ta 
trả ơn Tam Bảo.

Chúng ta nguyện hết lòng báo 
đáp, hết lòng trân trọng kính lễ ân 
đức sâu dày cao cả, bằng vào sự 
tu tập giải thoát của chính mình, 
để phụng sự chúng sanh. Có như 
thế mới không cô phụ, mới đền 
đáp thâm ân cho được muôn phần 
trọn vẹn.

Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu 
không còn riêng của Đạo Phật 
mà trở thành chung cho mọi 
người Dân Việt, chúng ta duy 
trì và phát huy truyền thống đó, 
để làm rạng ngời cho chính ta và 
cũng là vẻ vang cho dân tộc. Để 
yêu thương lắng đọng trùng khắp, 
hương thơm hiếu hạnh lan tỏa 
muôn phương. Trong niềm hiếu 
kính vô biên, trong sự rạng ngời 
của tâm thức, tâm hiếu và hạnh 
hiếu đong đầy lên mãi, tâm Phật 
và hạnh Phật sáng tỏ trong lòng 
mọi người bất diệt.

Ta hết lòng đãnh lễ mười 
phương Tam Bảo gia hộ cho ta 
vững tiến trên con đường đạo. 

“Con về nương tựa Phật 
người đưa đường chỉ lối cho con 
trong cuộc đời nầy.

“Con về nương tựa Pháp, con 
đường của tình thương và sự hiểu 
biết.

“Con về nương tựa Tăng, 
đoàn thể của những người nguyện 
sống cuộc đời tỉnh thức”.

Nương tựa vào ba ngôi báu, 
phát nguyện tu tập, gắng lòng 
bền chí.

“Dù cho thế giới không còn, 
lòng con cũng vẫn sắc son lời 
nguyền”.
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thành phố buồn 
từ khi xa vắng mẹ

cả triệu bài thơ hóa thành vô nghĩa
trước điện thư mẹ vĩnh viễn lìa đời
hồn như đá kim cương tan thành lệ
mẹ đi rồi tang trắng cả biển khơi

trời đêm nay không vì sao lấp lánh
chuyện thần tiên cất dấu mãi trong lòng
thuở ấu thơ mẹ ru bằng sữa ngọt
lời ca dao êm ả giấc trưa nồng

mẹ trìu mến giàu sang tình nhân ái
lối đi về sen tỏa ngát trong tâm
lời kinh nguyện như suối nguồn dịu mát
rừng muôn năm thường trụ bóng tịnh an

đường cơm áo quẩn quanh nơi phố chợ
đường tử sinh từng bước nhỏ chùa quê
mẹ chỉ có nụ cười như mây trắng
bầu trời xanh thanh thản lối đi về

mẹ dạy con hãy sống đời đạo hạnh
đừng trao người quà tặng xót xa đau
đời phù vân sớm chiều nương cõi tạm
nghĩa gì đâu mãi thù hận dài lâu

mẹ trầm mặc như sông thu hiền triết
con chạy theo hư ảo bạc mái đầu
phố già nua ngàn năm hoài đứng đợi
chuyện đất trời - chuyện khói lửa - biển dâu

hòa bình đến tưởng chừng xuân hội ngộ
lệ chưa khô trên đôi má hôm nào
mẹ khóc những thằng con chia tám hướng
nghiệt ngã đọa đày biền biệt rừng cao

có phải trăm con ngàn xưa lưu lạc
đứa đầu non - đứa dặm biển  ngàn phương
tiền nhân đã viết thành trang huyết sử
ta bên trời lỡ vận mất quê hương

thôi hết rồi kỳ quan tuyệt vời nhất
nơi viễn phương màu nắng cũng hoang sơ
thành phố buồn từ khi xa vắng mẹ
trong lòng con hiu hắt cả trời thơ

mai con về soi tìm trong cổ tích
mẹ Việt Nam bia đá vẫn ngàn năm
chuông Đại Nguyện trùng tu hồn mấy kiếp
hoa Vu Lan bừng nở ngát hương trầm

Thái Tú Hạp
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Tất cả chúng ta đang sống trong Ánh Sáng Vô 
Lượng (Vô Lượng Quang) và Đời Sống Vô 
Lượng (Vô Lượng Thọ), trong Bổn Nguyện 
của Phật A Di Đà, điều đó được nói trong 48 

lời nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng (Dharmakara), 
tiền thân của Ngài.

Những ước vọng của kiếp nhân sinh và những 
khổ đau - mặt trái của ước vọng không thành của con 
người - đều được gói trọn trong Bổn Nguyện của A 
Di Đà. Bổn Nguyện đó là Ánh Sáng Vô Ngại (Vô 
Ngại Quang Như Lai) có thể soi thấu đến những chỗ 
tối tăm nhất trong lòng người và xuyên qua những 
chất cứng nhất trong thế gian, cái bản ngã cứng đặc 
kiên cường và đen tối, và như thế, năng lực chuyển 
hóa của Bổn Nguyện là vô hạn. Bổn Nguyện là tấm 
lưới của ánh sáng và đại bi trùm khắp chúng sinh 
ba cõi, chỉ cần một niềm tin chân thành là tấm lưới 
ấy hoạt động để đưa chúng ta đến với ánh sáng tỏa 
chiếu tình thương vô tận.

48 lời nguyện ấy đã thành tựu từ rất lâu xa, khi 
Bồ Tát Pháp Tạng thành Phật đến nay đã được mười 
kiếp (một kiếp gồm 4.320.000.000 năm, theo cách 
tính của Ấn Độ thời cổ, y cứ lời của Đức Phật Thích 
Ca dạy trong kinh A Di Đà (Xá Lợi Tử! A Di Đà 
Phật thành Phật dĩ lai ư kim thập kiếp). Vì lý do đó 
mà những lời nguyện trên được gọi là Bổn Nguyện. 
Chúng ta đang sống trong Bổn Nguyện, trong ánh 
sáng vô lượng và đời sống vô lượng mà theo ý niệm 
nhị nguyên của con người, chúng ta có thể hiểu 
rằng, ánh sáng vô lượng là trí tuệ và đời sống vô 
lượng là tâm đại bi của A Di Đà.

Cái làm cho chúng sinh tiếp xúc được với Bổn 
Nguyện của A Di Đà là đức tin. Trong 19 lời nguyện 
nhắm đến tất cả chúng sinh trong vũ trụ ấy, đều 
mang nội dung của đức tin. Đức tin ấy có thể hình 
dung qua những yếu tố sau đây:

Một ý thức sâu sắc về tính hữu hạn, thất thường, 
bất định, mâu thuẫn và phải chết của con người. Nếu 

chỉ đích danh hơn, những tính chất hữu hạn, mâu 
thuẫn nội tại ấy là đặc tính của cái ngã và những 
hoạt động phiền não của nó. Và trong tình trạng hiện 
thời, toàn bộ đời sống con người dựa vào cái ngã và 
những hoạt động tạo nghiệp của nó, hậu quả tất yếu 
là những khuyết điểm, lầm lỗi và khổ đau mà chúng 
ta gọi là sanh tử. Nhưng để thoát khỏi cái ngã đó, với 
phần đông con người là không thể, vì làm bất cứ điều 
gì, dù tu hành để giải thoát hay làm tốt cho người 
khác thì vẫn nằm trong sự giật dây của cái tự ngã, 
chỉ làm cho cái ngã, phụng sự cái tự ngã. Với con 
người, không phải bao giờ cũng có thể có vị tha thực 
sự, lợi mình lợi người thực sự, vì thông thường có cái 
ta phản trắc luôn ở trung tâm của mọi hành động. 
Không giải quyết được khổ đau của mình, đồng thời 
chúng ta cũng gieo rắc khổ đau cho người khác. Nói 
theo hình ảnh của kinh Pháp Hoa, chúng ta là những 
đứa con khốn cùng, dù có may mắn nghe được cha 
mình giàu có đến trùm khắp vô vàn thế giới đang ở 
nơi xa kia chờ mình thì cũng không đủ sức trở về, dù 
có người dẫn dắt. Đôi chân con người đã mỏi mệt vì 
khổ đau của sinh tử, trí óc đã quá nặng nề vì những 
màn ảo hóa và chỉ khi thấy rõ sự hữu hạn, nhỏ bé và 
bất lực của mình, thấy sự mâu thuẫn nằm trong chính 
nền tảng của bản thân, con người khổ đau đó mới mở 
mình ra trước lời kêu gọi của đại nguyện của Phật A 
Di Đà. 

Chúng ta không biết làm gì hơn là phó thác, hiến 
mình và tin cậy. Khi tự lực trong mức độ chúng sinh 
chỉ là thất thường, mâu thuẫn nội tại, chính lúc đó, 
bắt đầu có sự lắng nghe sâu xa tiếng kêu gọi của Bổn 
Nguyện, sự chấp nhận phó thác cho công việc đại bi 
của Phật A Di Đà. Một chuyển hóa bắt đầu xảy ra, 
con người từ bỏ những bất toàn, những xung đột mâu 
thuẫn nội tại của mình, để đi vào nguyện lực của Đức 
A Di Đà. Do đó con người thấy ra tha lực. 

Không chỉ để đối phó với khổ đau, đức tin mà 
còn là một mong mỏi bất tuyệt về một cõi không có 

SỐNG TRONG BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ
Nguyễn Thế Đăng
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ba đường ác (lời nguyện thứ nhất), thậm chí không có 
cả một danh từ để chỉ một sự ác nào (lời nguyện thứ 
16). Tích cực hơn, đức tin còn là một tình cảm nồng 
nhiệt đối với tất cả những gì đẹp đẽ, thanh tịnh đối 
với cõi nước, con người lành thánh của Phật A Di Đà. 
Chính sự kính ngưỡng đối với cõi Tịnh Độ và Phật A 
Di Đà sẽ chuyển hóa những đam mê vào cõi dục của 
chúng ta, nguyên nhân của những phiền não khổ đau. 

Cuối cùng, đức tin đó khiến chúng ta mở tâm 
thức, mở tấm lòng để đón nhận ánh sáng của lòng bi 
A Di Đà. Trong các kinh Nikàya, có thuật lại rằng 
khi Đức Thích Ca giác ngộ, Ngài nhìn lại thế gian, 
quan sát chúng sinh như những hoa sen, có cái còn 
nằm trong bùn, có cái lên trong nước, có cái đã ra 
khỏi nước và có cái bắt đầu nở hoa, thấy thế, Đức 
Phật đã quyết định chuyển bánh xe pháp để đem lại 
lợi lạc cho chúng sinh. Với đức tin vào Phật A Di 
Đà và năng lực đại bi trùm khắp của Ngài, đoá hoa 
sen tức Phật Tánh của mỗi người sẽ vươn lên và nở 
hoa trong ánh sáng vô lượng và đời sống vô lượng.

Đức tin là cái nối kết con người với lời kêu gọi 
ngập đầy thương yêu và ân điển, tức là 48 lời nguyện 
của Đức A Di Đà, với ánh sáng vô lượng và đời sống 
vô lượng, tức là bản tính của Đức A Di Đà. Nhưng sự 
kêu gọi và sự đáp trả còn thể hiện cụ thể, đó là niệm 
danh hiệu “Nam mô A Di Đà Phật”, “Nam mô” là sự 
trở về trong tâm linh của đứa con cơ nhỡ, lạc loài, vô 
phương tự thoát và “A Di Đà Phật” là quê nhà của nó, 
sự sống và là ánh sáng của nó.

Niệm Phật là thể hiện đức tin ấy. Trong 19 lời 
nguyện nhắm đến các chúng sinh ở ngoài cõi Tịnh 
Độ, có đến 14 lời nguyện nói đến “niệm danh hiệu” 
và “nghe danh hiệu”. Như thế, danh hiệu A Di Đà 
chính là Phật A Di Đà. Niệm danh hiệu là phương 
pháp được nói đến nhiều nhất trong những phương 
pháp để tiếp thông với Đức Phật. Niệm danh hiệu 
chính là đi về Tịnh Độ và đi vào bản tính của Phật, 
đồng thời làm hiện thân Tịnh Độ và bản thân Phật 
A Di Đà giữa thế gian.

Như trên đã nói, niệm danh hiệu được nhắc 
đến nhiều nhất trong các đường lối để tiếp cận với 
Phật A Di Đà và Tịnh Độ. Niệm Phật là để sinh về 
Tịnh Độ, nơi không có những tranh chấp mâu thuẫn 
giữa ta với người, ta với thế giới, và ta với chính 

ta, những mâu thuẫn muôn đời không thể nào giải 
quyết ở đời sống vận hành theo chiều hướng tư duy 
hữu ngã này.

Niệm Phật A Di Đà là niệm ánh sáng vô lượng, 
do đó thải trừ bóng tối vô minh nơi mình. Niệm 
Phật A Di Đà là niệm đời sống vô lượng, do đó thải 
trừ sinh tử nơi mình. Như vậy, niệm danh hiệu đúng 
nghĩa chính là đang thực hiện sự tịnh hóa. Nó không 
chỉ là loại bỏ sự sợ hãi trước bóng tối và cái chết, mà 
còn đưa con người đến với ánh sáng vô lượng và đời 
sống vô lượng, nghĩa là khai mở Phật Tánh trong 
mỗi người, như Tỳ kheo Pháp Tạng đã thành tựu 
và ứng dụng để tạo thành Tịnh Độ trước đây mười 
a tăng kỳ kiếp.

Bắt đầu niệm Phật là bắt đầu sự chuyển hóa. Mỗi 
câu niệm Phật là một lần chuyển hóa. Sự chuyển 
hoá này xảy ra tại đây và bây giờ, thải trừ năm độc 
tham, sân, si, kiêu mạn và đố kỵ trong thân tâm mỗi 
người. Như thế, con đường đi về Tịnh Độ bắt đầu 
ngay lúc này và tại đây, bằng danh hiệu Phật. Lấy 
một hình ảnh thí dụ của Đại Thừa, Phật A Di Đà 
ví như một mặt trăng giữa trời, mà mỗi câu niệm 
Phật như một chậu nước, mỗi chậu nước có một mặt 
trăng trong đó. Niệm Phật đến mức mặt trăng in hẳn 
vào dòng hiện sinh của hành giả, không còn tách 
lìa, dù ở đâu và lúc nào. Khi đã thật sự có mặt trăng 
Phật thường trực trong lòng, sự tái sinh về Tịnh Độ 
khi chết ắt là một tiến trình tất yếu.

Theo Kim Cương Thừa, Phật A Di Đà ở về 
phương Tây trong Ngũ Trí Như Lai, là chủ của Liên 
Hoa Bộ. Thành tố của bộ này là lửa và màu là màu 
đỏ. Phật A Di Đà ngồi trên một tòa sen do một con 
công đội. Con công ăn thức ăn độc và chuyển hóa 
thành màu lông rực rỡ của mình, càng độc lông càng 
đẹp. Bộ Liên Hoa chuyển hóa tham dục của cõi này 
thành trí tuệ, biến ái dục của cõi dục này thành từ 
bi. Bởi thế, khi nào tham dục - một trong năm độc - 
khởi lên, chúng ta hãy niệm danh hiệu. Khi nào sắp 
nổi giận, chúng ta hãy niệm Phật, khi nào muốn cầu 
nguyện cho ai chúng ta hãy niệm Phật.

Danh hiệu Phật có tính cách của một thần chú 
(mantra), một tổng trì (dharani) thỏa mãn cho 
những nguyện vọng xuất thế gian (“nghe danh hiệu 
tôi, được Vô Sanh Pháp Nhẫn và các môn tổng trì 
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sâu xa” lời nguyện thứ 34) và những nguyện vọng 
thế gian (“nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung, 
sanh ra vào những gia đình tôn qúy” lời nguyện thứ 
43), (“nghe danh hiệu tôi, tất cả các căn không xấu 
xí, kém khuyết” lời nguyện thứ 41). Sở dĩ như vậy 
vì trong danh hiệu có đủ cả Pháp Thân (Tâm giác 
ngộ, tâm Phật), Báo Thân (Ánh sáng vô lượng, Thọ 
mạng vô lượng) và Hóa Thân (Sắc thân Phật và cõi 
Tịnh Độ) của Phật A Di Đà. Bởi thế khi nào trong 
lòng chúng ta từ bi hỷ xả không sinh khởi, hãy niệm 
danh hiệu vì danh hiệu là sự tập trung thuần khiết 
nhất của từ bi hỷ xả. Sáu Ba la mật, năm căn, năm 
lực, bảy Bồ đề phần, tám Thánh đạo phần (kinh A 
Di Đà), cho đến đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn, tức con 
đường Đại Thừa chung cho mọi tông đều có đủ 
trong danh hiệu Phật. Chúng ta cần nhớ rằng trong 
danh hiệu có Chánh Báo và Y Báo, nghĩa là có cả 
bản tánh trí tuệ và đại bi của Đức A Di Đà, đồng 
thời có Tịnh Độ của Ngài.

Niệm Phật là thả mình vào công cuộc chuyển 
hóa của Bổn Nguyện, trút những xác chết của khổ 
đau phiền não không thể nguôi ngoai vào đại dương 
của Bổn Nguyện và để cho đại dương đó chuyển 
hóa cho. Như Phật Thích Ca đã nói “trong đại 
dương (Niết bàn) không dung chứa xác chết”, đại 
dương ánh sáng và đại bi của Phật A Di Đà cũng 
không chứa những phiền não khổ đau của chúng 
sinh mà sẽ chuyển hóa chúng thành những phẩm 
tính của Tịnh Độ. Một bài kệ của Thân Loan (1173-
1263), vị Tổ Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản, đã viết:

Khi nhiều dòng sông phiền não chảy vào 
Đại dương của lời nguyện đại bi 
Của ánh sáng vô ngại, soi sáng mười phương 
Chúng trở thành một vị với nước của trí tuệ.
Và như thế, không chỉ khổ đau phiền não của 

chúng sinh mà toàn bộ hiện sinh của con người được 
đặt trên nền tảng ban sơ và tối hậu của sự chuyển 
hóa: cuộc đời bấp bênh dễ vỡ như bọt biển (“bọt 
trong biển cả uổng chìm nổi” Tuệ Trung Thượng 
Sĩ) được an trú vào đại dương Bổn Nguyện của A 
Di Đà; tâm thức chúng ta tiếp thông với ánh sáng vô 
lượng, cuộc đời hữu hạn nhỏ nhoi của chúng ta tìm 
ra nền tảng của chính nó là đời sống vô lượng, sức 
sống của chúng ta cắm rễ vào lòng Bi không cùng.

Lúc ấy, thế giới này không còn là khổ đau sanh 
tử mà tất cả đều đã được chuyển hóa để trở thành sự 
biểu hiện của Phật A Di Đà như cõi Tịnh Độ (giai 
thị A Di Đà Phật dục linh tuyên lưu biến hóa sở tác, 
kinh A Di Đà). Lúc đó là sự hợp nhất bất khả phân, 
ánh sáng hòa trong ánh sáng, hương thơm hòa trong 
hương thơm, như Saichi (1850-1933) nói:

Lòng tôi là lòng Ngài 
Lòng Ngài là lòng tôi 
Chính lòng Ngài trở thành tôi; 
Không phải tôi trở thành A Di Đà 
Mà A Di Đà trở thành tôi 
Nam mô A Di Đà Phật.
Trong ánh sáng vô lượng có sự chuyển hóa hoàn 

toàn, tất cả đều trở thành ánh sáng, vẫn Saichi nói:
84.000 phiền não 
84.000 ánh sáng 
84.000 niềm vui tràn ngập
Ở trên là một vài trích dẫn lời phát biểu từ các 

thành tựu của hành giả niệm Phật, đó cũng chính là 
những tấm gương cho chúng ta, những lời ấy cho 
thấy chính đức tin chân thành sâu sắc rằng tất cả 
chúng ta đang sống trong Bổn Nguyện, Ánh Sáng 
Vô Lượng và Thọ Mạng Vô Lượng của Phật A Di 
Đà. Sống trong đức tin như vậy tạo thành Giới - 
Định - Tuệ cho một cuộc đời của một Phật tử Tịnh 
Độ. Chỉ nói một mặt và sơ lược về một vài điều 
giới của một Phật tử Tịnh Độ, đó là không tranh 
chấp, không oán thù, từ bi hỷ xả, không gieo thêm 
khổ đau cho mình và cho người khác, “không có ba 
đường ác, thậm chí không có cả danh từ đường ác” 
(kinh A Di Đà). Một khi tâm không có xấu ác như 
vậy, thì nhờ đó mà cảm nghiệm được sự thanh tịnh 
đẹp đẽ của cõi Tịnh Độ; tâm đó đã có tịnh nghiệp 
của cõi Tịnh Độ cho nên nó đã có phần tiếp thông 
với Tịnh Độ. Như thế, cuộc đời đó được thăng hoa, 
gần với sự an ổn của Bổn Nguyện, gần với ánh sáng 
vô lượng và đời sống vô lượng hơn.

Trong thời đại hiện nay, tính chất tâm linh nơi 
con người đã yếu nhạt nhiều, hoàn cảnh bên ngoài 
dễ dàng làm cho con người sa vào tội ác. Nhưng 
cũng chính trong một thời khó khăn cho tâm linh 
như vậy, Bổn Nguyện của Phật A Di Đà lại càng có 
ý nghĩa hơn, khi Bổn Nguyện đó đã có trước cả sự 
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sinh thành của thế giới chúng sinh và sẽ còn mãi với 
đức Vô Lượng Thọ. Có lẽ rằng trong thời yếu kém 
tâm linh này, con người không có cách gì tiếp cận 
và vượt lên một đời sống cao thượng hơn, sáng sủa 
hơn, đầy tin yêu hơn, hòa hợp hơn và với phương 
tiện nào dễ dàng hơn pháp môn niệm Phật.

Những lời nguyện của Đức A Di Đà nhằm vào 
tất cả chúng sinh trong mọi mặt của cuộc đời với 
bao nhiêu giới hạn, tội lỗi, lỡ lầm. Như ngài Thân 
Loan đã nói:

“Khi tôi suy nghĩ về lời nguyện từ bi của A Di 
Đà, được thiết lập qua năm a tăng kỳ kiếp tâm niệm 
sâu xa, lời nguyện đó là dành cho chính tôi, Thân 
Loan, cho chính một mình tôi”.

Khi đức tin đã phát khởi, chúng ta có sự tương 
thông với Phật A Di Đà và sự tương thông đó trở 
nên liên tục, tương tục và luôn luôn mở rộng cả 
bề sâu lẫn bề rộng bằng niệm danh hiệu Phật. Sự 
chuyển hóa liên tục xảy ra từ mối nối kết này, biến 
đổi con người tội lỗi, bất toàn, tự mâu thuẫn xung 
đột và phải chết của chúng ta thành một con người 
của Tịnh Độ. Sự chuyển hóa này ngày xưa các tổ 
Tịnh Độ ví như “gạch ngói vụn được biến thành 
vàng ròng” vì “trong Tịnh Độ tất cả trời người sắc 
tướng đều một màu vàng ròng” (lời nguyện thứ 3). 
Chúng ta cần nhắc lại một lần nữa, sự chuyển hóa 
không chỉ xảy ra ở nơi cõi Tịnh Độ mà đã và đang 
xảy ra ngay tại đây và lúc này. Sự chuyển hóa “gạch 
ngói vụn thành vàng ròng”, “sắc tướng con người 
đồng thành một màu vàng ròng” phải được thiết lập 
ở đây và lúc này, nghĩa là kinh nghiệm về Tịnh Độ 
và Phật A Di Đà phải được cảm nhận nơi mình ở 
đây và lúc này.

Để minh họa cho đời sống của đức tin hiện sinh 
này, chúng ta đọc một vài mẩu chuyện của Shoma 
(1799-1871) trích từ The Essence of Buddhism của 
D.T. Suzuki:

Có lần Shoma viếng một ngôi chùa quê. Vừa 
vào chánh điện, anh thõng chân nằm dài trước tượng 
A Di Đà. Một người trách anh thất kính, anh trả lời:

“Tôi vào đây là trở về nhà cha mẹ tôi, còn anh 
bắt bẻ tôi như vậy chẳng qua anh chỉ là người ngoài 
gia đình này thôi”.

Có lẽ sống trong lòng đại bi Bổn Nguyện của 

Phật A Di Đà là như vậy.
Có lần Shoma cùng các bạn đi trên một chiếc 

thuyền buồm, gặp lúc gió lớn sóng to như muốn 
nhận chìm thuyền. Mọi người quên hết việc niệm 
Phật mà chỉ biết van vái lung tung. Trong khi ấy, 
Shoma nằm ngủ cho đến lúc người ta đập anh dậy, 
anh dụi mắt hỏi:

“Tôi có còn trong thế giới Ta bà không?”
Có lần anh làm việc ngoài đồng, mệt bèn về 

nhà nghỉ. Gió mát khiến anh nhớ đến Phật A Di Đà. 
Anh liền mang tượng ra đặt bên cạnh nói: “Ngài 
ngồi đây hóng mát nhé!”.

Một hôm giữa đường mắc bệnh, bạn bè mướn 
người võng anh về nhà, rồi dặn dò:

“Nay anh đã về quê rồi, hãy nghỉ yên và tạ ơn 
A Di Đà”, Shoma đáp:”Cám ơn, nhưng tôi bệnh ở 
đâu thì chỗ đó là Tịnh Độ của tôi, sát ngay bên 
cạnh tôi”.

Có lần nghe người nói về hoạt động truyền giáo 
của một tôn giáo khác, Shoma nói:

“Không gì tốt hơn là phàm phu thành Phật”. 
Khi có người hỏi làm sao giữ tròn được cuộc sống 
sau khi chết, Shoma đáp: “Việc ấy để A Di Đà lo 
liệu, đó không phải là chuyện của tôi”.

Chúng ta thấy một con người, bằng đức tin và 
niệm danh hiệu, đã gắn được cuộc đời mình với Bổn 
Nguyện của A Di Đà, và như thế, dù thân còn ở đây 
chưa về đến Tịnh Độ nhưng tâm đã có phần dự vào 
trong Tịnh Độ, trong Pháp Thân, Báo Thân và Hóa 
Thân của Phật A Di Đà để xóa tan khoảng cách giữa 
Ta Bà và Tịnh Độ, giữa sinh tử và Niết Bàn.

Có thể tóm lại, sống trong Bổn Nguyện là giao 
phó, đưa hết thẩy thân tâm tùy thuận với công việc 
đại bi bao la vô tận của Phật A Di Đà, một thân 
tâm quy y vào Phật A Di Đà như vậy thì thanh tịnh 
để có thể phát khởi đức tin trông cậy vào A Di 
Đà và công việc của Ngài. Thân tâm hữu hạn và 
khuyết điểm đó chìm ngập trong thực tại của A Di 
Đà là Trí Tuệ và Đại Bi phổ trong 48 lời nguyện, 
đây là tiền đề để sinh về Tịnh Độ. Nhưng trước khi 
thân tâm đi về trung tâm điểm đích đến của nó là 
Tịnh Độ, thì ngay ở đây và lúc này, nơi thế giới 
này, chúng ta đã hưởng được những phần công đức 
của Tịnh Độ. 
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Tất Cả

I. 
tất cả đều đầy tràn thần linh 
ta ngồi nuôi dưỡng cõi vô hình 
bứt mây bẻ khúc làm chim ó 
bay vụt lên trời đất lặng thinh 

II. 
trang giấy trắng thần linh xuất hiện 
màu mực đen hiền thánh nhãn tiền 
chỉ một giây hiện diện chư thiên 
nhất tức nhất thiết tam thiên hiển 

III. 
một chút thôi cũng đủ thần tiên 
một giây thôi đầy dẫy chư thiên 
se sẻ nhỏ vụt thành ó biển 

IV. 
chỉ một ngày tất đều linh hiển 
thần nhân thiên giao hợp khắp miền 
cơn đau là hiển hiện thần linh 
sầu se thắt là thiên tiên hiện 

V. 
chim chóc kêu vui ngày linh thoại 
sao xẹt vào đêm phương trượng bay 
thanh thiên hoài nguyên thủy chưa phai 
rắn và phượng đột nhiên trống mái 

VI. 
trời và đất rung rinh sụp đổ 
đời người như cỏ rác phù đồ 
chỉ một phút bao nhiêu sầu khổ 
chuyển hoá thành ưu thắng Tỳ Lô 

VII. 
một phút hưng thịnh là mọng suy 
một giây suy tận thành tinh tuý 
lửa dưới biển vọt tràn đại luỹ 
thế mộng trào dâng cổ sám thi 

VIII. 
tất cả là đạo tràng thần linh 
ta ngồi tham ngưỡng cội vô hình 
thênh thang phù thế làm chim ó 
bay lượn tháng ngày cõi lặng thinh

Hố  Thẳ m Ra Đờ i

Tôi đi vừ ng đông sắ p chì m
Trờ i âm u trên thung lũ ng khô
Trờ i nhiề u mây chim bay không nổ i
Tôi đi dướ i kia sụ p đổ 
Nú i Cấ m nổ  tung
Tôi ra đờ i
Dò ng Cử u Long chả y từ  Tây Tạ ng
Tôi về  tôi hiệ n
Đè n tắ t mặ t trờ i
Gió  tắ t mặ t trăng
Con chim lạ 
Kêu lên tiế ng ngườ i
Hố  thẳ m ra đờ i 
Tôi bay trên biể n.

Phạm Công Thiện
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Sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Đức 
Thế Tôn chuyển bánh xe pháp đầu tiên tại 
vườn nai với bài kinh Chuyển Pháp Luân là 
một sự kiện lịch sử mà bất kỳ người học Phật 

nào cũng quan tâm.
Hơn 49 năm thuyết pháp, thành lập Tăng Đoàn 

cùng với 1,250 Thầy Tỳ Kheo cất bước vân du độ 
sanh tùy căn cơ đối tượng. Dĩ nhiên trong hội chúng 
có nhiều trình độ khác nhau, nhưng bài pháp nào 
cũng đem lại sự hạnh phúc an lạc và giải thoát  cho 
mọi người.

Hơn 25 thế kỷ trôi qua, đạo Phật truyền thừa 
xuyên qua nhiều quốc gia thông qua hai trường 
phái Bắc Tông  và Nam Tông. Đặc biệt Phật giáo 
Bắc truyền khi có mặt ở quốc độ nào việc truyền bá 
ấy rất linh hoạt để phù hợp về ngôn ngữ, tập quán, 
văn hóa của địa phương đó. Đề cập đến tùy duyên 
nhưng bất biến cho ta nhớ lại thuở Phật còn tại thế 
có bảo Ngài A Nan:

“Sau khi Ta Niết Bàn, nếu thấy những giới nào 
có tính cánh nhỏ nhặt, các ngươi có thể loại bỏ” 
(Ngũ Phần Luật). 

Qua cuộc chất vấn của Trưởng lão Ma Ha Ca 
Diếp và Ngài A Nan thưa rằng: 

“Vì sợ làm não loạn Đức Thế Tôn nên không hỏi 
những giới nào quan trọng và những giới nào loại 
bỏ” (Ngũ Phần Luật).

Sau khi đại hội cứu xét và Ngài Ca Diếp khẳng 
định:

“Những gì không do Phật chế thì không được tự 
ý chế định, và những gì do Phật chế định thì không 
được vi phạm.” (Ngũ Phần Luật).

Cả ba bộ luật Ngũ Phần, Tứ Phần và Thập Tụng 
đều đồng ý với nhau: “Giữ nguyên những gì Phật 

chế nhưng tùy nghi áp dụng, không thêm cũng 
không bớt”.

Sau Phật Niết Bàn khoảng 100 năm có các Tỳ 
kheo xứ Bạt Kỳ tại thành Tỳ Xá Ly có đưa ra 10 
quan điểm mà thời ấy các vị Thánh Tăng không 
chấp nhận và cho là 10 điều phi pháp. Mười quan 
điểm thời ấy theo sự nhận định của chúng ta ngày 
nay chỉ có vài điều không phù hợp với oai nghi của 
một vị Tỳ kheo, còn lại những điều khác vẫn linh 
động uyển chuyển để thích hợp trong bối cảnh hiện 
nay. Vấn đề quan trọng là chúng ta vẫn giữ nguyên 
những giới luật Phật đã chế định và ứng dụng giới 
luật để hướng đến mục đích giải thoát là cốt lõi của 
đạo Phật.

Trong tinh thần Phật giáo “Tùy duyên mà bất 
biến”. Bởi vì nếu xiển dương chánh pháp mà không 
linh động tùy duyên, thiết nghĩ khó đem đạo Phật 
đi vào cuộc đời một cách trọn vẹn. Tuy nhiên Bất 
biến vẫn luôn là cốt lõi tinh túy thanh cao của chánh 
pháp mới không bị hiểu sai và xa rời tôn chỉ của đạo 
Phật. 

Trong bối cảnh hiện nay đạo Phật đi vào cuộc 
đời bằng nhiều phương tiện hữu hiệu ngõ hầu đem 
lại sự an lạc hạnh phúc đến với mọi người. Con 
người hiện đang đối diện với thế giới đầy bất an, 
bạo động và sợ hãi v.v.. Vì thế, người con Phật 
chúng ta lúc nào cũng ưu tư hoài bão một sứ mệnh  
thiêng liêng cao cả tiếp nối ngọn đèn chánh pháp để 
truyền bá Phật đà trong cuộc đời còn đầy dẫy nhiễu 
nhương hệ lụy này.

Và chỉ có áp dụng tinh thần Tùy duyên bất biến 
của Đạo Phật chắc chắn rằng sẽ mang lại giá trị giải 
thoát cao siêu mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy hơn hai 
ngàn sáu trăm năm qua.

TÙY DUYÊN BẤT BIẾN 
Trong Đạo Phật

Thích Quảng Long
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Hai ngàn sáu trăm năm 
trước, 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 Xuất 
Tức Niệm) để ai ai cũng có thể 
tiếp cận mà thực hành con đường 
“giải thoát”, bất cứ nơi đâu, bất 
cứ lúc nào.

“Ana” là thở vào, “Apana” là 
thở ra và “Sati” là niệm, là nhớ, 
nghĩ. Nhớ nghĩ về sự thở vào thở 
ra. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có 

vậy. Mà vô vàn. Mà “bất khả tư 
nghì”.

Đừng vội tin. Đến nếm thử đi 
rồi biết.

“… Và này các Tỳ-kheo, như 
thế nào là tu tập nhập tức xuất 
tức niệm?  Ở đây vị Tỳ- kheo đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 
trống, ngồi kiết già, lưng thẳng và 
trú niệm trước mặt. Chánh niệm 
vị ấy thở vô; chánh niệm vị ấy thở 
ra. Thở vô dài, vị ấy biết: ‘Tôi thở 
vô dài’ hay thở ra dài, vị ấy biết: 
‘Tôi thở ra dài’ Hay thở vô ngắn, 
vị ấy biết: ‘Tôi thở vô ngắn’ Hay 
thở ra ngắn, vị ấy biết: ‘Tôi thở 
ra ngắn’”… (Anapanasatisutta, 
Thích Minh Châu dịch).

Tôi đến với Thiền khá trễ, 
gần tuổi 60. Trước đó, những 
năm hai mươi tuổi tôi cũng có đọc 
Thiền, biết thiền qua sách vở, qua 
Krishnamurti, Suzuki, thầy Minh 
Châu, thầy Nhất Hạnh… nhưng 
đọc để biết, để có kiến thức thế 
thôi. Tôi cảm thấy Thiền là cái 
gì đó huyền bí xa vời, dành riêng 
cho một giới nào đó, có phần mê 
tín dị đoan nữa nên “kính nhi viễn 
chi”. Tôi là một thầy thuốc, một 
bác sĩ y khoa, tốt nghiệp gần nửa 
thế kỷ rồi, học cái khoa học thực 
nghiệm, nhiều năm làm ở khoa 
Cấp Cứu Bệnh Viện rồi làm Giáo 
Dục Sức Khỏe, tham gia giảng 
dạy, viết sách, báo v.v… làm việc 
như điên, cho đến một hôm người 
ta phải đưa tôi vào bệnh viện để 

mổ sọ não vì tai biến. Từ lúc lơ 
mơ đến lúc tỉnh dậy ở phòng hồi 
sức… hình như tôi đã trải qua 
một cuộc… phiêu lưu kỳ thú! 
Khi bước đi được những bước 
đầu tiên lẫm đẫm như một em bé 
trên nền đất, tôi thấy quả là phép 
lạ. Tôi nhìn tôi trong gương với 
cái đầu trọc lóc và thấy tức cười. 
Tôi đó ư? Đồng nghiệp ai cũng 
thương cho thật nhiều thuốc. Tôi 
chọn dùng một thứ duy nhất bởi 
biết bệnh mình không thể chữa 
bằng thuốc. Phải đi tìm một 
con đường khác. Rồi tôi đọc lại 
Thiền, đọc lại Tâm Kinh Bát-Nhã 
“Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm 
Bát Nhã ba-la-mật-đa thời chiếu 
kiến ngũ uẫn giai không, độ nhất 
thiết khổ ách…”  Những câu kinh 
xưa mịt mờ bây giờ bỗng sáng 
rõ với tôi. Phải rồi. Phải tự tại 
thôi. Phải dựa vào chính mình 
thôi. Phải thực hành thôi. Tôi vừa 
tìm hiểu kinh thư vừa lục toang 
đống sách y khoa đã học từ mấy 
chục năm trước để tìm kiếm. Thì 
ra có sẵn một con đường mà bấy 
lâu mình xa lạ. “Thở vào thì biết 
thở vào, thở ra thì biết thở ra…” 
Chỉ có vậy thôi sao? Tin được 
không? Tìm hiểu thấu đáo, thực 
hành “miên mật” thì quả là có cơ 
sở để tin.

Gần đây ngày càng nhiều 
nhà y sinh học, tâm lý học, hợp 
tác cùng các nhà sư, dùng những 
kỹ thuật mới như EEG, PET, 
fMRI… hy vọng khám phá 

AI CÓ THỂ THỞ GIÙM AI?AI CÓ THỂ THỞ GIÙM AI?
Đỗ Hồng Ngọc
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những “bí nhiệm” của Thiền thì 
“Thiền” nở rộ như nấm gặp mưa, 
đến nỗi gây ra không ít hoang 
mang, ngờ vực! Thực ra, đưa kỹ 
thuật vào khảo sát Thiền chỉ có 
thể thấy được một góc cạnh nào 
đó thôi, vì đằng sau còn biết bao 
điều “bất khả thuyết”!

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.

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 ở 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!

Gần hai mươi năm nay, tôi 
đến với Thiền Anapanasati bằng 
cách riêng của mình. Khi có dịp 
chia sẻ, trao đổi, tôi thường nêu 
3 giai đoạn thiền tập từ kinh 
nghiệm bản thân:

1) Thở bụng, 2) Chánh niệm 
hơi thở, và 3) Quán niệm hơi thở.

Thở bụng đúng cách đã có 
thể giúp cải thiện sức khỏe, nâng 
cao chất lượng cuộc sống. Chánh 
niệm hơi thở có thể đưa đến “diệt 
trừ khổ ưu” và Quán niệm hơi thở 
thì dẫn đến “thành tựu chánh trí”!

“Thở bụng”. 
Nói đến thở, ta nghĩ ngay 

đến ngực. Thiệt ra, thở ở bụng 
chớ không phải ở ngực. Thở 
bụng (abdominal breathing) 
hay còn gọi là thở cơ hoành 
(diaphragmatic breathing) là 
cách thở sinh lý nhất. Nhìn một 
em bé ngủ say thì biết. Chỉ có 
bụng phình lên xẹp xuống. Nhìn 
con ếch, con thằn lằn thì biết.

Thiền tập Anapanasati nên 
bắt đầu bằng thở bụng. Có vị 
thiền sư nói về Thiền. Thiền hả? 
Là phình xep, phình xẹp, phình 
xẹp…! Dĩ nhiên ở giai đoạn 
Thiền sâu hơn thì thậm chí không 
còn thấy “phình xẹp” gì nữa cả!

Phổi ta như một cái máy 
bơm, lồng ngực như cái xy-lanh 
(cylindre), cơ hoành là cơ hô 
hấp chính, như một cái pit-tông 
(piston) thụt lên thụt xuống 
(giống bễ lò rèn). Cơ hoành có thể 
nhích lên xuống khoảng 7-8cm, 
mà mỗi 1cm đã hút vào hoặc đẩy 
ra 250ml không khí. Lúc bình 

thường cơ hoành chỉ cần nhích 
lên xuống 1,5cm là đủ… sống. 
Khi áp suất âm trong phổi thì 
khí bên ngoài tự động lùa vào, 
tuôn vào, lấp đầy phổi và các phế 
nang, cho đến một lúc lượng khí 
bên trong đầy dần lên thì chuyển 
sang áp suất dương, phổi sẽ đẩy 
khí ra. Có một thời điểm áp suất 
cân bằng nhau, hay nói cách 
khác, áp suất bằng không (0 = 
zéro), thì khí bên trong cơ thể và 
bên ngoài vũ trụ chan hòa thành 
một, không phân biệt.

Hô hấp thật sự không xảy ra 
ở phổi mà ở trong từng tế bào. Do 
vậy mà khi ta có cách nào đó điều 
chỉnh được lượng khí ra vào, hiệu 
ứng sẽ tác động đến từng tế bào 
riêng lẻ.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện kể 
chuyện trong lúc nằm chờ chết 
trên giường bệnh ở Pháp khi các 
bác sĩ Pháp lúc đó bảo ông chỉ còn 
có thể sống không quá hai năm, 
ông đã thực hành “thở bụng” sau 
khi tìm hiểu các phương pháp thở 
của khí công, dưỡng sinh, thiền, 
yoga của phương Đông và kết 
quả là ông đã sống thêm… 50 
năm nữa và làm được rất nhiều 
việc có ích cho đời. Tôi may mắn 
được ông truyền thụ trực tiếp do 
cùng làm việc chung ở Bộ môn 
Tâm lý - Xã hội học ở trường Y 
nhưng cũng không dám tin, cho 
đến khi nằm bệnh mới thấy ừ nhỉ, 
sao không thử xem. Cùng lúc tôi 
cũng tham khảo thêm các đồng 
nghiệp phương Tây như Dean 
Ornish, Deepak Chopra đã đưa 
phương pháp thở bụng, thở cơ 
hoành vào các chương trình điều 
trị tim mạch, trị liệu toàn diện qua 
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các nghiên cứu đối chứng nghiêm 
túc, đáng tin cậy về phương diện 
thống kê y học.

“Chánh niệm hơi thở”.
“… Chánh niệm vị ấy thở vô; 

chánh niệm vị ấy thở ra…”
Niệm là nhớ, là nghĩ. Chánh 

niệm hơi thở là tâm ý chỉ “nhớ, 
nghĩ” đến hơi thở đang vào, 
đang ra chớ không để tâm ý đi 
lăng xăng nơi này nơi khác. Chỉ 
có vậy. Tưởng dễ mà không dễ. 
Tâm ý vốn khoái lang bang, lăng 
xăng trăm nghìn thứ, bay nhảy 
như khỉ như ngựa (tâm viên ý 
mã) không ngưng nghỉ. Lúc thì 
lòng tham nổi lên, tính tính toan 
toan. “Một đời lận đận đo rồi 
đếm/ Mỏi gối người đi đứng lại 
ngồi!” (Bùi Giáng), lúc thì sân 
giận ào ào đến, rồi dằn vặt, rồi 
lo âu, nghi kỵ, ngờ vực, hoang 
mang… Tiêu tốn biết bao nhiêu 
năng lượng cho những chuyện vô 
bổ đó! Bộ não chỉ chiếm có 2% 
thể trọng mà tiêu hao Oxygen 
đến 25-30%, phần lớn cho những 
chuyện “nhảm nhí” vô bổ này. 
Nếu chánh niệm được vào hơi 
thở thì những thứ tham, sân, nghi, 
lăng xăng, bực dọc kia… sẽ âm 
thầm lặn đi rồi… biến mất!

Đây chính là “Thiền Chỉ” 
(Samatha). “Chỉ” là ngưng. 
Ngưng sự lăng xăng của tâm ý. 
Ngưng sự bứt rứt của cơ thể.

Chánh niệm vào hơi thở cách 
nào? “Thở vô dài, biết thở vô dài. 
Thở ra dài, biết thở ra dài. Thở 
vô ngắn biết thở vô ngắn, thở ra 
ngắn biết thở ra ngắn”.  Chỉ có 
vậy. Chữ “biết” ở đây có thể gây 
hiểu lầm. “Biết” ở đây không phải 

là “biết” mà là nhận thức được 
(recognize), ý thức rõ (realize), 
cảm nhận được (perceive) cái sự 
thở, cái hơi thở đang đi vào và 
đang đi ra, lúc dài lúc ngắn lúc 
sâu lúc cạn kia kìa. Nhận thức, ý 
thức, cảm nhận, ấy chính là niệm 
(nhớ) về sự thở, về hơi thở. Vỏ 
não ta có cái hay: vùng này được 
kích hoạt thì vùng khác tắt ngấm. 
Đã nghĩ tới điều này thì không thể 
cùng lúc nghĩ tới điều khác. Nhờ 
đó mà ta giải thoát tâm ta khỏi 
những vướng mắc lăng xăng, tiêu 
tốn năng lượng vô ích! “Nhất tâm 
bất loạn” là vậy. Điều này dẫn tới 
“diệt trừ khổ ưu”, giải thoát tâm 
vậy.

“Quán niệm hơi thở”.
Quán niệm hơi thở chính 

là “Thiền Quán” (Vipassana). 
“Quán” không còn là “dõi theo” 
hơi thở đơn thuần nữa mà đã 
có sự phân tích, soi sáng (quán 
chiếu) dưới nhiều góc cạnh khác 
nhau để nhìn cho ra những điều 
mà bình thường không “thấy 
biết”. Cái thấy biết bấy giờ đã 
vượt khỏi cái trình hiện, cái giả 
tướng bên ngoài để nhìn được cái 
thực tướng bên trong, bên bờ kia. 
Và cái thấy “như thực” đó đã làm 
cho Huệ Năng sửng sốt reo lên: 
Thì ra vậy! Không ngờ… không 
ngờ…

“Vi”, tiếp đầu ngữ có nghĩa là 
“một cách khác”, “một cách đặc 
biệt”, còn “passana” là “thấy”, 
là “biết”. Vipassana là thấy biết 
một cách khác, một cách đặc 
biệt! Một chiếc lá vàng rơi, người 
thi sĩ có thể thấy cả mùa thu, thấy 
con nai vàng ngơ ngác, nhưng 

người có quán chiếu lại thấy sự 
vô thường, vô ngã, sự bất sinh bất 
diệt…

Khi vào sâu trong Định, hành 
giả sẽ không cảm nhận mình 
thở nữa. Hơi thở nhẹ gần như 
ngưng bặt. An tịnh. Hòa tan. Tan 
biến. Đó chính là quãng lặng ở 
cuối thì thở ra - thường kéo dài, 
thong dong, nhẹ nhàng, yên tĩnh, 
vì không tốn năng lượng. Như 
chim lượn bay, không phải vỗ 
cánh, như xe ngon trớn chạy ở 
số không, không tốn nhiên liệu! 
Đó chính là giai đoạn “Prana”. 
“Pra” có nghĩa là trước và “Ana” 
là thở vào (trước thở vào cũng 
có nghĩa là sau thở ra). Có thể 
nói đến một phương pháp thiền 
“Pranasati” ở đây chăng, nghĩa 
là đặt “niệm” vào quãng lặng, và 
thực chất đến một lúc cũng không 
còn cả “niệm”! Những hành giả 
giàu kinh nghiệm cho biết có thể 
vào định ngay hơi thở đầu tiên 
có lẽ nhờ rèn tập mà quãng lặng 
ngày càng dài ra, mênh mông 
ra như không còn biên giới, như 
hòa tan vào hư không, lắng đọng, 
thanh thoát. Lúc đó sẽ không còn 
ý niệm về không gian, thời gian, 
về ta, về người…

Thiền tập: “…đi đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi 
kiết già, lưng thẳng và trú niệm 
trước mặt”….

Tìm một chỗ yên tĩnh để thiền 
tập thì tốt nhưng không nhất thiết 
phải dưới gốc cây hay ngôi nhà 
trống. Đó là nói cho các vị “Tỳ 
kheo”. Còn ta có thể ngồi ở một 
góc nào đó trong nhà cũng được. 
Ngay chỗ ồn ào náo nhiệt, giữa 
chợ búa, bến xe, sân bay… vẫn 
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có thể “Thiền Định” được. “Ngoài không dính mắc 
là thiền, trong không lay động là định” (Huệ Năng). 
Cũng không nhất thiết phải ngồi, không nhất thiết 
phải kiết già, bán già. Đi đứng nằm ngồi gì cũng 
được, vì đi đứng nằm ngồi gì cũng phải… thở mà! 
Miễn là thoải mái, dễ chịu. Dù vậy, nếu ngồi tréo 
chân (kiết già, bán già) được thì tốt, giúp các cơ bắp 
thư giãn, đổi chiều co thắt.

Giữ lưng thẳng rất quan trọng. Ta dễ bị cong 
vẹo cột sống, đau thắt lưng, đau cột sống cổ nếu 
ngồi không đúng tư thế. Ngồi trước máy vi tính, lạy 
Phật… không đúng tư thế cũng sẽ bị đau thắt lưng, 
đau cột sống cổ như vậy.

Một yếu tố rất quyết định là thả lỏng toàn thân  
như thả trôi theo dòng nước hay treo thân trên móc 
áo. Thả lỏng toàn thân là làm cho toàn thân như rủ 
xuống, xẹp xuống, bình bồng, không còn căng cứng 
nữa! Tiêu hao năng lượng cho trương lực cơ (tonus 
musculaire) rất cao (khoảng 40% Oxygen), nên thả 
lỏng là giúp giảm đáng kể tiêu hao năng lượng do 
căng cơ.

Trú niệm trước mặt là không để “niệm” chạy 
lăng xăng. Buộc nó lại bằng cách chánh niệm vào hơi 
thở. “Thở” đến đâu biết đến đó. “Dõi theo” hơi thở 
vào hơi thở ra đó thì tâm ý không buông lung nữa.

Từ từ thôi, đừng nóng vội. Thất bại thường 
do nóng vội. Cứ thoải mái. Đừng đặt “chỉ tiêu kế 
hoạch” gì ở đây.

Khi cơ thể đã chùng xuống, khi tiêu hao năng 
lượng đã giảm một cách đáng kể rồi thì cũng sẽ bớt 
nhu cầu phải cung cấp các dưỡng chất qua thức ăn! 
Ăn ít mà vẫn đáp ứng thì cơ thể đỡ vất vả, các tế 
bào đỡ hùng hục làm việc. Các nghiên cứu trên sinh 
vật bị cho nhịn đói vừa phải thấy sống lâu hơn và 
trẻ lâu hơn!

… Ở đây vị Tỳ- kheo đi đến gốc cây, hay đi đến 
ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng và trú niệm 
trước mặt. Chánh niệm vị ấy thở vô; chánh niệm vị 
ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy biết: “Tôi thở vô dài” 
hay thở ra dài, vị ấy biết: “Tôi thở ra dài”… 

Chỉ có vậy. Mà “bất khả tư nghị”.
Ai có thể thở giùm ai? Ai có thể thiền giùm ai? 

Cho nên chỉ có thể nương tựa vào chính mình thôi. 
“Duy ngã độc tôn” thôi vậy!

Sáu chiều
Con về đốt ngọn lửa hương,
Hướng về nơi mẹ đau thương sáu chiều:
Chiều thu mẹ ở nơi nào?
Chiều đông không có!
Chiều hè ở đâu?
Chiều xuân còn lạnh mẹ ơi!
Bây giờ còn có hai chiề u nữa thôi.
Chiều vàng mây trắng lững lờ,
Khói chiề u muôn dặm bóng mờ mẹ đâu!

Mẹ
Vu Lan ơi! màu hoa hồng đỏ thắm,
Màu máu tươi mẹ đã chiếc cho con,
Tròn chín tháng mẹ mang bao nặng nhọc
Bao năm dài mẹ chăm sóc thương yêu.

Vu Lan ơi! Phật thương ban pháp bảo, 
Dạy cho mình phải trọn đạo làm con
Phải sớm hôm chăm hỏi để được còn
Đền hiếu đạo tròn ơn sâu nghĩa nặng.

Vu Lan ơi! Con còn cài hoa đỏ,
Nhớ mẹ già nơi quê cũ xa xôi
Diễm phúc thay con còn được có mẹ 
Dầu xa xăm nhưng biết mẹ còn đây.

Vu Lan ơi! Lễ hội con mừng mẹ
Sống an khang trong tuổi đã về chiều 
Ngày hôm nay con cài hoa hồng đỏ
Chúc mẹ nhiều an lạc với thảnh thơi.

Vạn Sen NC
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Dharma practice isn’t just 
coming to the temple; 
it’s not simply reading a 

Buddhist scripture or chanting the 
Buddha’s name. Practice is how 
we live our lives, how we live 
with our family, how we work 
together with our colleagues, 
how we relate to the other people 
in the country and on the planet. 
We need to bring the Buddha’s 
teachings on loving-kindness 
into our workplace, into our 
family, even into the grocery 
store and the gym. We do this 
not by handing out leafl ets on a 
street corner, but by practicing 
and living the Dharma ourselves. 
When we do, automatically we 
will have a positive infl uence 
on the people around us. For 
example, you teach your children 
loving-kindness, forgiveness, 
and patience not only by telling 
them, but by showing it in your 
own behavior. If you tell your 
children one thing, but act in the 
opposite way, they are going to 
follow what we do, not what we 
say.

If we’re not careful, it is easy 
to teach our children to hate and 
never to forgive when others 
harm them. Look at the situation 
in the former Yugoslavia: it is a 
good example of how, both in 
the family and in the schools, 

adults taught children to hate. 
When those children grew up, 
they taught their children to hate. 
Generation after generation, this 
went on, and look what happened. 
There is so much suffering there; 
it’s very sad. Sometimes you may 
teach children to hate another 
part of the family. Maybe your 
grandparents quarreled with 
their brothers and sisters, and 
since then the different sides of 
the family didn’t speak to each 
other. Something happened years 
before you were born—you 
don’t even know what the event 
was—but because of it, you’re 
not supposed to speak to certain 
relatives. Then you teach that to 
your children and grandchildren. 
They learn that the solution to 
quarreling with someone is never 
to speak to them again. Is that 
going to help them to be happy 
and kind people? You should 
think deeply about this and make 
sure you teach your children only 
what is valuable.

This is why it’s so important 
that you exemplify in your 
behavior what you want your 
children to learn. When you fi nd 
resentment, anger, grudges, or 
belligerence in your heart, you 
have to work on those; not only 
for your own inner peace but so 
you don’t teach your children 

to have those harmful emotions. 
Because you love your children, 
try to also love yourself as well. 
Loving yourself and wanting 
yourself to be happy means 
you develop a kind heart for 
the benefi t of everybody in the 
family.

Bringing loving-kindness 
to the school

We need to bring loving-
kindness not only into the 
family, but also into the schools. 
Before I became a nun, I was 
a schoolteacher, so I have 
especially strong feelings about 
this. The most important thing 
for children to learn is not a lot 
of information, but how to be 
kind human beings and how 
to resolve their confl icts with 
others in a constructive way. 
Parents and teachers put a lot of 
time and money into teaching 
children science, arithmetic, 
literature, geography, geology, 
and computers. But do we ever 
spend any time teaching them 
how to be kind? Do we have any 
courses in kindness? Do we teach 
kids how to work with their own 
negative emotions and how to 
resolve confl icts with others? I 
think this is much more important 
than the academic subjects. 

Teaching children by example
An excerpt from the article “Buddhism in Modern Society” from The Path To Happiness.

Thubten Chodron
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Why? Children may know a lot, 
but if they grow up to be unkind, 
resentful, or greedy adults, their 
lives will not be happy.

Parents want their children 
to have a good future and thus 
think their children need to make 
a lot of money. They teach their 
children academic and technical 
skills so that they can get a good 
job and make lots of money—
as if money were the cause of 
happiness. But when people are 
on their deathbed, you never 
hear anybody wishfully say, “I 
should have spent more time in 
the offi ce. I should have made 
more money.” When people have 
regrets about how they lived 
their life, usually they regret not 
communicating better with other 
people, not being kinder, not 
letting the people that they care 
about know that they care. If you 
want your kids to have a good 
future, don’t teach them just how 
to make money, but how to live 
a healthy life, how to be a happy 
person, how to contribute to 
society in a productive way.

Teaching children to share 
with others

As parents, you have to model 
this. Let’s say your children 
come home and say, “Mom and 
Dad, I want designer jeans, I 
want new rollerblades, I want 
this and I want that, because all 
the other kids have it.” You say 
to your children, “Those things 
won’t make you happy. You 
don’t need them. It won’t make 
you happy to keep up with the 
Lee’s.” But then you go out and 

buy all the things that everybody 
else has, even though your house 
is already fi lled with things you 
don’t use. In this case, what 
you are saying and what you 
are doing are contradictory. You 
tell your children to share with 
other children; you don’t give 
things to charities for the poor 
and needy. Look at the homes in 
this country: they are fi lled with 
things we don’t use but can’t give 
away. Why not? We’re afraid 
that if we give something away, 
we might need it in the future. 
We fi nd it diffi cult to share our 
things, but we teach children that 
they should share. A simple way 
to teach your children generosity 
is to give away all the things you 
haven’t used in the last year. If 
all four seasons have gone by 
and we haven’t used something, 
we probably won’t use it the 
next year either. There are many 
people who are poor and can use 
those things, and it would help 
ourselves, our children, and the 
other people if we gave those 
things away.

Another way to teach your 
children kindness is to not 
buy everything that you want. 

Instead, save the money and give 
it to a charity or to somebody 
who is in need. You can show 
your children through your own 
example that accumulating more 
and more material things doesn’t 
bring happiness, and that it’s 
more important to share with 
others.

Teaching children about the 
environment and recycling

Along this line, we need 
to teach children about the 
environment and recycling. 
Taking care of the environment 
that we share with other living 
beings is part of the practice of 
loving kindness. If we destroy 
the environment, we harm 
others. For example, if we use a 
lot of disposable things and don’t 
recycle them but just throw them 
away, what are we giving to future 
generations? They will inherit 
from us bigger garbage dumps. 
I’m very happy to see more 
people reusing and recycling 
things. It is an important part 
of our Buddhist practice and an 
activity that temples and Dharma 
centers should take the lead in. 

LỜI PHẬT DẠY

Health is the greatest gift, 
Contentment the greatest wealth,
Faithfulness the best relationship.
Buddha

Sức khỏe là món quà lớn nhất,
Tri túc là sự giàu có lớn nhất,
Thành tín là mối quan hệ tốt nhất.
Đức Phật
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Thực hành Phật Pháp không chỉ đi đến chùa; 
không chỉ đơn giản đọc một bài kinh hay 
niệm một danh hiệu Phật. Thực hành là cách 
chúng ta sống đời sống của mình, cách chúng 

ta sống với gia đình của mình, cách chúng ta cùng 
làm việc với các đồng nghiệp của mình, cách chúng 
ta liên quan với người khác trong quốc gia và trong 
trái đất này. Chúng ta cần phải mang theo lòng nhân 
từ, theo lời dạy của Đức Phật, vào nơi làm việc của 
mình, vào gia đình mình, vào ngay cả trong cửa 
hàng chợ quán và phòng tập thể dục. Chúng ta làm 
việc này không phải bằng cách đưa ra các tấm giấy 
in nơi góc phố, mà bằng cách thực hành và sống 
theo Phật Pháp. Khi chúng ta thực hành, tự động là 
chúng ta sẽ có sức ảnh hưởng tốt đến những người 
chung quanh. Ví dụ, bạn dạy cho con em của bạn 
về lòng thương yêu, sự tha thứ, và tính kiên nhẫn 
không chỉ bằng lời nói với chúng, mà bằng cách 
làm cho chúng thấy trong hành vi của bạn. Nếu bạn 
nói với con em của bạn một điều, nhưng lại làm trái 
ngược lại, thì chúng sẽ làm y theo những gì mà bạn 
làm, không phải những gì mà bạn nói.

Nếu chúng ta không cẩn thận, thì rất dễ mà dạy 
cho con em chúng ta sự thù ghét và chẳng bao giờ biết 
tha thứ cho ai khi mà người ấy làm điều gì tổn hại đến 
chúng. Nhìn vào tình hình ở xứ Nam Tư cũ: là một ví 
dụ rất rõ ràng về cách, mà cả ở trong gia đình và các 
trường học, người lớn dạy cho trẻ em lòng căm thù. 
Khi mà những đứa trẻ đó lớn lên, chúng lại dạy cho 
con cái của chúng sự thù ghét. Thế hệ này qua thế hệ 
khác, cứ tiếp tục như vậy, và chúng ta hãy thử nhìn 
những gì đã xảy ra. Nơi đó có quá nhiều đau khổ; đó 
là điều đáng buồn. Đôi khi bạn có thể dạy cho con 
em thù ghét phần kia của gia đình. Có lẽ ông bà cãi 
nhau với anh chị em của mình, và kể từ đó các phía 
khác nhau của gia đình không nói chuyện với nhau. 
Đôi khi có chuyện gì đó xảy ra trong nhiều năm trước 
khi bạn được sinh ra đời - bạn thậm chí cũng không 

biết rõ sự việc đó ra sao - nhưng mà vì nó, bạn không 
được nói chuyện với người thân nào đó. Khi đó, bạn 
lại dạy như thế cho con cháu mình. Cho chúng biết 
rằng giải pháp cho sự cãi nhau với một người nào đó 
là không bao giờ nói chuyện với đối phương lần nào 
nữa. Có phải như vậy sẽ giúp cho chúng trở thành 
con người vui vẻ và tốt bụng hay không? Bạn nên 
suy nghĩ cho kỹ về điều này và phải chắc chắn rằng 
những gì mà bạn dạy cho con em của bạn là những gì 
có giá trị thực tiễn.

Đây là lý do tại sao nó rất quan trọng để bạn làm 
gương mẫu trong hành vi của bạn về những gì mà 
bạn muốn cho con em của bạn học hỏi. Khi mà bạn 
thấy oán hận, giận dữ, thù hằn, hoặc hiếu chiến nơi 
tâm thức của bạn, bạn cần phải làm việc trên những 
việc đó; không những có lợi cho sự an ổn trong tâm 
thức của bạn mà cũng không dạy cho con em của bạn 
những cảm xúc tai hại đó. Bởi vì nếu bạn yêu thương 
con cái của mình, cũng nên cố gắng yêu bản thân của 
mình. Yêu bản thân mình và muốn mình được hạnh 
phúc có nghĩa là bạn phát triển một tấm lòng nhân ái 
vì sự lợi ích của mọi người trong gia đình.

Mang tấm lòng nhân ái đến trường học
Chúng ta cần phải không chỉ mang tấm lòng 

nhân ái vào trong gia đình, mà còn phải mang vào 
trong trường học. Trước khi tôi trở thành một ni cô, 
tôi là một giáo viên, vì vậy tôi có cảm giác đặc biệt 
mạnh mẽ về việc này. Điều quan trọng nhất để cho 
con em học hỏi không phải là thật nhiều bài vở, mà 
làm thế nào để chúng trở thành con người tử tế và 
làm thế nào để giải quyết những xung đột với người 
khác trong cung cách xây dựng.  Phụ huynh và giáo 
viên bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc vào việc 
dạy cho con trẻ về khoa học, toán học, văn học, địa 
lý, địa chất, và điện tóan. Nhưng chúng ta có bao 
giờ dành thời gian dạy cho chúng làm người tử tế 
không? Chúng ta có bài học nào về sự tử tế không? 

 Dạy con em bằng mẫu mực của mình
Trích từ bài viết “Phật Giáo trong Xã Hội Hiện Đại” của Con Đường Đạt Đến Hạnh Phúc.

Thubten Chodron - Nhật Bảo Quốc dịch
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Chúng ta có dạy cho con trẻ làm thế nào để đối trị 
với những xúc cảm xấu ác của mình và làm thế nào 
để giải quyết những xung đột với người khác hay 
không? Tôi nghĩ rằng đây mới là điều quan trọng 
hơn so với các môn học. Tại sao? Vì trẻ em có thể 
biết rất nhiều, nhưng nếu chúng lớn lên mà không 
tử tế, hay bực bội, hay tham lam, thì cuộc sống của 
chúng sẽ không có hạnh phúc.

Các bậc cha mẹ muốn cho con em của mình có 
một tương lai tốt đẹp, do đó nghĩ rằng con cái của họ 
cần phải làm ra rất nhiều tiền. Họ dạy con em của họ 
những kỹ năng kiến thức và kỹ thuật để chúng có thể 
có được công việc làm tốt và làm ra rất nhiều tiền - 
nếu như cha mẹ coi tiền là yếu tố mang lại hạnh phúc. 
Nhưng khi người ta nằm trên giường hấp hối của họ, 
bạn không bao giờ nghe ai ao ước mà nói rằng, “Tôi 
cần phải dành nhiều thời gian ở văn phòng. Tôi cần 
phải làm ra thật nhiều tiền”. Khi người ta có sự hối 
tiếc về cách mà họ sống đời sống của họ, thường thì 
họ hối tiếc rằng sao không giao tiếp tốt lành hơn với 
người khác, không tử tế hơn, không để cho những 
người mà họ quan tâm biết rằng họ quan tâm đến họ. 
Nếu bạn muốn con cái của bạn có một tương lai tốt 
đẹp, không nên dạy chúng cách chỉ biết làm thế nào 
để kiếm tiền, nhưng phải biết làm thế nào để có một 
cuộc sống lành mạnh, làm thế nào để là một người 
hạnh phúc, làm thế nào để đóng góp cho xã hội một 
cách hiệu quả.

Dạy con em biết chia sẻ với người khác
Là cha mẹ, bạn phải là mẫu mực này. Hãy xem 

khi con em của bạn về nhà và nói rằng, “Mẹ ơi Ba 
ơi, con muốn chiếc quần jean của chính nhà thiết 
kế, con muốn lưỡi giày trượt băng mới, con muốn 
điều này và con muốn điều nọ, bởi vì tất cả các 
bạn trẻ khác đều có”. Bạn nói với con cái mình, 
“Những thứ đó sẽ không làm cho con hạnh phúc. 
Con không cần đến chúng. Điều đó sẽ không làm 
cho con hạnh phúc để theo kịp với các loại đồ hiệu 
‘Lee’”. Nhưng sau đó bạn lại đi ra ngoài và mua 
tất cả những thứ mà mọi người khác có, mặc dù 
ngôi nhà của bạn đã tràn đầy với những thứ mà bạn 
không sử dụng. Trong trường hợp này, những gì mà 
bạn nói và những gì mà bạn làm là mâu thuẫn. Bạn 

nói với con của bạn là hãy chia sẻ với các trẻ em 
khác, mà bạn lại không cho đi những thứ để cho các 
hội từ thiện mang cho người nghèo và thiếu thốn. 
Nhìn vào những ngôi nhà ở đất nước này: họ có 
tràn đầy với những thứ mà họ không sử dụng nhưng 
không thể nào cho đi. Tại sao không? Vì họ sợ rằng 
nếu cho đi cái gì đó, họ có thể cần nó trong tương 
lai. Chúng ta thấy khó mà chia sẻ những thứ của 
chúng ta, nhưng chúng ta lại dạy cho con cái rằng 
chúng nên tập sự chia sẻ. Cách đơn giản để dạy cho 
con em lòng hảo tâm là cho đi tất cả những thứ mà 
bạn đã không dùng trong năm qua. Nếu cả bốn mùa 
đã trôi qua mà chúng ta đã không dùng cái gì đó, 
có nghĩa là chúng ta có thể sẽ không dùng nó trong 
năm tới. Có rất nhiều người họ nghèo và có thể sử 
dụng những thứ đó, thì điều đó sẽ giúp cho chúng 
ta, cho con em chúng ta, và cho những người khác 
nếu chúng ta cho đi những thứ đó.

Một cách khác để dạy cho con em có lòng tốt là 
không mua tất cả mọi thứ mà bạn muốn. Thay vào 
đó, tiết kiệm tiền và cho vào một hội từ thiện hoặc 
cho ai đó mà họ có nhu cầu. Bạn có thể cho con em 
của bạn thấy qua các mẩu ví dụ của chính bạn khi 
mà sự tích lũy ngày càng nhiều của cải vật chất thì 
không mang lại hạnh phúc, mà điều quan trọng hơn 
là tập chia sẻ với người khác.

Dạy trẻ em về môi sinh và sự tái sử dụng
Cùng đường lối này, chúng ta cần phải dạy cho 

con em của mình về vấn đề môi sinh và sự tái sử 
dụng. Chăm sóc môi trường mà chúng ta cùng chia 
sẻ với chúng sinh khác là một phần trong việc thực 
hành lòng nhân ái. Nếu chúng ta tàn phá môi trường, 
chúng ta làm hại chúng sinh khác. Ví dụ, nếu chúng 
ta sử dụng rất nhiều đồ dùng chỉ xài qua một lần và 
không sử dụng lại chúng mà chỉ cần ném bỏ đi, vậy 
là chúng ta để lại cho các thế hệ tương lai là cái gì 
đây? Chúng sẽ thừa hưởng từ chúng ta những bãi 
rác to lớn! Tôi rất vui mừng khi thấy nhiều người 
tái sử dụng và tái chế biến các vật dụng. Đó là một 
phần quan trọng của Phật Giáo và là một hoạt động 
mà các ngôi chùa và các trung tâm Phật Giáo cần 
phải dẫn đầu.
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A Father’s Love…
Fathers seldom say “I love you”
Though the feeling’s always there,
But somehow those three li  le words
Are the hardest ones to share!
And fathers say “I love you”
In ways that words can’t match -
With tender bed  me stories -
Or a friendly game of catch!
You can see the words “I love you”
In a father’s boyish eyes
When he runs home, all excited,
With a poorly wrapped surprise.
A father says “I love you”
With his strong helping hands -
With a smile when you’re in trouble
With the way he understands.
He says “I love you” hal  ngly,
With awkward tenderness -
(It’s hard to help a four-year-old 
into a party dress!)
He speaks his love unselfi shly
By giving all he can
To make some secret dream come true,
Or follow through a plan.
A father’s seldom-spoken love
Sounds clearly through the years -
Some  mes in peals of laughter,
Some  mes through happy tears,
Perhaps they have to speak their love
In a fashion all their own,
Because the love that fathers feel
Is too big for words alone!

Tình Của Bố…
Bố thường ít nói: “Yêu con!”
Mặc dù tình cảm sẵn luôn tràn đầy
Tuy nhiên đôi chữ nhỏ này
Rất là khó nói để thay tiếng lòng.

Tâm tình Bố nói “Yêu con!”
Thường không biểu lộ ra luôn bằng lời
Mà bằng hành động của người -
Truyện ru ngủ lúc tối trời kể ra -
Hay là thân mật tham gia
Trò chơi con trẻ thăng hoa tâm hồn!
 
Ta nhìn mắt Bố thấy luôn
Những lời Bố nói “Yêu con!” trong này
Mắt hồn nhiên, trẻ trung thay
Nhất là khi Bố chạy bay về nhà
Trong tay cầm một món quà
Vụng về gói ghém, bất ngờ tặng con.
 
Ta nhìn tay Bố thấy luôn
Những lời Bố nói “Yêu con!” nồng nàn
Khi ta gặp lúc khó khăn
Bàn tay Bố khoẻ ân cần giúp ngay -
Nụ cười tươi trẻ kèm đây
Thật là thông cảm, vui vầy, thiết tha.
“Yêu con!” Bố chẳng nói ra
Thay bằng âu yếm thấy mà vụng sao
Giúp con mới bốn tuổi đầu
Mặc quần áo đẹp có đâu dễ dàng.
 
Tình yêu của Bố rỡ ràng
Không hề ích kỷ, không màng bản thân
Bố cho hết chẳng ngại ngần
Giúp con thực hiện ước thầm bấy lâu
Giúp con mau đạt yêu cầu
Chương trình, kế hoạch trước sau hoàn thành.
 
Ít khi nói, thường lặng thinh
Nhưng bao năm Bố thắm tình cùng con -
Đôi khi là chuỗi cười ròn
Đôi khi là giọt lệ tuôn vui mừng.
 
Bố không theo cách thông thường
Vì tình Bố tỏ theo đường lối riêng
Vừa vĩ đại lại linh thiêng
Lời nào mà nói hết liền được đây! 

Anonymous

Tâm Minh - Ngô Tằng Giao (chuyển ngữ)
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Dường như giữa Việt 
Nam và Tây Tạng có 
mối cảm thông đặc biệt. 
Hai quốc gia cùng bị 

tan tác đày đọa u hờn bởi bàn tay 
sắt của thế lực tham ác và vọng 
động núp dưới danh từ cộng sản. 
Trên lý thuyết, Việt Nam tuy còn 
danh nghĩa là quốc gia còn lãnh 
thổ, có chính quyền. Nhưng lãnh 
thổ là những khu vực mà đảng 
cộng sản Việt Nam chưa ngã 
giá xong, còn hầu như đã thuộc 
về Trung Cộng dưới nhiều hình 
thức. Chính quyền có đó, nhưng 
là loại chính quyền mang sắc thái 
thái thú bản địa. Tây Tạng thì 
hoàn toàn mất lãnh thổ, nhưng lại 
có được chính phủ lưu vong, tuy 
chưa đầy đủ sức mạnh của chính 
quyền. Nhưng Tây Tạng giữ được 
bản sắc, có trường đào tạo những 
nhà lãnh đạo tương lai, và được 
Ấn Độ hào phóng hỗ trợ giúp đỡ 
trên nhiều phương diện. Rất may 
mắn, Tây Tạng có được nhà lãnh 
đạo kiệt xuất về cả đạo đức lẫn 
uy tín có tầm vóc quốc tế, đáng 
hãnh diện và đáng ngưỡng mộ, 
đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma - Một 
vỹ nhân. Thật vậy, hễ nhắc đến 
Ngài là kẻ thù của Ngài nao núng 
hậm hực, và nhân loại hân hoan 
ngưỡng vọng. Tôi và gia đình 
chúng tôi là một trong hàng triệu 
triệu người hân hoan ngưỡng 
vọng.

Tin vui làm mọi hoan hỷ là 

Đức Đạt Lai Lạt Ma, chấp nhận lời 
thỉnh cầu của Hòa Thượng Thích 
Viên Lý Chủ Tịch Hội Đồng 
Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Hải Ngoại (TĐ-GHPGVNTN-
HN) - Viện Chủ Chùa Điều Ngự, 
đến thăm khu Little Sài Gòn, nơi 
được xem là thủ phủ của cộng 
đồng tỵ nan cộng sản, là một Việt 
Nam bên ngoài Việt Nam. Nhân 
đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ gặp 
gỡ, trao gởi lý tưởng Giáo Pháp 
Như Lai ứng dụng vào thực tế, 
Ngài cũng sẽ gặp các cụ già, em 
bé và nhất là giới trẻ địa phương, 
dự Đại Lễ Lạc Thành chùa Điều 
Ngự sau gần hai năm khởi công. 
Buổi lễ long trọng nầy được đài 
IBCtần số 57.8 trực tiếp truyền 
hình, và một số phương tiên đại 
chúng khác. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa 
là Quốc Trưởng quốc gia Tây 
Tạng, vừa là vị Danh Tăng, là 
vị Pháp Chủ cao cấp nhất Phật 
Giáo Tây Tạng. Tuy Phật Giáo 
thế giới không có vị Giáo Chủ 
đầy quyền uy thế lực như Giáo 
Hoàng. Nhưng Phật tử trên toàn 
thế giới mặc nhiên xem Ngài là vị 
Giáo Chủ tối cao. Ngài là vị lãnh 
đạo tinh thần đầy đức độ và đáng 
ngưỡng mộ. 

Từ ba tháng trước khi được 
vinh hạnh đón tiếp Đức Đạt Lai 
Lạt Ma, Hòa Thuợng Thích Viên 
Lý mở nhiều phiên họp mỗi tuần 

hai lần. Ban tổ chức lên đến cả 
ngàn người, khoảng trên 20 tiểu 
ban lần lượt được hình thành. Đến 
những ngày gần kề, các tiểu ban 
họp riêng, nêu trở ngại và nhu 
cầu cần trợ giúp. Liên tiếp nhiều 
cuộc họp giữa Ban Điều Hành 
với các cơ quan công quyền như, 
Bộ Ngoại Giao, Bộ Nội An, các 
cơ quan An Ninh như FBI, Cảnh 
Sát, Cứu Hỏa, Văn phòng quý vị 
dân cử cấp Liên bang, Tiểu bang, 
Quận hạt… nhất là Hội Đồng 
Thành Phố Westminster, các sứ 
bộ ngoại giao của chính phủ Tây 
Tạng… đều đặn được tiến hành.

Buổi Đại Lễ ngoài cung kính 
cung nghinh Đức Đạt Lat Lai 
Ma và phái đoàn Tây Tạng, buổi 
Đại Lễ còn cung nghinh Chư 
Tôn Đức Tăng Ni thuộc nhiều 
quốc gia, nhiều hệ phái và nhiều 
ngôn ngữ khác nhau có thể lên 
đến cả ngàn vị. Ban tổ chức dự 
kiến trân trọng tiếp đón hàng 
chục ngàn người gồm cư dân địa 
phương không những tại Hoa 
Kỳ mà còn rất nhiều nơi trên thế 
giới, không chỉ người Việt Nam 
mà còn nhiều sắc dân khác như 
Mỹ, Thái, Lào, Kampuchia, Mễ, 
Pháp, Trung Hoa, Đại Hàn, Tích 
Lan, Ấn Độ… Không chỉ Phật tử 
mà còn tín đồ của nhiều tôn giáo 
bạn. Áp lực công việc đè nặng 
lên vai của Hòa Thượng Thích 
Viên Lý và Hòa Thượng Thích 
Viên Huy (thời điểm nầy, Thầy 

Đức Đạt Lai Đạt Ma - Mẹ và Vu Lan Mẹ
Quảng Tuệ - Tống Phước Hiến 
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còn là Thượng Tọa) trụ trì chùa 
Điều Ngự. 

May thay, nhờ uy tín của Hòa 
Thượng Thích Viên Lý quá lớn, 
tên của Thầy đã chinh phục niềm 
tin thúc đẩy ý thức hy hiến của 
nhiều thành phần xã hội. Tất cả 
đều tự nguyện và mong mỏi được 
góp phần vào công cuộc trọng 
đại chung. Do vậy, ngoài Phật tử 
cơ hữu của Chùa, như Đạo Tràng, 
Liên Đoàn Cư Sĩ, Liên Đoàn Cựu 
Huynh Trưởng và Đoàn Sinh 
Gia Đình Phật Tử (GĐPT); một 
lực lượng thiện nguyện hùng hậu 
như sinh viên, học sinh thuộc 
các trường Trung Học và Đại 
Học, những nhóm Phật Tử phát 
nguyện trợ đạo giúp đời như Sợi 
Nắng, Kiều Đàm Di góp công 
sức và tịnh tàì.. 

Các Ban Hướng Dẫn cũng 
cùng tụ hội về dưới mái chùa 
chung, cùng chung vai gánh vác 
trách nhiệm hộ trì Chánh Pháp. 
Các Đơn vị GĐPT như, Điều Ngự, 
Chánh Pháp, Phổ Đà, Phổ Hòa, 
Bát Nhã, Chánh Đạo… một số từ 
San Jose, các Đoàn Cựu Huynh 
Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Vạn 
Hạnh (Điều Ngự), Diệu Pháp, 
Pháp Vân, San Jose… cũng vượt 
dặm ngàn họp mặt dưới Phật Đài. 

Với cái nhìn sâu xa, bén 
nhạy, đầy đủ tài năng và đạo đức 
của nhà lãnh đạo tinh thần, Hòa 
Thượng Thích Viên Lý như là cội 
nguồn hấp lực, trở thành điểm hội 
tụ của những người mong nguyện 
dấn thân cho ánh Đạo. Huynh 
Trưởng cấp Dũng - Phúc Thiện 
- Ngũ Duy Thành Trưởng Ban 
Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT 
Việt Nam tại Hoa Kỳ với trên 

dưới 50 đơn vị GĐPT trên toàn 
Hoa Kỳ được Hòa Thượng Thích 
Viên Lý mời giữ trọng trách Điều 
Phối Viên. Các Đơn vị GĐPT 
trực thuộc Ban Hướng Dẫn 
Trung Ương Hoa Kỳ do Anh làm 
Trưởng Ban và các GĐPT thuộc 
nhiểu đơn vị khác, sẵn sàng chịu 
sự điều động của Anh.

Đời tôi, từng xảy ra nhiều lần 
bất ngờ, mỗi bất ngờ là một cơ 
duyên. Bất ngờ trong Đại Lễ Lạc 
Thành Chùa Điều Ngự và cung 
đón Đức Đạt Lai Lạt Ma là bức 
điện thư của Huynh Trưởng Phúc 
Thiện - Ngũ Duy Thành  gởi vào 
sáng ngày 1.6.2016 với đề nghị 
chúng tôi chịu trách nhiệm 16 
cổng Scanner. Nhiệm vụ nầy là 
một phần thuộc An Ninh Trật Tự, 
theo Hòa Thượng Thích Viên Lý 
thì an ninh và trật tự là một trong 
những phần việc quan trọng của 
Đại Lễ, Thầy thường nhắc đến 
trong nhiều buổi họp. Dịp may 
được phục vụ cho lý tưởng, tôi 
hoan hỷ nhận lời, vì thời gian 
mới đến định cư ở Hoa Kỳ, tôi 
đã được huấn luyện và hành nghề 
Security, trong đó có phần sử 
dụng scanner.

Chiều ngày 5.6.2016 lúc 3 
giờ, tôi tham dự phiên họp của 
Liên Tiểu Ban An Ninh và Trật 
Tự. Đêm hôm trước, anh Nhật 
Bảo - Nguyễn Phúc Trưởng Tiểu 
Ban Trật Tự, một Niên Trưởng 
đồng nghiệp trước 1975, bây giờ 
cùng phục vụ dưới Mái Chùa 
Điều Ngự, gọi điện thoại báo về 
phiên họp, chỉ định tôi làm thư 
ký, và thuyết trình về phần nhiệm 
của Toán Scanner mà chúng tôi 
nhận trách nhiệm.

Thật tình, khi nhận, chúng tôi 
không mấy lo, nhưng khi vào bàn 
để viết những gì cho ngày mai, 
lòng bỗng thấy lo ngại vì liệu có 
đủ nhân sự không? Thiện chí của 
họ thế nào? Và có những bất trắc 
gì? Đối phó ra làm sao?? Tôi gọi 
anh Thành xin ý kiến chỉ đạo của 
anh. Điều quan trọng nhất mà tôi 
cần nhất là những chỉ thị của Hòa 
Thượng Thích Viên Lý. Vì tầm 
quan trọng, phiên họp được diễn 
ra dưới sự đồng chủ tọa của Hòa 
Thượng Chủ Tịch và Thượng Tọa 
Thích Viên Huy Trụ Trì, Huynh 
Trưởng Phúc Thiện - Ngũ Duy 
Thành điều hợp phiên họp. Các 
Trưởng Tiểu Ban An Ninh, Trật 
Tự trình bày kế hoạch và những 
dự liệu. Biết tôi thật sự lo ngại, 
Huynh Trưởng Ngũ Duy Thành 
trấn an và hứa sẽ thỏa mãn tối đa 
cho những gì mà xét là hợp lý và 
trong khả năng.

Chiều 17.6.2016 tôi đến nhận 
các máy bộ đàm của GĐPT Phổ 
Hòa cho mượn, Anh Nhật Bảo - 
Nguyễn Phúc giao 26 thẻ badge. 
Vì không đủ 32 cái theo nhu cầu, 
cô Tuệ Anh giao thêm 6 cái. Theo 
phân phối nhân sự, tôi giao cho 
GĐPT Phổ Hòa và GĐPT Phổ 
Đà - hai đơn vị nầy cùng chúng 
tôi phụ trách 16 cổng Scanner 
- mỗi đơn vị 14 badge cùng với 
các máy bộ đàm. 16 cổng scanner 
chia làm hai khu vực. Bốn cổng 
dành cho VIP, và những thành 
viên có mang badge; 14 cỗng 
dành cho đại chúng. Đêm ấy, 
là đêm thật khó ngủ, tôi dự liệu 
những tình huống xấu có thể xảy 
ra và cách ứng phó. Bốn giờ sáng 
tôi đánh thức nhà tôi, không ngờ 
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người bạn đời, bạn đạo của tôi đã 
sẵn sàng. Chúng tôi là người đầu 
tiên đến nơi gởi xe. Đúng như lời 
hứa, Anh Ngũ Duy Thành giới 
thiệu tôi với anh Billy, nhân vật 
được xem như có khả năng giải 
quyết những trở ngại về an ninh. 
Xin cám ơn người giới chức trẻ, 
xin cám ơn các em GĐPT giúp 
tôi hoàn thành công tác Phật sự.

Công việc không cho phép 
tôi được nhìn thấy Đức Đạt Lạt 
Ma, bậc cao trọng mà tôi hằng 
ngưỡng mộ. Không được gần 
Ngài đã đành, tôi cũng không 
được dừng lâu để nghe và thấy 
Ngài xuất hiện trên những screen 
(loại màn hình khổ lớn). Tuy vậy, 
tôi vẫn không thấy sự thiệt thòi 
mà lòng lại vui vui hoan hỷ. Tôi 
nghĩ, Đạo Phật lấy Từ Bi khoan 
dung độ lượng chân tình đối đãi 
với nhau. Tôi không nghe, nhưng 
chắc là Ngài giảng rộng ra lấy 
thực tế để chứng minh. 

Sau giấc ngủ bù, tôi vào các 
trang mạng như Facebook, Blog, 
Diễn đàn, Điện thư…, lòng dạt 
dào xúc động vì trong những bài 
giảng, Ngài có nói đến khổ đau, 
và hóa giải khổ đau, Chìa khoá 
để hóa giải khổ đau là lòng Từ Bi. 
Lòng Từ Bi mang lại sự an bình 
cho tha nhân và an lạc cho chính 
mình tránh được tổn thương về 
tâm lý và bịnh lý. Ngài lấy hình 
ảnh người Mẹ để dẫn nhập, chứng 
minh và kết luận cho giáo pháp 
hiển lộ tình thương của Như Lai. 

Đọc lại những lời tường 
thuật, lời bình luận, cảm nghĩ 
của những tác giả, lòng tôi bất 
giác có chút bâng khuâng. Hàng 
chục ngàn người quy tụ về đây để 

nghe bậc Vỹ nhân Tôn túc, suốt 
đời thực hành đạo Từ Bi, kêu gọi 
lòng từ bi của thế nhân, xin đừng 
gieo thảm họa, gieo đau thương 
vào đời nhau. Nhưng Ngài, quê 
hương Ngài, đồng bào Ngài đang 
là nạn nhân của tập đoàn cực 
ác, của chủ nghĩa cực hiểm, của 
những hành vi cực độc nhằm tiêu 
diệt Ngài, Dân tộc Ngài và Tổ 
quốc của Ngài. Loài người vẫn 
còn quá nhiều bất công, độc ác 
rắp tâm và kiên trì cướp đoạt tài 
sản, sinh mệnh và quyền sống 
của người khác. Sử dụng những 
gì sang đoạt được để hãnh tiến, 
để sống ngất ngưỡng và thỏa 
thích trên nỗi bất hạnh, của đồng 
loại và của chúng sinh.

Tôi tự hỏi, cái ác ở đâu vậy?
- Phải chăng cái ác tồn tại 

trong mỗi chúng ta. Ác nghiệp 
tạm ngủ chưa dấy lên vì lòng 
tham ái, ham muốn bất lương 
tranh giành chiếm đoạt làm tư 
hữu, vì sân oán phục thù rửa hận 
chưa có cơ hội, chưa có lý do để 
trỗi dậy, hoặc bị lòng từ bi, bị 
thiện tâm khởi phát chế ngự. Vậy 
khi tham sân hận ra đi, thì trí huệ 
phát triển, thì an bình hiện diện, 
và đời là những nụ cười khả ái 
bao dung. 

Nhưng điều chưa hoàn thiện 
là một vỹ nhân sống trọn vẹn với 
nhân ái, giao giảng nhân ái lại 
phải được bảo vệ một cách chặt 
chẽ. Điều nầy có nghĩa là chân lý 
và tình thương vẫn luôn bị hung 
ác đe dọa và xúc phạm.

Chúng ta, là những con người 
nhỏ bé, không quyền lực, nhưng 
vẫn là mối đe dọa cho chính 
mình, cho thân nhân, cho bằng 

hữu, và cho cộng đồng nếu lúc 
nào đó, chúng ta lơi lỏng để tham 
sân hận trở mình thức giấc và xổ 
lồng. Con người có thể từng bước 
đi đến dứt bỏ tham lam. Nhưng 
thật khó dứt bỏ sân hận bởi con 
người thường nghĩ rằng sân hận 
là vũ khí để bảo vệ danh giá, danh 
dự cá nhân. Thật ra, chẳng ai có 
quyền nhận định hay đánh giá, 
danh dự mình hơn chính mình, 
Sân Hận là kết quả của quyết 
định xem nhận định của ai đó 
cao hơn và chính xác hơn mình 
mỗi khi tự nhìn nhận chính mình. 
Hình trạng nầy thường được gọi 
là ngộ nhận. Với thời gian, ngộ 
nhận bỗng bị đồng hóa và ngỡ 
rằng sự thật, vì thế chiến tranh 
trong mỗi con người với nhau, để 
rồi tự hành hạ mình và hành hạ 
tha nhân.

Một trong những chủ đề của 
Đức Đạt Lạt Ma giảng là MẸ. 
Những dòng cảm xúc tôi lại ghi 
vào thời điểm chuẩn bị đón mừng 
Đại Lễ Vu Lan Bồn cũng là MẸ! 
Nhắc đến Mẹ là vài ngấn lệ tần 
ngần trong khóe mắt khô héo vì 
tuổi hạc. Nhắc đến Mẹ là tôi nhớ 
danh tác Tâm Hồn Cao Thượng 
(Les Grands Coeurs) của văn hào 
Edmond De Amicis người Ý Đại 
Lợi (Italia) do cụ Hà Mai Anh 
dịch. Tôi nhớ trong tác phẩm nầy 
có nhắc đến lời khuyên người 
Cha, và một lời dạy khác của 
người Mẹ với đứa con trai khi 
cậu bé đã vô lễ một lần với Mẹ và 
một lần với Cha. Tác phẩm nầy 
còn kể câu chuyện rất cảm dộng, 
đó là cậu bé người Ý vượt trùng 
dương, lặn lội đi tìm Mẹ. Vì gia 
đình nghèo và thương chồng con, 
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bà Mẹ phải đi ở giúp việc tại xứ Argentina, 
một đất nước tại Nam Mỹ, cách xa cả một 
đại dương thăm thẳm. Nhưng tôi không có 
cái diễm phúc còn Cha Mẹ như cậu bé trong 
truyện, dù là nghèo khó. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma dạy mỗi người đều 
có một bà Mẹ, bà Mẹ ấy thương con mình vô 
hạn, nuôi con bằng dòng sữa. Dòng sữa ấy là 
máu của Mẹ hòa với tình thương yêu con bao 
la vô cùng vô tận, nên đã chuyển đổi sang 
màu trắng trinh bạch. Ai ai cũng mong ước 
người Mẹ yêu quý cao cả của mình trên môi 
luôn nở nụ cười tươi. Nhưng Mẹ chỉ tươi cười 
hạnh phúc khi con Mẹ được an bình. Dòng lệ 
Mẹ sẽ tuôn rơi khi con của Mẹ bị nghèo khổ, 
bị khinh bạc, bị bức hiếp. Vậy tại sao, ai đó 
lại làm cho Mẹ bị rơi lệ. Khi chúng ta có niềm 
lân mẫn, biết sợ những giọt lệ rưng rưng trên 
đôi mắt Mẹ, rụng rơi lăn trên gò má héo hắt 
của bà Mẹ già vì ai đó lăng nhục con của Mẹ, 
thì cũng là lúc nhân loại không còn khổ đau.

Trong niềm kính nhớ ngày húy kỵ hai 
đấng sinh thành trùng với ngày Vu Lan hiếu 
hạnh, chúng con xin cung kính và vinh hạnh 
được thọ nhận lời giáo huấn thiết thực ắp đầy 
nhân bản của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Xin kính 
tạ ơn Hòa Thượng Viên Lý đã cho chúng con 
được cơ hội góp chút phần mình bày tỏ lòng 
kính ngưỡng đối với bậc Danh Tăng thạc đức, 
xin cám ơn những ai đó đã từng hay sẽ cho 
tôi dấu kỷ niệm dù rằng kỷ niệm ấy gây nỗi 
đau trong hồn tôi. Vì khi cảm nhận cái đau, 
tôi sẽ không bao giờ gây phiền đau cho người 
khác. Tôi sẽ cố gắng cởi bỏ oán thù, tôi muốn 
chấm dứt oán thù. Mỗi hành vi trao thù trả 
hận là những giọt lệ từ trái tim, từ khóe mắt 
của những bà Mẹ trong đó có người Mẹ yêu 
kính của tôi.

Xin kính gởi đến thân nhân, bè bạn, thân 
sơ, xin kính gởi đến những kẻ đã và đang tìm 
cách hãm hại tôi… những nụ hồng đang tỏa 
hương tinh khiết từ trái tim nở hoa do Đức 
Đạt Lai Lạt Ma gieo trồng trên khu vườn 
xanh tươi của Thầy Thích Viên Lý.

TÍCH TRUYỆN KINH PHÁP CÚ

Bát Chánh Ðạo Là Con Ðường Tối Thượng 
Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở Kỳ Viên, liên 

quan đến năm trăm vị Tỳ-kheo.
Một hôm, Đức Phật sau khi du hành khắp nước, 

trở về Xá-vệ. Lúc ấy có năm trăm Tỳ-kheo bàn tán về 
những con đường đã đi qua: “Con đường của làng này 
bằng phẳng, con đường của làng này gồ ghề, con đường 
của làng này đầy sỏi đá, con đường của làng này không 
có sỏi...” Ðức Phật nhận thấy các thầy đủ duyên để 
chứng quả A-la-hán, bèn đi đến Pháp đường, hỏi:

- Các ông ngồi đây bàn tán việc gì?
Khi các thầy thưa xong, Ngài dạy:
- Này các Tỳ-kheo, những con đường đó chẳng đáng 

cho chúng ta quan tâm. Một người là Tỳ-kheo phải đi 
theo con đường Thánh Ðạo, chỉ có thế mới giải thoát 
mọi đau khổ.

Ngài nói kệ:

Bát chánh, đường thù thắng,
Tứ Ðế, lý thù thắng,
Ly tham, pháp thù thắng,
Giữa các loài hai chân,
Pháp nhãn, người thù thắng.
(273)

Ðường này, không đường khác,
Ðưa đến kiến thanh tịnh.
Nếu ngươi theo đường này,
Ma quân sẽ mê loạn.
(274)

Nếu ngươi theo đường này,
Ðau khổ được đoạn tận.
Ta dạy ngươi con đường,
Với trí, gai chướng diệt.
(275)

Ngươi hãy nhiệt tình làm,
Như lai chỉ thuyết dạy.
Người hành trì thiền định,
Thoát trói buộc ác ma.
(276)
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Old programming
Old programming talks about the habitual 

patterns of thinking that you’ve been doing for the 
past several years of your life. We’ve all grown up 
being infl uenced by our parents, schoolteachers 
and other infl uential people in our life. Before you 
can understand this we have to understand how the 
mind works. We have to understand that we have 
the upper part call the conscious mind where we’re 
able to think exactly what we need to do or what 
to say. However there is another part of the Mind 
called the subconscious mind and it’s the largest 
part of our mind and is also the most important and 
most powerful part of the mind. 

When we were younger or when we were a 
child we did not develop the thinking part of our 
mind or the conscious part of her mind. As a child 
or as a younger individual, the people around us 
infl uenced us. Our subconscious mind picks up 
all the words that are parents, schoolteacher, and 
other infl uential people and our allies have said to 
us. If you grew up in a family that did not cherish 
education then the words that have said to you work 
words of discouragement and uneducated. Whereas 
if you grew up in a family where everyone was 
educated then the word that you were educated and 
positive. We have to understand not when we were 
younger our mind was a blank canvas and whatever 
people said to us we picked it up very quickly. 

Because our environment shaped our 
subconscious mind we bring that belief, or should 
I say limiting belief and it put the lid on the way 
we think. Therefore a little child will grow into a 
teenager thinking the same thing having the same 
thoughts saying the same words and doing the same 
actions. 

People don’t change the way they think because 

the way they were taught throwing up, then thought 
and beliefs our cat and limited. Therefore we have 
to understand that in order for us to change the 
course of our life, we have to fi rst change the way 
we think. If we look at any computers right now we 
will see that the computer of today is completely 
different than the computer back from 1995. The 
computers from 1995 compared to the computer 
of 2016 are two completely different computers, 
two completely different machines. One is the size 
of your desk that would take at least 5 minutes to 
load up versus a computer that is thinner than your 
notebook and it takes less than a couple of seconds 
to get up. What I’m saying is that technology is 
advancing at a rapid and exponential rate. If you 
look at a memory card to store data from year 
2000 versus a memory card to store data in 2016, 
it is two completely different memory cards. The 
reason why I bring this up is because if computer 
are changing at such a rapid rate then how come 
we’re not changing. 

The most powerful computer, more powerful 
than any computer on Earth right now, we have 
our mind. Our mind is the most complex, the most 
sophisticated computer we have.  The function of 
the mind is to think, it is the only thing that we have 
full control over on this Earth. We do not have the 
power to control where the sun comes up or comes 
down, we do not have control whether the tide go 
up or come down, we do not have control whether 
the moon phases to a new moon crescent moon or 
full moon. The only thing that we have full control 
over is the power of our thoughts and the power of 
our mind. 

But the problem is that the way we are right 
now is due to the way we think and the way we 
think might still be trapped from the way we were 

How To Update Your Old ProgrammingHow To Update Your Old Programming
Thích Ấn Minh 
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as a little kid. We’ve never had the chance to update 
our old programming. We’re still running on an 
operating system back from 1980s or the 1990s. 
People may grow older but that doesn’t necessarily 
mean that the way they think is also maturing as 
well. 

Do you know any friends from high school that 
even though they’re much older now they’re still 
talking about the same things from way back when?

Do you know people that never seem to change?
Do you know people that have the same lives 

no matter what time frame they are in? 
These are the people that have never updated 

their old programming. They live the same life 
over and over and over again because their old 
programming is causing them to think the same 
thoughts over and over and over again. Once you 
understand that thought shapes your life, then you 
will understand that changing your thoughts you 
will change your life. We have to update that old 
programming that you have right now, an update to 
a new operating system. 

By now you’re asking, well how should I update 
my old programming, I don’t know how to update 
my mind. 

The answer is very simple and I want to share 
with you how you can rewire your mind and 
think differently. We have to break this pattern of 
thinking that you had for the past several years 
and start implementing new thoughts. Everything 
that you see around you are all manifestations of 
different Minds. The mind can achieve anything 
once it’s able to conceive and believe that it can do 
it. Once you believe you can do it then all it takes 
is willpower. 

Willpower is very important because it makes 
a commitment to yourself. You can lie to other 
people around you, saying that you will change 
your life or improve something about you and they 
could believe you, however you can never lie to 
yourself. When you have the willpower and you 
make the commitment to change; the commitment 
is a binding contract with you and your mind. 
Therefore once you want to change your mind and 

update your own programming you have to go to 
the next stage-- Strong Determination.

Strong Determination
Before we embark on this journey to develop 

ourselves and develop happiness to come from 
within, we have to make a commitment to yourself 
we have to be determined. We have to observe and 
practice The Four Stages of Determination. We have 
to understand the concept of habits fi rst. Habits are 
just actions performed in the repeated manner. If 
we can take control of the action, we take control 
of our habits. With the four stages of determination, 
we have to fi rst stop negative habits. Number 2 is 
to make sure those negative habits do not relapse. 
Number 3 is to start a good habit and number 4 is 
to make sure that good habit is repeated over time. 
This is the Four Stages of Determination. We have 
to commit ourselves mentally.

Stop a negative habit
The fi rst stage of determination is to stop 

negative habits. But before we can stop these habits, 
let’s start with just one and work our way up. Let’s 
start with a negative habit that a lot of people can 
understand, for example, eating junk food. A lot 
of us are guilty of eating junk food, it’s comfort 
food that makes us feel good when we eat it. When 
people think of salad they think of something bland 
and not so tasty compared to junk food. But we all 
know junk food is a bad habit. Eating junk food 
leads to weight gain which leads to other health 
problems because of the imbalance of the body. We 
know eating junk food is a bad habit and it’s a habit 
that we must stop. After you made that commitment 
and said I am going to stop eating junk food, the 
next stage of determination is to make sure that the 
temptation of eating junk food is executed out.

Do not relapse a negative habit 
The second step is to make sure that negative 

habit doesn’t come back. This is where you start 
to develop self-control of your own habits. You’re 
now starting to become more conscious of the 
negative habit that will arise in the mind. Whether 
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you choose to act upon it or not is up to you, but 
now you’re making the conscious effort to not start 
the habit over again. What we should do is do the 
opposite of that negative habit. 

Start a new habit
In this case, the negative have it is eating junk 

food, the opposite habit would be eating healthy 
food. I’m not necessarily saying you should just eat 
fruits and vegetables and that’s it. What I’m saying 
is that you should eat a more balanced meal, making 

sure that the right fat, eating the right meat, eating 
at the right time. 

Maintain the good habit
Once you start to change your diet and 

consciously make the effort to eat healthy food, 
you have to maintain the habit. It’s really simple to 
maintain a habit because it only takes 21 - 30 days. 
Habits are just unconscious actions. It takes 21 to 
30 days to implement repeated actions consciously 
and have it registered as a habit subconsciously.

Thư Cho Con

Nay cha mẹ đến kỳ già yếu
Mong rằng con thấu hiểu mẹ cha
Hay là đến lượt con mới rõ
Cơm mẹ ăn hột rớt hột vào
Nhớ năm xưa khi con còn nhỏ
Mẹ mớm cơm từng hạt cho con
Cha cận kề dỗ ngọt nỉ non
Cha dạy cho con trăm ngàn thứ
Cha nào hề trách mắng con đâu
Thì con ơi đừng giận cha lâu
Tuổi đời cao nói trước quên sau
Xin đừng trách mẹ sao nói mãi
Chuyện chút thôi mẹ nhắc trăm lần
Con còn nhỏ thường hay nũng nịu
Chuyện thần tiên mẹ kể không ngừng
Con sốt cha quên ăn mất ngủ
Mẹ lo buồn lòng dạ lo rang
Thì con ơi đừng chớ thở than
Chân già yếu bước đi lẫm đẫm
Xin nhờ con đỡ lấy một tay
Từ lâu xa nhẫn đến ngày nay
Con là nhất mẹ cha làm tốt

 

Những Ngày Tháng Ngậm Ngùi

Mây lảng vảng tháng mười trời xứ lạnh
Ánh nhạt vàng sầu thẳm hút niềm vui
Ngó quanh ta hoa cỏ nét ngậm ngùi
Không gian lạ lá vàng rơi bỡ ngỡ
Về đâu nhỉ những mảnh đời dang dỡ
Với tâm hồn vụn vỡ dáng quê hương
Gió vi vu heo hắt giữa đêm trường
Vầng trăng nhạt soi trên nền rêu phủ
Dĩ vãng nào của một thuở xa xưa
Sống làm sao ngày tháng hẹn năm thừa
Sầu phím lạnh vui bên niềm khổ lụy
Nhìn kỹ đi hỡi ai người chí khí
Núi sông buồn than oán với cỏ cây
Núi còn đây và sông vẫn còn đây
Ai trách nhiệm sống còn cho Tổ Quốc
Chữ Dân Tộc xin ai đừng mai một
Xin kiên cường dâng đất nước kính yêu
Và rồi đây sẽ có lại những chiều
Bên mái ấm với tình yêu quê mẹ

Thích Nữ Hương Tích
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Thuở mới kiến tạo, lộ Lâm Quang Ky giống 
như một con đê chạy dài theo bờ biển ấp 
Vĩnh Lạc, Rạch Giá. Ngày ấy, trên bãi sình 
lầy hoang vắng chỉ có rừng mắm chằng 

chịt. Nhưng biển cứ cần cù mang phù sa tô bồi mãi, 
nên chẳng bao lâu, những căn nhà xinh xắn đã xuất 
hiện trên mặt tiền đường, rồi từ từ lấn sâu thêm mãi. 
Khi tình hình an ninh ở miền quê trở nên tồi tệ, dân 
chúng đổ xô ra tỉnh làm nhà ở thật khan hiếm. Nhu 
cầu cấp bách không thể chờ đợi đất bồi “cà rịch cà 
tang” nên có người nghĩ đến giải pháp cất nhà sàn. 

Thế rồi, với chiếc cầu ván hẹp té sử dụng như 
đường đi độc đạo vào đất liền, những chiếc nhà sàn 
thô sơ san sát quây quần bên nhau. Cầu được chấp 
nối mãi nên dài nhằn, nhưng càng lúc càng teo dần. 
Khoảng bắt ngang những căn cuối cùng, cầu ốm 
nhom với miếng ván long đinh, vùng vằn theo từng 
bước chân đi. Cầu riêng vào nhà bé Vân – căn nhà 
cuối cùng – thực ra, chỉ là một khúc tre, gát lơ mơ 
trên hai cặp cừ đóng chéo. Những lần đầu, bước lên 
cầu tre lắc lư, Vân níu cứng tay mẹ, nhít từng bước, 
mà run như thằn lằn đứt đuôi. Bây giờ, thì Vân quen 
thuộc rồi, em đi thoăn thoắt như đi trên đất liền. 

“Ví dầu! Cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gặp ghình khó đi”
Gặp ghình khó đi như thế nào, bé Vân vẫn 

thương lối về, thương con cầu gầy guộc, xóm giềng 
đìu hiu, và nhất là thương căn nhà tiều tụy, tổ ấm 
đã chứa chan bao tình yêu thương mật ngọt của mẹ 
cha.

Chị Năm, mẹ của bé Vân, cũng bằng lòng không 
kém. Chị thường sung sướng bảo: “Đây mới chính 
là căn nhà của mình”. Bao năm rồi, chị Năm ôm con 
theo chồng vất vả di chuyển ngược xuôi với đơn vị. 
Chị cũng có nhà trong trại gia binh, nhưng đó đâu 
phải là nhà “của mình”. Huống chi, thời gian đó, chị 
lúc nào cũng phập phòng lo sợ cho tánh mạng của 
chồng, nên đâu có phút nào vui. 

Anh hạ sĩ Năm bị thương rồi bị giải ngũ. Tiền 
lính thì đã tính liền. Vợ chồng không còn xu ten 
dính túi, lủi thủi về Rạch Giá tạm nương náu với 
gia đình bà cô. Thời may, nhờ bè bạn giới thiệu, 
anh Năm thuê được chiếc xích lô đạp để kiếm sống 
qua ngày. Nhà bà cô chật chội, anh Năm theo bạn 

bè đến chùa Phổ Minh, tọa lạc tại góc đường Cô 
Giang và Lâm Quang Ky, ngủ nhờ. Do đó, anh vô 
tình khám phá ra được xóm nhà sàn trên bãi biển, 
mà “xí” phần để cắm dùi.

Anh Năm, tuy thỉnh thoảng cũng mơ về thời 
quân ngũ hào hùng, nhưng thường thì anh an phận 
với kiếp sống lam lũ của mình. Dù gân cốt rã rời, 
mồ hôi nhuể nhại mà mang được tiền về cho vợ quí, 
con cưng là mãn nguyện lắm rồi. Vả lại, bé Vân 
cũng đáng để mà cưng. Em ngoan ngoãn và biết 
thương yêu cha mẹ, tuy hơi nhỏng nhẻo một chút. 

Đã 9 tuổi đầu, Vân vẫn thường chui rúc vào 
lòng mẹ, ỏng a ỏng ẹo, nói đớt nói đát, đòi mẹ ru 
cho ngủ. Một tay mẹ xoa đầu, tay khác vỗ mông 
nhè nhẹ, rồi cất tiếng ru à ơ…, ví dầu…, để cho 
Vân lim dim “măn vú” mẹ mà đi lạc vào giấc ngủ 
thần tiên. Sáng nào thức dậy, vừa trở mình “ư” một 
tiếng, thì đã có mẹ bên cạnh, tíu tít nâng niu. Mẹ đỡ 

Loài Hoa Loài Hoa 
Bình DịBình Dị

Quà Vu Lan cho Ba
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dậy, chãi đầu, đánh răng, lau mặt. Đôi khi Vân còn 
trận thượng, nằm thẳng cẳng để mẹ thay quần áo 
thì cơn nhỏng nhẻo mới đã nư. Vân mà đau một tí 
thì phải biết, Vân mặc sức làm tình làm tội mẹ. Vân 
rên nhè nhẹ để mẹ cuống quít lo âu. Vân vùng vằng 
không uống thuốc, không ăn cháo… để mẹ ỉ ôi năn 
nỉ. Có lần mẹ mắng: “Con gái hư quá!”, nhưng Vân 
biết mẹ mắng yêu thôi. Mẹ chẳng bao giờ nghĩ là 
con mình hư, mà còn khuyến khích ngầm cho Vân 
nhỏng nhẻo nữa kia. Thật ra, Vân biết nhỏng nhẻo 
cũng hư chút chút, nhưng nhỏng nhẻo thích thú lắm, 
Vân làm sao mà chừa được?

Với cha, dù biết được yêu thương đậm đà, Vân 
cũng không dám nhỏng nhẻo quá mức. Ba trầm lặng 
quá, không nựng nịu, ôm hôn Vân chùn chụt như 
mẹ. Thương lắm, ba vuốt tóc Vân nhè nhẹ, rồi dúi 
cho con một đồng, để Vân chạy ù ra quán “chệc” 
Lủ mua bánh lỗ tai heo, bánh men, hay miếng Xoài, 
trái cóc. Đòi quà, đòi đồ chơi mà òn ỉ với ba thì chắc 
ăn. Ba không bao giờ từ chối. Mẹ có cằn nhằn ba, 
thì ba cười dễ dãi: “Tội nó mà mình! Thôi cũng cho 
con mình nó có với người ta”.

Ba thường cho rằng ba là Phật tử lâu năm, – ba 
đến chùa gởi xe lấy xe hàng ngày cả năm rồi –, nên 
ba cũng khuyến khích vợ con đi chùa cho có phước. 
Ba sắm cho mẹ một áo dài, Vân cũng có quần áo 
mới, để ăn mặc lành lặn khi lễ Phật. Phần ba, ba 
chỉ độc có quần “xà lỏn” với chiếc áo nhà binh bạc 
màu, nhưng ba nói ba không cần đồ mới: “Tui vào 
chùa bằng cửa sau để bửa củi làm công quả, khi gởi 
xe và lấy xe thì trời đã tâm tối, thì cần gì quần áo 
lành lặn. Còn đạp xích lô mà bận quần áo tốt, thì 
thiên hạ chửi cho đó”.

Chính vì thế mà ba không có quần dài để dự 
lễ quy y. Nhờ thầy chu đáo cho mượn bồ đồ lam 
ba mới đở lúng túng. Lễ quy y đó ảnh hưởng rất 
nhiều đến nếp sống của ba. Ba thường nhắc nhở lời 
thầy dạy về giới cấm uống rượu. Rượu làm cho con 
người mất tự chủ. Say sưa đâu còn biết đến chánh 
niệm, rồi thì giới nào cũng phạm đựơc. Những thứ 
độc chất khác như xì ke, ma tuý, cần xa…, tuy thời 
Phật tại thế chưa xảy ra để đặt giới luật ngăn cấm, 
nhưng những thứ này, cũng làm con người mất tự 
chủ, lạc lỏng chánh niệm, thì cũng phải chừa bỏ như 

là rượu. Thuốc lá thật ra không nguy hiểm, miễn là 
đừng để quá ghiền mà lảng quên chánh niệm thời 
thôi. Ba nói ba không hiểu chánh niệm là cái gì? 
Nhưng ba là Phật tử thuần thành, ba nghe lời thầy 
bỏ rượu, bỏ thuốc hút. Vả chăng, ba nói: “Thầy dạy 
thời giờ uống rượu, hút thuốc… là thời giờ lảng 
quên hiện tại, mà tui thì tui đâu muốn lảng quên 
con gái cưng của tui”.

Tiền để dành được, do việc cai rượu và thuốc, 
ba “cất ca cất củm” mấy tháng trời, rồi đưa hết cho 
Vân và bảo: “Con đi cúng dường cho có phước”. 
Biết ba “ăn gian”, muốn dành hết phước cho con, 
chớ không giữ gì cho ba, Vân bỏ tiền vào thùng 
phước sương, rồi lâm râm khấn vái: “Phật ơi! Tiền 
này là của ba con. Xin Phật ban phước cho ba. Kiếp 
sau ba có nghề nào khá khá một chút, chớ còn đạp 
xích lô hoài, khổ cực lắm…”.

***
Ngày chúa nhựt, Vân thường lân la đến chùa, 

len lén nhìn sinh hoạt Gia Đình Phật Tử. Những 
em bé trạc tuổi Vân, quần áo xinh xắn, ca hát, nhảy 
múa, nô đùa thật là vui. Vân thèm thuồng quá! 

Một chị huynh trưởng, có lẽ thấy Vân mê mang, 
đờ đẩn, nên ngoắt lại, rồi mời mọc:

- Em cưng! Em thích sinh hoạt không? Vào đây 
chơi với chị. Em nhé! 

Vân vừa e thẹn, vừa mừng rỡ, rụt rè đến bên chị. 
Sau buổi sinh hoạt sơ khởi, Vân tung tăng về nhà, 
reo vang:

- Ba ơi! Nghe con hát nè: 
“Xin ba má con chừa!
Con không dám vui đùa
Với những kẻ hư thân
Mà ba má hổng có ưa…”

- Hay lắm! Hay lắm! – Ba vỗ tay – Ai dạy con 
đó? 

-  Thưa ba, chị Diệu Lý, đoàn trưởng Oanh Vũ 
dạy tụi con đó. Ba cho con gia nhập Oanh Vũ nghe 
ba? 

- Ừ. Tốt lắm!
- Chị Diệu Lý nói con phải có đồng phục Oanh 

Vũ thì mới sinh hoạt được. 
Má lên tiếng – bộ đồ đầm đó mắc lắm! Thôi 

tham gia Phật tử Phật tôn làm gì? 
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Chị Diệu Lý nói, “đồng phục rẻ rề hà!”. Vân 
năn nỉ má, má nói: 

- Rẻ với người ta kìa. Còn mình nghèo thì sắm 
sao cho nổi? 

- Thôi mà mình! – Ba ôn tồn – Tội nghiệp cho 
con! Nghèo thì cũng rán cho con có đồng phục như 
con người ta!” 

Thời gian Oanh Vũ quả là thời gian thần tiên. 
Vân được các anh chị huynh trưởng thương yêu, 
chăm sóc, vừa được dạy dỗ giáo lý, vừa được hướng 
dẫn vui chơi. Anh chị lại hy sinh chăm sóc cả việc 
học hành, thi cử của các em. Nhờ thế, vừa học xong 
tiểu học năm 12 tuổi, Vân đã đỗ ngay vào trung 
học Nguyễn Trung Trực dễ dàng. Nỗi mừng của ba 
thật bất tận. Ba khen, ba thưởng Vân đủ thứ. Tuy 
còn lâu mới tựu trường, ba đã mua sắm đầy đủ cho 
con: quần áo nữ sinh đồng phục, giày dép, tập vở, 
bút mực…

Vân lại được huynh trưởng cho chuyển lên 
ngành thiếu. Dĩ nhiên, ngành thiếu hấp dẫn vô cùng, 
Oanh Vũ nào mà lại không ước mơ.

- Ba ơi! Ba ơi! Con được chuyển lên ngành thiếu 
rồi! – Tiếng của Vân mừng rơn làm ba vui lây. Ba 
phụ họa: 

- Con ba giỏi quá! 
Thật ra, đủ tuổi thì chuyển ngành chớ con ba có 

giỏi gì đâu, nhưng Vân không đính chánh. Em sà 
đến gần ba, ỏng ẹo:

- Mờ! Con cần có áo dài đồng phục của ngành 
thiếu. Ba à! 

- Chuyện ấy dễ mà! 
Bỗng nhiên Vân nhìn ba. Mấy thuở mà Vân có 

dịp nhìn ba thật kỹ đâu. Vân thấy ba độ rày đen và 
gầy gò quá. Thỉnh thoảng ba lại ho nữa. Vân thương 
quá, không muốn “vòi vĩnh” ba điều gì hết. 

- Mà thôi ba à! Chầm chậm lúc nào cũng được. 
Con mặc đồng phục Oanh Vũ đỡ vậy! 

- Tầm bậy! Con lớn rồi. Phải có áo dài chớ con! 

*
Tuần sau, khi Vân hí hửng đến nhà chị thợ may 

trong xóm lấy áo lam về thì thấy mẹ vừa tiễn anh 
Minh Tâm, Liên Đoàn Trưởng Gia Đình Phật Tử, ra 
khỏi nhà. Mắt mẹ buồn hiu làm Vân cụt hứng không 
khoe được áo dài mới. Vân lại thắc mắc không biết 

đã có lầm lỗi điều gì, để anh Minh Tâm đến gặp mẹ 
trách móc không? Vân lăn xăn hỏi mẹ nhưng mẹ chỉ 
lắc đầu. Vân không hiểu biến cố nào đã khiến mẹ 
như kẻ mất hồn, mắt đăm đăm nhìn về biển khơi xa 
xôi mà nước mắt rưng rưng.

Tối đến, ba về nhà – Ba về trễ, thường thì Vân 
đã ngủ say, nhưng hôm đó băn khoăn về ưu tư của 
mẹ nên còn trằn trọc, có lẽ ba khám phá ngay sự 
khác lạ của mẹ:

- Má nó có gì buồn vậy?
Im lặng.
- Tui có làm điều gì bậy đâu? Sao má nó lại 

khóc? – Ba lo lắng bồn chồn.
- Mấy tuần nay Ông mang về mấy lần 500 đồng. 

Tiền ở đâu mà có như vậy? 
- Tưởng chuyện gì! Tui nhận mối tháng, rồi 

người ta trả trước vậy thôi! Tui có trộm cắp của ai 
mà má nó quính quáng vậy? 

- Tui hổng tin.
- Tui thề đó! 
- Đừng có thề ẩu! Tiền đó là tiền bán máu. Hồi 

chiều Bác sĩ Minh Tâm – anh Minh Tâm thật ra là 
cán sự y tế – ghé cho tui biết sự thật hết trơn rồi. 

- Ừ. Máu dư thì cho bớt chớ có nhằm nhò gì! 
- Nhằm lắm chớ. Bác sĩ nói lâu lâu cho máu một 

lần thì được, chớ bán máu hà rầm như Ông thì chết 
sớm. Mà! Tui không biết tại sao Ông làm như vậy 
chớ? 

- Thì tui cũng muốn má con bà có cái này, cái 
kia như vợ con người ta. 

- Tui hổng chịu! Tui hổng cho ông bán máu. 
Thiếu tiền thì rán tiện tặn, chớ tui nói thiệt. Nếu ông 
bán máu một lần nữa, thì tui cho con Vân nghỉ học, 
để hai má con tui đi ở đợ cho người ta… 

- Nói tầm bậy. 
Ba chồm dậy la lớn. Rồi im lặng hồi lâu, mà vẫn 

nghe tiếng mẹ khóc thút thít, ba nhỏ giọng gượng 
gạo:

- Ừ. Thì tui không bán máu nữa. Tiền tui đạp 
xích lô cũng dư sức nuôi hai mẹ con bà mà… 

Vân nằm yên, xoay mặt vào vách, nước mắt ràn 
rụa, gắng dằn để khỏi bật thành tiếng nức nở, vì 
Vân nghĩ, nếu ba biết Vân nghe rõ mọi chuyện, ba 
sẽ khổ hơn nhiều.

Nhưng hàng năm, chùa Phổ Minh tổ chức lễ Vu 
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Lan thật long trọng. Với chủ đề “Một bông hồng 
cho mẹ”, bài thuyết pháp của thầy thật hay, thật 
cảm động, làm cho nhiều người rơi nước mắt. Vân 
sung sướng đón cánh hoa hồng màu đỏ sẽ gắn lên 
ngực em. Em hãnh diện còn mẹ và được sống trong 
tình thương của mẹ. Bất ngờ, chị Diệu Lý vụng về 
đâm cây ghim vào ngón tay Vân. Vân đau nhói, 
khẻ kêu “ui da”. Một giọt máu điểm trên chiếc áo 
dài lam làm Vân rùng mình rởn óc. Vân chợt nhớ 
đến ba. Em tự hỏi ba đã đổ bao nhiêu giọt máu, 
bao nhiêu mồ hôi cho chiếc áo lam này, cho cuộc 
đời của em? Nước mắt Vân long tròng, làm cho chị 
Diệu Lý luống cuống, xuýt xoa xin lỗi.

- Chị! Em không đau đâu! Em khóc vì nhớ ba 
thôi! 

Vân ấp úng rồi lẩn tránh ra cổng. Tình cờ, Vân 
thấy ba đứng bên cạnh chiếc xích lô gần đó. Ba 
chực hờ rước khách, vừa ngóng nghe thời pháp.

- Ba ơi! Con đã có bông hồng cho má. Con 
muốn có một bông gì tượng trưng cho ba nữa! 

Bông tượng trưng cho ba thì… ơ, ơ, bông bậy bạ 
gì chả được. Để ba tìm cho con. 

Ba đến bồn bông trước cổng chùa, vừa định hái 
đóa bông “Tí Ngọ” thì dừng lại, - có lẽ ba thấy bông 
tí ngọ tức bông mười giờ, chưa tối đã khép ngủ, 
sáng bét mới chịu nở ra, thật là nhàn nhã không 
hợp với ba – ba ngắt một cánh bông dừa màu đỏ, 
bông bình dị, dãi dầu mưa nắng như cuộc đời của 
ba. Vân sung sướng đón bông dừa, trang trọng cài 
lên áo. Nhìn ba rồi nhìn cánh bông dừa mong manh, 
tự nhiên Vân cảm thấy sợ hãi bâng quơ. Ba vô tình 
không biết, lên tiếng:

- Thầy thuyết pháp về tình mẹ hay quá! Nghe 
lời thầy, con hãy về nhìn má con, rồi nói là con 
thương má thật nhiều…. 

- Dạ! Con sẽ nói với má như vậy. 
Rồi Vân lặng yên nhìn ba thật kỹ, cảm thấy 

thương yêu dâng tràn. Em nhỏ nhẹ:
- Ba ơi! Con muốn nói với ba điều này!
- Gì đó con! 
- Ba có biết rằng con hãnh diện là con của ba, và 

con rất thương ba không?
Rồi Vân ôm chằm ba và khóc như mưa. Ba cũng 

ôm Vân và ba cũng khóc. Những giọt nước mắt 

thương yêu của ba đã nhỏ ấm trên bờ vai của em.
Lần lần, Vân hiểu Vu Lan là mùa báo hiếu cho 

cha và mẹ. Sau này, dù vị trí của người cha có bị 
ban tổ chức đại lễ lãng quên hay làm lu mờ, thì Vân 
vẫn nhớ đến cha. Em âm thầm cài cho em một bông 
dừa đỏ, bên cạnh bông hồng. Em hãnh diện về tình 
yêu thương của cha lẫn mẹ đã dành cho em.

***
Biến cố thương đau năm 1975 làm đảo lộn nếp 

sống bình thường. Thầy Phổ Minh bị kiểm soát 
gắt gao, rồi bỗng nhiên mất tích. Anh Liên Đoàn 
Trưởng Minh Tâm đi học tập, rồi Gia Đình Phật 
Tử tự đình chỉ sinh hoat. Nhiều gia đình bè bạn đã 
tan nát thương đau. Giới xích lô nhất thời sinh sống 
được, nhưng cũng kiệt quệ dần. 

Qua năm sau, thì ba thất nghiệp, vì chủ xe xin 
lấy xích lô lại để tự nuôi thân. Trong hoàn cảnh 
tuyệt vọng đó, thì anh Minh Tâm đi học tập về. Anh 
ra vốn cho ba đứng tên mua một chiếc tàu một bloc 
máy để đánh cá ven biển. Hoa lợi sẽ chia đều cho 
hai gia đình chung sống. Đó là loại tàu nhỏ không 
vượt biên được nên ít bị công an dòm ngó, nhờ vậy, 
rất tiện để sử dụng như một thứ taxi, nhận người ở 
đất liền để chuyển giao ra tàu lớn giả dạng đánh cá 
ngoài khơi. Một tổ chức vược biên móc nối thuê ba 
với điều kiện tiền bạc hậu hỷ, nhưng ba chọn giải 
pháp hợp tác miễm phí để đưa vợ con và gia đình 
anh Minh Tâm cùng vượt biên.

Mọi việc diễn biến tốt đẹp. Chỉ với bốn ngày 
hành trình, chiếc tàu 72 người Việt tị nạn đã cặp bến 
Trengganu, Mã Lai. 

Sau hai ngày chờ đợi, cả nhóm được di chuyển 
đến trại tị nạn chánh thức Pulau Besar. Hòn đảo 
Pulau Besar cách đất liền bằng một con rạch nhỏ, 
được Phủ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc thường xuyên 
thăm viếng nên việc quản trị rất thoải mái. Người 
dư tiền, có thể sang ngay một chỗ cư trú, qua sông 
đi chợ hàng ngày, hay thuê taxi đến tỉnh chơi phung 
phí thỏa lòng. Kẻ nghèo thì phải chấp nhận vất vả. 
Khẩu phần ăn tuy được trợ cấp tạm đủ, nhưng chỗ 
ở, nhu cầu cần thiết khác thì phải tự lo liệu lấy. Do 
đó, để tránh cảnh tạm trú trong hội trường trống 
trải, anh Minh Tâm và ba đã tức tốc vào rừng đốn 
cây, đốn lá, để dựng hai cái lều nhỏ, rồi đến giường 
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chỏng, bàn ghế thô sơ. Sau đó, ba lại đi làm công 
dựng nhà cho những kẻ khác để có tiền sắm sửa vài 
bộ quần áo thay đổi, cùng vài chi tiêu lặt vặt cần 
thiết khác. Ba làm việc quá cần cù, mẹ ngăn cản 
khuyên lơn ba nghỉ ngơi, thì ba than thở: “Không 
đạp xích lô, thì tui phải kiếm việc gì làm. Chớ ở 
không hoài, thì tui buồn không chịu nổi!”

Có lẽ ba buồn thật, ba thường lang thang một 
mình, thẩn thờ như kẻ mất hồn, rồi thỉnh thoảng lại 
chép miệng thở dài: “Không biết đến xứ người, làm 
sao tui nuôi nổi vợ con đây?”

Chẳng biết có phải vì khí hậu, vì điều kiện vệ 
sinh hay vì buồn lo hành hạ, mà sức khỏe của ba 
ngày càng sa sút. Ở đảo mới 6 tháng mà ba hom 
hem già đi hàng mười tuổi. Ba lại ho nữa. Ba ho 
từng cơn rũ rượi, làm đau xoáy cả ruột gan Vân. 
Năn nỉ ba đi khám bệnh thì ba phản đối. Ba quả 
quyết ba vẫn khỏe mạnh. Cho đến một hôm, sau 
cơn ho dữ dội, ba ộc từng ngụm máu tươi, rồi ngất 
xỉu. Ba được đưa đến bệnh viện Trengganu điều trị. 
Bệnh viện cho biết ba bị lao phổi đến thời kỳ thứ ba, 
nhưng họ chỉ có thể cho nằm bệnh viện 2 tuần, rồi 
cung cấp thuốc để về đảo tự tịnh dưỡng. Bệnh nặng, 
mà điều kiện sinh sống ở trại lại khắc nghiệt, cực 
khổ thì sức khỏe thật khó lòng khôi phục.

Trại tị nạn ngày càng đông dân số, vì người đi 
định cư thì ít mà số vượt biên lại quá nhiều. Khi 
nhân số của trại tăng lên đến năm ngàn người, trại 
không nhận thêm người mới vì sẽ đóng cửa. Để giải 
quyết tình trạng đó, chánh quyền Mã Lai khuyến 
khích các phái đoàn quốc gia đệ tam đến trại phòng 
vấn và nhận cho định cư hàng loạt. Những gia đình 
khác vượt biên chung tàu, đều đã được tuyên thệ, 
thế mà không biết nguyên nhân gì, gia đình Vân, 
một gia đình thương binh thuộc thành phần ưu tiên, 
lại không phái đoàn nào hỏi han đến. Mới đây, phái 
đoàn Hoa Kỳ tuyên bố chấp nhận tất cả những dân 
tị nạn vượt biên đến trước ngày 31-12-78, nhưng gia 
đình Vân lại cũng bị bỏ rơi. Vân khiếu nại và chứng 
minh gia đình mình đã đến trước thời điểm đó hằng 
6 tháng, thì họ trả lời có lẽ hồ sơ bị thất lạc, sẽ cứu 
xét sau. 

Từ lâu, dân trại xầm xì rằng bệnh tình của ba 
là nguyên nhân để các nước tránh né. Ai mà lại 

mang con bịnh về để lây cho dân họ. Luận điệu 
đó ngày càng có người phụ họa để bàn tán xôn 
xao. Vân lo ngại điều đó sẽ lọt vài tai ba, khiến ba 
thêm khổ sở. Nhưng tránh né thế nào cũng có lúc 
ba nghe. Ba buồn rầu héo hắt. Ba than vắn thở dài 
“Tui mà chết, chắc vợ con tui mới hết khổ”. Vân 
bụm miệng ba, khóc lóc năn nỉ: “Ba phải sống với 
con! Ba ơi!”.

Rồi đến lượt gia đình anh Minh Tâm đi định cư. 
Đưa tiễn anh rời trại, Vân cảm thấy bối rối nôn nao. 
Em vừa buồn xa một người anh cả bao che, chăm 
sóc, vừa phân vân cho tương lai vô vọng của mình. 
Anh Minh Tâm kéo Vân đứng riêng một góc để dặn 
dò:

- Vân à! Em có biết rằng ba em đã thường bán 
máu để lo cho gia đình không? 

- Dạ biết! Nhờ anh thông báo nên má em mới 
ngăn chặn ổng được. 

- Em lầm rồi! Ba em vẫn tiếp tục không kể đến 
thân mạng của ông. Nhưng ổng năn nỉ anh giấu 
diếm dùm, vì nếu không lo được cho vợ con thì ông 
sẽ tự tử cho rồi!” 

Anh Minh Tâm đi rồi, Vân vẫn còn ngồi khóc 
một mình. Thương ba vô vàn mà không có phương 
cách nào giúp cho ba vơi khổ, giúp cho ba hết bịnh. 
Gần đây, ba thường dặn dò Vân thương mẹ và lo 
lắng cho mẹ. Thì ra, ba đã nghĩ đến giải pháp biệt 
ly. Vân thầm nhủ: “Ba ơi! Con sẽ ở cạnh ba hoài. 
Không đi định cư một mình đâu?”

Vân có ý định bày tỏ cho ba hiểu rõ lòng mình, 
nhưng suy nghĩ hoài, Vân vẫn thấy khó mở lời. Vân 
ngần ngại không dám nhắc đến những chữ: bệnh 
hoạn, định cư, phái đoàn…, sợ phản ứng gợi cho ba 
niềm khổ sầu bất tận. Vì vậy mà Vân trằn trọc, giất 
ngủ đến thật chậm và thật nặng nề.

Khi Vân thức giấc thì trời đã sáng. Cảnh trầm 
lặng của trại, bỗng bị phá tan bởi những tiếng ồn ào, 
tiếng người chạy rầm rộ. Có tiếng ai la lớn: “Trời 
ơi! Có người treo cổ trong rừng! Ghê quá!”. Bỗng 
nhiên Vân linh cảm nạn nhân là ba: em phóng chạy 
theo những kẻ hiếu kỳ, chạy như điên không kể gì 
đến gai gốc rạch nát mặt mày, tay chân em. Rõ ràng 
là ba. Ba treo tòn ten trên nhánh cây, chết thật là thê 
thảm. Trên ngực ba, ba ghim lá đơn thỉnh nguyện 
cho vợ con một chỗ dung thân. Tờ giấy phảng phất 
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như một bản án tử hình dành cho kẻ phạm trọng tội: 
“Tôi thương vợ con”.

***
Không bao lâu, Vân và mẹ được định cư ở Hoa 

Kỳ. Phải mất vài năm để ổn định cuộc sống. Bây giờ 
Vân đã trưởng thành, có nghề nghiệp vững chắc, tự 
tin và yêu đời. 

Giống như những con chim lẻ bạn, rồi cũng 
tìm về quây quần bên nhau. Vân bắt đầu thăm dò 
những tổ chức Gia Đình Phật Tử để tìm đến sinh 
hoạt. Nghiệp trưởng cũng đeo đuổi anh Minh Tâm. 
Anh đã hao tốn bao tâm huyết để khởi xướng và xây 
dựng được một Gia Đình Phật Tử hùng mạnh tại 
một ngôi chùa Việt Nam ở Los Angeles. Nghe tin, 
Vân vội vã đưa mẹ đến tìm anh. Tình cờ, Vân đến 
chùa đúng vào đại lễ VU LAN. 

Lễ Vu Lan tổ chức thật long trọng và thật cảm 
động, với những biểu ngữ, những bài pháp, những 
hình ảnh, tô đậm tình mẹ. Vân sung sướng đón nhận 
bông hồng màu đỏ, sung sướng còn mẹ và được sống 
trong tình thương bao la của mẹ. Bất chợt Vân nhớ 
đến người cha bất hạnh, nàng ngậm ngùi ước ao có 
một đóa bông dừa màu trắng cho người. Vân lặng 
lẽ đến các bồn hoa trong khuôn viên chùa lục tìm. 
Nàng chỉ thấy nơi này toàn những loài hoa quyền 
quí cao sang, chớ đâu có các loài hoa bình dị quê 
mùa, mộc mạc, nôm na… như bông dừa, như mống 
tay, sao nhái, mồng gà của xứ mình.

Trong làn nước mắt nhạt nhòa, Vân bỗng thấy 
bóng cha lờ mờ trong bộ y phục phu xích lô cũ kỹ. 
Nàng thổn thức lặp lại lời đối thoại 7 năm về trước: 
“Ba ơi! Con muốn có một bông gì tượng trưng cho 
ba đó”. Ba nàng cúi xuống, ngắt một cánh bông dừa 
màu trắng trao cho nàng. Đóa bông mảnh khảnh 
mong manh quá, nàng chưa kịp cài lên áo thì đã vỡ 
tan theo ảo ảnh cha nàng.  

Nhớ Con
Nhớ con nặng trĩu trong lòng
Sống đời khép kín con buồn cách xa
Thấy mình chẳng đáng làm cha
Nhốt đời quanh quẩn trong nhà trong thơ
Xứ người cảnh sống trơ vơ
Tình thương đông lạnh vật vờ bốc hơi
Nhân sinh cộng nghiệp bến người
Con thuyền định mệnh rã rời tháng năm.

Nhớ con sầu muộn âm thầm
Quảng đời hiu quạnh hồn trầm cảm quen
Tuổ i già mỏi mệt bon chen
Câu kinh Pháp Cú làm nền xây tâm
Nguyện luôn ăn ở thiện lành
Đến khi trả lại thân tanh hôi đời.

Thương con thiếu mẹ mồ côi
Cha già xa cách, phận người chênh chao
Nhớ như sóng vỗ dạt dào
Trong tim nước mắt nghẹn ngào chảy vô
Nhớ con sống khoảng tuổi thơ
Mẹ cha đầy đủ bây giờ bơ vơ.

Quốc vong tan cửa nát nhà
Người dân nước Việt những tha hương đời
Trôi qua nửa thế kỷ rồi
Sống trong đất nước cũng đời lưu vong.

060316 

Lê Giang Trần
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M ình từng kể rằng 
người đầu tiên dạy 
mình bài học về lòng 
tự trọng là mẹ mình. 

Mình cũng từng kể rằng mẹ mình 
rất đẹp, gương mặt mẹ luôn tỏa 
ra ánh hào quang nhân ái của con 
người đã sống trọn một đời lương 
thiện. Những câu chuyện đời mẹ, 
mình sẽ chẳng bao giờ kể hết, 
những trang đau thương nhưng 
không hề bi lụy mà ánh lên niềm 
khát khao cháy bỏng về một cuộc 
sống bình yên, tốt đẹp.

Mẹ lại bảo mình sinh ra ngay 
giữa cơn mưa tầm tã, tạt ướt cả 
chỗ mẹ nằm. Mẹ ghì chặt mình 
vào ngực, phủ hơi ấm lên tấm 
thân bé xíu của mình. Cha bỏ mẹ 
mình và 3 đứa con thơ dại cũng 
vào một cơn mưa. Mưa đêm như 
trút nước. Cha hôn hít chúng mình 
rồi xách valy ra tàu đi cùng với 
một người đàn bà trẻ đẹp không 
phải là mẹ mình. Tiếng còi tàu xé 
đêm nhưng không vang dội như 
tiếng mẹ gọi cha. Tiếng mẹ gọi, 
tiếng khóc nheo nhóc của chúng 
mình, tất cả bị mưa làm mờ đi. 
Mưa vần vũ cuồn cuộn. Mưa xối 
xả. Mưa lăn lộn trên không. Cha 
vẫn đi. Tóc mẹ xổ tung, mưa lặng 
đi thấm ướt. Tóc mẹ dài chấm 
gót, đen sẫm, mượt thơm. Mưa 
ganh tị xới tung tóc mẹ. Mưa dữ 
dội xối vào 3 chị em mình. Tàu 
chạy. Cha đi. Mẹ hốt hoảng ôm 
xiết 3 con vào nhà. Cả mấy mẹ 
con khóc run lập cập.

Mẹ dắt 3 chị em mình rời 
bỏ Cà Mau về quê ngoại ở Bắc 
Giang. Mình không biết mẹ lấy 
sức lực ở đâu mà nuôi nổi 3 chị 
em mình trong cái cảnh tay không 

tấc đất, chỉ có chút vốn liếng 
còm cõi, mẹ lăn lóc hết chợ xa, 
chợ gần, làm đủ công việc nặng 
nhọc và chịu bao nhiêu tủi hổ. 
Nhà mình nghèo lắm, những vụ 
giáp hạt mẹ toàn ăn sắn, khoai, 
nhường cơm trắng cho 3 đứa con. 
Nhớ lại là rơi nước mắt món canh 
“ Rửa chân gà”… Mẹ nấu canh 
bằng rau trong vườn cho thêm 
một ít mỡ, mẹ bảo canh ngọt lắm 
vì có cả mùi của thịt gà, chúng 
con ăn ngon lắm, xì xụp húp rồi 
tin ngay vì nhìn thấy chân con 
gà hôm ấy cũng sạch thật… Mẹ 
vừa ăn khoai vừa rơi nước mắt rồi 
bảo bụi hôm nay sao nhiều thế… 

Tuổi nhỏ ngây thơ chưa kịp hiểu 
đời mẹ nhọc nhằn…

Mẹ hay vắng nhà vì đi hết 
chợ xa, chợ gần để buôn cá khô, 
sắn, lạc… Năm 1992 mẹ cho 3 
chị em mình 6 hạt đậu xanh và 
bảo hãy trồng vào trong ống bơ, 
mỗi ống bơ trồng 3 hạt. Một ống 
để trong nhà, một ống để ngoài 
sân. Mẹ bảo chăm sóc cây trong 
nhà kĩ hơn là cây ở ngoài sân, rồi 
4 tuần sau xem chuyện gì diễn 
ra với 2 ống bơ trồng đậu xanh 
ấy. Cây đậu xanh trong nhà ban 
đầu bụ bẫm, xanh tốt rồi yếu 
dần, dài ra cứ vươn mãi ra phía 
có ánh sáng và 4 tuần sau 2 cây 

Ba Hạt Đậu Xanh 
Của Mẹ 

Nguyễn Thị Việt Hà
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đậu ấy bỗng dưng héo rũ. Còn 3 
cây đậu trong ống bơ ở ngoài sân 
chậm lớn hơn nhưng vững chãi, 
4 tuần sau lá trổ xum xuê và bắt 
đầu có những nụ nho nhỏ… 4 
tuần kế tiếp đã thấy những quả 
đậu xanh xinh xinh rung rinh 
trên cây. Mẹ bảo chúng mình kể 
mẹ nghe chuyện hai cây đậu, mẹ 
luôn mỉm cười khi nghe 3 chị em 
luyến thoăng sau đó người mới từ 
tốn bảo: “Các con là những cây 
đậu xanh ở ngoài sân, dù không 
được chăm sóc tốt, không được ở 
những nơi sung sướng nhưng đã 
lớn lên vững chãi. Đó là sự tự lập 
các con hiểu không?” Thú thực 
ngay lúc ấy mình chưa hiểu được 
hết những điều sâu xa trong lời 
mẹ nói… Nhiều năm sau chúng 
mình mới hiểu được rằng mẹ đã 
rèn chúng em sống tự lập, lòng tự 
trọng bằng chính cuộc đời tốt đẹp 
của mẹ….

Cuộc sống tươi hồng nhưng 
luôn nghiệt ngã, cuối năm 
1993 mẹ lại dắt chúng mình lên 
vùng kinh tế mới ở Đạ Huoai- 
Lâm Đồng. Căn nhà ở xó rừng 
Madaguil vẹo vọ vì mưa. Mưa 
ngạo nghễ, nhạo báng mấy mẹ 
con cô độc. Mưa lạnh lùng nhẩy 
nhót khắp nhà. Mẹ dắt mình và 
Hằng băng rừng trốn mưa nhưng 
không trốn kịp. Mưa ầm ào thác 
lũ. Mẹ cúi người che mưa cho 
3 con, chúng mình vẫn lạnh tê 
tái. Mưa nhỏ mọn lách qua thân 
mẹ, chúng mình thâm tím vì 
mưa. Rồi mình không núp dưới 
mẹ nữa, đứng thẳng dậy đeo gùi 
măng lên vai, lì lợm rẽ cỏ tranh 
và đám cây mây chằng chịt tìm 
lối về. Mẹ cũng dắt Hằng, Trung 

rẽ cây rừng mà đi. Mẹ vượt lên 
trước cầm dao phạt nhanh những 
đám cây mây cho chúng mình cất 
bước. Mưa gầm rú tức giận muốn 
hất tung 4 kiếp người nhỏ nhoi 
lên cao nhưng mưa bất lực. Mưa 
trút roi rát bỏng vào da thịt 4 mẹ 
con mình. Mình đã học những bài 
học can đảm từ mẹ mình.

Cách mẹ dạy chúng mình 
cũng lạ hơn người khác, mẹ có 
một ngọn roi mây luôn treo ở 
góc nhà nhưng mẹ không đánh 
chúng mình bao giờ. Mẹ thủ thỉ 
kể những câu chuyện đời mẹ khi 
chúng mình cùng trèo rừng, làm 
rẫy, lúc mưa trú trong lán… Thế 
mà quên mệt, thế mà lại thấm 
thía những phẩm chất tốt đẹp.

Đời người con gái có 12 bến 
nước, cái bến mẹ sa chân vào có 
lẽ cái cái bến đục nhất… Một 
mình nuôi con, quyết chẳng để 
con thất học nên dắt díu con từ 
Nam vào Bắc, từ Bắc vào Nam… 
Thế rồi… thế rồi đến khi xuôi 
tay nhắm mắt tóc mẹ chưa kịp 
bạc… mẹ chưa kịp trở về nhà của 
mẹ con mình… Năm 2004, khi 
mình và Việt Hằng đã tốt nghiệp 
CĐSP và xin dạy ở Phú Tân - Cà 
Mau, út Trung đang học CĐSP 
Cà Mau cũng là lúc mẹ bị ung 
thư thận giai đoạn cuối… Mẹ về 
lại Bắc Giang sau nửa đời người 
mang con khắp xứ người tìm cớ 
mưu sinh, nuôi chúng mình ăn 
học đến nơi, đến chốn. Mẹ đã về 
lại nơi chôn nhau cắt rốn để thanh 
thản nằm lại đồng Đống Mối bên 
dòng sông bốn mùa gió lộng.

Ngày mẹ đi cũng lại vào một 
cơn mưa mùa đông. Mưa lê thê, 
não nuột. Mưa hiền hoà bao bọc 

lấy mẹ, lấy 3 chị em mình. Lạ 
lùng thay khi 3 đứa mình không 
khóc được, lủi thủi sau xe tang, 
mưa nức nở rơi lên khoé mắt tạo 
thành lệ tuôn để chị em mình 
khóc mẹ. Mưa nhẹ vỡ thành hàng 
triệu triệu những giọt sương xốp 
trắng. Mưa cuộn lên trời cao kéo 
màn trời ủ dột. Mưa đưa mẹ về 
nẻo trời xa, nẻo xa xăm mù khơi, 
nẻo sinh ly tử biệt. Mưa cho cỏ 
mau tốt tươi phủ kín nấm mộ mẹ 
nằm lại một mình. Mưa trãi khăn 
tang vắt ngang bầu trời ngày mẹ 
đi xa mãi.

Và hôm nay, trong câu 
chuyện cuối cùng mình viết tham 
gia cuộc thi Netbuttrian có ngấn 
nước mắt, có nụ cười, có nỗi nhớ, 
có niềm tự hào của 3 chị em mình 
như một nén nhang lòng thắp lên 
cho mẹ. Có một điều không đổi 
rằng mẹ vẫn đang còn hiện diện 
bên chúng mình… Trong mỗi 
nhịp đập trái tim… Không đếm 
được bao nhiêu vất vả, bao nhiêu 
nước mắt, 3 chị em đã thành 
người như điều mẹ mong muốn 
trăn trối lúc lìa trần. Ba đứa con 
của mẹ, ba hạt đậu xanh trong 
cái ống bơ đặt góc sân ngày nào, 
cùng nắng, cùng gió, cùng bao 
thử thách đã vững chãi mà lớn lên 
trong bao bài học làm người mẹ 
đã dạy chúng mình. 

(Bài viết này chúng con: Việt Hà, 
Việt Hằng, Bảo Trung kính dâng 
lên mẹ Nguyễn Thị Liêm như một 
nén hương lòng…)

 Nguyễn Thị Việt Hà
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Vu Lan con nhớ Mẹ
(kính tặng những đạo hữu của tôi) 

Tôi chưa sinh cơn cường giông chờ sẵn, 
Tôi chào đời mưa lạnh, hẫm hiu buồn
Núi Thái Sơn ngậm ngùi trong huyệt mộ,
Cỏ quằn đau, cạn mạch nước trong nguồn.
 
Cơn giông tố, đẩy tôi rời sữa Mẹ,
Bàn chân non, sỏi đá bỏng đôi chân
Nước mắt cạn, bởi nhiều đêm tủi phận
Vết roi đời liên tiếp xả vào thân
 
Tôi đứng gượng, sau bao lần quỵ ngã
Mỗi vết roi là một nỗi nhục nhằn. 
Thân uất hận, lòng rướm đau nhân thế, 
Bơ vơ buồn, ước mộng cũng héo cằn.
 

Tôi nhớ Mẹ, mắt hiền như tượng Phật,
Mẹ bao dung, như chiếc áo màu Lam 
Đôi tay Mẹ, không đếm thù nhớ hận
Hoa Từ Bi Mẹ đơm lộc nẩy mầm

Con từ thuở vác trên vai trách nhiệm
Thương quê hương vùi lửa đạn ngút ngàn
Vẫn như in, lời Mẹ hiền răn dạy
Lấy Từ Tâm làm khuôn thước dẫn đường

Lễ Vu Lan là ngày con giỗ Mẹ
Cuộc đời con, tác phẩm Mẹ ban cho
Bên khói hương, con nhìn sâu ảnh Mẹ
Đời nhục vinh - chỉ một nắm tàn tro

Lời Mẹ dạy, không trách buồn nhân thế
Con ngước lên uống ánh mắt Phật Đà
Xả sân chấp, thêm bàn tay phước hạnh
Nguyện quay về bên Thuyền Ái bao la.

Lòng tĩnh lặng, lá Bồ Đề xin nhặt,
Đời hư không, Thiền Tịnh cũng hư không
Vòng lục đạo, mượn vay chi khổ lụy
Lòng rỗng không, tĩnh lặng thật mênh mông

Trả lại đời những hỷ ân ái ố
Nghiệp luân hồi, thương giận mãi long đong 
Nắng ngoài kia và mưa rơi trên áo
Có hề chi khi Ý lặng Tâm trong! 

Quảng Tuệ - Tống Phước Hiến 
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Theo phong tục Rằm tháng 
7 Âm lịch, người Hàn 
Quốc gọi là  Bách Trung 
(Baekjung- - ) 

hay Bách Chủng (Baekjong-
), tức là 100 chủng loại hạt ngũ 

cốc, vì đây là thời điểm có nhiều 
loại rau củ quả có thể thu hoạch 
trong năm. Ngoài ra, người Hàn 
Quốc còn gọi ngày rằm tháng 7 
Âm lịch là ngày lễ Hội Vu Lan 
Bồn ( - ), cũng 
gọi là ngày lễ hội Trung Nguyên 
(Jungwon- ). Còn theo quan 
niệm của Đạo giáo rằng, các vị 
thần linh trên thiên giới một năm 
có ba đợt suy xét về cái thiện 
cái ác của người trần gian. Đó 
là ngày rằm tháng Giêng, ngày 
hội Thượng Nguyên (Sangwon-

Phong Tục Lễ Vu Lan 
Hàn Quốc

Thích Vân Phong

), rằm tháng 7, ngày hội 
Trung Nguyên (Jungwon- ) 
và rằm tháng 10, ngày hội Hạ 
Nguyên (Hawon- ). Vào 
những ngày này, người ta làm 
mâm cơm cúng để lễ tạ các vị 
thần linh trên thiên giới. Đây 
cũng là ngày cúng cho các vong 
hồn được siêu thoát.

Tập tục truyền thống này của 
người Hàn Quốc có liên quan 
với các nghi thức của Phật Giáo. 
Ngày rằm tháng 7 Âm lịch là 
ngày kết thúc Khóa An Cư Kiết 
Hạ, theo truyền thống Phật Giáo, 
ngày Tự Tứ (Sau ba tháng An cư 
Kiết hạ, mỗi thành viên đều đến 
trước đại chúng tự phát lồ sám 
hối. Tự thú những lỗi lầm của 
mình, thỉnh cầu đại chúng thấy, 

nghe hay nghi mình có lỗi thì 
chỉ ra để mình sám hối, gọi là 
Tự tứ. Bởi do sự thành thật chỉ 
lỗi cho nhau trên tinh thần hòa 
ái, tương kính cho nên chư Phật 
mười phương đều hoan hỷ. Do 
đó, ngày này cũng gọi là ngày 
chư Phật hoan hỷ và chư tăng thọ 
thêm một tuổi đạo).

Đây là dịp lễ Vu Lan Báo 
Hiếu, nên cũng là thời kỳ để mọi 
người thể hiện tấm lòng tri ân, 
báo ân, cùng cầu nguyện cho cha 
mẹ hiện tiền được tăng long phúc 
thọ, cha mẹ, ông bà quá cố được 
siêu sinh cực lac quốc. Trước kia, 
khi người Hàn Quốc chưa ấn định 
ngày mùng 8 tháng 5 là ngày Cha 
mẹ thì ngày rằm tháng 7 đã từng 
đóng vai trò là ngày báo hiếu với 
bậc sinh thành. 

“Vu Lan” là danh từ gọi tắt 
của “Vu Lan Bồn”, tiếng Phạn 
là Ullambana. “Ullam” dịch là 
“treo ngược” (đảo huyền), dụ 
cho cái khổ của người chết như 
bị treo ngược, cực kỳ thống khổ. 
Chữ “bồn” tiếng Phạn là “bana”, 
dịch là “cứu giúp”. Như vậy “Vu 
Lan Bồn” là giải cứu tội khổ bị 
treo ngược.

“Báo hiếu” là sự đền đáp 
công đức sinh thành dưỡng dục 
của người con đối với cha mẹ 
hiện tiền và cha mẹ nhiều đời 
nhiều kiếp.

Lễ Vu Lan của Phật Giáo 
như chúng ta thấy ngày nay phát 
xuất từ thời Đức Phật. Bằng đại 
bi tâm, Đức Phật đã dạy phương 
thức báo hiếu cho cha mẹ ở đời 
này và nhiều đời khác. Người 
đầu tiên tiếp nhận không ai khác 
là Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn 
giả là một trong mười vị đệ tử 
xuất chúng của Thế Tôn. Khi 
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Mục Kiền Liên vừa chứng được 
lục thông, liền nhớ đến mẹ mình, 
Tôn giả bèn dùng tuệ nhãn kiếm 
tìm, liền thấy mẹ đang bị đọa đày 
trong loài ngạ quỷ hết sức đói 
khổ. Thương mẹ vô vàn, Ngài đã 
vận dụng thần thông xuống cõi 
ngạ quỷ dâng bát cơm đầy cho 
mẹ. Do tâm bà Thanh Đề còn quá 
san tham và ác nghiệp thọ báo 
còn quá nặng nề nên bà không 
thể dùng cơm vì bát cơm biến 
thành lửa.

Vô cùng đau đớn, không biết 
dùng cách nào để cứu mẹ mình, 
Ngài liền về hỏi đức Thế Tôn. 
Đức Phật liền dạy:

“Tội lỗi của mẹ ngươi dù 
có dùng thần thông biến hóa 
của hàng thiên thần địa kỳ cũng 
không cứu được, duy chỉ nhờ 
thần lực nhiệm mầu của chúng 

Tăng sau ba tháng an cư kiết 
hạ, tinh tấn tu hành thanh tịnh, 
tập trung chú nguyện mới có thể 
chuyển hóa được nghiệp lực, mẹ 
ngươi mới thoát được cảnh khổ”.

Nghe vậy, Tôn giả mục Kiền 
Liên liền khẩn cầu Thế Tôn :

“Bạch Thế Tôn, con nay làm 
sao thỉnh được chư Tăng mười 
phương cúng dường một lúc như 
vậy được?”.

Đức Phật dạy:“Ngày Vu Lan 
cũng là ngày Tự Tứ của chư Tăng, 
cũng là ngày mười phương chư 
Phật đồng hoan hỷ, ông nên sắm 
các thứ cúng dường trong ngày 
Tự Tứ. Ngày đó dù các vị ở trong 
thiền định hay thọ hạ kinh hành, 
hay hóa độ nhân gian, cũng tập 
trung lại để Tự Tứ và cầu nguyện 
cho mẹ người được thoát khổ”. 

Tôn giả Mục Kiền Liên thực 

hành theo lời dạy của Đức Thế 
Tôn, và chính ngay trong ngày 
đó mẹ Tôn giả thoát được cảnh 
khổ ngạ quỷ mà được sanh lên 
cõi trời. Tôn giả vô cùng hoan hỷ 
và thỉnh cầu: “Sau này có chúng 
sinh nào muốn phát tâm hiếu để 
cầu nguyện cho cha mẹ thoát khổ 
được vui, họ có được làm như 
con không?”.

Thế Tôn bảo rằng: “Có thể 
được làm như vậy trong ngày Tự 
tứ để cha mẹ đời này và nhiều đời 
được siêu độ giải thoát”.

Từ đó trong Phật Giáo truyền 
lại một pháp thức cứu độ cho các 
bậc tiền nhân quá vãng siêu thoát 
về cảnh giới an lành, được thực 
hiện trong ngày Vu Lan - Tự Tứ. 
Vào những ngày này, dù bạn là 
ai, ở đâu cũng ước muốn được 
đến chùa để tham dự lễ Vu Lan 
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- Báo Hiếu, chí thành thắp một 
nén hương lòng cầu nguyện cho 
cha mẹ hoặc đời này hay nhiều 
đời được siêu độ, còn người đang 
hiện hữu nhờ công đức này mà an 
lành hạnh phúc trong cuộc sống 
nhân sinh.

Kể từ khi Phật Giáo truyền 
vào Hàn Quốc, mùa Vu Lan trở 
thành truyền thống báo hiếu.

Ở nông thôn Hàn Quốc, vào 
ngày Bách chủng (Baekjung-

- ) rằm tháng 7 Âm 
lịch, mọi công việc đồng áng, 
bón phân làm cỏ cũng đã hoàn 

thiện. Người nông dân bắt đầu 
có thể nghỉ ngơi và chờ đến khi 
lúa chín, nên cũng không cần sử 
dụng đến cái liềm nữa. Chính vì 
thế mà ngày rằm tháng 7 Âm lịch 
còn được gọi là “Ngày rửa liềm”. 
Xưa kia đây cũng là dịp để người 
ăn kẻ ở trong nhà được nghỉ 
ngơi, nên họ còn gọi ngày này là 
“Ngày sinh nhật của kẻ ăn người 
ở” hay “Tết của kẻ ăn người ở”. 
Người nông dân nghỉ việc đồng 
áng trong ngày rằm tháng 7 Âm 

lịch. Họ làm cơm nấu rượu, ăn 
uống thỏa thuê và khua chiêng gõ 
trống thổi kèn cùng nhau vui ca 
hát nhảy múa. Các gia chủ thì sắm 
quần áo mới cho tôi tớ trong nhà 
mình. Ở vùng Jeolla-do, người ta 
còn có tập tục là mời rượu người 
ở của những nhà có sản lượng thu 
hoạch lớn nhất và bầu họ là một 
“Trạng nguyên nông nghiệp”. 
Người này sẽ được bôi mặt đen, 
khoác áo tơi Dorongi ( ), 
đội nón sậy Satgat và cưỡi bò 

đi quanh làng (Ngày xưa, 
khi chưa có áo mưa, người 
Hàn Quốc đội mũ đan 
bằng tre Satgat và mặc áo 
bện bằng rơm Dorongi (

) để che mưa). Nếu 
người ở đó là trai chưa 
vợ hay là gà trống nuôi 
con thì còn được gả cho 
các cô, các bà vừa lứa, và 
được tặng cả đồ gia dụng. 
Ngày rằm tháng 7 Âm lịch 
là ngày tết của người ăn kẻ 
ở, ngày vui của mọi người 
và là ngày chia sẻ giúp đỡ 
những người nghèo khó. 
Đây chính là nét văn hóa 

truyền đời đáng qúy của ông cha 
người Hàn Quốc.

Ngày nay, lễ Vu Lan không 
còn đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn 
giáo thiêng liêng mà đã trở thành 
“lễ hội văn hóa tình người” với 
bất cứ ai đang hiện hữu trên cõi 
đời này. Hiếu kính mẹ cha, phụng 
thờ tổ tiên ông bà, nối kết ân tình 
nghĩa cảm giữa người còn kẻ mất 
là truyền thống cao đẹp trong 
dòng chảy văn hóa tình người 
của dân tộc.



99ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2016

Sự xuất hiện của Phật 
Giáo tại Trung Hoa 
được xem là một hiện 
tượng văn hóa độc đáo 

có ảnh hưởng lớn đến những biến 
chuyển nội tại tất yếu của nền 
văn minh bản xứ. Tư tưởng và 
luân lý của Phật Giáo đã từng là 
những yếu tố tiên quyết góp phần 
hình thành nên lối tư duy thâm 
thúy cũng như những nếp sống 
vốn nặng tính truyền thống của 
người dân nơi đây. Vai trò của 
Phật Giáo tại Trung Hoa không 
chỉ giới hạn trên lĩnh vực tư tưởng 
triết học, mà còn được thể hiện 
qua nhiều hình thái sinh hoạt văn 
hóa thấm nhuần tinh thần nhân 
bản của giáo lý nhà Phật. Một 
trong những nếp sinh hoạt như 
thế được diễn ra vào ngày rằm 
tháng bảy, đó là lễ Vu Lan.

Tại Trung Hoa, ngày rằm 
tháng bảy âm lịch thường rơi 
vào khoảng thời gian giữa Hạ chí 
và Thu phân. Tháng bảy là lúc 
những cơn gió lạnh từ phương 
xa thổi về, bầu trời thường giăng 
đầy sương mù vào mỗi buổi sớm. 
Chương Nguyệt Lịnh trong sách 
Lễ ký có chép rằng vào tháng 
Mạnh Thu, gió lạnh tràn về, sương 
trắng buông tỏa, ve sầu kêu vang, 
giống chim ưng đuổi bắt các loài 
chim nhỏ khác. Trong sinh hoạt 
nông nghiệp, giai đoạn đầu mùa 
Thu là thời điểm thu hoạch nông 
sản ở phương Bắc, nhưng lại là 
lúc gieo trồng mùa vụ thứ hai ở 

phương Nam. Sách Lễ ký còn 
chép rằng đến ngày lập Thu, vua 
cùng các đại thần trong triều lên 
đàn tế lễ phía Tây để nghênh đón 
tiết Thu. Cũng vào tháng ấy, nhà 
nông hiến nộp lúa thóc, vua thiết 
lễ dâng cúng tại lăng tẩm thờ các 
bậc tiên vương.

Một trong những phong tục 
rất phổ biến dưới thời nhà Hán 
vào tháng bảy đó là tục Thu hễ. 
Theo tục này, vào ngày mười bốn 
tháng bảy dân chúng thuộc nhiều 
tầng lớp khác nhau tụ họp trên bờ 
sông làm phép tẩy trừ ma quỷ và 
các điềm xấu ác, rồi cùng nhau 
uống rượu, ăn mừng và thưởng 
thức thơ ca. Ngoài ra, một buổi 
lễ khác cũng phổ biến trong 
dân gian đó là lễ cúng vào đêm 
mồng bảy tháng bảy. Theo truyền 
thuyết, đây là đêm duy nhất trong 
năm mà Ngưu Lang và Chức Nữ, 
đôi uyên ương phạm luật trời bị 
phạt sống cách biệt ở hai đầu 

sông Ngân, gặp được nhau qua 
chiếc cầu Ô thước. Vào đêm ấy, 
dân chúng thường rủ nhau ra sân 
ngắm những ánh sáng của dải 
ngân hà rồi hiến cúng lễ phẩm, 
cầu cho gia đình được phúc lộc, 
giàu sang [1]. Phong tục này đã 
xuất hiện vào khoảng đầu TK II 
TL. Như thế, trong các sinh hoạt 
dân gian, tháng bảy được xem là 
tháng thu hoạch mùa vụ, là tháng 
của những lễ hội văn hóa thấm 
đượm tình người, là lúc mà vua 
chúa và dân chúng cùng tưởng 
nhớ, dâng lễ, và cúng bái tổ tiên 
nhiều đời.

Ngày rằm tháng bảy cũng 
là thời điểm diễn ra tiết Trung 
nguyên của Đạo giáo. Tín đồ Đạo 
giáo thường sùng bái ba vị quan 
chính là Thiên quan, Địa quan, 
và Thủy quan, gọi là Tam quan 
đại đế. Mỗi vị có một trọng trách 
riêng: Thiên quan ban phước vào 
tiết Thượng nguyên, Địa quan 

Rằm Tháng Bảy Và Lễ Vu LanRằm Tháng Bảy Và Lễ Vu Lan
Thích Đồng Thành
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xá tội vào tiết Trung nguyên, và 
Thủy quan giải ách vào tiết Hạ 
nguyên. Tương truyền, vào tiết 
Trung nguyên, Địa quan, người 
có chức trách theo dõi các sinh 
hoạt cùng những việc làm thiện 
ác của loài người trong nhân gian 
cũng như các loài ma quỉ nơi địa 
ngục, sẽ triệu tập các vị thần khác 
để cùng phán xét tội phước và tuổi 
thọ của loài người và ma quỉ. Khi 
ấy, các loài ma quỉ, tội nhân trong 
địa ngục cùng tập họp tại một 
nơi. Suốt cả ngày hôm ấy, tại các 
ngôi miếu của Đạo giáo, tín đồ 
trang hoàng lộng lẫy, dâng cúng 
hoa quả, thực phẩm, các Đạo sĩ 
thì giảng đạo, tụng kinh với niềm 
tin rằng nhờ sự cúng tế ấy mà tổ 
tiên vốn bị đọa làm tội nhân trong 
địa ngục và các loài quỉ đói được 
ăn uống đầy đủ, xa lìa mọi thống 
khổ, sanh về cõi người[2]. Trai 
giới lục, một tác phẩm của Đạo 
giáo được biên soạn vào cuối TK 
VII TL còn nói rằng trong những 
buổi lễ cúng tế ba vị thần trên, 
người ta thường sám hối những 
lỗi lầm của mình. Như vậy, tiết 
Trung nguyên không chỉ là dịp để 
tín đồ Đạo giáo dâng lễ vật cúng 
tế thần thánh, tổ tiên, mà còn là 
dịp để sám hối cho những hành 
vi sai trái của mình.

Để giải thích cho ý nghĩa 
của tiết Trung nguyên, các Đạo 
gia đã biên soạn một số bản kinh 
chứa nhiều giai thoại liên quan 
đến ngày lễ này. Trong quá trình 
biên soạn như thế, các tác giả đã 
vay mượn khá nhiều thuật ngữ, 
khái niệm, và các mẫu chuyện 
trong kinh điển Phật Giáo. Chẳng 
hạn như cuốn Thái thượng đổng 
huyền linh bảo tam nguyên ngọc 
kinh huyền đô đại hiến kinh (được 

biên soạn vào TK VI TL) có nội 
dung giống hệt như kinh Vu lan 
bồn. Trong Đại hiến kinh, Nguyên 
Thỉ Thiên Tôn cũng phóng hào 
quang đến cõi u minh, và cuộc 
đối thoại giữa Thiên Tôn và đệ tử 
mình là Thái Thượng Đạo Quân 
về cách cứu độ tội nhân trong địa 
ngục giống hệt như cuộc đối thoại 
giữa Đức Phật và tôn giả Mục-
kiền-liên trong kinh Vu lan bồn. 
Điều khác biệt là Thiên Tôn dạy 
rằng cách cứu độ duy nhất các tội 
nhân trong địa ngục là dâng phẩm 
vật cúng dường các Đạo gia. Điều 
này cho thấy khởi đầu từ quan 
niệm cúng tế thần thánh cùng ngạ 
quỉ, ngục nhân... lễ Trung nguyên 
về sau mang ý nghĩa gần gũi hơn 
và cũng chịu ảnh hưởng phần nào 
tư tưởng hiếu đạo trong kinh điển 
nhà Phật.

Khi Phật Giáo được truyền 
đến Trung Hoa, một quốc gia 
vốn luôn đề cao tinh thần hiếu 
đạo cũng như những luân lý căn 
bản trong đời sống gia đình theo 
tư tưởng Khổng giáo, các nhà sư 
Phật Giáo đã ý thức được tầm 
quan trọng của việc giới thiệu và 
truyền bá những lời dạy mang 
tính đạo đức thâm thúy của đạo 
Phật nhằm góp phần xây một xã 
hội nhân bản và tôn vinh những 
giá trị luân lý vốn có nơi đây. Lễ 
hội Vu Lan Bồn được tổ chức vào 
ngày rằm tháng bảy, thời điểm 
kết thúc mùa an cư của chư Tăng, 
được xem là một trong những 
cống hiến tiêu biểu trên phương 
diện văn hóa và tín ngưỡng của 
Phật Giáo đối với người dân 
Trung Hoa. Nội dung của lễ hội 
này là bày tỏ lòng hiếu thảo của 
con cái đối với cha mẹ hiện tiền, 
thiết lễ cúng dường Tam Bảo để 

hồi hướng công đức cầu nguyện 
cho cha mẹ đã quá vãng cùng tổ 
tiên nhiều đời, và cúng thí cho 
các chúng sanh đang bị đọa đày 
trong các cảnh giới khổ đau. Tất 
cả những việc làm này của người 
Phật tử đều xuất phát từ tinh thần 
hiếu đạo vốn đã được Đức Phật 
tôn vinh và khuyến tấn. Tinh thần 
hiếu đạo ấy đã xuất hiện lâu đời 
trong những sinh hoạt tâm linh 
của các hàng Tăng sĩ và Phật tử 
Ấn Độ.

Tại Ấn Độ, mùa an cư được 
kết thúc bằng nghi thức Tự tứ và 
sau đó là lễ dâng y Kathi na. Các 
bộ kinh, luật còn lại không nói 
gì về việc thiết lễ cúng dường và 
cầu nguyện cho người đã khuất 
của hàng Phật tử tại gia sau mùa 
an cư của chư Tăng. Tuy nhiên, 
tư tưởng hiếu đạo trong đạo 
Phật vẫn được khắc họa rõ nét 
qua những lời dạy của Đức Phật 
trong kinh điển về việc biết ơn và 
đền ơn, về công ơn to lớn của các 
đấng sanh thành, về cách hành xử 
đạo đức của con cái đối với cha 
mẹ, về sự tôn kính của con cháu 
đối với tổ tiên trong nhiều đời, 
v.v... Truyền thống báo hiếu trong 
đạo Phật được thể hiện qua chính 
cuộc đời của Đức Phật khi Ngài 
độ cho cho cha mẹ mình chứng 
đắc thánh quả. Tôn giả Xá-lợi-
tử cũng noi gương Đức Phật đã 
trở về quê hương độ cho mẹ già 
quay về với chánh đạo trước khi 
tôn giả viên tịch.

Truyền thống này còn được 
minh họa qua mẩu chuyện hiếu 
hạnh của một nhà sư trẻ trong 
truyện Bổn Sanh Sāma như sau. 
Có một chàng thanh niên sinh 
trưởng trong một gia đình giàu 
có tại Xá-vệ. Sau một đôi lần 
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nghe Đức Phật thuyết pháp tại 
tinh xá Kỳ Viên, anh ta khởi tâm 
cảm mến và xin được xuất gia 
trong Tăng Đoàn. Đức Phật hứa 
khả và khuyên anh ta nên trở về 
xin phép cha mẹ trước khi thực 
hiện nếp sống thanh bần của đời 
khất sĩ. Vì thương quí người con 
duy nhất của mình, cha mẹ chàng 
do dự, không muốn con mình 
phải sống một cuộc đời thanh 
đạm, cơ hàn. Song chàng thanh 
niên vốn đã quyết chí xuất gia 
nên bèn nhịn ăn bảy ngày mong 
cha mẹ chấp thuận ước nguyện 
của mình. Cuối cùng thì cha mẹ 
chàng đành phải đồng ý cho con 
mình ra đi theo tiếng gọi của lý 
tưởng và niềm tin. Sau khi được 
xuất gia và thọ giới, nhà sư trẻ 
này liền giã từ phố thị, theo chân 
các vị sơn Tăng, ngày đêm tinh 
cần tu tập thiền định tại một am 
thất nhỏ giữa rừng sâu. Trong khi 
ấy, cha mẹ của nhà sư này càng 
ngày càng già yếu và một ngày 
kia tai họa lại xảy đến với họ: bọn 
gia nô cướp hết tài sản của gia 
đình và tẩu thoát. Không còn tiền 
bạc, nghề nghiệp gì, hai vợ chồng 
già trở thành những người hành 
khất xin ăn qua ngày. Khi hay tin 
ấy, nhà sư trẻ bèn từ giã núi rừng, 
trở về làng quê với ý nguyện là sẽ 
hoàn tục để phụng dưỡng cha mẹ. 
Khi đến một ngã ba, sư lưỡng lự 
không biết nên theo hướng rẽ về 
tinh xá Kỳ Viên để gặp Đức Phật 
trước hay hướng về nhà mình gặp 
cha mẹ trước. Suy tính hồi lâu, sư 
cho rằng mình nên gặp Đức Bổn 
Sư lần cuối trước khi quay về với 
đời sống thế tục. Nghĩ thế, sư liền 
cất bước hướng về tinh xá Kỳ 
Viên. Cảm thông với tình cảnh 
đáng thương ấy, Đức Phật liền 

giảng bài kinh Mātuposaka Sutta 
cho nhà sư. Sau khi nghe xong 
bài pháp, nhà sư bèn tỉnh ngộ 
rằng mình không cần phải từ bỏ 
đời sống xuất gia trong khi phụng 
dưỡng cha mẹ. Kể từ đó, sau mỗi 
lần khất thực, sư bèn đem thức ăn 
về dâng cho cha mẹ trước và bản 
thân mình ăn phần cơm còn dư 
lại. Mỗi khi được dâng cúng vật 
phẩm gì, sư đều mang về chia sẻ 
cho cha mẹ mình. Khi ấy có một 
số vị Tỳ-kheo cho rằng việc làm 
này của nhà sư là trái với giới luật 
nên bạch lên Đức Phật. Đức Phật 
không những không trách cứ mà 
còn khen ngợi nhà sư. Nhân đó, 
Ngài bèn kể lại một mẩu chuyện 
về sự phụng dưỡng của Ngài đối 
với cha mẹ trong đời quá khứ.[3]

Câu chuyện trên cho thấy rằng 
người tu sĩ trong Tăng Đoàn Phật 
Giáo tuy đề cao nếp sống viễn 
ly để hướng đến sự giải thoát, 
nhưng trong phạm vi đạo đức xã 
hội, trách nhiệm phụng dưỡng 
cha mẹ là điều mà vị ấy không 
thể không thực hiện. Những lời 
dạy của Đức Phật về hiếu hạnh 
trong kinh điển không phải chỉ 
dành cho người cư sĩ tại gia, mà 
ngay cả cho các vị xuất gia. Một 
tấm gương hiếu hạnh khác được 
nhắc đến trong Ngũ phần luật 
là Tỳ-kheo Tất-lăng-già-bà-sa 
(Pilindavatsa). Cha mẹ ngài vốn 
nghèo khổ, nên ngài muốn đem 
y của mình dâng cho cha mẹ mà 
không dám. Ngài bèn bạch lên 
Đức Phật. Đức Phật nhân việc 
này bèn họp cả hội chúng và dạy 
rằng: ví như một người vai phải 
cõng cha, vai trái cõng mẹ suốt cả 
trăm năm, dầu cha mẹ có phóng 
uế trên người, dầu cung phụng 
cha mẹ thức ăn cùng y phục hiếm 

quý cũng chưa báo đáp được ân 
đức sanh thành. Vì thế, nếu Tỳ-
kheo không phụng dưỡng cha mẹ 
thì mắc trọng tội.[4] Tinh thần 
hiếu hạnh trong Phật Giáo Ấn Độ 
không những được thể hiện qua 
những tấm gương hiếu thảo của 
các vị xuất gia mà còn được biểu 
hiện qua sự cúng dường của hàng 
Phật tử tại gia nhằm hồi hướng 
công đức cho cha mẹ. Rất nhiều 
bia ký được tìm thấy tại các di 
tích Phật Giáo ở khắp Ấn Độ như 
Bhārhut, Kharoṣṭhī, Mathurā, 
Bodh-Gayā, Nāgāήunikoṇda, 
Sarnath, Ajaṇṭā... cho biết rằng 
trong suốt nhiều thế kỷ, các nhà 
sư cũng như tín đồ Phật Giáo, từ 
hoàng tộc cho đến hàng dân dã đã 
xây chùa, dựng tháp, tạc tượng, 
dâng y, v.v... để cúng dường lên 
Tam Bảo hầu hồi hướng công 
đức cho cha mẹ, cho tổ tiên và 
pháp giới chúng sanh.[5] Điều 
này cho thấy rằng, kể từ thời Đức 
Phật cho đến nhiều thế kỷ sau 
đó, đạo hiếu đã được hàng Phật 
tử nhiệt tâm thực hành trong đời 
sống thường nhật của mình. Điều 
đáng chú ý là các bia ký này đều 
ghi lại rằng, khi dâng cúng một 
vật phẩm gì lên Tam Bảo, người 
cúng dường đều không vì cầu lợi 
ích cho mình mà phát nguyện hồi 
hướng công đức đến cho cha mẹ 
hiện đời hay đã quá vãng. Như 
thế, đây chính là việc thực hành 
đạo hiếu một cách đúng đắn theo 
lời dạy của Đức Phật.

Truyền thống hiếu hạnh trong 
Phật Giáo Ấn Độ như thế đã được 
lưu truyền trong các sinh hoạt của 
người Phật tử tại nhiều mảnh đất 
khác nhau. Riêng tại Trung Hoa 
truyền thống đó không chỉ thâm 
nhập trong nếp sống thuần hòa 
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của người Phật tử mà nó đã phát 
triển thành một lễ hội quan trọng 
trong dân gian. Lễ hội đó chính là 
lễ Vu Lan.

Lễ hội này được tổ chức dựa 
theo lời dạy của Đức Phật về 
phương thức và ý nghĩa báo hiếu 
trong nhiều bản kinh khác nhau 
như Phật thuyết vu lan bồn kinh, 
Phật thăng Đao lợi thiên vị mẫu 
thuyết pháp kinh, Phật thuyết 
phụ mẫu ân nan báo kinh, Phật 
thuyết báo ân phụng bồn kinh, 
Phật thuyết hiếu tử kinh, Tịnh độ 
vu lan bồn kinh, v.v... Trong số 
những bản kinh này, Phật thuyết 
vu lan bồn kinh là bản kinh quan 
trọng nhất bởi lẽ (1) cách thức và 
ý nghĩa của lễ Vu Lan đều y cứ 
vào bản kinh này; (2) đây là bản 
kinh chính được trì tụng trong lễ 
Vu Lan; và (3) các nhà chú giải 
kinh điển thường chọn bản kinh 
này để viết sớ giải và trích dẫn 
khi viết về truyền thống hiếu đạo 
trong Phật Giáo. Trong các thư 
mục kinh điển Phật Giáo, Xuất 
tam tạng kí tập của ngài Tăng 
Hữu (445-518) là tác phẩm đầu 
tiên nhắc đến kinh này. Đến năm 
597, khi biên soạn Lịch đại Tam 
Bảo kỉ, Phí Trường Phòng cho 
biết dịch giả của bản kinh này là 
ngài Trúc Pháp Hộ (265-3130.
[6] Các tác phẩm khác được biên 
soạn trong thời gian sau này như 
Cổ kim dịch kinh đồ kỉ (648), 
Đại đường nội điển lục (664), 
và Khai nguyên thích giáo lục 
(730) đều cho biết rằng dịch giả 
của bản kinh này là ngài Pháp 
Hộ. Theo nội dung của bản kinh 
này và Kinh báo ân phụng bồn, 
y theo lời dạy của Đức Phật, tôn 
giả Mục-kiền-liên là người đầu 
tiên thiết lễ Vu Lan để nhờ sức 

chú nguyện của chư Tăng cứu độ 
mẹ mình khỏi cảnh ngạ quỉ đói 
khát. Noi theo gương hiếu hạnh 
này, vào ngày rằm tháng bảy, chư 
Tăng và Phật tử cùng tổ chức lễ 
Vu Lan để cầu nguyện cho cha 
mẹ và tổ tiên của mình.

Trong Phật Giáo, ngày rằm 
vốn là ngày quan trọng trong mỗi 
tháng vì đó không chỉ là ngày Bố-
tát của chư Tăng Ni, mà còn là 
ngày các vị có oai lực lớn trong thế 
gian như bốn vị vua trời thường 
xem xét nếp sống hiếu thảo, đạo 
đức của loài người. Theo kinh 
Tạp A-hàm, quyển 40, vào ngày 
mồng tám mỗi tháng, bốn đại 
thiên vương sai các đại thần đi 
xem xét nhân gian, ngày 14 vua 
sai thái tử thị sát nhân gian, đến 
ngày rằm bốn vị thiên vương sẽ 
đích thân xuống thế gian để xem 
xét loài người có còn hiếu kính, 
phụng dưỡng cha mẹ và làm các 
việc lành khác như bố thí, trì giới, 
bố-tát... hay chăng.[7] Riêng 
ngày rằm tháng bảy là ngày Tự 
tứ, ngày kết thúc mùa an cư của 
chư Tăng, gọi là Phật lạp nhật, tức 
ngày cuối năm tính theo lịch Phật 
Giáo. Trong Đại Tống Tăng sử 
lược, ngài Tán Ninh (919-1001) 
có viết rằng, theo kinh luật Phật 
Giáo, ngày 16 tháng 7 là ngày 
đầu của mỗi năm mới, đánh dấu 
sự sanh thành giới thân huệ mạng 
của mỗi vị Tỳ-kheo. Vì thế, ngày 
rằm tháng bảy là ngày cuối năm. 
Bậc Tỳ-kheo là người thoát tục, 
không tính theo lịch thế gian mà 
tính theo hạ lạp. Vì vậy kinh luật 
gọi ngày rằm tháng bảy là ngày 
Phật lạp.[8] Ngoài ra, đối với 
truyền thống luật học Phật Giáo, 
vào ngày rằm tháng bảy, vị luật sư 
thường dâng hương cúng dường 

và chấm một điểm vào quyển luật 
nghi mình đang thọ trì để đánh 
dấu một năm vừa trôi qua. Truyền 
thống này được y cứ vào thuyết 
Chúng Thánh Điểm Kí. Theo 
thuyết này, ngài Ưu-ba-li, vị đã 
trùng tuyên luật tạng trong kỳ kiết 
tập thứ nhất, thường chấm một 
điểm vào luật tạng vào ngày Tự 
tứ sau mỗi mùa an cư để đánh dấu 
một năm. Noi theo truyền thống 
đó, để đánh dấu cho một năm trôi 
qua, các vị luật sư đời sau thường 
chấm vào luật tạng một điểm sau 
mỗi mùa an cư.

Nếu căn cứ vào kinh Vu lan 
bồn, ngày rằm tháng bảy làm thời 
điểm thích hợp nhất để thiết lễ Vu 
Lan hầu cầu nguyện cho cha mẹ 
và tổ tiên trong nhiều đời vì rằng 
đó là ngày chư Phật hoan hỷ, 
ngày mà oai lực của chư Tăng 
được tăng trưởng sau ba tháng an 
cư, và cũng là ngày chư Tăng câu 
hội đầy đủ để có thể hộ niệm cho 
người đã khuất. Như lời Phật dạy 
cho tôn giả Mục-kiền-liên trong 
kinh này, để có thể cứu độ mẹ 
mình ra khỏi cảnh giới ngạ quỷ, 
tôn giả phải nhờ đến sức oai thần 
không phải của một hay một vài 
vị Tỳ-kheo mà là của chư Tăng 
trong mười phương (đương tu 
thập phương chúng Tăng oai lực 
chi thần nãi đắc giải thoát). Vì 
thế, sự câu hội đầy đủ của chư 
Tăng trong ngày rằm tháng bảy 
là thời điểm thích hợp nhất để 
thiết lễ Vu Lan Bồn.

Một điều đáng chú ý là trong 
ngày hội Vu Lan Bồn, ngoài lễ 
nghi dâng cúng hương hoa, vật 
thực lên Đức Phật, chư Tăng để 
cầu nguyện cho cửu huyền thất 
tổ, hồi hướng phước báu cho 
cha mẹ hiện tiền, còn có thêm 
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lễ cúng thí cho loài ngạ quỷ. Có 
thể nói rằng lễ cúng thí này xuất 
hiện là do ảnh hưởng của sự hưng 
khởi của truyền thống Mật tông 
tại Trung Hoa mà người có ảnh 
hưởng chính là ngài Bất Không 
Kim Cương.

Như đã trình bày ở trên, theo 
các thư mục Phật Giáo còn lại, 
kinh Vu lan bồn được ngài Trúc 
Pháp Hộ dịch vào thời Tây Tấn 
(265-316). Bản kinh này cùng 
kinh Báo ân phụng bồn dần dần 
phổ biến trong Phật Giáo Trung 
Hoa, nhất là vào TK VI. Trong 
Biện chánh luận, ngài Pháp Lâm 
(572-640) có ghi lại rằng dưới 
thời vua Cao Đế (trị vì 479-483) 
nhà Tề, vào ngày rằm tháng bảy 
vua gởi bồn phẩm vật đến các 
chùa để cúng dường cho ba trăm 
vị danh Tăng.[9] Phật tổ thống kỉ 
cho biết rằng vào năm 538 vua 
Lương Võ Đế (trị vì 502-550) 
đích thân đến chùa Đồng Thái, 
nơi vua thường tổ chức các lễ 
nghi quan trọng, để thiết lễ Vu 
Lan Bồn[10]. Trong các triều đại 
kế tiếp, nhiều vị vua theo gương 
của vua Võ Đế thường thiết lễ 
Vu Lan để cúng tế tổ tiên. Cuốn 
Cựu Đường thư có thuật lại rằng 
vào ngày rằm tháng bảy năm 
692 triều đình gởi cúng bồn Vu 
Lan đến nhiều chùa khác nhau, 
Hoàng đế Võ Tắc Thiên cùng 
các đại thần trong triều đích thân 
cùng dự lễ Vu Lan[11]. Đến thời 
vua Đại Tông (trị vì 762-779), 
với sự trợ giúp và hướng dẫn 
của ngài Bất Không Kim Cương 
(705-774), lễ Vu Lan được tổ 
chức rất long trọng vào năm 766 
ngay trong hoàng cung. Để thiết 
lễ cầu nguyện cho bảy đời phụ 
mẫu, vua cho đặt bảy chiếc ngai 

cùng bảy lá phướn thật lớn, trên 
đó có ghi tên của các tiên vương. 
Kể từ đó trở đi, mỗi năm lễ Vu 
Lan đều được tổ chức trọng thể 
trong hoàng cung[12].

Cũng từ giai đoạn này về sau, 
lễ Vu Lan còn có thêm lễ cúng thí 
ngạ quỷ. Nghi lễ này được thiết 
lập dựa trên cuốn Phật thuyết cứu 
diện nhiên ngạ quỷ đà-la-ni thần 
chú kinh (do ngài Thật-xoa nan-
đà dịch vào năm 695-700) cùng 
với ba tác phẩm Mật tông khác do 
ngài Bất Không Kim Cương dịch, 
đó là Phật thuyết cứu diệm khẩu 
đà la ni kinh, Du già tập yếu cứu 
a nan đà la ni diệm khẩu quỷ nghi 
kinh, và Du già tập diệm khẩu thí 
thực khởi giáo a nan đà duyên 
do. Dựa vào những tác phẩm Mật 
tông này, ngài Bất Không Kim 
Cương, người được xem là tổ 
thứ ba của Mật tông Trung Hoa, 
đã soạn ra nghi thức cho lễ Thí 
ngạ quỷ và nghi này nhanh chóng 
được phổ biến trong khắp quốc 
gia[13]. Đến giữa TK IX, mặc 
dầu Phật Giáo gặp phải pháp nạn 
dưới thời vua Võ Đế (trị vì 840-
846), nhưng khi ấy Vu Lan Bồn 
vốn đã trở thành một ngày hội 
dân gian, nên cứ vào rằm tháng 
bảy âm lịch dân chúng khắp nơi 
đều về chùa thiết lễ Vu Lan thật 
long trọng. Ký sự của Viên Nhân, 
một nhà sư Nhật có mặt tại Trung 
Hoa vào năm 844 có ghi lại rằng: 
vào ngày rằm tháng bảy năm ấy 
các chùa trong kinh thành đều 
trang hoàng rất tôn nghiêm, dân 
chúng trong những bộ y phục 
mới đẹp cùng đưa nhau về chùa 
dự lễ, nhang trầm, đèn nến, hoa 
trái, thức ăn, lễ vật dâng cúng thật 
trang nghiêm nơi điện Phật. Khi 
ấy vua chỉ trọng Đạo giáo nên ra 

lệnh cho dân chúng vào ngày rằm 
tập hợp tại ngôi miếu chính của 
Đạo giáo là Hưng Đường Quán 
để cùng vua thiết lễ. Vua còn ra 
lệnh tịch thu tất cả hoa quả, thuốc 
men dâng cúng tại các chùa đưa 
về ngôi miếu này. Nhưng dân 
chúng đã không những không đến 
Hưng Đường Quán, mà còn phản 
đối việc vua tịch thu lễ vật nhà 
Phật để dâng cúng cho ma quỷ. 
Vua rất ngạc nhiên khi thấy dân 
chúng không đến Hưng Đường 
Quán để dự lễ theo chiếu chỉ của 
mình[14]. Điều này cho thấy lễ 
hội Vu Lan không chỉ là một lễ 
nghi hạn cuộc trong Phật Giáo 
mà nó đã trở thành một sinh hoạt 
tâm linh rất quan trọng trong dân 
gian. Lễ hội này không những 
được phổ biến trong xã hội Trung 
Hoa mà còn hiện hữu trong tất cả 
các quốc gia Phật Giáo Đại thừa 
tại Á châu như Nhật Bản, Triều 
Tiên và Việt Nam.

Như thế, theo truyền thống 
Phật Giáo, rằm tháng bảy là thời 
điểm hội tụ của nhiều yếu tố khác 
nhau trên cả hai phương diện văn 
hóa và tôn giáo: ngày kết thúc 
chu kỳ một năm theo lịch Phật 
Giáo, ngày đánh dấu giới đức của 
hàng xuất gia được tăng trưởng 
sau mùa an cư qua lễ tự tứ, ngày 
thu hoạch mùa vụ của dân chúng, 
ngày các vị thiên vương xem xét 
nhân gian, ngày tổ tiên thác sanh, 
v.v... Nếu như trong văn hóa dân 
gian ngày rằm tháng bảy là ngày 
mà nhịp cầu Ô thước chắp nối cho 
bao nỗi nhớ nhung của hai trái 
tim nặng tình đôi lứa, thì trong 
đạo Phật lễ Vu Lan như một nhịp 
cầu nối liền những tâm hồn hiếu 
thảo, giữa con cháu và cha mẹ, 
giữa cõi dương và cõi âm, giữa 
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thế giới trần tục và cảnh giới tịnh 
độ của các bậc thánh hiền. Đối 
với những kẻ bất hạnh, lạc loài 
trong cuộc đời, đây là dịp để họ 
nhìn lại chính mình và tìm về một 
lẽ sống ý nghĩa hơn, cao thượng 
hơn. Đối với những ai hiếu kính 
cha mẹ, biết trân trọng huyết 
thống của tổ tiên, đây là thời khắc 
vô cùng ý nghĩa để thể hiện nếp 
sống hiếu hạnh của mình. Niềm 
hạnh phúc của một người con khi 
báo đáp được phần nào công ơn 
cha mẹ như thế thật khó có thể 
diễn tả bằng lời, bởi lẽ tình mẫu 
tử vốn thiêng liêng, bao la, vượt 
thoát những rào chắn nhỏ hẹp 
trong ngôn ngữ của loài người.

Đồng Thành

(Nguồn: TS. Pháp Luân số 41)
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LỜI PHẬT DẠY

Just as treasures are uncovered from 
the earth, so virtue appears from good 
deeds. And wisdom appears from 
a pure and peaceful mind. To walk 
safely through the maze of human 
life, one needs the light of wisdom 
and the guidance of virtue.

Buddha

Giống như báu vật được phát hiện từ 
lòng đất, vì vậy đức hạnh phát hiện từ 
những việc thiện. Và trí tuệ phát hiện 
từ một tâm trí trong sạch và an lành. 
Để đi suốt an toàn xuyên qua rắc rối 
cuộc đời, người ta cần ánh sáng của 
trí tuệ và hướng dẫn của đức hạnh.

Đức Phật

The foolish man conceives the idea of 'self.' 
The wise man sees there is no ground on which 
to build the idea of 'self;' thus, he has a right 
conception of the world and well concludes 
that all compounds amassed by sorrow will be 
dissolved again, but the truth will remain.

Buddha
Người si mê sai lầm về ý niệm của “tự 

ngã”. Người sáng suốt thì thấy không có cơ sở 
nào để xây dựng ý niệm của “tự ngã”; cho nên 
người ấy có quan niệm đúng đắn về thế gian 
và kết luận rõ rằng những kết cấu ràng buộc 
của buồn phiền rồi sẽ tan biến, nhưng sự thật 
thì vẫn còn.

Đức Phật
Just as a candle cannot burn without fi re, 

men cannot live without a spiritual life.
Buddha
Cũng giống như một ngọn nến không thể 

cháy mà không có lửa, con người không thể 
sống mà không có đời sống tâm linh.

Đức Phật
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Kính gởi:
– Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
Đồng kính gởi:
– Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCNVN
– Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
– Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội
– Ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM
– Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM
Tham chiếu:
1. Quyết định cưỡng chế số 2384 ngày 07 tháng 07 năm 2016 do ông Chủ tịch Ủy ban Nhân 

dân Quận 2 ký.
2. Đơn thư yêu cầu của chùa Liên Trì kính gửi ông Bí thư Đinh La Thăng.
3. Văn thư số 3231 ngày 16/07/2016 đề nghị chùa Liên Trì tự di dời của Ủy ban Nhân dân 

Quận 2 ký.

Nam mô A Di Đà Phật
Kính thưa ông Chủ tịch,
Chúng tôi nhận được văn thư đề ngày 16/07/2016 (tham chiếu số 3) với nội dung: đề nghị 

chúng tôi “tự di dời”chùa Liên Trì và “nếu có yêu cầu gì trong việc di dời thì đề nghị có ý kiến 
bằng văn bản”.

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
CHÙA LIÊN TRÌ - THỦ THIÊM - QUẬN 2

THƯ PHÚC ĐÁP

HT. Thích Không Tánh (trái)
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Chúng tôi cảm ơn ông Chủ tịch đã không áp dụng quyết định cưỡng chế chùa Liên Trì đồng 
thời kính phúc đáp và nêu ý kiến về việc di dời chùa Liên Trì như sau:

1- Việc chỉnh trang đô thị là cần thiết nhưng phải phù hợp với lòng dân, hoàn cảnh và nhu cầu 
phục vụ đời sống tinh thần lẫn vật chất của đồng bào, đặc biệt là tránh gây thiệt hại đến những di 
tích lịch sử, nhất là các cơ sở tôn giáo. Trên thế giới chưa có quốc gia nào chủ trương dỡ bỏ các cơ 
sở tôn giáo như chùa, nhà thờ, thánh thất… dù với bất cứ lý do gì, ngoại trừ lý do chiến tranh, an 
ninh quốc phòng. Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã có những chương trình công nhận và bảo tồn các di 
tích lịch sử, tôn giáo mà còn khuyến khích và giúp đỡ bằng mọi cách.

2- Bất cứ đô thị nào cũng đều có các cơ sở tôn giáo, văn hóa nhằm phục vụ đời sống tín ngưỡng 
tinh thần, vừa trang nghiêm cũng như làm đẹp thêm cho đô thị.

3- Chùa Liên Trì là một cơ sở tôn giáo có lịch sử trên 70 năm ở đất Thủ Thiêm này là nơi sinh 
hoạt tinh thần cho nhiều đồng bào Phật tử địa phương. Ngoài phương diện tín ngưỡng, tâm linh 
chùa còn góp phần từ thiện an sinh xã hội như: chia sẻ trợ giúp người nghèo khó, già yếu, tàn tật… 
và là nơi thờ cúng trên 500 di cốt, di ảnh của Phật tử quá vãng. Việc bảo tồn chùa Liên Trì trong 
khu đô thị mới là việc đạo đức thiết yếu. Khi cần chùa Liên Trì sẽ trùng tu, tôn tạo khang trang, 
phù hợp cảnh quang mới.

4- Việc giải tỏa chùa Liên Trì sẽ tạo nhiều bất tiện như sau:
a. UBND Quận 2 giải tỏa, cưỡng chế chùa Liên Trì đến nơi xa xôi, hẻo lánh ở Cát Lái sẽ tạo 

khó khăn cho Phật tử Thủ Thiêm trong việc cúng lễ, thăm viếng chùa.
b. Việc giải tỏa phá bỏ chùa Liên Trì Thủ Thiêm là nói lên sự đàn áp, không tôn trọng quyền 

tự do tôn giáo tín ngưỡng.
Vì những lý do trên, chúng tôi kính yêu cầu lãnh đạo nhà nước CHXHCN Việt Nam:
1. Hủy bỏ việc giải tỏa chùa Liên Trì nhằm lấy đất chùa đầu tư kinh doanh
2. Rút các nhân viên an ninh hiện đang canh gác ngày đêm trước chùa Liên Trì, kể cả các  máy 

quay phim đặt trước chùa làm Phật tử e ngại không dám đi cúng viếng, lễ bái.
3. Trường hợp ông Chủ tịch có đề nghị gì xin hoan hỷ đến chùa Liên Trì để cùng thảo luận 

hoặc cho biết bằng văn bản.
Nam mô A Di Đà Phật

Chùa Liên Trì, Thủ Thiêm ngày 25 tháng 7 năm 2016
Viện chủ Trụ trì

(Đã ký tên và đóng dấu)
HT.Thích Không Tánh  TK. Thích Đồng Minh

(Phan Ngọc Ấn)           (Trần Cao Lầu)

Bản sao kính gửi:
– HT Viện Trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN
– Ông Charler Sellers, Quyền Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại TP.HCM.
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(VNTB) - Chiều ngày 21/7/2016, ông Charler 
Sellers - Trưởng Phòng chính trị của Tổng lãnh sự 
quán Hoa Kỳ tại Tp.HCM, kiêm Quyền Tổng lãnh 
sự Hoa Kỳ đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Chùa 
Liên Trì. Cùng đến, có nhiều vị chức sắc tôn giáo 
của Hội đồng Liên Tôn.

Trước đó, ngày 20/7 và sáng 21/7 ông Sellers 
đã đi gặp các cơ quan có liên quan về vấn đề giải 
tỏa Chùa Liên Trì và lắng nghe lời của họ. Ông cho 
biết: “Họ đang chờ sự đồng ý của Chùa Liên Trì để 
có một buổi đối thoại hoặc nhiều buổi đối thoại để 
tìm ra một phương cách giải quyết”.

Về phía Chùa Liên Trì, Hòa Thượng Thích 
Không Tánh là viện chủ, thầy Thích Đồng Minh 
là trụ trì, quan điểm các chư tăng là muốn giữ lại 
Chùa Liên Trì tại chính nơi mà nó đang tọa lạc; để 
nhà chùa có cơ hội trùng tu, tôn tạo cho phù hợp với 
khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời phục vụ về 
mặt tâm linh cho những cư dân hiện nay và trong 
tương lai của Thủ Thiêm. Vì chưa bước vào buổi 
đối thoại với nhà cầm quyền nên mọi việc chưa có 
gì chắc chắn cả.

Chùa Liên Trì hiện nay giữ gần 500 bộ hài cốt 
trong nhà chùa, đối với tâm linh, điều đó giống như 
một nghĩa trang, mà giải tỏa 500 ngôi mộ ở nghĩa 
trang thì không phải là điều đơn giản. Biết bao vong 
hồn đang nương tựa ngôi chùa này để có một cơ hội 
siêu thoát. Nếu phá dỡ, hủy bỏ đi thì những vong 
linh đi về đâu?

Ông Charler Sellers cho biết: “Chính phủ 
Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị Việt Nam, đồng 
thời nhà nước Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do 
tôn giáo và các quyền con người cho người dân của 
mình. Vụ việc liên quan đến Chùa Liên Trì được sự 
quan tâm rất lớn của Chính phủ Hoa Kỳ, các nghị 
sĩ Hoa Kỳ và Bộ ngoại giao Hoa Kỳ”.

Ông Sellers mong muốn Chùa Liên Trì nên có 
sự đối thoại với chính quyền để tìm ra một phương 
pháp giải quyết. Quan điểm riêng của ông, ông rất 
tôn trọng sự qui hoạch để phát triển thành phố. Tuy 
nhiên sự phát triển thành phố cũng phải dựa trên 

một sự hợp lý, chứ không thể phát triển thành phố 
bất chấp mọi vấn đề khác như phá chùa, phá nhà 
thờ, phá tu viện…

Về phía chính quyền, họ đưa ra mức bồi thường 
cho nhà chùa hơn 9 tỷ đồng, đồng thời cấp cho một 
khu đất ở Cát Lái (trong KDC 50ha), nhưng hiện 
nay khu này vắng vẻ, hầu như không có cư dân, gây 
bất tiện cho các chư tăng. Phật tử hiện nay của nhà 
chùa cần giữ lại ngôi chùa để đến viếng chùa trong 
các dịp lễ, rằm và thăm những bộ tro cốt của người 
thân đang quàn tại nhà chùa.

Vì những lý do trên mà các chư tăng không 
muốn di dời về Cát Lái, mà muốn giữ lại Chùa Liên 
Trì tại nơi mà chùa đã tồn tại hơn 70 năm qua.

Được biết trước đó, UBND Quận 2 ra quyết 
định số 2384/QĐ-UB để cưỡng chế Chùa Liên Trì, 
thời hạn cưỡng chế từ 8/7/2016 - 20/7/2016. Do sự 
phản ứng từ các cơ quan truyền thông, cộng đồng 
mạng xã hội, các chức sắc tôn giáo và những người 
đấu tranh dân chủ nên UBND Quận 2 đã không 
thực hiện cưỡng chế trong thời gian này. Thay vào 
đó UBND Quận 2 lại ra công văn số 3231 đề nghị 
Chùa Liên Trì phải tự di dời.

Quan điểm của phóng viên VNTB
Việc phát triển đô thị cần phải ý thức giữ gìn các 

cơ sở tôn giáo, không chỉ về mặt tâm linh mà còn là 
bản sắc văn hóa. Nếu giữ lại Chùa Liên Trì, tương 
lai nhà chùa sẽ trùng tu, tôn tạo cho phù hợp với 
khu đô thị mới Thủ Thiêm đang hình thành, nơi đây 
sẽ phục vụ tín ngưỡng cho những Phật tử trong khu 
đô thị mới và những Phật tử ở vùng lân cận. Điều 
đó giúp đẹp đạo đẹp đời, góp phần giảm đi sự suy 
thoái đạo đức xã hội giữa dòng đời bát nháo chốn đô 
thị phồn hoa. Nếu phá chùa Liên Trì sẽ làm hoang 
mang Phật tử và chấn động dư luận. Cần điều chỉnh 
quy hoạch để ngôi chùa tồn tại, điều đó không có 
gì khó và cần thiết cho sự ổn định chính trị, xã hội 
hiện nay.

Nguyễn Thiện Nhân 
(Nguồn: http://www.ijavn.org/2016/07/vntb-ong-

charler-sellers-chua-lien-tri.html)

CHÙA LIÊN TRÌ ÐƯỢC SỰ QUAN TÂM 
CỦA LÃNH SỰ QUÁN  HOA KỲ
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Tiếp theo trang 13

SỨC MẠNH CỦA TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ

cũng thấy theo cái lối của người Tây Tạng. Muốn 
hiểu được các điều tôi nói thì các bạn phải nghiên 
cứu sâu xa những lời dạy của Đức Phật. Không 
những nghiên cứu học hỏi mà còn áp dụng tu tập 
để làm cho giáo pháp, giáo lý và sự chứng đắc luôn 
được lưu giữ, bảo tồn và phát triển.

Ngày hôm nay, các học giả nghiên cứu chuyển 
tải ngôn ngữ từ tiếng Phạn sang tiếng Tạng. Tiếng 
Tạng là phương pháp dịch thuật chuẩn xác và tốt 
nhất trong tất cả các ngôn ngữ. Tây Tạng chúng tôi 
là một quốc gia có vị trí địa lý ở khu vực cao nhất 
thế giới, nhưng nhờ tri ân các bậc thầy nên sự hiểu 
biết và sự tu tập chứng đắc cũng trở thành cao cấp 
giống như độ cao của đất nước. Ba mươi năm qua, 
tôi có những cuộc thảo luận và trao đổi kiến thức 
với các nhà khoa học. Tôi nghĩ không có sự mâu 
thuẫn, chính Đức Phật dạy: 

“Này các Tỳ Kheo, người trí hãy khảo sát, 
Chiêm nghiệm lời dạy của ta 
Giống như thử vàng bằng cách chặt,
Cắt và mài để biết vàng thật hay vàng giả,
Chứ đừng vì kính mà tin lời dạy của ta”.

Lời dạy của Đức Phật có lý do, có hợp lý, có 
điều mà chúng ta có thể đạt được và nó không có 
lỗi lầm. Khi nào mình khảo sát hợp lý, thấy không 
có lỗi lầm thì chúng ta hãy chấp nhận. Vì lý do đó, 
trong kinh Đức Phật đã dạy có kinh liễu nghĩa và 
kinh bất liễu nghĩa. Tương tự như vậy, trong Tự 
Thích Nhập Trung Luận của Ngài Nguyệt Xứng 
cũng có dạy:

“Kinh điển thì có liễu nghĩa và bất liễu nghĩa.”
Làm thế nào để chúng ta hiểu kinh bất liễu 

nghĩa thì chúng ta cần phải khảo tra và nghiên cứu.
Quan điểm nói rằng hãy khảo sát và thấy hợp 

lý rồi mới tin . Đây chính là điểm đặc biệt trong 
Phật giáo, mà không có một tín ngưỡng tôn giáo 
nào đề nghị là hãy khảo sát rồi mới tin. Đức Phật 
dạy chúng ta hãy nên tìm tòi xem xét, nghiên cứu 
lời dạy của Ngài cẩn thận, không vì kính mà tin. Để 
khởi lên tư tưởng khảo sát, kiểm nghiệm lời dạy 
của Ngài là đúng hay không thì chúng ta hãy khởi 

phát sự nghi ngờ. Có nghi ngờ thì bạn mới khởi lên 
ý tưởng đi tìm sự thật. Đó là lý do chúng ta cần phải 
học hỏi, nghiên cứu, khảo sát những lời dạy của 
Đức Phật.

Buổi sáng hôm nay tôi giới thiệu sơ về giáo lý 
của Đức Phật, làm thế nào để chúng ta phát triển 
một cái tâm lương thiện, cái tâm tốt lành để hành 
xử tốt đối với mọi người. Như vậy, ngay nơi đời 
sống hiện tại của chúng ta sẽ có được hạnh phúc, xã 
hội sẽ được hạnh phúc, thế giới cũng sẽ được hạnh 
phúc và an bình. Chứ chúng ta không nên quá quan 
tâm đến việc kiếm nhiều tiền mà thiếu đi lòng từ bi.

Lần trước tôi đã đến đây hay là ở San Francisco, 
tôi thấy một số người họ ngủ ở bên đường. Họ 
không có nhà cửa, họ sống vô gia cư. Nên tôi đã 
mời họ dùng một bữa trưa và tôi cảm thấy rất vui 
cùng chia sẻ cơm trưa với họ. Bởi vì họ là những 
con người, cũng là anh chị em nhân loại với mình, 
cho nên chúng ta cần phải trợ giúp họ. Chúng ta cần 
phải chú trọng giáo dục thế hệ trẻ, không những cho 
họ đầy đủ thức ăn mà còn phải dạy thế hệ trẻ làm 
thế nào để phát triển tình yêu thương trong mỗi con 
người chúng ta.

Wisdom theo các truyền thống của Phật giáo thì 
có bốn tông phái khác nhau theo truyền thống Đại 
Học Nalanda là triết học Tỳ Bà Sa Bộ, Kinh Lượng 
Bộ, Duy Thức Tông và Trung Quán Tông. Nếu giải 
thích về triết học với vốn tiếng Anh nghèo nàn của 
tôi, tôi sẽ làm cho triết học Phật giáo trở nên nghèo 
nàn. Do đó tốt hơn là tôi nói bằng tiếng Tạng.

Khi nói đến trí tuệ thì ta phải nói về nhận thức 
của pháp tương đối là Tục Đế, và nhận thức về chân 
lý tuyệt đối là Chân Đế, sự thật tồn tại của tất cả các 
pháp. Ngoại đạo cũng nói hai đế: Chân Đế và Tục 
Đế. Bốn tông phái của Phật giáo giải thích Chân Đế 
và Tục Đế theo tư tưởng triết học của mỗi trường 
phái. 

Theo Kinh Lượng Bộ, thì nói tất cả các pháp 
là thật có là Chân Đế, còn những pháp thuộc hư 
không, vô vi là Tục Đế. Tỳ Bà Sa Bộ, Kinh Lượng 
Bộ giải thích về “nhơn vô ngã” mà không nói về 
“pháp vô ngã”. Pháp ngã là dựa trên các uẩn làm 
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cơ sở nền tảng để thành lập nhơn có ngã, nhưng mà 
nhơn có ngã chỉ giải thích ở hai trường phái dưới. 
Hai trường phái Duy Thức Tông và Trung Quán 
Tông giải thích là pháp vô ngã là cơ sở thiết lập có 
ngã nhơn cũng không có tự tính. Từ đó mà nói rằng 
Duy Thức Tông và Trung Quán Tông nói là không 
những “nhơn vô ngã” mà “pháp cũng vô ngã”. Nên 
không có thực chất một cái nhân ngã nào.

Quan điểm triết học của Duy Thức Tông và 
Trung Quán Tông cũng có sự khác nhau rất xa về tư 
tưởng của pháp vô ngã. Chúng ta cần phải nghiên 
cứu và học các bộ luận của Ngài Thanh Biện trong 
luận giải Trung Quán Tâm Luận. Không biết là 
tiếng Việt có bộ luận này hay không? Bộ luận này 
không có trong tiếng Hoa, thì tiếng Việt chắc cũng 
không được dịch ra, nhưng chúng ta phải nên dịch 
bản luận này vì bản luận này rất hay, giải thích tất 
cả các trường phái từ thấp lên cao để hiểu triết học 
Phật giáo theo trình tự từ thấp lên cao. Muốn hiểu 
được các trường phái cao cấp nhất là Trung Quán, 
bạn phải hiểu từ cấp độ trường phái thấp nhất đi dần 
lên cao, chúng ta cần phải học hỏi bộ luận này. Vì 
Ngài Thanh Biện là học trò của Ngài Long Thọ, tuy 
không biết là học trò trực tiếp hay học trò gián tiếp.

Triết học Phật giáo được giải thích trong Trung 
Quán Tâm Luận của Ngài Thanh Biện nói theo quan 
điểm này sẽ bị lỗi như thế nào? Và chỉ ra sự mâu 
thuẫn giữa triết học của trường phái này và trường 
phái kia như thế nào? Lập luận không hợp lý bị bác 
bỏ bằng chứng minh biện luận. Bộ luận này rất hay 
cho chúng ta tư duy và nghiên cứu tìm hiểu sự khác 
biệt của các trường phái, triết học của bốn tông phái 
trong Phật Giáo.

Như triết học Trung Quán là triết học chủ chốt 
giải thích cứu cánh triết lý của Đức Thế Tôn. Nhưng 
trong Duy Thức Tông giải thích thì rất tương tự với 
giải thích của Vi Lượng Tử trong Vật Lý Học hiện 
nay. Khi mà Duy Thức Tông giải thích: Nếu như 
không có con mắt để nhận thức màu xanh thì cái 
màu xanh đó không tồn tại. Các nhà bác học cũng 
giải thích như vậy, tại vì cái màu xanh ấy có tồn tại 
hay không tồn tại là do có nhận thức của con mắt. 
Cho nên quan điểm này tương ứng với khoa học. 
Theo Duy Thức Tông nói tất cả vạn pháp là duy 
tâm, không có đối cảnh bên ngoài. Cho nên bản thể 
của nhận thức, tâm nhận thức và cảnh nhận thức 

cùng là một bản thể.
Cách đây khoảng 10 năm hay 20 năm về trước, 

tôi có gặp một nhà vật lý học người Ấn Độ và ông 
nói Vi Lượng Tử là phát minh mới mẻ đối với các 
nhà khoa học hiện đại. Nhưng điều này đã được 
Ngài Long Thọ giải thích từ 2000 năm trước chứng 
minh các pháp không tồn tại một cách độc lập.

Trung Quán tông có hai chi nhánh: Trung Quán 
Tự Thuật Phái và Trung Quán Ứng Thành Phái. 
Nhưng Trung Quán Tự Thuật Phái thì chấp nhận 
trên phương diện thuật ngữ có thực tính. Ngài Long 
Thọ trong Căn Bản Trung Quán Luận, phẩm thứ 18 
dạy:

 “Đoạn tận nghiệp và phiền não tức giải thoát
Nghiệp và phiền não từ phân biệt khởi
Những phân biệt hý luận chấp thật ấy
Hý luận ấy bị triệt tiêu bởi Không Tính.
(Hý luận ấy bị triệt tiêu trong Không Tính).”

Nếu chấm dứt được nghiệp và phiền não sẽ 
được giải thoát. Giải thoát là không phải tìm ở bên 
ngoài, mà giải thoát tìm ở ngay nơi tâm thức của 
mình. Khi mà chúng ta chấm dứt những nghiệp hữu 
lậu, nghiệp mà do phiền não, tâm niệm tiêu cực 
điều khiển hành động thì bạn sẽ được giải thoát. 
Như câu đầu tiên dạy: “Đoạn tận nghiệp và phiền 
não tức giải thoát”.

Nghiệp hữu lậu do đâu mà nó phát sinh, do 
phiền não, tâm niệm tiêu cực phát sinh. Phiền não 
do đâu mà khởi, là do chúng ta hiểu biết sai lầm 
về sự thật, gọi là Phi Như Lý Tác Ý. Hiểu biết sai 
lầm, phi như lý tác ý khởi ra từ đâu? do cái hý luận 
chấp thật. Cho nên Ngài Long Thọ nói nghiệp và 
phiền não chấm dứt thì sẽ được giải thoát. Nghiệp 
và phiền não khởi sinh từ vọng tưởng chấp thật, từ 
đó chúng ta nhận lấy thân hữu lậu chi phối đau khổ, 
bị sinh tử luân hồi. 

Các nhà khoa học ngày hôm nay nghiên cứu kết 
quả cho thấy, khi cơn giận khởi lên, thì bạn thấy 
đối tượng đó hoàn toàn xấu và đáng ghét, nhưng 
80-90% do tâm thức của mình gán đặt vào chứ thật 
ra không phải là như vậy. Do hiểu biết sai lầm phi 
như lý tác ý, từ đó mình mới phát khởi ra tham lam 
và sân hận. Tại vì sao? Tại vì những gì trình hiện 
trước bạn đều cho là nó thật. Cái chấp thật đó làm 
cho bạn tạo nghiệp. Làm thế nào đoạn trừ chấp thật 
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đó, có phải chúng ta niệm chú, cầu nguyện, tụng 
kinh thì sẽ đoạn trừ được chấp thật? Những điều đó 
không thể làm cái chấp thật đó tiêu tan, mà chúng 
ta phải nhận diện sự thật tồn tại của các pháp, nhận 
diện sự si mê về sự thật. Si mê cho các pháp nó tồn 
tại độc lập, thật có. Muốn phát triển hiểu biết chân 
lý để tiêu diệt cái chấp thật thì chúng ta phải hiểu 
biết về không thật, không tự tánh, tính không. Tại 
vì tính không và chấp thật không tồn tại cùng nhau 
trên một đối tượng, nó mâu thuẫn với nhau. Khi 
chúng ta chứng tri tính không thì đương nhiên sẽ 
tiêu diệt được chấp thật. Tại vì tâm chấp thật có tự 
tính tồn tại độc lập, bị phi như lý tác ý trợ giúp nhận 
biết sai lệch, khiến phát khởi phiền não, phiền não 
phát khởi tham, sân và tạo nghiệp, từ nghiệp dẫn 
dắt trong sanh tử luân hồi.

“Nghiệp và phiền não từ phân biệt khởi
Những phân biệt hý luận chấp thật ấy”

Chúng ta đoạn trừ chấp thật hý luận đó bằng 
cách nào? Bằng cách tu tập về tính không. Khi nói 
tu tập tính không đoạn trừ cái chấp thật “Hý luận 
ấy bị triệt tiêu bởi Không Tính” đó là đang diễn tả 
trạng thái Đạo Đế, tu tập Đạo Đế. Chúng ta tiêu 
diệt phiền não chấp thật đó trong tính không “Hý 
luận ấy bị triệt tiêu trong Không Tính” có nghĩa là 
từ tâm chân như diệt trừ những cái chấp thật, đó gọi 
là Diệt Đế. 

Làm thế nào chúng ta đoạn trừ toàn triệt chấp 
thật? thì chúng ta cần tìm hiểu phiền não thô và 
phiền não vi tế. Vì lý do đó, trong Trung Quán đưa 
ra rất nhiều quan điểm triết học, cho nên thuật ngữ 
có tự tính, Đại Viên Mãn của Sakya cũng nói các 
pháp không có thật tính.

Chúng ta học triết học tính không với mục đích 
là gì? Để chúng ta tiêu diệt những cái chấp thật. Vì 
Du già thiền quán nên nỗ lực phát triển hiểu biết về 
tính không để tiêu diệt chấp thật, tiêu diệt chấp ngã. 
Khi chúng ta nói Wisdom là chúng ta đề cập đến 
“trí tuệ”. Muốn có trí tuệ thì chúng ta phải học, phải 
tìm hiểu triết học của bốn trường phái để hiểu sâu 
xa từ “nhơn vô ngã” cho đến “pháp vô ngã”.

Compassion là “từ bi”. Từ bi là thông điệp 
chung, không phải của riêng Phật giáo, mà ngay cả 
phi Phật giáo, họ cũng thực hành hạnh từ bi. Nguồn 
gốc tinh túy của Phật giáo chính là lòng từ bi. Trong 

truyền thống tiếng Pali, từ bi là phát triển lòng từ 
bi vô lượng đến tất cả các loài chúng sinh. Trong 
truyền thống tiếng Phạn, từ bi đó phải được trợ giúp 
của trí tuệ. Làm thế nào chúng ta phát triển lòng từ 
bi vô lượng? Bằng cách chúng ta phát tâm bồ đề. 
Tâm bồ đề là tâm bi hướng đến tất cả chúng sinh 
và trí tuệ là hướng đến quả bồ đề. Làm thế nào để 
chúng ta có cái tâm lợi tha để cứu giúp tất cả những 
chúng sinh vô lượng? Chúng ta phát lòng từ bi, biết 
rằng khổ đau có nguyên nhân, và nguyên nhân đó 
có thể đoạn trừ, có thể tiêu diệt. Do đó chúng ta phát 
tâm mạnh mẽ muốn tiêu diệt khổ đau cho chúng 
sinh, gọi là tâm lợi tha. Chúng ta biết khổ đau mà 
lại không rõ ràng cái khổ đau đó có thể tiêu diệt hay 
không? Chúng ta chỉ cầu nguyện cho khổ đau tiêu 
tan là không có hiệu lực, không có sức mạnh để 
muốn đoạn trừ khổ đau cho tất cả chúng sinh. Đến 
khi nào bạn có trí tuệ để biết rằng quả bồ đề có thể 
đạt được vì lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh, 
khổ đau có thể tiêu diệt thì lòng khát khao mãnh 
liệt để tiêu diệt khổ đau cho tất cả chúng sinh khởi 
lên mạnh mẽ trong tâm thức của bạn. Từ đó, “Con 
nguyện làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, con sẽ tiêu 
trừ hết khổ đau cho tất cả chúng sinh”. Tâm muốn 
cứu khổ đau cho tất cả chúng sinh sẽ phát khởi. Vì 
lý do đó cho nên chúng ta cần phải có Compassion. 
Lòng từ bi phải đi kèm với trí tuệ.

Tôi xin lỗi đã làm cho các bạn bị nắng nóng 
nhưng mà không biết tại sao mây nó không kéo đến 
để che bớt cơn nóng.

Kinh Bát Nhã – Hai nội dung chính trong Kinh 
Bát Nhã là Hiển Thuyết Không Tính và Ẩn Thuyết 
Đạo Lộ, gồm hai chữ Từ Bi và Trí Tuệ. Chúng ta 
đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh phải không? Bát Nhã 
Tâm Kinh nói đến tinh túy về tính không và tính 
không là để đối trị hai chướng. Vì vậy, muốn đoạn 
trừ sở tri chướng thì chúng ta cần phải phát triển 
lòng bi và tâm bồ đề. Sử dụng phương tiện là tâm 
bồ đề kết hợp với trí tuệ. Trí tuệ cần phải kết hợp 
với phương tiện thì chúng ta mới có thể tiêu diệt 
được sở tri chướng. Ngài Thế Thân dạy:

“Giáo pháp của Đức Phật có hai:
Giáo Pháp và Pháp Chứng
Việc duy nhất bảo trì Giáo Chứng
Là áp dụng thực hành”.
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ra tính cách tương đối của sự vật, và học thuyết của 
ngài vượt lên trên cả khẳng định lẫn phủ định.

(Minh Cú Luận, p. 156-157)
Trung Quán Luận đã sử dụng trọn vẹn một 

chương (chương 24) để thuyết minh về lập trường 
ấy, tức là, không tánh (sùnyatà) không phải là 
thuyết hư vô, mà chỉ là tương đối tánh (hỗ tương y 
tồn tánh) và hạn định tánh; không tánh không phải 
là sự phủ nhận thế giới biến hóa sanh thành này, mà 
là sự giải thích về hàm ý nội tại của nó, nghĩa là cái 
không bị hạn định. Trong câu thứ 14, chương 24 
của Trung Quán Tụng, Long Thọ đã trình bày điểm 
này một cách tuyệt hảo:

Sarvam ca yujyate tasya sùnyatà yasya yujyate//
Sarvam na yujyate tasya sùnyam yasya na 

yujyate//
“Đối với người lãnh ngộ không tánh thì mọi 

vật đều đứng tại vị trí đích đáng của nó trong cái 
toàn thể hòa hợp; đối với những người chưa lãnh 
ngộ không tánh thì mọi vật đều rời rạc sai chỗ (bất 
tương ứng).”

Long Thọ chỉ chủ trương rằng sự vật tương đối 
cần phải được coi là sự vật tương đối, chứ không 
thể coi là sự vật tuyệt đối, lúc đó mới có phán đoán 
thích đáng về giá trị và thẩm định thích đáng về ý 
nghĩa của nhân sinh. Cái được gọi là phủ định luận 
chỉ là một phương pháp trị liệu.

Bản thân không tánh 
không phải là một mục đích

Long Thọ từng cảnh giác rằng không nên mê 
tín về không tánh. Bản thân nó không phải là một 
mục đích. Nó chỉ là một phương pháp dẫn tâm thức 
thăng tiến đến trí tuệ bát nhã (prajnà: sự thấu triệt 
siêu việt) và không nên nâng cao nó lên thành một 
mục đích. Trong thi cú dưới đây, Long Thọ đã diễn 
đạt một cách tuyệt hảo về nhận xét này:

Sùnyatà sarvadrstinàm proktà nihsaranam 
jinaih/

Yesàm tu sùnyatà drstistàn asàdhyàn babhàsire//
(Trung Quán Tụng, XIII, 8)
“Đức Phật đưa ra không tánh để phá trừ tất 

cả nhãn kiến (nhứt thiết kiến) hoặc “luận thuyết”, 
những ai biến không tánh thành một “luận thuyết” 
khác thì họ đích thực là vô hy vọng và không thể 
giúp đỡ.”

Khi Nguyệt Xứng bình luận về câu kệ trên, ngài 
đã đề cập đến một đoạn mà Đức Phật nói về không 
tánh với ngài Ca Diếp (Kàsyapa). Đức Phật bảo 
Ngài Ca Diếp rằng:

“Ô, Ca Diếp! Thà chủ trương ngã kiến (pudgala 
drsti) với tầm cỡ vĩ đại như Tu Di Sơn (núi Sumeru) 
còn hơn là vọng chấp quan điểm vô tánh của kẻ 
chủ trương hư vô (abhàvàbhinivesikasya). Ta gọi 
người vọng chấp, coi không tánh như một lý thuyết, 
là kẻ hết thuốc cứu chữa. Ví như dùng thuốc men 
để cho người bệnh hoạn, dù khử trừ tất cả tật bệnh 
nhưng lại hủy hoại và làm thương tổn đến ruột và 
bao tử của người bệnh, như thế có thể gọi là chữa 
khỏi bệnh chăng? Cũng vậy, dù cho không tánh có 
thể dùng như có thể dùng như là liều thuốc chữa trị 
những chấp kiến giáo điều, nhưng nếu một người 
bám víu vào nó vĩnh viễn như chính một chấp kiến 
thì kẻ đó coi như hỏng.”

Ngoài ra, ở nơi khác, Đức Phật đã từng bảo rằng 
nên coi không tánh như một cái thang dùng để trèo 
lên đỉnh bát nhã (prajnà: trí tuệ siêu việt). Khi đã 
đến đỉnh rồi, thì cần phải bỏ cái thang ấy. Trong thi 
kệ này Bồ Tát Long Thọ rõ ràng đã cảnh giác là 
không nên sử dụng Không Tánh một cách sai lầm:

Vinàsayati durdrstà sùnyatà mandamedhasam/
Sarpo yathà durgrhito vidyà và dusprasàdhità//
(Trung Quán Tụng, XXIV, 11)
“Như kẻ ngu đần bắt rắn ở phía đuôi con rắn sẽ 

bị nó giết, hoặc như là nhà ảo thuật làm sai trò ảo
thuật sẽ bị nó hại. Cũng vậy, kẻ sử dụng không 

tánh sai lầm không hiểu những hàm ý của nó sẽ bị 
nó làm hại.”

Tiến Sĩ R. H. Robinson đã tổng kết toàn bộ vấn 

Tiếp theo trang 23
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đề này một cách tuyệt mỹ:
“Danh từ không tánh này không phải là ở ngoài 

hệ thống ngôn truyền, mà chính là chữ chủ yếu 
trong hệ thống ngôn truyền. Kẻ nào định thực thể 
hóa không tánh quả thật kẻ đó đã lầm lẫn hệ thống 
biểu tượng với hệ thống của sự kiện.”

(Early Màdyamika in India and China, p. 49)

1/ Thiền Quán Không Tánh (Sùnyatà):
Như đã đề cập ở trước, Không Tánh đã không 

chỉ là một khái niệm trí thức mà nó cũng còn chính 
là một nguyện cầu (aspiration) và vì để hoàn thành 
nguyện cầu này mà chúng ta cần phải minh tưởng 
(thông quán) đến 20 loại Không Tánh. Vì nó quá 
nhiều do vậy ở đây sẽ không liệt kê từng điểm một.

2/ Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajnàpàramita: trí 
tuệ đã vượt qua bờ bên kia)

Điểm trọng yếu thứ hai của Phật Giáo Đại 
Thừa là thể nghiệm Bát Nhã Ba La Mật Đa 
(Prajnàpàramità)

Thiền quán về không tánh chỉ là một loại chuẩn 
bị nhằm huấn luyện tinh thần về với Bát Nhã Ba 
La Mật Đa (Prajnàpàramità) mà thôi. Bát Nhã 
(prajnà) là lý tánh siêu việt (superrational). Nó là 
một loại trí tuệ siêu việt. Bát Nhã nhận thức được 
thực tại như là chân như (prajnà yathàbhàtam 
artham prajànàti).

Tiến Sĩ K. V. Ramanan cho rằng chữ “Bát nhã” 
trong Đại Trí Độ Luận (Mahàprajnà Paramità 
Sastra) có hai ý nghĩa, (1) bát nhã vĩnh hằng bất 
biến, và (2) bát nhã tác động cùng với 5 loại Ba La 
Mật Đa (pàramitàs: đến bờ bên kia). Loại thứ nhì 
này là “Bát Nhã Ba La Mật Đa có tác dụng”, trong 
khi loại thứ nhất là bát nhã thực thể hoặc ổn cố. 
Loại bát nhã tác dụng chấm dứt trọn vẹn vô minh, 
và sau đó, bát nhã hằng thường xuất hiện để chủ 
đạo. Trong bát nhã hằng thường, người ta không thể 
thấy ngay cả đến sự phân biệt về vô minh và minh. 
Nó là một loại trí huệ hằng thường rực rỡ. Nó là 
“ánh sáng hằng thường trong tâm của con người”. 
Những sự vật cá biệt thì có sanh và diệt, nhưng ánh 
sáng bát nhã này thì quang minh mãi mãi.

Tác dụng tánh của bát nhã là hành động của 
nhận thức, bao gồm sự phân tích, phê bình và lý 
giải. Những thứ này chẳng qua chỉ là phương thức 

của sức mạnh hằng thường của bát nhã. (Mô thức 
của tác dụng lực của Bát Nhã hằng thường).

Chỉ khi nào đạt được Bát Nhã chúng ta mới có 
thể tri nhận được Chân Lý; nhưng, Bát Nhã không 
thể đạt được bởi các học sĩ đa ngôn “bị gò bó trong 
khuôn mẫu cũ mèm của tư tưởng,” chiếc mũ của một 
pháp sư. Bát Nhã chỉ có thể đạt được bằng sự khắc 
kỷ gian khổ và cố gắng tu dưỡng tự ngã. Bát Nhã 
Ba La Mật Đa (prajnàparamità) thường được phiên 
dịch sang Anh ngữ thành “perfection of wisdom” 
(sự hoàn hảo của trí tuệ), nhưng thật ra ý nghĩa của 
nó là “transcendent wisdom” (prajnàpàramità: trí 
tuệ siêu việt).

Có 6 loại đức tính tinh thần cần phải đạt được. 
Danh từ Bát Nhã Ba La Mật Đa là một từ ngữ bao 
quát dùng cho tất cả những đức tính này. Những 
phẩm hạnh này là:

1) Bố thí (dàna)
2) Trì giới (sila: không làm điều gì ác)
3) Khoan dung, nhẫn nhục (ksanti)
4) Tinh tấn (virya)
5) Thiền định (dhyàna)
6) Bát nhã (prajnà: trí huệ siêu việt)
Bốn loại trước thuộc về đức tính đạo đức. Sự 

khai triển của chúng ta là để chuẩn bị cho sự thực 
hành thiền định, mà thiền định là hướng trí tuệ đến 
bát nhã. Sau khi thực hành thiền định một cách đầy 
đủ, con người giải trừ được những mê muội và đạt 
được chánh kiến (vipasyanà), vỏ kén (chrysalis) của 
tự ngã bị phá vỡ, bóc trần, và tức khắc trông thấy 
“thứ ánh sáng không hề có trên biển và lục địa.”

Mục đích của Bát Nhã Ba La Mật Đa là chân 
như (tathatà), pháp giới (dharmadhàtu), thực tại tế 
(bhùtakoti).

Bát Nhã Ba La Mật Đa là tri thức tối cao. Nó 
là một nguyên lý toàn vẹn bao gồm cả hai phương 
diện tri nhận và tình cảm, vì thế nó bao hàm cả chân 
lý và đại từ bi. Nó không những chỉ tiêu hủy sự 
khao khát khoái lạc cảm quan, mà còn tiêu hủy mọi 
dục vọng đối với quyền lực và tiền tài.

3/ Lý Tưởng Của Bồ Tát (Bodhisattva)
Trong đoạn bàn về sự khác biệt giữa Nguyên 

Thủy (Hinayana) và Đại Thừa (Màhàyana) có nói 
rằng lý tưởng của Phật Giáo Đại Thừa là đạt tới quả 
vị Bồ Tát.
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Chúng ta hãy phân tích chữ “Bồ Tát / 
Bodhisattva”. Căn cứ vào Đại Trí Độ Luận 
(Mahàprajnapàramita-sastra), chữ “Bodhi” (Bồ 
Đề: Trí Giác) có nghĩa là phương pháp, là con 
đường thành đạo của chư Phật, còn ý nghĩa của 
“sattva” (“tát”) là bản chất của thiện pháp. Tâm của 
Bồ Tát coi việc cứu giúp tất cả mọi người vượt qua 
giòng sông của sanh và diệt làm tâm niệm. Vì thế, 
“tâm” (citta) hoặc cá nhân mới chính là Bồ Tát.

Ba đức tính trọng yếu của Bồ Tát đó là đại quyết 
tâm giải thoát tất cả chúng sanh; tư tưởng không thể 
lay chuyển; và nỗ lực không bao giờ lùi bước.

Khi một người cố gắng tu tập và đạt được “vô 
sanh pháp nhẫn” (chân lý nhẫn trì vô sanh pháp) 
(anutpattika – dharma - ksànti), thì người đó nhập 
vào quả vị đích thực (nỳama) của bậc Bồ Tát, và, 
khi vào được quả vị đích thực này (Bồ Tát chánh 
định vị) rồi thì trở thành bậc bất thoái chuyển 
(avaivarta).

Một khi họ ngộ được “vô sanh pháp nhẫn” thì 
tận trừ được mọi sự khổ đau, và khi họ đạt được 
Phật quả, thì họ diệt trừ được hết những niệm còn 
sót lại.

Người cố gắng tu tập để đạt tới quả vị Bồ Tát 
nhờ hạnh “tối thượng cúng dường” (anuttara pujà) 
– một đường lối tu tập tổng cộng gồm 7 giai đoạn, 
và thực hành 6 loại Bát Nhã Ba La Mật Đa (prajnà 
pàmitas) (tức 6 đức tính tinh thần như đã nói ở giai 
đoạn 2 trên đây). Sự phát triển tối cao của Bồ Tát 
là đạt được Bồ Đề tâm (Bodhicitta), Bồ Đề tâm này 
gồm hai khía cạnh, đó là ̣(1) Không Tánh (sùnyatà) 
hoặc Bát Nhã (prajnà), và (2) từ bi (karunà), chữ 
karumà thường được giải thích là từ tâm hoặc 
thương xót, nhưng Suzuki đã dịch sang Anh ngữ 
là “universal love”, tình thương yêu phổ biến vô 
bờ bến, và đương nhiên là giải thích như thế có ý 
nghĩa tốt hơn. Phật tánh được cấu thành bởi bát nhã 
(prajnà: tuệ giác siêu việt) và từ bi (karunà).

4/ Phật Luận (Budhology)
Theo phái Nguyên Thủy (Hinayana), Đức Phật 

chỉ đơn giản là một con người tự mình nỗ lực để 
giác ngộ và trở thành một bậc thánh giả. Theo phái 
Đại Thừa thì Đức Phật là hóa thân của chính sự 
Thánh Thiện trong vũ trụ ngài giáng trần, như là 
một sứ mệnh ân sủng, để truyền dạy giáo nghĩa tối 

cao về vận mệnh của nhân loại. Phái Trung Quán 
(Mahyamikas) đã khai triển khái niệm Phật Đà tam 
thân, tức là (1) Hóa thân (Nirmàna-kàya), (2) Pháp 
thân (Dharma-kàya) và (3) Báo thân (Sambhoya-
kàya). Khái niệm báo thân (body of bliss) là do 
Du Già hành phái (Yugàcàrins) khai triển sau này. 
Trung Quán phái (Madhyamikas) thì chỉ nói về 
pháp thân và hóa thân.

Chữ “pháp” (dharma) trong Phật Giáo có nhiều 
ý nghĩa. Nghĩa rộng nhất thì nó là năng lực tinh thần 
nhân cách bên trong và đằng sau tất cả mọi sự vật. 
Trong đạo Phật và triết học Phật Giáo chữ này gồm 
có 4 loại ý nghĩa trọng yếu:

1) Dharma có nghĩa là thực tại chung cực 
(ultimate reality). Nó vừa siêu việt vừa ở bên trong 
thế giới, và cũng là luật chi phối thế giới.

2) Dharma theo ý nghĩa kinh điển, giáo nghĩa 
tôn pháp, chẳng hạn như “Buddhist dharma” 
(dharma hiể̀u theo Phật Giáo).

3) Dharma có nghĩa là sự ngay thẳng, đức hạnh, 
lòng thành khẩn.

4) Dharma có nghĩa là “thành tố của sự sinh 
tồn” (elements of existence). Khi dùng theo nghĩa 
này thì thường được dùng cho số nhiều.

“Pháp” trong chữ “Pháp thân” (Dharma-kaya) 
là sử dụng trong ý nghĩa của loại thứ nhất, tức là 
thực tại chung cực. Chữ “kàya” (thân) ở đây không 
dùng theo nghĩa đen là thân thể, mà là theo nghĩa 
“asraya”, tầng lớp dưới hay nền móng, cũng có 
nghĩa là nhất thống.

Chữ Dharmakaya (Pháp thân) có nghĩa là 
“nguyên lý về vũ trụ thống nhất”. Nó không chỉ là 
một khái niệm triết học trừu tượng, mà còn là một 
“đối tượng của ý thức tôn giáo”.

A. Pháp thân (Dharmakàya)
“Pháp” (dharma) là bản chất của vật tồn hữu, 

là Thực Tại chung cực, là Tuyệt Đối. Pháp thân 
(Dharmakàya) là tánh chất căn bản của Đức Phật. 
Đức Phật dùng pháp thân để thể nghiệm sự đồng 
nhất của ngài với Pháp hoặc Tuyệt Đối, và thể 
nghiệm sự thống nhất (samatà) của ngài với tất cả 
chúng sanh. Pháp thân là một loại tồn hữu hiểu biết, 
từ bi, sẵn lòng, là đầu nguồn vô tận của tình thương 
yêu và lòng từ bi.

Khi Đức Phật sắp tịch diệt, đệ tử của ngài là 
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Bát Ca Lê (Vakkali) bày tỏ một cách nhiệt thành 
sự mong muốn được trông thấy Đức Phật tận mắt. 
Ngài bảo Bát Ca Lê rằng: “Nếu ngươi thấy Pháp 
thì đó chính là thấy ta, ngươi thấy ta cũng chính là 
thấy Pháp.” Qua lời dạy này người ta cho rằng Đức 
Phật chân chính là “Pháp” chứ không phải nhân vật 
Cồ Đàm (Gautama) được biết như là Đức Phật trên 
phương diện lịch sử, và, do đó khái niệm “Pháp 
thân” (Dharma-kàya) đã được khai triển. Phái Đại 
Chúng Bộ (Mahàsanghikas) cho rằng Phật Thích 
Ca Mâu Ni (Sàkyamuni) của pháp thân, để truyền 
đạt thông điệp của Pháp cho nhân loại vô minh.

Pháp thân mới chính là phương diện căn bản 
siêu việt của Đức Phật. “Pháp tánh” (Dharmatà) là 
nguyên lý chung cực và phi nhân cách. Pháp thân 
là nhân cách chung cực và phổ biến. Đấng “Phạn 
Thiên” (Brahman) và đấng Tự Tại Thiên (Isvara) 
trong kinh điển Vedànta, Pháp giới (Dharma-dhàtu) 
và Pháp thân của Trung Quán Phái đã có một số điểm 
giống nhau. Pháp giới (Dharma-dhàtu) hoặc chân 
như (tathatà) giống như Phạn Thiên (Brahman) của 
Vedànta, và Pháp thân có những điểm giống như 
Tự Tại Thiên (Isvara) của Vedànta, nhưng cũng có 
nhiều điểm khác nhau. Trong kinh điển Vedànta, 
Tự Tại Thiên liên kết với thần Maya để sáng tạo, 
bảo trì thu hồi vũ trụ. Pháp thân thì không có chức 
năng đó. Chức năng của Pháp thân xuất phát từ trí 
tuệ thẳm sâu và tình thương bao la để giáng thế 
như là một vị Phật nhằm truyền dạy chánh pháp và 
chuyển hóa, giúp nhân loại lầm đường lạc lối được 
thăng tiến.

Đó là bậc chí thánh thiện (Divine), nhưng không 
phải là Thượng Đế (God). Trong bất cứ hệ thống tư 
tưởng nào người ta cũng gán chức năng sáng tạo vũ 
trụ cho Thượng Đế. Nhưng, Phật Giáo thì không tin 
vào loại thượng đế như thế. Suzuki đã bày tỏ khái 
niệm về Thượng Đế của Phật giáo như sau:

“Đừng phán đoán Phật Giáo như là một thuyết 
vô thần giải thích về vũ trụ theo đường lối bất khả tri 
luận và duy vật. Ngược lại, Phật giáo thừa nhận một 
cách minh bạch sự hiện hữu của một loại thực tại 
siêu việt vượt ngoài những hạn chế của hiện tượng 
tánh, nhưng, loại thực tại này nằm bên trong mọi sự 
vật và tự biểu hiện bằng hào quang rực rỡ của nó, 
mà trong đó chúng ta sống, di động và tồn hữu.”

(Outlines of Mahàyàna Buddhism, p. 219)

Pháp thân đồng nhất với Tuyệt Đối, nhưng đồng 
thời nó cũng liên kết với hiện tượng giới. Vì thế, 
chỉ có Pháp thân mới có thể giáng trần để cứu vớt 
nhân loại.

Bất cứ khi nào Pháp thân sử dụng hình tướng 
con người để giáng trần, thì Ngài đều tạo tác một 
xác thân ảo ảnh được gọi là “Hóa thân” (Nirmàna-
kàya). Hóa thân là cái thể xác mà Pháp thân nhập 
vào khi Ngài quyết định giáng thế để cứu vớt nhân 
loại. Xuyên qua hóa thân này, pháp thân có hình 
tướng người nhưng lại là một Đức Phật để làm 
người cứu vớt nhân loại. Còn nhục thân thực sự của 
Đức Phật thì được gọi là “Sắc thân” (Rùpa-kàya). 
Dựa vào quan điểm này, Phật giáo không phải là 
một thứ tôn giáo trên lịch sử giống như Cơ Đốc 
Giáo. Nói cách khác, Đức Phật không phải là vị 
sáng lập ra một tôn giáo. Ngài chỉ là người truyền 
đạt “Pháp” vĩnh hằng. Trước ngài đã có vô số các vị 
Phật và trong tương lai cũng sẽ có vô số các vị Phật.

Khi một Phật giáo đồ qui y Đức Phật, là qui y 
với vị Phật Pháp thân (Dharma-kaya Buddha) vĩnh 
hằng ấy.

B. Hóa Thân (Nirmàna-kàya)
Trên đây đã nói rằng Hóa thân (Nirmàna-kàya) 

là hình tướng mà Đức Phật đã sử dụng khi muốn 
dùng thân hình của một con người để đi vào thế giới 
này. Pháp thân cũng còn được gọi là “Tự tánh thân” 
(Svàbhàvika-kàya) hoặc thực thể thân, bản nhiên 
thân của Đức Phật. Còn Hóa thân (Nirmànàkaya) 
thì là vì mục đích đặc thù của chủng loại nào đó 
mà tạm sử dụng hình tướng. Sắc thân (Rùpa-kàya) 
hoặc nhục thân của Đức Phật thì bất cứ ai cũng đều 
có thể trông thấy một cách rõ ràng. Nhưng, Hóa 
thân thì chỉ có người có đạo hạnh cao mới có thể 
trông thấy được. 
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HÌNH ẢNH NGÀY ÐẠI LỄ LẠC THÀNH CHÙA ÐIỀU NGỰ
NGÀY 17, 18, 19 THÁNG 6 NĂM 2016
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CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA DIỆU PHÁP

Hàng ngày: 
 Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp 
 theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Hai-Thứ Năm: 7:30PM - Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích.
 Thứ Sáu:   7:30PM - Thọ trì Kinh Pháp Hoa, Kinh Hành Niệm Phật, 
          Tọa Thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa.
 Chủ Nhật:   10:00AM - Khóa Lễ của GĐPT Chánh Đạo, 
             các lớp Phật Pháp và các lớp Việt Ngữ.
                           11:00AM - Thuyết Pháp
                               11:45AM – Nghi Thức Hàng Tuần, Cầu An, Cầu Siêu

Hàng tháng:
Thứ Bảy tuần lễ thứ 2: 8:00AM – Thọ bát Quan Trai
Thứ Bảy tuần lễ thứ 3: Ngày Tịnh Nghiệp
Khóa Lễ Sám Hối vào cuối tháng và 14 Âm Lịch, lúc 7:30PM
Chủ Nhật đầu tháng – Tụng Giới
Chủ Nhật cuối tháng Bố Tát dành cho chúng Bồ Tát Tại Gia

Ngoài ra, Chùa còn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, 
Cầu An, v.v.

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 
 - Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

CHÙA DIỆU PHÁP
311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776 – ĐT. (626) 614-0566

* Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với nhu cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.
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CHÙA ĐIỀU NGỰ
14472 Chestnut Street, Westminster, CA 92683 – ĐT. (714) 890-9513 / (714) 254-5068

Hàng ngày: 
Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Ba:  7:00PM – Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích
 Thứ Năm:  7:00PM – Thọ trì Kinh Pháp Hoa, kinh hành Niệm Phật, 
           tọa thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa
 Thứ Bảy:  11:00AM – Thuyết Pháp
                         11:45AM – Cầu An, Cầu Siêu
 Chủ Nhật:  09:00AM – Khóa lễ của GĐPT Điều Ngự
                        10:30AM – Các lớp Giáo Lý và các lớp Việt Ngữ
                         11:00AM – Tụng kinh
                      12:00PM – Thuyết Pháp 

Hàng tháng:
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 4:  8:30AM – Thọ Bát Quan Trai
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 3:  Ngày Tịnh Nghiệp
 Chủ Nhật tuần lễ thứ 3:  2:00PM Lễ Bố Tát cho chúng Bồ Tát Giới
 Khóa Lễ Sám Hối vào Mùng Một và Rằm mỗi tháng lúc 7:00PM

Ngoài ra, Chùa còn tổ chức các khóa Hội Luận, Huấn Luyện chuyên đề, những sinh hoạt 
văn hóa truyền thống và đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, 
Cầu An, v.v..

Hàng năm:
   - Lễ Tết Nguyên Đán
   - Lễ Rằm Thượng Nguyên
   - Đại Lễ Phật Đản 

  - Đại Lễ Vu Lan
   - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

*Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với như cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA ĐIỀU NGỰ
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MỤC LỤC

LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ - Thích Viên Lý 1

THÔNG BẠCH VU LAN 2016 CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN 2

BẢN LÊN TIẾNG CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN-HẢI NGOẠI 4

KHẨN THƯ VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ CHÙA LIÊN TRÌ - SÀI GÒN 6

SỨC MẠNH CỦA TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ - Đức DalaiLama - Nhật Hạnh dịch 8

CỨU CÁNH GIẢI THOÁT - Thích Tâm Châu 14

Vu Lan Mùa Nhớ - THƠ - Tuệ Nga 18

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA TRIẾT HỌC TRUNG QUÁN - Thích Viên Lý - dịch 19

HH DALAI LAMA AT DIEU NGU ON SATURDAY 6-18 24

ĐỨC DALAI LAMA TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ VÀO THỨ BẢY 6-18 - Thanh Phong 27

A Precious Human Life - THƠ - HH DalaiLama - Tâm Minh-Ngô Tằng Giao dịch 30

THE GRAND OPENING CEREMONY OF DIEU NGU TEMPLE SUNDAY 6-19 31

ĐẠI LỄ LẠC THÀNH TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ CN-6-19 - La Sơn Phúc Cường dịch 36

An Cư Điều Ngự / Tư Hoài - THƠ - TN. Minh Huệ 40

HH DALAI LAMA AT WASHINGTON 41

ĐỨC DALAI LAMA TẠI WASHINGTON - Đào Nguyên Minh dịch 45

Nén Hương Nghi Ngút / Ánh Đạo Vàng - THƠ - Minh Tâm-Hoàng Vinh 49

NGƯỜI THÔNG DỊCH CỦA NGÀI ĐẠT LAI LẠT MA - Nguyên Giác-Phan Tấn Hải 50

LỄ VU LAN - Nguyễn Văn Phú 52
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Hư vô và vĩnh viễn / Người hải ngoại - THƠ - Bùi Giáng 54

Ý  NGHĨ A CẦ U SIÊU CHẨ N TẾ  - Thích Viên Thành 55

Nhớ Mẹ / Lặng Thinh - THƠ - Thanh Trí Cao 59

HIẾU ĐẠO - Như Hùng  60

Thành Phố Buồn Từ Khi Xa Vắng Mẹ - THƠ - Thái Tú Hạp 64

SỐNG TRONG BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ - Nguyễn Thế Đăng 65

Tất Cả / Hố  Thẳ m Ra Đờ i - THƠ - Phạm Công Thiện 69

TÙY DUYÊN BẤT BIẾN TRONG ĐẠO PHẬT - Thích Quảng Long 70

AI CÓ THỂ THỞ GIÙM AI? - Đỗ Hồng Ngọc 71

Sáu chiều / Mẹ - THƠ - Vạn Sen NC 74

TEACHING CHILDREN BY EXAMPLE - Thubten Chodron 75

DẠY CON EM BẰNG MẪU MỰC CỦA MÌNH - Nhật Bảo Quốc dịch 77

A Father’s Love / Tình Của Bố - THƠ - Anonymous / Tâm Minh-Ngô Tằng Giao (dịch) 79

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA - MẸ-VU LAN - Quảng Tuệ-Tống Phước Hiến  80

HOW TO UPDATE YOUR OLD PROGRAMMING - Thích Ấn Minh 84

Thư Cho Con / Những Ngày Tháng Ngậm Ngùi - THƠ - Thích Nữ Hương Tích 86

LOÀI HOA BÌNH DỊ - Truyện Ngắn - V.D. 87

Nhớ Con - THƠ - Lê Giang Trần 92

BA HẠT ĐẬU XANH CỦA MẸ - Tùy bút - Nguyễn Thị Việt Hà 93

Vu Lan con nhớ Mẹ - THƠ - Quảng Tuệ-Tống Phước Hiến  95

PHONG TỤC LỄ VU LAN HÀN QUỐC - Thích Vân Phong 96

RẰM THÁNG BẢY VÀ LỄ VU LAN - Thích Đồng Thành 99

MÙA VU LAN VỀ - Thơ - Thích Viên Lý / Võ Tá Hân - phổ Nhạc 105

CHÙA LIÊN TRÌ GỬI THƯ PHÚC ĐÁP ĐẾN NHÀ CẦM QUYỀN 106

CHÙA LIÊN TRÌ ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ 108

HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ LẠC THÀNH CHÙA ĐIỀU NGỰ 17, 18, 19 / 6 / 2016 116

HÌNH ẢNH LỄ AN CƯ KIẾT HẠ TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ 146

SINH HOẠT CHÙA DIỆU PHÁP 149
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