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Xem tiếp trang 49    

Lá Thư Điều Ngự

Xuân là biểu trưng cho sự đổi mới, là biểu tượng 
của cái đẹp, hiển thị cho niềm vui, sự tin yêu, lòng 
giao cảm, là sức sống lành mạnh, thánh thiện và 
thành tựu.. Xuân còn tiêu biểu cho sự trẻ trung, 

niềm lạc quan, sự vươn lên và nguồn hy vọng tràn đầy tươi 
sáng. 

Ai ai cũng mong đợi mùa xuân, cũng chuẩn bị để đón 
chào xuân mới, nhưng, trong quá trình chuẩn bị, con người 
chỉ mới hoàn thành một nửa, vì phần lớn đều chỉ lo trên 
mặt vật chất mà quên mất bình diện tâm linh.

Phật giáo xây dựng niềm tin và sự an lạc trên nền tảng 
của Tam vô lậu học – Giới, Định, Huệ; đồng thời xây dựng 
một hệ thống đạo đức mà từ nhận thức đến lý luận và hành 
trì đều viên mãn, cụ thể.

Ai ai cũng mong được thành tựu, tuy nhiên, muốn thành 
tựu phải đổi mới, muốn đổi mới phải tỉnh giác, muốn tỉnh 
giác phải tu học. Chỉ bằng con đường tu học mới giúp ta 
giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ và giải thoát không là 
kết quả của tham dục. An lạc, hạnh phúc không phải là 
sản phẩm của tiền bạc, quyền lực. Có tiền bạc, quyền lực 
không hẳn đã có hạnh phúc, an lạc; ngược lại tiền bạc, 
quyền lực… sẽ tạo ra đau khổ nếu đời sống của một ai đó 
thiếu đạo đức, không quan tâm bồi dưỡng tâm linh.

Những ai sống bằng bạo lực cũng sẽ phải chết vì bạo 
lực. Những ai sống bằng hận thù cũng sẽ phải chết vì thù 
hận. Sống trong bạo lực và thù hận là sống trong sợ hãi và 
khổ đau, khi chết cũng chết trong khổ đau và sợ hãi.
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HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

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

THƯ CHÚC XUÂN NĂM MẬU TUẤT 2018
Phật lịch 2561 Số:02/HĐĐH/VT/VT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, cùng 
Đồng bào Phật tử các giới, trong và ngoài nước.

Năm cũ đã qua, năm mới đến, Tăng Đoàn GHPGVNTN xin gửi lời cầu chúc đến Chư tôn 
đức và Quý liệt vị, năm mới an lành, hy vọng Việt Nam sớm thay đổi sang thể chế tự do, dân 
chủ, nhân quyền để toàn dân đoàn kết bảo vệ lãnh thổ và phát triển đất nước.

Năm 2017 đã qua đi nhưng nó đã  để  lạ i mộ t di sả n nặ ng nề  về mọi mặt:
Về  Kinh tế : Để tăng trưởng kinh tế, Việt Nam đã khai thác tài nguyên quốc gia một cách tối 

đa, bất chấp sự nguy hại về an ninh và quốc phòng. Cùng lúc đó, với chế độ độc đảng, không 
có tiếng nói của thành phần đối lập và của người dân, nhiều cán bộ đã lợi dụng chức quyền để 
hối lộ, tham nhũng, cắt xén, làm cho ngân sách bị  khủ ng hoả ng trầm trọng, đưa đến việc Nhà 
cầm quyền tăng thuế  phí  đố i vớ i xăng dầ u và  tấ t cả  hà ng hóa, dị ch vụ  cơ bả n. Điề u nà y đã  ảnh 
hưởng rất nặ ng và o cuộ c số ng củ a ngườ i dân vố n đã  nghèo khổ là m dấ y lên là n só ng bấ t bì nh 
chưa từ ng thấ y trong xã  hộ i.

Về  Môi trườ ng: Năm 2017 môi trườ ng Việt Nam tiế p tụ c bị  đe dọ a vì  chấ t thả i độ c hạ i củ a 
cá c nhà  má y nhiệ t điệ n than bị  đem chôn vù i xuố ng lò ng biể n, không khí  cũ ng bị  ô nhiễ m 
nghiêm trọ ng vì công nghệ lạc hậu được nhập về ồ ạt từ Trung quốc, đe dọ a đế n môi trườ ng 
số ng củ a ngườ i dân.

Năm 2017 nà y cũng là  mộ t năm mà  đất nước bị thiên tai tàn phá nặ ng nề  nhấ t trong mộ t 
thậ p niên qua như một hệ quả nhãn tiền của việc môi trường bị bức tử.

Về  Giá o dụ c: Nề n giá o dụ c vong bản và thực dụng củ a chế  độ  đã  tạo ra một lớp người trẻ 
vô tâm, vô cảm với đất nước và dân tộc. Nền giáo dục này đã bị thất bại, khi hà ng trăm ngà n 
cử  nhân, thạ c sĩ  thấ t nghiệ p vì  trì nh độ  chuyên môn không đá p ứ ng đượ c yêu cầ u củ a thị  trườ ng 
và hoàn cảnh.

Về  Quố c phò ng và Ngoạ i giao: Nhà  cầ m quyề n tiế p tụ c giữ  thá i độ  cầu an, lệ  thuộ c trướ c 
nhữ ng hà nh vi đe dọ a lấ n lướ t, xâm phạ m chủ  quyề n quố c gia củ a Trung cộ ng trên biể n Đông. 
Nhất là do chủ trương tự cô lập nên bế tắc, không tìm ra được giải pháp cho tương lai đất nước 
trước cục diện quốc tế đầy bất ổn. 
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Về  Nhân quyề n: Năm 2017 là  mộ t năm tồ i tệ  nhấ t về  nhân quyề n vớ i số  ngườ i bị  bắ t nhiều 
chưa từng thấy và bị kết án rất nặng nề như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần thị Nga, Nguyễn 
văn Hóa, cùng những thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, 9 người ở Bình Định… bằng những 
điều luật mơ hồ là m dư luậ n bấ t bì nh, thế  giớ i lên á n.

Về  Tự  do Tôn giá o: Nhà  cầ m quyề n vẫ n coi tôn giá o là  mộ t thế  lự c thù  đị ch nên tiế p tụ c ra 
nhữ ng điều luật về tín ngưỡng, tôn giáo để tìm cách ngăn cấ m, sá ch nhiễ u.

Năm 2017 Tăng Đoà n GHPGVNTN chị u nhiề u sự  bứ c hạ i. Nhữ ng hoạ t độ ng nhân đạ o củ a 
Tăng Đoà n bị  ngăn cả n, phá  hoạ i, nhữ ng cơ sở  thờ  tự  củ a Tăng Đoà n bị  canh gá c nghiêm ngặ t, 
bị  theo dõ i và  phá  rố i, như chù a An Cư – Đà  Nẵ ng, chù a Phướ c Bữ u - Bà  Rị a – Vũ ng Tà u…

Đặ c biệ t nghiêm trọ ng là  chù a Liên Trì  do Hò a thượ ng Thí ch Không Tá nh trụ  trì  bị  đậ p phá , 
san bằng để  phụ c vụ  cho quyề n lợ i củ a chế độ.

Năm 2017 đã qua, với bao nhiêu đau buồn cho đất nước, nhưng năm 2018 vẫn không hứa 
hẹn những điều tốt đẹp. Đất nước vẫn đắm chìm trong tăm tối, bế tắc vì độc tài tham nhũng, vì 
nhân quyền bị chà đạp, vì thiếu vắng một nền chính trị tự do, dân chủ, vì xã hội bất bình đẳng 
và an ninh quốc gia bị đe dọa…

Muốn đất nước phát triển, muốn diệt trừ tham nhũng, muốn theo kịp đà văn minh trên thế 
giới, muốn không bị ngoại bang lấn ép, và nhất là để chấm dứt cảnh đàn áp, bắt bớ, tù tội, oan 
ức những người dân vô tội, chỉ có một cách duy nhất, đó là Việt Nam cần phải gấp rút noi theo 
các nước cựu Cộng sản Đông Âu và Liên sô, từ bỏ chủ thuyết Mác-Lênin, chuyển sang thể chế 
dân chủ, đa nguyên, tam quyền phân lập, để toàn dân có đầy đủ các quyền tự do theo đúng tinh 
thần Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị, 
mà Việt Nam đã ký kết.

Năm mới, với trào lưu hòa nhập, phát triển trên toàn thế giới, Tăng Đoàn GHPGVNTN rất 
mong các bậc nhân sĩ, trí thức, các tổ chức xã hội dân sự, các đảng phái, cùng toàn dân trong 
và ngoài nước có nhiều sáng kiến, tích cực hơn nữa trong công cuộc vận động cho nền dân chủ, 
nhân quyền và tự do cho Việt Nam.

Mong Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy sớm thức tỉnh, theo đà tiến hóa, văn minh 
của thế giới, chuyển đổi sang thể chế dân chủ, tôn trọng nhân quyền, trả tự do cho những tù 
nhân chính trị, lương tâm, tôn giáo, để mang lại đời sống hạnh phúc- an lạc cho người dân, độc 
lập và an ninh cho đất nước.

Kính mong các quốc gia dân chủ, các tổ chức nhân quyền quốc tế, hỗ trợ cho toàn dân Việt 
Nam sớm được sống trong nền tự do như các dân tộc văn minh trên thế giới.

Cầu nguyện thế giới thanh bình, đạo pháp trường tồn, đất nước vững bền, nhân dân an lạc.

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI TỪ THỊ DI LẶC TÔN PHẬT.

Chùa Giác Hoa, Sài gòn, Xuân Mậu Tuất, 2018.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành,

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng

(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Định
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Mục đích của việc luyện tập tâm linh là thỏa 
mãn khát vọng hạnh phúc của chúng ta. 
Tất cả chúng ta có cùng một khát vọng về 

niềm hạnh phúc và vượt qua những đau khổ bất 
hạnh và tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau chia xẻ 
nhằm đạt được khát vọng này.

Khi chúng ta xem xét kỹ càng những niềm 
hạnh phúc mà chúng ta cố gắng theo đuổi và 
những nỗi đau khổ bất hạnh mà chúng ta cố né 
tránh, thì chúng ta thấy rằng tất cả những cảm 
giác dễ chịu và hài lòng cũng như những cảm 
giác khó chịu và không hài lòng của chúng ta đều 
thông qua những giác quan của chúng ta về vị 
giác, khứu giác, thính giác và các giác quan khác 
giúp ta cảm nhận được những điều xung quanh. 
Tuy nhiên, còn có một cách cảm nhận khác hơn 
- hạnh phúc phải được cảm nhận bằng tâm hồn.

Nếu chúng ta so sánh giữa hạnh phúc thể 
xác và hạnh phúc tâm hồn, chúng ta sẽ thấy rằng 
những hạnh phúc và đau khổ diễn ra trong tâm 
hồn thật sự mãnh liệt hơn rất nhiều. Ví dụ, mặc dù 
bạn sống trong một môi trường rất dễ chịu, nếu 
bạn cảm thấy trong lòng luôn lo âu hoặc nếu bạn 
luôn suy nghĩ về một điều gì đó thì bạn sẽ không 
cảm nhận được những điều dễ chịu xung quanh. 
Ngược lại, bạn sống trong môi trường khó khăn, 
nếu trong tâm hồn bạn có niềm vui thì bạn sẽ dễ 
dàng đối mặt vượt qua những khó khăn thử thách 
và nghịch cảnh đó. Vậy thì, những nỗi đau và 
niềm hạnh phúc về tình cảm và tâm hồn thì luôn 
mạnh hơn nhiều so với những nỗi đau và niềm 
hạnh phúc về thể xác.

Khi phân tích, chúng ta nhận thấy rằng những 
cảm xúc mãnh liệt mà chúng ta có (ví như lòng 
khát khao, oán ghét và tức giận) hầu như không 
đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc lâu bền 
và sâu sắc. Khát vọng được thỏa mãn có thể cho 
chúng ta một cảm giác hài lòng tạm thời; sự hài 

KHÁT VỌNG HẠNH PHÚC
The Dalai Lama - Lê Tuyên dịch

lòng khi chúng ta có được một chiếc xe mới hay 
một căn nhà mới thường diễn ra rất ngắn ngủi. 
Khi chúng ta ấp ủ những khát vọng, chúng có 
khuynh hướng mạnh dần theo cấp số nhân; chúng 
ta càng ngày càng có nhiều tham vọng hơn và 
càng cảm thấy không mãn nguyện; chúng ta sẽ 
thấy rằng thật khó mà đáp ứng được tất cả những 
nhu cầu của mình. Theo quan điểm Phật Giáo, 
tham vọng, oán ghét và tức giận là những cảm xúc 
tình cảm đau khổ, chúng chỉ làm cho chúng ta lo 
âu và buồn phiền. Những lo âu buồn phiền này là 
do tình trạng bứt rứt khó chịu trong lòng, tiếp theo 
là sự bộc phát của những cảm xúc này. Thậm chí 
tình trạng ức chế tâm lý này có thể gây đau đớn 
về thể xác.

Vậy thì những cảm xúc này bắt nguồn từ đâu? 
Theo quan điểm Phật Giáo, chúng có nguồn gốc 
từ những thói quen từ khi chúng ta vừa sinh ra 
đời. Chúng gắn liền với chúng ta từ kiếp này sang 
kiếp khác.

Nếu chúng ta dung dưỡng những đức tính đó, 
chúng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, gây tác 
hại lên cả con người chúng ta. Vậy nên, việc luyện 
tập tâm linh là một quá trình chế ngự những cảm 
xúc này và giảm thiểu những tác động của chúng. 
Để đạt được niềm hạnh phúc sâu sắc, chúng ta cần 
phải tẩy sạch những cảm xúc đó.

Chúng ta cũng ban bố những khung hình phạt 
chung nhằm trị an xã hội. Nội quy, pháp luật và 
tín ngưỡng tôn giáo là những ví dụ điển hình về 
những hình phạt mà ta phải gánh chịu vì thái độ 
đạo đức và lối cư xử của mình. Thoạt nhiên, việc 
phát huy những cảm xúc tích cực nhằm hoàn thiện 
bản thân có thể sẽ rất khó khăn, nhưng nếu chúng 
ta phát huy liên tục những thái độ thân thiện thì 
chúng ta sẽ có được trạng thái hạnh phúc và vui 
vẻ hơn là một cuộc sống trụy lạc vô tâm.
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Kỷ cương đạo đức và thấu hiểu mọi điều
Khi chúng ta xem xét những cảm xúc nóng nảy 

bực tức của mình, chúng ta thấy rằng những cảm 
xúc đó gây phiền muộn cho chúng ta rất nhiều, 
chúng ta có khuynh hướng liên quan đến “những 
phóng đại (thổi phồng) trong tư tưởng” (mental 
projections). Điều này có nghĩa là sao? Những 
phóng đại gây ra sự ảnh hưởng thay đổi về mặt tình 
cảm mạnh mẽ giữa bản thân chúng ta và những 
đối tượng xung quanh chúng ta. Ví dụ, khi chúng 
ta bị một vật gì đó hấp dẫn, chúng ta có xu hướng 
thổi phồng những phẩm chất của nó, chúng ta thấy 
rằng vật đó là hoàn toàn tốt, hoàn toàn đáng giá 
và chúng ta trở nên ngu muội vì lòng ham muốn 
được sở hữu vật đó. Một sự thổi phồng như vậy có 
thể gây cho chúng ta cảm giác rằng một máy tính 
hiện đại hơn, mới hơn có thể thỏa mãn nhu cầu của 
chúng ta và giải quyết mọi vấn đề.

Tương tự, nếu chúng ta không thích một vật 
nào đó, chúng ta thấy rằng nó hoàn toàn không 
đáng giá, chúng ta tìm mọi cách chê bai, cho dù 
là vật đó có một số phẩm chất tốt thì chúng ta 
cũng cố tình phớt lờ đi. Ví dụ, một khi chúng 
ta muốn mua một máy tính mới thì cái máy cũ 
đã phục vụ chúng ta rất tốt trong nhiều năm qua 
bất ngờ phải gánh chịu nhiều phẩm chất tồi tệ. 
Chúng ta sẽ thấy rằng cái máy tính đó càng ngày 
càng không chịu được - bởi vì chúng ta có những 
“phóng đại” này. Một ông chủ khó tính hay một 
đồng nghiệp rắc rối chúng ta xem là những người 
có tính xấu. Chúng ta cũng thường xoi mói đánh 
giá vẻ đẹp của một người không giống như chúng 
ta mơ tưởng, mặc dù người đó hoàn toàn rất đẹp 
trong mắt của nhiều người khác.

Khi chúng ta dự trù những cách thức chúng ta 
phán xét mọi người, mọi vật cũng như mọi trường 
hợp, cho dù những đối tượng đó có những phẩm 
chất tích cực hay tiêu cực, thì chúng ta nên bắt 
đầu bằng cách nhận thức được rằng những suy 
nghĩ và những cảm xúc hợp lý thường dựa trên 
nền tảng là thực tế. Điều này là do những suy nghĩ 
và nhận xét hợp lý thường không bị ảnh hưởng bởi 
những sự “thổi phồng” - trạng thái tinh thần như 

vậy phản ánh chính xác hơn về những phẩm chất 
thật sự tồn tại nơi một đối tượng nào đó. Vì vậy, 
tôi tin rằng việc trau dồi những hiểu biết đúng đắn 
về mọi vật sẽ hỗ trợ cho việc tìm kiếm niềm hạnh 
phúc của chúng ta.

Chúng ta hãy cùng khám phá xem điều này 
được áp dụng vào việc rèn luyện tâm linh của 
chúng ta như thế nào. Ví dụ, khi chúng ta thảo ra 
những hình phạt đạo đức, đầu tiên chúng ta phải 
hiểu rõ giá trị của việc tham gia vào những hành 
vi và những lối sống đạo đức. Đối với những tín 
đồ Phật Giáo, lối sống đạo đức nghĩa là phải tránh 
những hành vi phi đạo đức. Có 3 loại hành vi phi 
đạo đức: hành vi phi đạo đức được thực hiện bằng 
thể xác, hành vi phi đạo đức được thực hiện qua 
lời nói; và những suy nghĩ phi đạo đức. Chúng ta 
phải chế ngự 3 hành vi phi đạo đức được thực hiện 
bởi thể xác: giết chóc, trộm cắp, gian dâm; 4 hành 
vi phi đạo đức được thực hiện bởi lời nói: nói dối, 
những lời nói gây chia rẽ, những lời nói lăng nhục 
kích động và những lời nói vô nghĩa; và 3 hành vi 
phi đạo đức trong suy nghĩ: lòng tham, độc ác và 
những thái độ quan điểm sai trái.

Chúng ta có thể thấy rằng việc chế ngự những 
hành vi phi đạo đức chỉ có thể được thực hiện một 
khi chúng ta ý thức rõ được những hậu quả mà 
những hành vi này gây ra. Ví dụ, câu nói vô nghĩa 
này có tác hại gì? Nếu ta đam mê điều này thì hậu 
quả là gì? Trước hết, chúng ta phải suy xét được 
rằng những câu chuyện phiếm vô nghĩa thường 
tạo điều kiện cho ta hay nói xấu về người khác, 
hoang phí thời gian và khiến ta bị ức chế. Sau đó, 
chúng ta suy xét thái độ của mình dành cho những 
người hay ngồi lê đôi mách - chúng ta không thật 
sự tin tưởng họ, chúng ta không muốn xin họ một 
lời khuyên nào cả. Nếu không, chúng ta cũng có 
thể suy xét về những khía cạnh mà những câu nói 
vô nghĩa thường hay gây ra sự bực tức cho mọi 
người. Những suy nghĩ như vậy giúp chúng ta chế 
ngự được bản thân khi chúng ta bị cám dỗ bởi 
những kẻ ngồi lê đôi mách. Đây cũng có thể là 
một phương pháp luyện tập thiền định sơ cấp - 
phương pháp hiệu quả nhất tạo ra những thay đổi 
cần thiết cho việc tìm kiếm niềm hạnh phúc của 
chúng ta - tôi tin là như vậy.
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Ba nơi nương tựa quý báu nhất
Theo đường hướng Phật Giáo, sự liên kết giữa 

sự hiểu biết của chúng ta về mọi vật và thái độ tinh 
thần của chúng ta là rất quan trọng. Khi chúng ta 
có được sự liên kết này, chúng ta trở thành một 
môn đồ của Đức Phật. Một tín đồ Phật Giáo là 
một người tìm kiếm sự nương tựa nơi Đức Phật, 
nơi Dharma (giáo lý của Đức Phật) và Sangha 
(cộng đồng nhiều người rèn luyện theo giáo lý của 
Đức Phật). Điều này được biết đến như là “ba nơi 
nương tựa quý báu” (Quy y Tam Bảo). Để có được 
nghị lực và ý chí nhằm tìm kiếm nguồn hạnh phúc 
ở “ba nơi nương tựa quý báu” này, chúng ta phải 
thấu đáo triệt để những điều mà chúng ta không 
hài lòng trong cuộc sống hiện tại của mình; chúng 
ta phải nhận thức được sự đau khổ của những điều 
không hài lòng đó. Nhận thức rõ về những điều 
này, tự nhiên chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh 
và kết thúc sự đau khổ của mình. Từ đó chúng ta 
có được động cơ thúc đẩy nhằm tìm kiếm những 
phương pháp để thực hiện những mong muốn của 
mình. Và rồi chúng ta thấy rằng “ba nơi nương tựa 
quý báu” là nơi để chúng ta nương tựa, giải thoát 
những đau khổ. Buddha (Phật) Dharma (Pháp) và 
Sangha (Tăng) ban tặng sự che chở như vậy, giúp 
ta tránh những đau khổ và bất hạnh. Dựa trên tinh 
thần này, môn đồ Phật Giáo tìm kiếm sự che chở 
ở “ba nơi nương tựa” đó.

Để tìm kiếm sự che chở, tránh những đau khổ 
bất hạnh, trước hết, chúng ta phải hiểu rõ nguyên 
nhân và bản chất của đau khổ. Hiểu rõ được những 
điều đó, chúng ta sẽ quyết tâm tìm kiếm sự che 
chở, tránh những đau khổ và bất hạnh. Quá trình 
suy xét như vậy, cùng với sự xét đoán và nghiên 
cứu đều phải được áp dụng vào việc nghiên cứu 
xem xét những phẩm hạnh của Đức Phật. Từ đó 
giúp chúng ta hiểu thấu được phương pháp mà Đức 
Phật đạt được giáo lý của ngài: Dharma (Pháp); 
tiếp theo, lòng ngưỡng mộ mà chúng ta dành cho 
Sangha (Tăng) và những người rèn luyện tâm linh 
cũng như hướng đến Dharma.

Lòng ngưỡng mộ của chúng ta về sự che chở 
này được tiếp sức bởi những suy xét như vậy và 

được chúng ta thể hiện qua việc rèn luyện tâm 
linh hằng ngày.

Là môn đồ của Phật Giáo, khi chúng ta nhận 
sự che chở từ giáo lý của Đức Phật- nơi nương 
tựa thứ hai trong ba nơi nương tựa- thực ra chúng 
ta nhận sự che chở về cả hai phương diện: thoát 
khỏi đau khổ bất hạnh và phương pháp chúng ta 
đạt được trạng thái đó. Phương pháp này - việc áp 
dụng giáo lý của Đức Phật vào việc rèn luyện ý 
thức tâm linh - gọi là Dharma (Pháp).

Khi sự hiểu biết và lòng tin của chúng ta dành 
cho giáo lý Dharma tăng cao, chúng ta phát huy 
sự giác ngộ về Sangha - một nhóm người đã luyện 
tập và đạt được sự giải thoát khỏi những đau khổ 
bất hạnh. Sau đó, chúng ta sẽ có được những 
khả năng của một người đã hoàn toàn thoát khỏi 
những suy nghĩ tầm thường trong tâm hồn: Đức 
Phật. Và khi nhận thức của chúng ta về sự đau khổ 
trong cuộc đời gia tăng; khi hiểu biết của chúng 
ta về Đức Phật, Dharmavà Sangha tăng lên, thì 
mong muốn có được sự che chở trong lòng chúng 
ta cũng tăng lên.

Khi mọi người hướng về Phật Giáo, hầu hết 
mọi người đều mong mỏi được sự che chở ở ‘ba 
nơi nương tựa” và đặt nhiều niềm tin vào “ba nơi 
nương tựa” này - đặc biệt đối với những ai có 
niềm tin tự đáy lòng . Bởi vì ba nơi nương tựa này 
cũng giống như mọi truyền thống của mọi quốc 
gia, mọi dân tộc, nên mọi người sẽ dễ dàng ý thức 
được gía trị của nó.

Lánh xa vòng lẩn quẩn
Một khi chúng ta ý thức được tình trạng bất 

hạnh mà chúng ta đang gặp phải, những đau khổ 
mà những cảm xúc đau khổ như tình cảm lưu 
luyến và sự tức giận gây ra cho chúng ta, chúng 
ta càng thêm chán nản bất mãn với tình trạng khó 
khăn đó của mình.

Điều này, làm phát sinh khát vọng tự giải thoát 
bản thân khỏi tình trạng khó khăn đó - một vòng 
xoay vô tận của những đau khổ và thất vọng. Khi 
chúng ta quan tâm đến mọi người, hướng đến khát 
vọng giúp mọi người giải thoát khỏi đau khổ của 
họ - đó là lúc chúng ta có lòng từ bi. Tuy nhiên, 
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chỉ khi chúng ta ý thức được những đau khổ mà 
mình đang gánh chịu, phát huy lòng khao khát 
giải thoát chính bản thân mình khỏi những đau 
khổ đó, thì chúng ta mới có được lòng từ bi khao 
khát mọi người cũng thoát khỏi những đau khổ mà 
họ gánh chịu. Quyết tâm giải thoát chính bản thân 
mình khỏi vòng lẩn quẩn của đau khổ phải xuất 
hiện trước lòng từ bi giải thoát cho mọi người.

Trước khi chúng ta có thể thoát được vòng 
luẩn quẩn đau khổ của cuộc đời, trước hết chúng 
ta phải nhận thức được một điều tất yếu là tất cả 
chúng ta đều phải chết. Chúng ta được sinh ra từ 
cái chết. Ngay từ lúc chúng ta vừa được sinh ra 
đời đến nay, chúng ta vẫn đang tiếp tục tiến gần 
đến với cái chết tất yếu đó. Và một điều nữa mà 
chúng ta phải ý thức được là tất cả chúng ta đều 

The Dalai Lama

Never Give Up
No matter what is going on
Never give up
Develop the heart
Too much energy in your country
Is spent developing the mind
Instead of the heart.
Be compassionate
Not just to your friends
But to everyone.
Be compassionate.
Work for peace
In your heart and in the world
Work for peace
And I say again
Never give up
No matter what is happening
No matter what is going on around you
Never give up

His Holiness The Dalai Lama

Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc
Chuyện chi dù xảy ra
Đừng bao giờ bỏ cuộc
Hãy khai triển tâm ta.
Nhiều sinh lực quốc gia
Dùng phát triển trí óc
Thay vì khai triển tâm.
Hãy tỏ lộ lòng từ
Không riêng cho bạn thân
Nhưng cho khắp tha nhân.
Hãy mở lòng từ bi
Hòa bình kiến tạo đi
Ngay trong tâm khảm mình
Và khắp cõi nhân sinh.
Hãy kiến tạo hòa bình
Tôi nhắc lại chúng sinh
Đừng bao giờ bỏ cuộc
Mặc chuyện chi xảy ra
Mặc diễn tiến quanh ta
Chớ bỏ cuộc bao giờ.

Tâm Minh - Ngô Tằng Giao 
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không thể biết được đến lúc nào thì chúng ta sẽ 
chết, cái chết đến với chúng ta rất đột ngột, nó 
không hề báo trước để chúng ta có thể chuẩn bị 
sẵn sàng. Khi cái chết đến thì bạn bè, gia đình tất 
cả những tài sản mà ta đã cố gắng tích luỹ trong 
suốt cuộc đời của mình sẽ trở nên vô nghĩa. Thậm 
chí chính thể xác quý giá của ta, đã mang tâm 
hồn trong suốt cuộc đời cũng trở thành vô nghĩa. 
Những suy nghĩ như vậy giúp chúng ta vứt bỏ bớt 
những lo âu về những điều mà chúng ta quan tâm 
trong cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhận ra được 
những giá trị to lớn của đời sống con người, những 
cơ hội và những tiềm năng mà cuộc đời ngắn ngủi 
đem đến cho chúng ta. Chỉ có loài người mới có 
khả năng tạo ra những thay đổi cho cuộc đời mình. 
Loài vật được con người huấn luyện làm một số 
trò xiếc và có những hữu ích đối với xã hội. Tuy 
nhiên với khả năng tư duy giới hạn, chúng không 
thể ý thức được đạo đức và không thể tạo ra được 
những thay đổi trong tâm hồn. Những suy nghĩ 
như vậy giúp cho ta cảm thấy cuộc sống con 
người có ý nghĩa hơn.

Những người bạn tâm linh / 
Sự hướng dẫn tâm linh

Ngoài việc suy xét chín chắn, chúng ta còn 
phải sống một cuộc đời có trách nhiệm. Chúng ta 
phải tránh những tình bạn vô nghĩa, những người 
bạn xấu làm cho chúng ta lạc lối và u mê. Không 
phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt được đâu 
là bạn tốt và đâu là bạn xấu, nhưng chúng ta dễ 
dàng nhận ra những lối sống thiếu chính trực. Một 
người hiền lành tử tế có thể dễ dàng bị ảnh hưởng 
bởi những người bạn xấu và từ đó đi theo những 
lối mòn phi đạo đức. Chúng ta phải cẩn thận tránh 
những ảnh hưởng xấu như vậy và phải quý trọng 
những người bạn tốt biết giúp đỡ mọi người làm 
cho cuộc đời thêm ý nghĩa.

Việc quý trọng bạn bè và thầy cô giáo là một 
điều đặc biệt quan trọng. Chúng ta học hỏi và trau 
dồi những điều tốt từ chính người đó. Nói chung, 
chúng ta tìm những bậc thầy có những phẩm chất 
tốt đẹp, có những hiểu biết sâu sắc về một đề tài 

nào đó để học hỏi những phẩm chất tốt đẹp của 
họ. Một bậc thầy có thể là một thầy giáo giỏi về 
môn vật lý học nhưng không chắc là có đủ khả 
năng để giảng dạy tốt môn triết học. Một bậc thầy 
tâm linh (người hướng dẫn chỉ dạy chúng ta về 
những luân thường đạo lý) phải có đủ phẩm chất 
mà ta muốn học hỏi. Danh tiếng, của cải, quyền 
lực không phải là những phẩm chất cần thiết cho 
bất kỳ một bậc thầy nào mà ta muốn học hỏi. Một 
bậc thầy tâm linh phải có được những kiến thức 
thiêng liêng, những kiến thức nhất định về học 
thuyết mà ông ta truyền đạt, cũng như những kiến 
thức kinh nghiệm mà ông ta tích lũy được trong 
suốt cuộc đời của mình.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta phải bảo 
đảm rằng người mà chúng ta đang theo học hỏi 
phải là một người có đủ năng lực cũng như những 
phẩm chất tốt đẹp cần thiết. Chúng ta không nên 
dựa vào những gì mà họ nói về bản thân họ rồi đi 
đến kết luận: họ là người có năng lực. Để đánh 
giá chính xác năng lực và những phẩm chất cần 
thiết của một bậc thầy tâm linh mà chúng ta đang 
muốn theo học hỏi, chúng ta cần có được những 
kiến thức về những nguyên lý cơ bản của Phật 
Giáo và phải biết rõ một bậc thầy tâm linh thì cần 
phải có những phẩm chất nào. Chúng ta phải lắng 
nghe họ truyền đạt một cách khách quan và xem 
xét cách cư xử của họ trong suốt một khoảng thời 
gian dài. Bằng những cách như vậy, chúng ta có 
thể quyết định được liệu người đó có đủ khả năng 
để dẫn dắt chúng ta tới sự giác ngộ hay không.

Người ta nói rằng chúng ta nên sẵn sàng bỏ ra 
12 năm để chắc chắn rằng người thầy mà chúng 
ta đang theo học hỏi thật sự là một người có năng 
lực. Tôi không nghĩ rằng như vậy là hoang phí 
thời gian. Ngược lại, chúng ta càng hiểu rõ những 
phẩm chất tốt đẹp nơi người thầy của chúng ta, 
chúng ta càng trân trọng ông ta hơn. Nếu chúng ta 
hấp tấp vội vã, hiến mình theo học những người 
không có đủ năng lực thì hậu quả sẽ rất thảm 
khốc. Vậy nên, chúng ta hãy bỏ thời gian để mà 
nhận xét đánh giá chính xác người thầy của chúng 
ta, họ có thể là một tín đồ Phật Giáo hoặc là tín đồ 
của một tôn giáo nào đó. 
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Bao đời kiếp đắm chìm trong sanh tử,
Quên bản thân, quên chính niệm nơi mình.

Cuốn theo đời, qua dòng xoáy vô minh,
Lên và xuống, hiện thiên hình vạn trạng.

Tâm, vật lý, nhìn đảo điên, tính toán,
Chấp đoạn, thường với ngã ái, si mê.

Xa, xa xa nơi chốn phải quay về,
Tâm viên giác được kết tinh bằng chính niệm.
Niệm muôn pháp, kinh qua bao thực nghiệm,

Là vô thường, vô ngã, khổ đau hoài.
Niệm nhân sinh qua hành nghiệp phôi thai,
Thiện, bất thiện, bóng hình không sai chạy.

Niệm ân nghĩa, trả đền không sai trái,
Dù hạt cơm, dù manh áo mà thôi!
Với một lời vàng ngọc tạo nên đời,

Với công đức lưu truyền cho hậu thế.
Niệm Phật Pháp gạn trong bao suối lệ,

Tạo cho mình một hải đảo vô sinh.
Phá tối tăm đạt tới đại quang minh,

Trăng diệu giác lung linh trong nước tịnh.
Niệm chân chính in sâu nơi chân cảnh,
Tỏa hào quang rọi sáng khắp xưa sau.
Niệm vươn lên trong như lý nhiệm mầu,

Muôn sự vật đượm vô biên phước lạc.

KHÔNG QUÊN CHÍNH NIỆM
Thích Tâm Châu 
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TRUNG LUẬN
QUÁN VỀ SÁU CHỦNG

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

Việt dịch: THÍCH THIỆN HẠNH

QUÁN VỀ SÁU CHỦNG
(8 bài kệ)

HỎI: Sáu chủng (cũng gọi là 6 giới, tức 6 
đại là đất-nước-gió-lửa-không-thức. Là những 
nguyên tố căn bản, tạo nên vạn hữu. 6 đại này, 
mỗi thứ đều có giới hạn, nên gọi là giới) mỗi mỗi 
đều có tướng nhất định. Có tướng nhất định, thời 
có 6 loại.

ĐÁP:
1. Không tướng vi hữu thời
Tắc vô hư không pháp
Nhược tiên hữu hư không
Tức vi thị vô tướng
***
(Tướng không khi chưa có
Thời không pháp hư không
Trước có pháp hư không
Pháp ấy không có tướng)

Nếu chưa có tướng hư không, trước đã có pháp 
hư không, mà hư không thời không có tướng. Vì 
sao vậy? Vì chỗ không có sắc, gọi là tướng hư 
không. Sắc là pháp tạo tác vô thường. Nếu sắc 
chưa sanh, chưa sanh thời không có diệt. Bấy giờ 
không có tướng hư không. Vì nhân sắc diệt nên 
mới có chỗ không có sắc. Chỗ không có sắc ấy gọi 
là tướng hư không.

HỎI: Nếu không có tướng hư không, thì có 
lỗi gì?

ĐÁP:
2. Thị vô tướng chi pháp
Nhất thiết xứ vô hữu
Ư vô tướng pháp trung
Tướng tắc vô sở tướng
***
(Pháp không tướng là pháp
Không tìm thấy dấu vết
Đối với pháp không tướng
Không chỗ biểu hiện tướng)

Nếu đối với các pháp thường, vô thường, tìm 
cầu pháp không có tướng, là không thể có được. 
Như luận giả nói: Tướng hư không là có là không 
làm sao biết được. Vì mỗi pháp đều có tướng. Cho 
nên, hễ pháp nào có tướng sanh, trụ, diệt là pháp 
hữu vi. Pháp nào không sanh, trụ, diệt là pháp vô 
vi.

Hư không, nếu không có tướng, thì không có 
hư không.

Còn nếu nói, hư không trước không có tướng, 
nhưng về sau lại có các tướng bên ngoài tác động 
làm cho thành có tướng thì không đúng. Nếu trước 
đã không có tướng, thì không một pháp nào có thể 
trở nên có tướng. Vì sao vậy?

3. Hữu tướng vô tướng trung
Tướng tắc vô sở trụ
Ly hữu tướng vô tướng
Dư xứ diệc bất trú
***
(Hư không, hữu, vô tướng
Tướng thời không chỗ trụ (bám)
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Lìa hữu và vô tướng
Chỗ khác cũng không trụ)

Nếu như có đầu, có sừng, có đuôi thẳng có 
lông, dưới cổ có bướu trĩu xuống, đó là tướng con 
bò. Nếu xa rời các tướng đó, thì gọi không có con 
bò. Nếu không có con bò thì các tướng đó bám 
vào chỗ nào? Vì thế nên nói, nơi các pháp không 
có tướng, thời các tướng không có chỗ ở. Nơi các 
pháp có tướng, các tướng cũng không có chỗ trú, 
vì trước đó đã có tướng rồi. Như tướng lửa không 
có ở trong tướng nước, vì trước đó, nước đã có 
tướng rồi.

Lại nữa, nếu tướng ở trong chỗ không có 
tướng, như vậy là tướng không nhân. Không có 
nhân, là pháp không có, mà có tướng. Tướng có 
thể được gọi là tướng, thường thường phải nhân 
nơi sự đối đãi nhau mà có. Lìa ngoài pháp có 
tướng không tướng, lại không có chỗ thứ ba nào, 
có thể gọi là tướng.

Bởi thế trong bài kệ nói lìa ngoài có tướng 
không tướng ra, biểu tướng cũng không ở các chỗ 
khác.

Lại nữa,
4. Tướng pháp vô hữu cố
Khả tướng pháp diệc vô
Khả tướng pháp vô cố
Tướng pháp diệc phục vô
***
(Tướng các pháp không có
Năng tướng pháp cũng không
Năng tướng pháp không có
Sở tướng pháp cũng không)

Tướng các pháp không có chỗ an trụ, thời 
năng tướng pháp (như=ướt, nóng) không có. 
Tướng năng pháp không có, nên sở tướng pháp 
(như=nước, lửa) cũng không có. Vì sao vậy? Vì 
nhân nơi năng tướng mà có sở tướng; nhân nơi sở 
tướng mà có năng tướng. Hai bên tương quan đối 
đãi.

5. Thị cố kim vô tướng
Diệc vô hữu khả tướng
Ly tướng khả tướng dĩ
Cánh diệc vô hữu vật

***
(Nay không pháp năng tướng
Cũng không sở tướng pháp
Nếu lìa năng, sở tướng
Lại cũng không vật khác)

Đối với pháp nhân duyên, truy tìm gốc ngọn 
về tính quyết định của pháp năng tướng và pháp 
sở tướng đều không thể được. Vì cả hai loại pháp 
năng tướng và sở tướng đều không thể có. Cho 
nên, tất cả các pháp đều không có, tất cả các 
pháp đều nhiếp thu trong hai pháp, năng tướng 
và sở tướng. Hoặc năng tướng làm sở tướng, hoặc 
sở tướng làm năng tướng. Như lửa lấy khói làm 
tướng, khói cũng lại lấy lửa làm tướng.

HỎI: Nếu không có pháp có, thời có nên có 
pháp không?

ĐÁP:
6. Nhược sử vô hữu hữu
Vân hà đương hữu vô
Hữu vô ký dĩ vô
Tri hữu không giả thùy
***
(Giá không có pháp có
Làm sao có pháp không
Có, không, đã không có
Ai người biết có, không?)

Phàm sự vật tự hoại hoặc bị vật khác làm tiêu 
hoại, thời gọi là không. Cái không, không tự hoại 
mà phải nhờ có vật tiêu hoại đi mới có cái không 
ấy. Thế nên nói, nếu không có pháp có, làm sao 
có pháp không. Những điều mắt thấy, tai nghe 
còn không thể được, huống là vật không có, như 
hư không.

HỎI: Nếu không có pháp có, cho nên pháp 
không cũng không có. Vậy thì nên chăng, có 
người biết có, biết không?

ĐÁP: Nếu có người bi ết thì nên từ pháp có mà 
biết, hay từ pháp không có mà biết. Nhưng có và 
không đã bị phá, nên người biết cũng đồng loạt 
bị phá.
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7. Thị cố tri hư không
Phi hữu diệc phi vô
Phi tướng phi khả tướng
Dư ngũ đồng hư không
***
(Vậy nên biết hư không
Chẳng phải có, chẳng không
Chẳng phải năng, sở tướng
Năm giới kia, đồng nghĩa hư không)

Như sự tìm cầu các chủng loại tướng của hư 
không đều không thể có được. Thì năm chủng còn 
lại kia, là đất, là nước, là gió, là lửa và thức cũng 
lại như vậy.

HỎI: Hư không, không ở tại đầu, không ở tại 
cuối. Vì sao phải phá trước?

ĐÁP: Vì các chủng: Đất, nước, gió, lửa là do 
các duyên hòa hợp mà sanh thành, nên dễ phá. 
Còn thức chủng, là cái nhân của mọi khổ, vui, biết 
lẽ vô thường biến dị nên cũng dễ phá. Còn tướng 
của hư không thì không như vậy. Nhưng vì hàng 
phàm phu hy vọng là nó có thật. Cho nên phải 
phá trước.

Lại nữa, hư không có khả năng gìn giữ bốn 
đại. Do bốn đại làm nhân duyên mà có bốn chủng. 
Như vậy, hư không là căn bản, cho nên phá trước, 
các chủng khác tự phá.

HỎI: Trên thế gian mọi người đều thấy, các 
pháp là có, là không. Tại sao chỉ riêng ông trái 
chống thế gian mà nói, không có cái gì để mà 
thấy cả?

ĐÁP:
8. Thiển trí kiến chư pháp
Nhược hữu nhược vô tướng
Thị tắc bất năng kiến
Diệt kiến an ổn pháp
***
(Trí cạn thấy các pháp
Hoặc có tướng hoặc không
Như vậy chẳng thấy gì
Hết chấp thấy Chánh pháp)

Nếu người chưa đạt đạo, thì không thấy chân 
thật tướng của các pháp. Vì nhân duyên chấp ái, 
chấp kiến mà nẩy sanh hý luận nhảm nhí. Khi 
thấy pháp sanh khởi, cho là có, chấp thủ cái tướng 
nơi nó là thật có. Khi thấy các pháp hoại diệt, gọi 
đó là đoạn, chấp thủ cái tướng nơi nó mà bảo là 
thật không.

Người có trí, khi thấy các pháp sanh khởi, thì 
lập tức khởi niệm dứt trừ cái kiến chấp không. Khi 
thấy các pháp hoại diệt, lập tức khởi niệm dứt trừ 
cái kiến chấp có. Bởi thế cho nên, đối với tất cả 
các pháp, tuy đã có chỗ thấy biết, chúng đều như 
huyễn, như mộng.

Cho đến cái kiến chấp vô lậu đạo cũng còn 
phải diệt trừ thay, huống là các pháp khác. Bởi 
vậy, nếu không thấy được pháp tịch tĩnh vắng 
lặng yên ổn, diệt trừ mọi kiến chấp, thì người ấy 
chỉ thấy có, thấy không.

LỜI PHẬT DẠY

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

“Bí quyết của sức khỏe cho cả thân 
và tâm là không tiếc nuối về quá 
khứ, mà cũng không lo lắng về 
tương lai, mà hãy sống một cách 
chính đáng và trân trọng ở giây phút 
hiện tại.”
- Đức Phật
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Homage to the most venerable teachers!

1
I shall explain here to the best of my ability:
The essential points of all the scriptures of the Conqueror;
The path acclaimed by all excellent bodhisattvas;
The gateway for the fortunate ones aspiring for liberation.

2
Those who are not attached to the joys of cyclic existence,
Who strive to make meaningful this life of leisure and opportunity,
And who place their trust in the path that pleases the Conquerors -
O fortunate ones, listen with an open heart.

3
Without pure renunciation there is no means to pacify
The yearning for the joys and fruits of samsaric ocean;
And as craving for existence chain us thoroughly,
At fi rst search for a true renunciation.

THE THREE PRINCIPAL ASPECTS OF THE PATH
Je Tsongkhapa

English Translation by Geshe Thupten Jinpa

Tsong Khapa (1357-1419)
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4
By cultivating in mind that this human life is so hard to fi nd
Yet has no time to spare, preoccupations with this life will cease;
By contemplating repeatedly the truth of karma and samsaric suff ering,
Preoccupations with next life will come to cease.

5
As you habituate in this way and when not even an instant
Of admiration arises for the prosperities of cyclic existence,
And when the thought aspiring for liberation arises day and night,
At this point true renunciation has arisen.

6
Such renunciation too if it is not sustained
By pure awakening mind it will not become a cause
Of the perfect bliss of unexcelled enlightenment;
Therefore O intelligent ones, generate the excellent awakening mind.

7
They’re being swept away constantly by four powerful rivers;
They’re bound tightly with fetters of karma most diffi  cult to escape;
They’re trapped inside the iron mesh of self-grasping;
They’re enveloped from everywhere by thick mists of ignorance;

8
They take birth within cyclic existence that has no end,
Where they’re endlessly tormented by the three suff erings.
By refl ecting on all your mothers who suff er such conditions,
Please generate the supreme awakening mind.

9
If you do not have the wisdom realizing the ultimate nature,
Even if you gain familiarity with renunciation and awakening mind,
You will not be able to cut the root of samsaric existence;
So strive in the means of realizing dependent origination.

10
When with respect to all phenomena of samsara and nirvana,
You see that cause and eff ects never deceive their laws,
And when you have dismantled the focus of objectifi cation,
At that point you have entered the path that pleases the Buddhas.
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11
So long as the two understandings - of appearance,
Which is undeceiving dependent origination,
And emptiness devoid of all theses - remain separate,
So long you have not realized the intent of the Sage.
12
However at some point when, without alternation but at once,
The instant you see that dependent origination is undeceiving,
If the entire object of grasping at certitude is dismantled,
At that point your analysis of the view has culminated.
13
Furthermore when appearance dispels the extreme of existence,
And when emptiness dispels the extreme of non-existence,
And if you understand how emptiness arises as cause and eff ect,
You will never be captivated by views grasping at extremes.
14
Thus when you have understood as they are
The essentials of the three principal aspects of the path,
O son, seek solitude and by enhancing the power of perseverance,
Swiftly accomplish your ultimate aspiration.

This advice was given by the monk Lobsang Drakpai Pal to Ngawang Drakpa, a leading person of 
Tsakho region.

BA CỐT TỦY CỦA ĐẠO LỘ
Tôn giả Tsong Khapa

Thích Nữ Nhật Hạnh - Tezin YangChen Việt dịch từ bản Tạng Ngữ

Kính lễ Chư vị Chí tôn Thượng sư
1.
Tôi sẽ đem hết khả năng
Giảng giải ý nghĩa tinh túy
Của tất cả Kinh điển Chư Phật
Là đạo lộ mà Chư Thánh Bồ Tát khen ngợi,
Cổng vào cho những người may mắn
2.
Khao khát giải thoát.
Những ai không màng hạnh phúc thế gian
Dùng đời người hiếm quý vào việc có ý nghĩa
Sẽ theo con đường khiến Chư Phật hài lòng.
Hỡi người diễm phúc hãy tín tâm lắng nghe,

I. Tâm yểm ly

3.
Nếu không có tâm yểm ly thực sự
Thì sẽ không có cách nào
Lắng dịu lòng truy cầu
Quả báo thiện lành
Trong biển luân hồi.
Do ái luyến ở cõi hữu
Nên tất cả chúng sinh có thân
Hoàn toàn bị trói buộc.
Trước tiên hãy tìm sự từ bỏ.
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4.
Thân người thì khó được,
Mạng sống không lâu dài,
Tâm thường nghĩ như vậy,
Để lơ chuyện đời này.
Nghiệp quả không hư dối
Quán nỗi khổ luân hồi
Hết mưu toan chuyện đời sau.
5.
Do quán chiếu thâm sâu,
Đến mức bạn không còn,
Dù chỉ một sát na,
Ao ước những huy hoàng trong sinh tử.
Đến mức tư tưởng bạn
Cả ngày và lẫn đêm
Đều khao khát giải thoát
Thế là sự từ bỏ trong bạn phát sinh.

II. Tâm Bồ đề
6.
Nếu không phát tâm Bồ đề thuần khiết.
Thì ngay cả tâm yểm ly không thể làm nguyên 

nhân
Đưa đến phúc lạc Viên mãn Vô thượng Bồ đề.
Vì thế người Trí sẽ phát tâm Bồ đề.
7.
Bị cuống phăng bởi bốn dòng thác mạnh
Bị trói chặt vì xiềng xích của nghiệp khó đoạn
Bị dìm tận đáy lưới sắt chấp ngã
Bị trùm kín trong bóng tối nghịt của vô minh.
8.
Hữu tình không ngừng sinh rồi lại tái sinh
Luân hồi mù tăm vô định
Để liên tục bị hành hạ bởi ba khổ
Đây là trạng huống của mẫu thân ta
Hãy quán sát tình huống này
Tâm thù thắng tự động sanh khởi.

III. Không tánh
9.
Dù đã quen với tâm yểm ly và tâm Bồ đề
Song nếu không có trí tuệ hiểu rõ cách tồn tại 

của các pháp
Thì bạn không thể nhổ gốc rễ cõi hữu.
Vậy hãy nổ lực trong các phương tiện,
Để thực chứng Pháp duyên sinh
10.
Với tất cả Pháp thuộc sinh tử hay Niết bàn
Thấy luật nhân quả chưa từng sai lạc
Và ngưng dứt tất cả mọi duyên cảnh.
Kẻ ấy đang đi trên đạo lộ làm chư Phật vui lòng.
11.
Khi nào còn thấy tách biệt giữa cả hai
Duyên khởi trình diện không luống dối
Với không tánh lìa tất cả
Khi ấy chưa hiểu được thâm ý của Như Lai.
12.
Cùng đồng thời tồn tại,
Cả hai không luân canh
Thấy lý duyên sinh chân thật
Tâm xác tín phá hủy
Mọi chấp thủ các pháp,
Khi ấy đã hoàn tất
Tri kiến lý quán sát.
13.
Mặt khác, hiển hiện (duyên sinh) trừ hữu biên 

(chấp thường)
Không tánh trừ bỏ vô biên (chấp đoạn)
Nếu bạn hiểu không tánh
Hiện khởi nhân và quả.
Thì không bị biên kiến điều khiển.
14.
Khi chính con thực sự
Hiểu đúng điểm trọng yếu
Ba cốt lõi của đạo lộ
Hãy độc cư phát triển tinh tấn lực
Con sẽ sớm đạt được
Điều con hằng nguyện ước.

Trên đây là lời khuyên của Bậc tu sĩ Đa văn 
Lobsang Drakpa, tức Ngài Tsong Khapa, cho 
Ngawang Drapa, một quan chức ở Tsakho.
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Lưu lạc quê người đã mấy xuân?
Làm chi trang trải nợ phong trần?
Làm chi cho thế gian không bận?
Cho chút tâm-tư khỏi nợ nần?

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

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

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

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

Thích Tâm Châu

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

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

Kìa bóng gia-đường lớp lớp hoa!
Nước non rực rỡ ánh sao sa!
Hương thơm quyện gió, chuông chùa cũ,
Giải thoát, an vui, cảnh thái hòa!
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Mọi sự mọi vật trên thế 
gian này từ hữu hình 
tới vô hình tất cả đều là 

huyễn mộng, như bóng bọt, như 
điện chớp, mây bay, không lâu 
dài, chỉ tạm bợ, trong đó kể cả 
thân mạng chúng ta.

Tất cả đều sẽ mất hết, nhưng 
có một cái không mất và luôn 
luôn theo sát chúng ta như bóng 
với hình, từ kiếp này sang kiếp 
khác, cái đó là NGHIỆP.

“Vạn ban tương bất khứ
Duy hữu nghiệp tùy thân.”

Hay,
“Giả sử bách thiên kiếp
Sở tác nghiệp bất vong
Nhân duyên hội ngộ thời
Quả báo hoàn tự thọ.”
(Đại Trí Độ Luận)

Nghiệp là gì? – Là những 
động tác của thân (thân nghiệp), 
miệng (khẩu nghiệp) và ý (ý 
nghiệp).

Nghiệp có nhiều loại: Thiện 
nghiệp, ác nghiệp, mãn nghiệp, 
bất khả tư nghì nghiệp, tích lũy 
nghiệp, cực trọng nghiệp, túc 
nghiệp, hiện nghiệp, tập quán 
nghiệp, cận tử nghiệp, biệt 
nghiệp, cộ ng nghiệp…

Một cách đại cương, chúng 
ta có thể chia nghiệp ra thành 
2 loại: Hữu Lậu Nghiệp và Vô 
Lậu Nghiệp.

Vì gây nghiệp hữu lậu nên 

mãi chìm đắm trong bể khổ sông 
mê để chịu đựng cảnh sanh, già, 
bệnh, chết… và muôn ngàn nỗi 
trái ngang!

Do đó muốn hết khổ được 
vui, trước hết phải chuyển 
nghiệp. Không những ác nghiệp 
thành thiện nghiệp mà còn phải 
chuyển uế nghiệp ra tịnh nghiệp, 
hữu lậu thành vô lậu nữa. Nhưng 
muốn chuyển nghiệp thì phải 
trở về sống với Chân Tâm; Con 
đưởng duy nhất để trở lại Chân 
Tâm là TU HỌC. Tu học là gì? 
– là đem hết thành tâm thiện chí 
vào vấn đề: nghiên cứu, thực 
hành và truyền bá lời Phật dạy.

Đó cũng là sứ mệnh thiêng 
liêng cao cả của Phật giáo đồ, 
nhất là hành Tăng đồ lại càng 
phải tinh tấn và duy nhất hơn 
mới hợp lý.

Con người lúc sanh ra không 
mang theo mình một xu nhỏ và 
khi giã từ trần thế nào ai có đem 
đi được một tí xíu vật chất gì1? 
Thế tại sao chúng ta cứ say sưa, 
miệt mài, đuổi bắt những bóng 
dáng hình thức, vật chất vốn dĩ 
hư huyễn, mong manh để rồi 
lãng quên đi sứ mệnh nói trên?! 
Há chúng ta cũng mê mờ như 
ông già Bà La Môn trong mẫu 
chuyện thứ 44 của tập 50 Mẫu 

1 “Sanh thời bất tê nhất văn nhi 
lai, tử hậu bất trì nhất văn nhi khứ” 
- Kinh Thủy Sám.

Chuyện Đạo chọn lọc? Và, nếu 
thế thì xin đọc và suy gẫm bài 
Kệ sau đây – Đức Phật nói với 
người Bà La Môn:

“Có của có con
Miệt mài vất vã
Ngã còn phi ngã
Huống gì có con
Nóng ở nhà mát
Lạnh có nhà ấm
Chỉ lo chuẩn bị
Không biết vô thường
Mê mờ nhầm lẫn
Tự cho là trí
Lấy ngu làm trí
Đó là quá ngu!”

Vì lẽ ấy nên sợi dây oan 
nghiệt càng nối càng dài, vòng 
luân hồi càng quay càng vô tận. 
Thế rồi cứ mãi hụp lặn, nổi trôi 
và cứ mỗi lần đổi xác thay hình 
là một phen xa vời với QUÊ 
HƯƠNG chân thật (Chân Tâm). 
Đúng như 2 câu thơ:

“Vĩnh vi lãng đãng phong 
trần khách

Nhật viễn gia hương vạn lý 
trình.”

Nghĩa là:
“Mãi mê làm khách phong 

trần
Quê hương muôn dặm, ngày 

dần cách xa.”
(Chánh Lạc dịch)

Ôi! Thế nhân ơi, biết đến 

MỘT THOÁNG SUY TƯ
Thích Chánh Lạc
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bao giờ mới tỉnh mộng? Tỉnh để 
nhận chân rằng thân này chỉ là 
sự kết hợp của 2 phần tâm lý và 
vật lý (tinh thần và vật chất), sự 
kết hợp ấy rất ngắn ngủi, tạm bợ 
và nó (thân thể) sẽ ngủ một giấc 
dài dưới 3 thước đất, vô ý thức, 
bị vứt bỏ như miếng gỗ vô dụng 
(Kinh Pháp Cú, Phẩm Tâm, câu 
41). Suy ra những ai chỉ biết 
đua đòi, chỉ sống vì vật chất tức 
họ chưa sống trọn vẹn với danh 
nghĩa làm người, bởi lẽ, mọi loài 
động vật khác cũng đều như thế 
cả. Nói khác đi, đây là những 
người quên mất tâm tính, đánh 
mất tâm linh, mà tâm linh là ông 
chủ tạo tác ra thế gian và xuất thế 
gian, thiên đường và địa ngục. 
Thế rồi họ mãi quờ quạng trôi 
lăn, không những trong đêm dài 
sanh tử mà còn bị lặn hụp trong 
ba đường ác là: địa ngụ, ngạ quỷ 
và bàng sanh. Tại sao thế? Vì họ 
không muốn thấu hiểu mặt thật 
của cuộc đời, nguyên lý của sự 
vật, nghĩa là thiếu duyên lành 
với Phật Pháp. Đôi khi họ cũng 
biết năm điều ba chuyện, song, 
một là biết sai, hai là, biết chỉ 
để nói suông chứ không bao giờ 
thực hành. Họ đúng là loài hoa 
chỉ biết phô trương màu sắc mà 
không một chút mùi thơm; mùi 
thơm của sự tu học và áp dụng.

Bởi vậy, Phẩm Ngu trong 
Kinh Pháp Cú, câu 60 Đức Phật 
dạy:

“Đêm rất dài với người mất 
ngủ, đường rất xa đối với kẻ lữ 
hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng 
luân hồi sẽ nối tiếp mãi đối với 
người không minh đạt Chánh 
Pháp.” Hai chữ minh đạt ở đây 

phải hiểu là: Hiểu rõ và thực 
hành.

Một khi còn bị buộc ràng 
vào vòng sinh tử thì thân này 
quá đổi mong manh, sống rày 
chết mai, có gì là chắc thật đâu, 
chúng ta có làm chủ được thân 
ta, nhất là sự chết đâu? Thế 
nhưng ở đời này mấy ai chịu 
hiểu như thế. Hoặc giả cũng có 
người biết vậy, nhưng họ giả vờ 
không hay để được an tâm lo 
nghĩ về của cải, vợ con. Thật 
đúng là thả mồi bắt bóng!

Vì thế, Pháp Cú 62 trong 
Phẩm Ngu, Đức Phật dạy:

“Đây là con ta, là tài sản 
của ta, kẻ phàm phu thường lo 
nghĩ như thế, nhưng họ có biết 
đâu rằng chính ta còn không 
thật huống là của, con.”

Cuộc đời tối tăm, vô vị của 
những kẻ mê mờ cứ thế tiếp 
diễn từ đời này qua kiếp nọ, từ 
lọt lòng mẹ đến vào lòng đất, 
tất cả đời họ đều xoay quanh 
các vấn đề: ăn ngon, mặc đẹp, 
danh vọng hão huyền và địa vị 
phù hư. Nói khác đi là sống kiểu 
“con gà ăn vẩn cối xay.” Để 
khỏi nói là vô nghĩa, không lý 
tưởng. Thế nhưng họ luôn luôn 
khoe khoang và tự hào rằng: 
“Có tiền mua tiên cũng được.” 
Vâng, tiên có thể mua được, vì 
tiên là đối tượng vật chất, nhưng 
TỬ THẦN (thần chết) thì tuyệt 
đối không thể mua, vì xưa nay 
có ai không chết đâu, ngoại trừ 
những bậc đã giác ngộ, giải 
thoát. Đúng như lời Phật dạy:

“Chẳng phải bay lên không 
trung, chẳng phải lặn xuống 
dưới biển, chẳng phải chui vào 

hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp 
thế gian này, chẳng nơi nào có 
thể trốn được Tử Thần.” (Phẩm 
Ác, câu 128).

Vậy, muốn thoát khỏi bàn 
tay của Tử Thần thì phải làm 
sao?

Phải tu hành theo lời Phật 
dạy để vượt Tam Giới (Dục 
Giới, Sắc Giới, và Vô Sắc Giới). 
Điều kiện ắt có và đủ của một 
hành giả tuần tự tu hành là phải 
trước hết đoạn trừ sạch KIẾN 
HOẶC và TƯ HOẶC để ra khỏi 
Tam Giới, Kiến Hoặc dễ trừ, Tư 
Hoặc khó đoạn. Ba lọai phiền 
não (Tam Độc) đứng đầu trong 
Tư Hoặc là Tham, Sân, Si.

Con người vì tham lam, sân 
hận và si mê nên thay vì xem 
thế giới như một đại gia đình, 
loài người và mọi loài động vật 
khác đều là cha mẹ, anh em, bà 
con, chồng vợ… trong đời này 
và từ vô số kiếp trước thì con 
người lại xem nhau như thù 
địch để gieo khổ cho nhau. Đó 
là nguyên nhân sinh ra thiên tai, 
loạn lạc triền miên trên trái đất.

Đã là một đại gia đình 
thì làm gì còn có vấn đề phân 
chia màu da, chủng tộc. Do đó, 
chúng ta không nên căn cứ vào 
lãnh thổ rộng hẹp, dân số đông 
ít, giàu nghèo, trình độ văn hóa 
cao thấp… để phân cấp bậc. 
Không luận trẻ già, trai gái, luôn 
cả những người tàn tật, bệnh 
hoạn cũng đều bình đẳng như 
nhau. Chúng ta nên có đồng tình 
tâm: sung sướng vì thấy người 
khác thành công, hạnh phúc, rơi 
lệ khi thấy người khác gặp điều 
không may.
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Về thực vật, nếu chúng ta 
cắt xén cành lá của một cây thì 
những cành lá còn lại sẽ xanh 
tươi, lớn mạnh mau hơn. Với 
động vật, chẳng hạn như con 
người, chỉ đứt tay chảy máu một 
tí thôi là toàn thân cảm thấy đớn 
đau. Đó là một trong nhiều lý 
do Đức Phật khuyên chúng ta 
không nên giết hại sinh linh và 
nên ăn chay. Bởi vậy, nhân loại 
không thể xây dựng hạnh phúc 
của mình trên sự khổ đau của 
người khác mà phải lấy hạnh 
phúc của người làm hạnh phúc 
của mình, đau khổ của người 
làm đau khổ của mình. Đó là 
“Đại bi đồng thể.”

Được vậy thì lo gì thế gian 
này không trở thành Cực Lạc.

Địa cầu là một vùng đất 
lớn, các quốc gia ở trên đó là 
những tổ chức nhận lãnh lấy 
một đám đất nhỏ để tự quản lý 
theo ý mình. Quản lý hay dở thế 

nào không những trực tiếp ảnh 
hưởng đến số người trong cùng 
một quốc gia mà còn liên hệ tới 
những quốc gia lân cận, thậm 
chí tới toàn thế giới nữa, vì thế 
giới là một hợp thể trùng trùng 
duyên khởi. Càng văn minh bao 
nhiêu còn người càng tạo ra 
nhiều CÔNG HẠI bấy nhiêu. 
Ví dụ: nước ô nhiễm, không khí 
ô nhiễm v.v…

Nhưng khổ nỗi, người đời 
thương cho rằng những thứ phải 
dùng nhiều tiền mới mua được 
là vật quý báu và ngược lại. 
Do đó, họ xem thường: nước, 
không khí, ánh sáng, tông giáo, 
đạo đức… Thật đáng thương hại 
cho sự thiếu sáng suốt của loài 
người biết chừng nào!...

Tóm lại, nhờ thấu triệt 
nguyên lý biến dịch, vô thường 
của sự sự, vật vật, từ đó chúng 
ta rút ra một hệ luận xác đáng: 
mọi hiện hữu trong thế gian chỉ 

là phương tiện nhất thời, chúng 
ta là những lữ khách tạm dừng 
chân. Khi đã biết rằng thân 
người như bọt nước trôi sông, 
như lầu sò, chợ biển, thoắt có 
thoắt không, có dài lâu gì đâu 
mà bon chen, tích trữ, bực bội, 
tham lam, giành giựt?

Nhờ vậy, chúng ta mới biết 
mở rộng lòng thương, tôn trọng 
sự sống, nghĩa là biết sống cho 
mình và cho cả tha nhân, tuyệt 
đối không bao giờ xây dựng 
hạnh phúc của mình, gia đình, 
xóm làng, họ hàng mình trên sự 
đau thương của người khác.

Một người nào đó, khi đã 
nhận chân được giá trị tương đối 
của vật chất tất nhiên người ấy 
sẽ biết sống đời TRI TÚC (biết 
đủ) – một diệu pháp đem lại cho 
chúng ta sự an vui, thoải mái, 
thanh cao trong cuộc đời dẫy 
đầy dâu biển – biết gò cương 
dục vọng, biết tin vào nhân 
quả, tội phước, biết nghĩ đến 
ngày mai chứ không bao giờ 
nỡ đem thân mạng, gia phong, 
đạo giáo, truyền thống và luôn 
cả quốc gia dân tộc để đổi lấy 
một chút hư danh, một nhúm vật 
chất bọt bèo, phù vân phi nghĩa! 
Nói khác đi, người trí là người 
có một đời sống quân bình giữa 
tâm linh và vật chất. Do đó, họ 
luôn luôn có một tâm hồn trong 
sáng, tỉnh thức và nhận diện một 
cách dễ dàng chánh tà, thiện 
ác, quân tử, tiểu nhân để rồi từ 
đó họ ra tay “Trừ bạo an dân” 
cương quyết dấn thân “Tồi Tà 
Phụ Chính”.

Phải chăng đây mới thực là 
những con người không bao giờ 
chết?

LỜI PHẬT DẠY

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

“Giống như lửa của một ngọn đuốc sáng có thể 
thắp mồi cho nhiều ngọn đuốc khác để người ta 
mang theo, với ngọn lửa đó họ sẽ nấu thức ăn và 
xóa tan đi bóng tối, trong khi đó ngọn đuốc lúc ban 
đầu vẫn cháy sáng như cũ. Nó cũng giống như vậy 
với niềm vui Đạo Pháp.”
- Đức Phật [Tứ Thập Nhị Chương Kinh]
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Lật ra bất cứ một quyển sách 
nào xuất bản trong thời 
hiện đại nói về nguồn gốc 

của tôn giáo, chúng ta thấy rằng 
có một điểm mà tất cả các tác 
giả đều đồng ý: Họ cho rằng tôn 
giáo bắt nguồn từ sợ hãi. Những 
người thuộc các bộ lạc sơ khai 
sống trong rừng sợ sấm sét, 
bóng tối, bão tố và những thứ 
xung quanh mà họ không thể 
hiểu và không thể khống chế. 
Để tránh mối nguy hiểm mà 
họ nhận thấy trong những hiện 
tượng này, người sơ khai chỉ có 
cách bày tỏ sự khuất phục hoặc 
tôn kính, tùy theo cảm nghĩ mà 
họ thấy thích ứng. 

Sau này, khi kiến thức và 
sự hiểu biết của loài người phát 
triển, sự sợ hãi đối với những 
sức mạnh của thiên nhiên 
chuyển sang sự sợ hãi đối với 
những hiện tượng khó hiểu hơn. 
Những tôn giáo đặt căn bản trên 
sự tôn kính đối với các thứ đáng 
sợ - như các hiện tượng thiên 
nhiên hoặc quỉ thần - bị coi là 
không hợp lý và nực cười. Rồi 
về sau sự sợ hãi của con người 
trở thành tế nhị hơn, và họ sợ sự 
đau khổ - loại đau khổ mà họ 
không thể làm giảm bằng bất cứ 
phương tiện vật chất nào. Lúc 
đó, con người thấy sợ sự đau 
khổ bẩm sanh trong “sanh, lão, 
bệnh, tử,” trong nỗi thất vọng và 
tuyệt vọng do tham sân si sanh 

ra; và không có thứ quyền lực 
hoặc giầu sang nào có thể giải 
trừ được những nỗi khổ đau này. 
Ngày xưa ở Ấn Độ - nơi có nhiều 
nhà tư tưởng và nhà nghiên cứu 
- những người có trí tuệ bác bỏ 
tất cả những nỗi sợ đối với các 
hiện tượng siêu nhiên hoặc sự 
tôn thờ quỉ thần, và họ bắt đầu 
tìm cách khắc phục sanh lão 
bệnh tử, nghĩa là diệt trừ tham, 
sân, si. Phật giáo đã phát sinh từ 
cuộc tìm kiếm đó. Đây là một 
tôn giáo có trình độ cao hơn, đặt 
căn bản trên trí tuệ, là con đường 
khắc phục sanh lão bệnh tử, và 
là phương pháp diệt trừ phiền 
não. Có thể nói rằng đạo Phật 
bắt nguồn từ sự sợ hãi thuộc loại 
sau cùng nói trên, giống như các 
tôn giáo khác đặt căn bản trên 
trí tuệ. Đức Phật đã tìm ra cách 
khắc phục triệt để những gì mà 
con người sợ hãi: Ngài đã tìm 
ra một phương pháp thực tiễn 
để diệt trừ đau khổ, ngày nay 
phương pháp đó được gọi là 
Phật pháp hay Phật giáo. 

“Phật giáo” có nghĩa là “giáo 
lý của Người Khai Ngộ.” Một vị 
Phật là một cá nhân đã khai ngộ, 
một bậc hiểu biết chân lý về 
vạn sự vạn vật, một người biết 
rõ “chân như” và do đó có thể 
ứng xử đúng cách đối với vạn 
vật. Phật giáo là một tôn giáo 
đặt căn bản trên trí tuệ, khoa 
học, kiến thức, và mục tiêu của 

nó là diệt trừ đau khổ và nguồn 
gốc của đau khổ. Sùng bái thần 
linh bằng những nghi thức, 
dâng lễ vật, hoặc cầu nguyện, 
không phải là Phật giáo. Đức 
Phật coi những hành động đó là 
ngu muội, hoang đường và sai 
lầm. Ngài cũng bác bỏ những 
tin tưởng của một số giáo phái 
đương thời cho rằng các thần 
linh trên cõi trời, ngự trị trên các 
ngôi sao, là tạo hóa của vạn vật. 
Vì vậy Ngài nói: 

“Kiến thức, kỹ thuật và 
năng lực dẫn tới thành công và 
lợi ích, và chúng là những triệu 
chứng đáng mừng, tự chúng đã 
tốt lành, bất kể các thiên thể vận 
chuyển như thế nào. Với những 
phúc lợi đạt được nhờ những 
đức tính nói trên, một người nào 
đó có thể vượt xa những kẻ mê 
muội chỉ biết ngồi giải đoán 
chiêm tinh.” 

Ngài còn nói: “Nếu nước 
sông (như Hằng Hà) có thể rửa 
sạch tội lỗi và đau khổ thì các 
loài rùa, cá, tôm, các thủy tộc 
sống trong những dòng sông 
linh thiêng đó bây giờ cũng đã 
diệt trừ được tội lỗi và đau khổ 
của chúng rồi.” 

Ngài cũng dạy: “Nếu con 
người có thể diệt trừ đau khổ 
bằng cách sùng bái, dâng lễ 
vật, và cầu nguyện, thì trên đời 
không còn ai đau khổ nữa; bởi 
vì bất cứ người nào cũng có 

NHÌN VÀO PHẬT GIÁO
Buddhadasa Bhikkhu

Thích Viên Lý dịch
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thể sùng bái và cầu nguyện. 
Nhưng khi con người vẫn còn 
đau khổ, ngay cả trong lúc đang 
qui phục, sùng bái, và cử hành 
nghi lễ, cho nên hiển nhiên rằng 
những thứ đó không phải là con 
đường giải thoát.” 

Để đạt tới giải thoát, đầu 
tiên chúng ta phải khảo sát sự 
vật một cách cẩn thận để có thể 
hiểu biết bản chất đích thực của 
chúng. Kế tiếp, chúng ta phải 
thích ứng xử thích hợp với bản 
chất đích thực đó. Điều này là 
giáo lý của đạo Phật và chúng 
ta cần phải ghi nhớ trong lòng. 
Phật giáo không cần biết tới 
hành động quì lạy và qui phục 
những thứ đáng sợ. Phật giáo 
không bao gồm những nghi lễ 
như vẩy nước thánh hoặc bất 
cứ thực thể ngoại tại nào, thí dụ 
như thần linh. Ngược lại, Phật 
giáo tùy thuộc vào lý trí và trí 
tuệ. Phật giáo không đòi hỏi 
sự suy đoán hoặc giả thuyết: 
Nó đòi hỏi rằng chúng ta cần 
hành động tùy theo những gì 
mà trí tuệ của mình phát kiến, 
chứ không phải là nghe theo lời 
người khác nói về bất cứ chuyện 
gì. Nếu có người chạy đến nói 
với chúng ta về một chuyện nào 
đó, chúng ta đừng tin ngay vào 
lời người đó. Chúng ta cần phải 
lắng nghe xem người đó nói gì 
và phải khảo sát lời nói đó. Nếu 
thấy rằng lời nói đó có lý, thì 
tạm thời tin vào nó, rồi cố gắng 
tự chứng nghiệm xem có đúng 
hay không. Đây là một đặc điểm 
chính yếu của đạo Phật, khác 
hẳn với các tôn giáo khác trên 
thế giới. 

Một tôn giáo có rất nhiều 
phương diện. Khi nhìn từ một 
góc cạnh thì người ta thấy nó 
có một bề mặt nào đó; khi nhìn 
từ một góc cạnh khác thì nó 
lại có một bề mặt khác. Nhiều 
người nhìn vào tôn giáo từ một 
góc cạnh sai, và Phật giáo cũng 
không tránh khỏi điều này. Các 
cá nhân khác nhau nhìn vào 
Phật giáo bằng những thái độ 
tinh thần khác nhau, thì đương 
nhiên họ phải có những quan 
điểm khác nhau. Vì mỗi cá 
nhân chúng ta thường tự tin vào 
những ý kiến của mình, cho nên 
chân lý của mỗi người phù hợp 
với sự hiểu biết và quan điểm 
của người đó. Do đó, “Chân Lý” 
chẳng phải là thứ giống nhau 
đối với những con người khác 
nhau. Họ đào bới những câu 
hỏi tới những chiều sâu khác 
nhau, bằng những phương pháp 
khác nhau, và bằng những trình 
độ thông minh khác nhau. Khi 
người ta gặp bất cứ điều gì vượt 
khỏi trình độ thông minh, kiến 
thức và sự hiểu biết của họ thì 
người ta không nhận thấy điều 
đó là sự thật. Dù rằng ngoài 
mặt một người có thể phụ họa 
theo những ý kiến của người 
khác và coi như đó là chân lý, 
nhưng trong lòng người đó biết 
rằng nó không giống thứ chân lý 
như chính họ thấy. Quan niệm 
về chân lý của mỗi người có 
thể thay đổi và phát triển tùy 
theo sự tăng trưởng từng ngày 
của trí thông minh, kiến thức 
và sự hiểu biết của họ, cho tới 
khi người đó đạt tới chân lý tối 
cao. Và mỗi cá nhân chúng ta 

có những cách khác nhau để 
kiểm chứng trước khi tin tưởng. 
Vì vậy, nếu Phật giáo được nhìn 
bằng những trình độ thông minh 
khác nhau thì người ta phải thấy 
những bức tranh khác nhau về 
nó – lý do đơn giản là vì Phật 
giáo có thể được nhìn từ bất cứ 
góc cạnh nào. 

Như đã nói, Phật giáo là 
phương pháp thực tiễn để tự giải 
thoát khỏi đau khổ bằng cách 
nhận thức - giống như chính đức 
Phật đã làm - bản chất đích thực 
của vạn vật. Bất cứ kinh điển 
tôn giáo nào cũng có thể bao 
gồm những phần do người đời 
sau thêm vào, và bộ Tam Tạng 
Kinh của Phật giáo cũng không 
tránh khỏi chuyện đó. Người đời 
sau căn cứ vào những tư tưởng 
đương thời để viết thêm những 
phần khác, hoặc giả là vì muốn 
tăng cường lòng tin của người 
đời, hoặc giả là vì sự cuồng 
nhiệt tôn giáo. Đáng tiếc rằng 
những nghi thức mà người đời 
sau thêm vào đã dần dà được 
người ta coi là thuộc Phật giáo. 
Thật ra, những hình thức bắt 
chước theo hình thức trai tăng, 
dâng cúng bánh ngọt và trái cây, 
gọi là để cung dưỡng “linh hồn” 
Đức Phật, không phù hợp với 
nguyên tắc Phật giáo. 

Khi những nghi thức loại 
này tràn lan, chúng bôi đen bộ 
mặt thật và tinh thần Phật giáo. 
Hãy lấy thí dụ về việc truyền 
thọ tỳ-kheo giới ngày nay (ở 
Thái Lan), trong đó có nghi 
thức cung dưỡng các tỳ-kheo 
mới đi tu. Các tân khác nhận lời 
mời, mang theo thực phẩm và lễ 
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vật tới dự và chất thành đống. 
Những người đi tu đoản kỳ, sau 
khi thọ giới được ít lâu thì trở 
về nhà. Lúc đó họ có thể mất 
cảm tình với các chùa chiền vì 
đã chứng kiến những hành vi 
sai trái. Xin hãy nhớ rằng vào 
thời đại của Đức Phật không có 
những chuyện như vậy, chúng 
do người đời sau bày đặt ra. Vào 
thời của Đức Phật, khi thọ tỳ-
kheo giới tức là người đó xuất 
gia tu hành, sau khi được cha 
mẹ đồng ý. Họ là người có khả 
năng xa lìa đời sống phàm tục, 
gia nhập tăng đoàn và đi theo 
Đức Phật để tu hành. Khi thấy 
thích ứng, họ xuất gia thọ giới, 
có thể suốt cả đời không có dịp 
gặp lại cha mẹ và thân nhân. 
Tuy nhiên, khi một số tỳ-kheo 
gặp trường hợp thích đáng, họ 
có thể về thăm cha mẹ, nhưng 
những trường hợp này ít khi 
xảy ra. Ngày nay (ở Thái Lan) 
có giới điều cho phép các tỳ-
kheo về nhà khi có lý do, nhưng 
trong thời của Đức Phật, không 
giống như vậy. Thời xưa, khi 
một người thọ giới tỳ-kheo, cha 
mẹ họ không tới dự buổi lễ, và 
không coi đó là một chuyện đại 
sự để chúc mừng; và sau khi 
xuất gia, nếu cảm thấy không 
thích hợp, người đi tu cũng có 
thể hoàn tục, giống như thời 
nay. 

Nếu chúng ta coi hành động 
tặng lễ vật cho người đi tu – và 
mọi thứ nghi thức chúc mừng 
khác – là Phật giáo, thì thật là 
vô minh! Chẳng những không 
biết rằng mình sai lầm, người 
ta còn đắc ý về những hành 

động như vậy. Họ hãnh diện khi 
đem tới tặng cả ngàn vàng mà 
không biết rằng mình phung phí 
tiền bạc của mình và của người 
khác. Ngày nay loại “Phật giáo 
mới” này rất thịnh hành, ở hầu 
hết khắp nơi, Phật pháp – giáo 
lý chí cao vô thượng – đã bị các 
nghi thức che khuất, khiến cho 
những mục tiêu tốt đẹp của Phật 
giáo trở thành mơ hồ không rõ 
rệt, thậm chí còn bị giải thích 
sai và sửa đổi. Thí dụ như hành 
động thọ giới đã biến thành vấn 
đề thể diện của giới thanh niên 
(Thái Lan), khi những người 
chưa trải qua nghi thức thọ giới 
(đoản kỳ) thường bị chê cười. 
Việc thọ giới cũng biến thành 
một điều kiện có lợi để tìm vợ, 
bởi vì người đã từng đi tu được 
coi là tượng trưng cho sự chín 
muồi. Ngoài ra, việc thọ giới 
còn có động cơ tiềm ẩn khác. 
Tại một số địa phương, thọ giới 
là một cơ hội quyên tiền để làm 
giầu. Vậy mà họ vẫn tự xưng là 
Phật giáo! Nhưng nếu người nào 
chỉ trích những hành vi giả dối 
đó thì bị coi là chống lại Phật 
giáo. 

Một thí dụ khác là nghi thức 
tặng vải may áo cà sa cho các 
tỳ-kheo. Chủ ý của Đức Phật là 
Ngài muốn cả một tập thể tỳ-
kheo được tặng chung một số 
vải may áo cà sa để họ có thể 
cùng nhau khâu áo với thời gian 
nhanh chóng nhất. Nếu chỉ may 
được một chiếc áo, thì nó sẽ 
được tặng cho một tỳ-kheo nào 
đó mà tăng đoàn xét rằng đáng 
được tặng hoặc cần có chiếc áo 
đó, người được tặng không nhất 

thiết phải là vị tỳ kheo ở địa vị 
cao nhất hoặc lớn tuổi nhất. Chủ 
ý của Đức Phật là để tránh cho 
các tỳ-kheo khỏi có ý tưởng tự 
tôn. Vào ngày làm lễ, mọi người 
– không phân biệt cấp bậc - đều 
phải khiêm tốn tụ họp trong 
đám đông. Vào ngày tặng vải, 
mỗi người đều phải tiếp tay cắt 
vải và may áo, và làm bất cứ 
chuyện gì để hoàn thành những 
chiếc áo cà sa trong cùng một 
ngày. Công việc biến vải thành 
những chiếc áo là một hành 
động cộng tác. Đức Phật muốn 
như vậy; một công việc không 
cần tới sự tiếp tay của các Phật 
tử tại gia. Nhưng ngày nay (ở 
Thái Lan) hành động này đã 
biến thành lễ hội, có cả những 
trò giải trí vui chơi và kiếm tiền. 
Nó đã trở thành một dịp cắm 
trại để vui chơi ngoài trời và 
không còn mang những ý nghĩa 
nguyên thủy. 

Tệ trạng loại này giống như 
cái bướu ung thư đã tăng trưởng 
trong Phật giáo và lớn mạnh. 
Cái bướu mang hành trăm hình 
thức khác nhau, không thể kể ra 
hết. Đây là thứ bướu tăng trưởng 
ác tính nguy hiểm, đã đến mức 
nghiêm trọng, che phủ, làm lu 
mờ và làm méo mó những gì 
tốt đẹp, những gì là chân nghĩa 
của Phật giáo. Một trong những 
hậu quả của điều này là nhiều 
tông phái lớn nhỏ khác nhau đã 
mọc ra như nấm sau cơn mưa, 
phát sinh từ Phật giáo nguyên 
thủy. Thậm chí có những tông 
phái theo đuổi những ham muốn 
của ngũ quan. Điều cần thiết là 
chúng ta phải luôn luôn mở to 
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mắt để phân biệt và nhận ra đâu 
là Phật giáo chân chính. Chúng 
ta không được hồ đồ chấp nhận 
cái vỏ ngoài hoặc coi trọng các 
loại nghi thức đến nỗi bỏ quên 
mục tiêu đích thực của Phật 
giáo. Việc tu trì Phật giáo một 
cách chân chính là cần phải 
thanh lọc thân nghiệp và khẩu 
nghiệp trước tiên, rồi tới thanh 
lọc ý nghiệp, điều này dẫn tới 
trí huệ và chánh tri chánh kiến. 
Đừng nên nghĩ rằng điều này 
điều nọ là Phật giáo vì mọi 
người đã nghĩ như vậy. Cái bướu 
đã tiếp tục lan tràn bốn phương 
tám hướng, kể từ khi Đức Phật 
nhập diệt, cho tới ngày nay nó 
đã trở thành rất lớn. Chúng ta 
đừng lầm tưởng rằng cái bướu 
trên lưng Phật giáo là chính Phật 
giáo. Những người thuộc các 
tôn giáo khác cũng sai lầm khi 
họ chỉ trỏ vào những cái bướu 
đáng hổ thẹn đó và coi chúng 
chính là Phật giáo. Làm như vậy 
là bất công, bởi vì những thứ 
đó không phải là Phật giáo mà 
chỉ là những u bướu bệnh hoạn. 
Những ai trong chúng ta, nếu có 
chí hoằng dương Phật pháp, dù 
là để tự hành hay là để hóa đạo 
cho tha nhân, đều cần phải biết 
cách nắm vững bản chất chân 
chính của Phật giáo, và không 
được nắm lấy một cái bướu vô 
giá trị nào đó. 

Ngay cả Phật giáo chân 
chính cũng có nhiều khía cạnh 
khác nhau, đây là một sự kiện có 
thể dẫn tới sự ngộ nhận ý nghĩa 
đích thực của nó. Chẳng hạn như 
nếu nhìn từ một quan điểm triết 
lý đạo đức thì Phật giáo có thể 

được xem là một tôn giáo của 
đạo đức; bởi vì Phật giáo giảng 
về thiện ác, thị phi, chân thật, 
biết ơn, hài hòa, khoan dung, 
đại lượng, v.v. Trong Tam Tạng 
Kinh có đầy dẫy những chỗ 
giảng về đạo đức. Nhiều người 
mới học hỏi về Phật giáo đến 
với nó từ khía cạnh này, do đó 
họ chú trọng vào phương diện 
này. 

Từ một quan điểm thâm sâu 
hơn thì Phật giáo là tôn giáo về 
chân lý, thứ chân lý ẩn tàng bên 
dưới bề mặt mà cặp mắt thế tục 
khó trông thấy. Nhìn ra chân lý 
này có nghĩa là lãnh hội được 
“không tánh” của vạn vật vô 
thường, vô ngã trong thế gian; 
lãnh hội được bản chất của đau 
khổ, và cách diệt trừ đau khổ tận 
gốc rễ. Chứng ngộ được những 
chân lý này là đạt tới chân lý 
tuyệt đối. Đây tức là coi Phật 
giáo như chân lý. 

Nếu nhìn Phật giáo từ khía 
cạnh tôn giáo thì nó là một hệ 
thống tu hành đặt căn bản trên 
giới, định, huệ, với chủ đích đạt 
tới giải thoát. Nếu thực hành hệ 
thống tu tập này tới khi đắc đạo, 
chúng ta sẽ giải trừ được đau 
khổ. Đây tức là coi Phật giáo 
như tôn giáo. 

Kế đó là nhìn Phật giáo trên 
phương diện tâm lý, như được 
trình bày trong phần “luận” của 
Tam Tạng Kinh, trong đó mô 
tả chi tiết về bản chất của tâm 
trí. Cho tới ngày nay, những vấn 
đề tâm lý học mà Phật giáo giải 
thích vẫn còn làm say mê và gây 
ngạc nhiên cho những người 
nghiên cứu về trí tuệ. Nó chứa 

đựng đầy đủ chi tiết và thâm sâu 
hơn là những kiến thức về tâm 
lý ngày nay. 

Một phương diện khác của 
Phật giáo là triết lý. Kiến thức 
triết học có thể nhìn thấy rõ 
ràng qua những chứng cớ luận 
lý, nhưng không thể chứng minh 
bằng cách thực nghiệm. Kiến 
thức triết học tương phản với 
kiến thức khoa học – là thứ kiến 
thức do kết quả từ quan sát sự 
vật một cách rõ ràng bằng cặp 
mắt hoặc bằng thí nghiệm vật 
lý, hoặc bằng “nội nhãn” của 
trực giác. Đối với một người 
chưa thể đi sâu vào chân lý, 
họ coi loại kiến thức thâm sâu 
- chẳng hạn như về “không 
tánh” - của Phật giáo chỉ là triết 
lý. Nhưng đối với một người 
đã chứng ngộ được vô thượng 
chánh đẳng chánh giác thì đó 
là khoa học. Nhiều phương 
diện của Phật giáo, đặc biệt là 
Tứ Diệu Đế, rất phù hợp với 
khoa học, vì chúng có thể minh 
xác bằng những chứng cớ thực 
nghiệm nội tâm. Bất cứ ai có tri 
thức và muốn nghiên cứu, thì họ 
sẽ thấy sự liên hệ nhân quả rõ 
ràng giống như trong khoa học. 
Phật giáo không phải là những 
đóa hoa mờ ảo trong sương mù, 
cũng chẳng phải là triết học, mà 
là những chủ đề thuộc về nhân 
loại. 

Một số người coi Phật giáo 
như là văn hóa. Bất cứ ai coi 
trọng văn hóa sẽ thấy nhiều khía 
cạnh của Phật giáo có những 
điểm tương đồng với tất cả các 
nền văn hóa, đồng thời cũng có 
những điểm đặc thù vượt cao 
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hơn bất cứ điểm nào trong các 
văn hóa khác. 

Đối với tất cả những phương 
diện khác nhau này, điểm mà 
một Phật tử chân chính cần phải 
coi trọng là xem Phật giáo như là 
tôn giáo. Chúng ta cần phải coi 
Phật giáo như là con đường hữu 
hiệu để đạt tới nhận thức về bản 
chất đích thực của vạn vật; nhận 
thức này giúp chúng ta có thể từ 
bỏ mọi hình thức của tham sân 
si, và trở thành hoàn toàn không 
lệ thuộc vào sự vật ngoại tại. 
Thực hành điều đó tức là nhập 
vào bản chất của Phật giáo. Khi 
nhìn Phật giáo trên phương diện 
này, nó hữu ích hơn là coi Phật 
giáo như lời dạy về đạo đức 
hoặc về chân lý, vì chân lý chỉ là 
kiến thức thâm sâu không thực 
sự hữu ích trong đời sống; và 
nó cũng hữu ích hơn là coi Phật 
giáo như loại triết học chỉ dùng 
để suy đoán và lý luận, nhưng 
không giúp giải thoát phiền não; 
và chắc chắn có ích hơn là xem 
Phật giáo như một nền văn hóa 
đáng chú ý trên phương diện xã 
hội học. 

Nếu không coi trọng phương 
diện tôn giáo thì ít nhất chúng 
ta phải coi Phật giáo như Nghệ 
Thuật, nghĩa là “nghệ thuật 
sống,” là sự khôn ngoan để sống 
như một con người, sống một 
cách gương mẫu và đáng khen, 
khiến cho người khác muốn theo 
gương. Điều chúng ta nên làm 
là hãy bồi dưỡng “Tam Quang” 
(ba điểm sáng), đầu tiên là phát 
huy giới hạnh thanh tịnh, rồi tới 
tu tâm nhập định để tâm trí có 
đầy đủ khả năng, và sau cùng 
là phát huy đại trí huệ để có thể 

nhìn thấy thực tướng của vạn vật 
một cách rõ ràng đến độ chúng 
không còn có thể gây ra đau khổ 
và phiền não. Khi cuộc đời của 
bất cứ người nào có tam quang 
này, người đó có thể được coi 
như đã làm chủ được nghệ thuật 
sống. Người Tây phương hết sức 
quan tâm tới phương diện nghệ 
thuật sống của Phật giáo, và họ 
bàn luận về điểm này nhiều hơn 
bất cứ phương diện nào khác. 
Nếu có thể nắm vững bản chất 
đích thực của Phật giáo để dùng 
làm kim chỉ nam cho đời sống, 
tinh thần chúng ta sẽ hoan hỉ 
sung mãn, xa lìa phiền não và 
ảo tưởng. Nó cũng sẽ giúp giải 
trừ những nỗi e ngại, chẳng hạn 
như e ngại rằng sau khi đã giải 
trừ hoàn toàn những vô minh thì 
đời sống sẽ trở thành khô khan 
và vô vị; hoặc e ngại rằng sau 
khi đã diệt hết tham niệm thì 
chúng ta sẽ không còn muốn 
suy nghĩ hay hành động gì nữa. 
Nhưng thật ra, khi một người tổ 
chức cuộc đời họ phù hợp với 
Nghệ Thuật Sống Phật Giáo 
thì người đó đã khắc phục được 
mọi sự mọi vật chung quanh 
mình. Bất kể những sự vật đó 
là thú vật, con người, vật sở 
hữu, hoặc bất cứ thứ gì khác; và 
bất kể những thứ này đi vào ý 
thức của người đó qua lục căn 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và ý, 
thì chúng sẽ đều bị khắc phục, 
không thể làm mê hoặc, làm ô 
nhiễm, hoặc quấy nhiễu người 
đó được. Khi một người chiến 
thắng được mọi vật xung quanh, 
người đó sẽ hưởng cực lạc chân 
chính. 

Khi một người hiểu biết Phật 
pháp, người đó sẽ được an lạc 

cát tường. Chúng ta cũng có thể 
coi Phật pháp như một hình thức 
dinh dưỡng không thể thiếu. 
Công nhận rằng khi một người 
vẫn còn có những vô minh thì 
người đó còn tiếp tục ham muốn 
những thứ dinh dưỡng qua nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, và thân, và sẽ tiếp 
tục đi tìm chúng; nhưng còn có 
một phần khác sâu kín của người 
đó không đòi hỏi loại dinh dưỡng 
thấp kém. Đây là thành phần tự 
do và thanh khiết trong tâm trí 
người đó. Nó mong muốn được 
hưởng niềm vui của dinh dưỡng 
tinh thần, khởi đầu bằng niềm 
vui do kết quả của giới hạnh 
thanh tịnh. Đó là nguồn vui của 
những người đã giác ngộ, tâm 
trí họ thanh tịnh tới độ những sự 
vô minh không thể quấy nhiễu 
họ; những người này cũng thấy 
rõ thực tướng của vạn vật, và 
không có tham vọng gì đối với 
chúng. Họ là những người có thể 
ngồi yên và không cần phải chạy 
lăng xăng như những kẻ mà Đức 
Phật ví như “ban đêm là khói, 
ban ngày là lửa.” 

“Ban đêm là khói” ám chỉ 
sự mất ngủ và trằn trọc. Người 
mắc chứng này suốt đêm nằm 
vắt tay lên trán, tính toán theo 
đuổi chuyện nọ chuyện kia, 
nghĩ cách làm giàu nhanh 
chóng và làm cách nào để nắm 
trong tay nhiều vật sở hữu. Tâm 
trí người đó chứa đầy “khói”, 
trằn trọc không sao ngủ được, 
chờ tới sáng để ra khỏi giường 
và xông ra ngoài để tuân theo 
những ước muốn của “khói” mà 
hắn ta nghĩ tới suốt đêm. Hành 
động này Đức Phật ví như “ban 
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ngày là lửa.” Đó là những triệu 
chứng của một tâm trí chưa đạt 
tới thanh tịnh, một tâm trí thiếu 
thốn sự dinh dưỡng tinh thần. 
Đó là loại đó khát bệnh hoạn 
phát sinh từ lòng tham. Suốt 
đêm kẻ mắc bệnh hoạn cứ phải 
đè nén khói và sức nóng, những 
thứ này biến thành lửa vào buổi 
sáng, và thiêu đốt trong lòng 
người đó suốt cả ngày. Nếu một 
người suốt đời cứ phải đè nén 
khói vào ban đêm, và ban ngày 
nó trở thành lửa, thì làm sao kẻ 
đó có thể tìm được sự thanh tịnh 
và an lạc? Chúng ta hãy hình 
dung ra hoàn cảnh của người 
đó: Suốt đời hắn ta phải chịu 
đau khổ và dằn vặt, từ lúc sanh 

ra cho tới khi chết, chỉ vì thiếu 
trí huệ để có thể hoàn toàn dập 
tắt lửa và khói. Phương pháp 
chữa trị chứng bệnh đó là dùng 
giáo lý của Đức Phật. Khói và 
lửa giảm đi nhiều hay ít là tùy 
theo trình độ hiểu biết về thực 
tướng của vạn vật. 

Như trên đây đã nói, Phật 
giáo có nhiều phương diện và 
khía cạnh khác nhau. Giống 
như khi nhìn cùng một ngọn 
núi từ phương hướng khác nhau 
thì sẽ thấy hình thái khác nhau; 
vì vậy chúng ta sẽ được hưởng 
những lợi ích khác nhau từ Phật 
giáo, tùy theo cách mà chúng 
ta nhìn nó. Ngay chính Phật 
giáo cũng bắt nguồn từ nỗi lo 

sợ, nhưng không phải là thứ lo 
sợ mù quáng của một kẻ ngu si 
quì lạy và tôn thờ những thần 
tượng hoặc những hiện tượng 
khác thường, mà là một loại lo 
sợ cao hơn, tức là sợ rằng mình 
sẽ không đạt tới sự giải thoát ra 
khỏi sanh, lão, bệnh, tử, khỏi 
những hình thức đau khổ khác 
nhau mà chúng ta từng trải qua. 
Phật giáo chân chính không 
nằm trong những cuốn sách, 
không phải là lập lại từng chữ 
từ Tam Tạng Kinh, cũng không 
phải là những nghi thức hành lễ. 
Phật giáo chân chính là tu hành, 
qua thân, khẩu và ý để diệt trừ 
những ô uế, một cách hoàn toàn 
hoặc phần nào. Chúng ta có thể 
không cần đọc sách. Chúng ta 
không nên trông cậy vào những 
nghi lễ, hoặc bất cứ cái gì ở bên 
ngoài, kể cả các thần linh. Thay 
vào đó, chúng ta phải trực tiếp 
lưu tâm tới thân nghiệp, khẩu 
nghiệp và ý nghiệp, nghĩa là 
phải kiên trì trong những nỗ lực 
của mình để kiểm soát và diệt 
trừ những ô uế để cho trí huệ 
có thể khai mở. Chỉ có như vậy 
chúng ta mới có thể tự nhiên 
hành động một cách thích đáng, 
và kể từ đó chúng ta vĩnh viễn 
thoát khỏi đau khổ. 

Đó là Phật giáo chân chính. 
Xin đại chúng hãy hiểu như vậy. 
Chúng ta đừng hồ đồ nắm lấy 
cái bướu đang làm lu mờ Phật 
giáo và tưởng rằng nó chính là 
Phật giáo.

*Bản dịch theo nguyên tác 
Handbook For Mankind (Cẩm Nang 
Nhân Sa nh) của Ven. Buddhadasa 
Bhikkhu

Tự Tại
 

Sáng ra ngắm nụ hoa hồng
Dạo vườn cây lá trái bông quanh vườn
Lung linh ẩn hiện giọt sương
Có không còn mất vô thường sắc không
Đêm về tỉnh mịch mênh mông
Mây hương quán chiếu trải lòng nơi nơi
Quê hương cố quận xa rời
Kinh đêm khấn nguyện thay lời yêu thương.

Thanh Trúc - Chơn Diệu
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Hầu hết chúng ta đang đi tìm gì? Mỗi người 
trong chúng ta muốn được gì? Nhất là giữa 
thời thế tao loạn này, mọi người đều muốn 

tìm một thứ an bình nào đó, một thứ hạnh phúc 
nào đó, nơi trú ẩn nào đó, vì thế chúng ta cần phải 
tìm cho ra chúng ta muốn tìm kiếm gì trên cuộc 
đời này, điều ấy dĩ nhiên là vô cùng quan trọng, 
phải thế không? Chúng ta cần phải biết đang đi 
tìm cái gì, chúng ta đang cố gắng khám phá ra 
điều gì.

Có lẽ hầu hết tất cả chúng ta đều đang đi tìm 
kiếm thứ hạnh phúc nào đó, một thứ thanh bình 
nào đó; trong một thế giới hỗn loạn, xáo trộn, đầy 
chiến tranh phân ly, phân tán, tất cả chúng ta đều 
cần có một nơi trú ẩn để mà có thể tìm được một 
chút thanh bình nào đó. Tôi nghĩ rằng đó là điều 
tất cả chúng ta, hầu hết tất cả chúng ta đều muốn 
đạt tới. Vì thế chúng ta chạy tìm đuổi theo một 
người lãnh tụ này đến một người lãnh tụ khác, từ 
một tổ chức tôn giáo này đến một tổ chức tôn giáo 
khác, từ một bậc thầy này đến một bậc thầy khác.

Vậy thì có phải chúng ta đang tìm một thứ 
hạnh phúc hay là phải chăng chúng ta đang đi 
tìm một sự thỏa mãn nào đó để mong được hạnh 
phúc? Hạnh phúc và sự thỏa mãn hoàn toàn khác 
nhau. Các bạn có thể tìm hạnh phúc không? Có 
lẽ các bạn chỉ thấy thỏa mãn nhưng nhất định các 

bạn không bao giờ tìm ra hạnh phúc. Hạnh phúc 
chỉ là phụ thôi; nó xuất phát từ một cái gì khác.

Vì thế, trước khi chúng ta để cả tâm trí vào 
một sự việc cần nhiều trang trọng, chú ý, tư tưởng, 
chăm sóc, phải chăng chúng ta cũng nên tìm hiểu 
chúng ta đang muốn tìm kiếm gì; có phải chúng 
ta đang tìm kiếm hạnh phúc hay chỉ là sự thỏa 
mãn. Tôi cho rằng hầu hết tất cả chúng ta đều tìm 
kiếm sự thỏa mãn. Chúng ta muốn được thỏa mãn, 
chúng ta muốn tìm được một cảm giác sung mãn 
tràn trề theo sau cuối con đường tìm kiếm của 
chúng ta.

Thực ra nếu chúng ta đi tìm thanh bình chúng 
ta có thể tìm thấy nó một cách quá dễ dàng, người 
ta có thể tự dâng hiến một cách mù quáng cho một 
lý tưởng nào đó và trú mình ẩn náu trong đó. Hiển 
nhiên nếu làm như vậy thì không giải quyết được 
vấn đề nào hết. Chỉ cô lập hóa mình trong một ý 
tưởng ràng buộc thì không thể nào giải thoát khỏi 
sự đụng độ va chạm. Phải chăng chúng ta cần tìm 
cho được mỗi người trong chúng ta đang muốn 
tìm kiếm gì ở bên trong tâm hồn cũng như ở thế 
giới bên ngoài.

Nếu chúng ta minh bạch khúc triết trong 
vấn đề này thì chúng ta không cần phải đi đâu 
cả, không cần phải đi tìm bất cứ một vị thầy nào, 
không cần phải đi vào bất cứ một nhà thờ nào và 

CHÚNG TA ĐANG 
TÌM KIẾM CÁI GÌ?

J. Krishnamurti

Phạm Công Thiện dịch

J. Krish namurti
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không cần phải tham dự bất cứ một tổ chức nào. 
Do đó, nỗi khó khăn nhất của ta hiện nay là làm 
thế nào minh bạch khúc triết trong tâm trí đối với 
ý định của mình, phải thế không? Chúng ta có thể 
nào minh bạch được không?

Phải chăng sự minh bạch ấy chỉ xuất hiện qua 
sự tìm kiếm, và sự tìm hiểu những gì người khác 
nói, từ một bậc đại sư cao siêu nhất cho đến một 
người giảng đạo thông thường nhất ở một giáo 
đường nào đó quanh đầu phố? Các bạn có cần đi 
đến một người nào đó để mà khám phá ra sự thực 
không? Phải chăng đó là điều chúng ta đang làm?

Chúng ta đọc quá nhiều sách, chúng ta tham 
dự quá nhiều cuộc hội thảo để tranh luận bàn tán, 
chúng ta gia nhập nhiều tổ chức khác nhau để 
mà tìm một phương thuốc trị liệu cho nỗi xung 
đột tâm tư, cho sự khốn cùng trong đời sống của 
chúng ta. Hoặc nếu chúng ta không làm thế thì 
chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã tìm thấy sự thực, 
chúng ta nói rằng một tổ chức đặc biệt nào đó, 
một bậc tôn sư đặc biệt nào đó, một quyển sách 
đặc biệt nào đó đã thỏa mãn chúng ta; chúng ta 
đã tìm thấy tất cả sự thực mà chúng ta muốn đạt 
trong những thứ ấy; và chúng ta duy trì ứ đọng 
đóng nhốt tự mình trói buộc mình trong những 
điều mình tưởng như là thấy được sự thật.

Trải qua những sự hỗn loạn, có phải chăng 
chúng ta đi tìm một cái gì thường còn, một cái gì 
cố định tồn tại, trường tồn, một cái gì mà chúng 
ta gọi là thực tại, như Thượng đế, Chân lý, hay 
muốn gọi gì thì gọi vì danh từ không quan trọng: 
hiển nhiên, chữ nghĩa không phải là sự vật. Chúng 
ta đừng để bị lôi cuốn trói buộc trong những lời, 
những tiếng, chúng ta hãy để điều đó cho những 
giảng sư nhà nghề. Có phải các bạn tìm kiếm một 
cái gì trường tồn trong tâm hồn, một cái gì mà 
chúng ta có thể bám vào, đeo vào, một cái mang 
đến cho chúng ta sự bảo đảm, một miền hy vọng 
nào đó, một sự hăng say tin tưởng nào đó, một sự 
cố định trường tồn nào đó.

Bởi vì chúng ta cảm thấy bất an vô định trong 
tâm hồn. Chúng ta không tự hiểu chúng ta. Chúng 
ta biết rất nhiều về những sự kiện, về nội dung 
của sách vở; nhưng chúng ta không tự biết mình, 

chúng ta chẳng có một kinh nghiệm trực tiếp nào 
cả. Điều mà chúng ta gọi là trường tồn là cái gì? 
Điều ấy là điều gì mà chúng ta đang tìm kiếm, 
điều mà chúng ta mong rằng sẽ mang đến cho 
chúng ta sự cố định trường cửu? Có phải chúng 
ta đang đi tìm hạnh phúc trường cửu, sự thỏa mãn 
trường tồn, sự cố định trường cửu?

Chúng ta muốn một điều gì đó được trường 
tồn mãi mãi để vẫn làm thỏa mãn được chúng ta. 
Nếu chúng ta cởi bỏ những tiếng, những lời để 
nhìn thẳng vào điều ấy, đó chính là lòng thỏa mãn 
lâu dài là điều chúng ta muốn thể hiện. Chúng 
ta muốn cơn khoái lạc được trường tồn, sự thỏa 
mãn được lâu dài và chúng ta gọi đó là Chân lý, 
Thượng đế hay là một danh hiệu nào khác.

Đúng thế, chúng ta muốn có được khoái lạc. 
Có lẽ điều ấy đã được trình bày một cách thô bạo 
như vậy, nhưng đó là lòng khát khao thực sự, 
chúng ta muốn có kiến thức nào mang đến cho 
chúng ta sự khoái cảm, kinh nghiệm nào mang 
đến cho chúng ta sự khoái lạc, sự thỏa mãn mà 
không phôi pha tàn phai với thời gian.

Chúng ta đã trải qua tất cả những sự thỏa mãn 
đa dạng và những sự thỏa mãn ấy, tất cả những 
sự thỏa mãn ấy đã tàn phai tiêu ma, thế thì bây 
giờ chúng ta mong tìm được sự thỏa mãn trường 
tồn vĩnh cửu trong thực tại nào đó, chẳng hạn như 
trong Thượng đế. Dĩ nhiên đó là chính những gì 
mà tất cả chúng ta thường tìm kiếm: những kẻ 
khôn ngoan và những người khờ khệch, lý thuyết 
gia và con người thực tế, tất cả đều đang tìm kiếm 
đeo đuổi một cái gì đó. Có sự thỏa mãn nào vĩnh 
cửu hay không? Có sự thể nào mà vẫn trường tồn 
mãi mãi?

Thế mà nếu các bạn tìm kiếm một sự thỏa mãn 
trường tồn và gọi đó là Thượng đế hay Chân lý 
hay bất cứ một danh từ nào khác, (danh từ không 
quan trọng) chắc các bạn phải hiểu đó là điều các 
bạn muốn tìm, các bạn có nên hiểu thế không? 
Khi các bạn nói rằng ‘tôi đang đi tìm một sự hạnh 
phúc vĩnh cửu’ – Thượng đế hoặc Chân lý hay là 
bất cứ một danh từ nào khác, các bạn có nên tìm 
hiểu cái gì đang tìm kiếm, nghĩa là tìm hiểu chính 
kẻ tìm kiếm, người tìm kiếm?



29XUÂN MẬU TUẤT ■ 2018

Bởi vì có thể trên đời không có cái mà người 
ta gọi là sự an ninh vĩnh cửu, sự hạnh phúc trường 
tồn. Chân lý có thể là một cái gì khác hẳn, hoàn 
toàn khác hẳn; và tôi nghĩ rằng Chân lý thì hoàn 
toàn khác hẳn những gì các bạn có thể thấy, có thể 
ý niệm hội ý, có thể đặt hình tượng phương trình. 
Vì thế trước khi chúng ta tìm kiếm thực thể trường 
cửu, thực ra có cần thiết, vô cùng cần thiết, là phải 
tìm hiểu chính người tìm kiếm? Người tìm kiếm 
có khác sự việc mà hắn tìm kiếm?

Khi các bạn nói ‘tôi đang tìm kiếm hạnh phúc’ 
thì người tìm kiếm có khác đối tượng của sự tìm 
kiếm ấy không? Tư tưởng gia có khác tư tưởng 
không? Phải chăng cả hai đều là một hiện tượng 
liên kết duy nhất, chứ không phải là những tiến 
trình cách biệt? Do đó, phải chăng tìm hiểu người 
tìm kiếm là một điều chính yếu trước khi chúng ta 
tìm hiểu điều mà hắn đang kiếm tìm.

Vì thế đã đến lúc chúng ta phải tự hỏi một 
cách nghiêm trọng và sâu sắc rằng sự thanh bình, 
hạnh phúc, thực tại, Thượng đế hoặc một danh từ 
nào khác, có thể được mang đến cho chúng ta qua 
trung gian của một người nào khác hay không? 
Có thể nào sự tìm kiếm liên tục này, sự khát khao 
hoài vọng này đưa đến cho chúng ta hưởng thụ 
cảm giác về thực tại tuyệt vời, trạng thái sáng tạo 
của tâm hồn, mà những cảm trạng ấy thì chỉ có thể 
hiện đến khi chúng ta thực sự tự hiểu mình? Phải 
chăng sự tự hiểu biết chính bản thân mình chỉ thể 
hiện qua sự tìm kiếm, bằng cách đi theo gót một 
người nào khác, bằng cách gia nhập vào một đoàn 
thể nào đó, bằng cách đọc sách, vân vân?

Tựu chung, phải chăng đó là vấn đề chính 
yếu: khi mà tôi chưa hiểu được mình, tôi không 
thể có được căn bản để suy tư, và tất cả sự tìm 
kiếm của tôi chỉ là vô vọng hão huyền. Tôi có thể 
chạy trốn trong những ảo giác, tôi có thể chạy trốn 
sự khó khăn dày xéo, cơn quằn quại nội tâm; tôi 
có thể phụng thờ kẻ khác, tôi có thể tự cứu tôi qua 
trung gian một người khác. Nhưng khi mà tôi vẫn 
chưa hiểu được tôi, khi mà tôi không ý thức được 
tiến trình trọn vẹn của chính nội tâm tôi thì không 
thể nào tôi có được nền tảng để suy tư, để thương 
yêu lưu luyến, để hành động xử thế.

Nhưng đây là điều ít người muốn đạt tới: tự 
hiểu mình. Nhất định đó là nền tảng duy nhất 
mà chúng ta phải xây dựng. Nhưng trước khi xây 
dựng sáng tạo, trước khi chuyển hóa, trước khi 
chúng ta kết án hay phá hủy, chúng ta phải biết 
rằng chúng ta là gì. Đi tìm kiếm Chân lý, thay đổi 
những đạo sư, thực hành Yoga, điều hòa hơi thở, 
chấp trì những nghi lễ tôn giáo, theo chân những 
bậc đại sư và tất cả những thứ đại loại như vậy đều 
hoàn toàn vô ích, phải thế không?

Những sự việc ấy không có ý nghĩa gì cả, 
ngay đối với cả những bậc thánh nhân khi họ nói 
với chúng ta rằng ‘hãy tự hiểu mình’ thì việc ấy 
cũng vô nghĩa, bởi vì chúng ta là gì thì thế giới là 
như thế ấy. Nếu chúng ta bần tiện, nhỏ nhoi, ghen 
tuông, phù phiếm tham lam, nếu đó là những điều 
chúng ta tạo ra chung quanh ta thì đó cũng là điều 
tạo ra xã hội mà chúng ta đang sống.

Theo tôi thì trước khi chúng ta lên đường để 
tìm hiểu Thực tại, để tìm thấy Thượng đế, trước 
khi chúng ta hành động, trước khi chúng ta có thể 
giao tiếp xử thế với nhau (nghĩa là sự giao tế trong 
xã hội) thì trước hết chúng ta phải cần hiểu chúng 
ta. Tôi cho rằng một người đứng đắn là một người 
hoàn toàn bận tâm về việc ấy trước hết, chứ không 
phải tìm cách đi tới một mục đích nhất định, bởi 
vì nếu các bạn và tôi không tự hiểu mình thì làm 
thế nào hành động của chúng ta có thể mang đến 
sự đổi thay cho xã hội, cho sự giao tế của xã hội 
hay cho bất cứ sự việc nào mà chúng ta thể hiện?

Khi tôi nói tự tìm hiểu mình thì không có 
nghĩa là chống đối, ly cách trong tương quan giữa 
mình với người khác. Điều ấy hiển nhiên không 
có nghĩa là đặt trọng tâm vào cá thể, vào bản thân 
để đối nghịch lại quần chúng đám đông, để đối 
nghịch lại với kẻ khác.

Vậy nếu mà không tự biết mình, nếu mà không 
hiểu đường lối tư tưởng của mình, không hiểu lý 
do tại sao mình nghĩ sự việc như vậy, không hiểu 
bối cảnh qui định của mình, không hiểu lý do tại 
sao mình đã có những tín ngưỡng đặc biệt nào đó 
về nghệ thuật và tôn giáo, về tổ quốc quê hương 
về kẻ láng giềng và về chính bản thân mình thì 
làm thế nào chúng ta có thể biết suy tư thật sự về 
bất cứ sự vật nào?
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Nếu không biết bối cảnh của mình, không biết 
bản chất thực sự của tư tưởng mình, và duyên do 
của tư tưởng ấy thì nhất định sự tìm kiếm của các 
bạn chỉ là hoàn toàn phù phiếm vô ích, hành động 
của các bạn phải chăng không có ý nghĩa gì nữa? 
Dù là các bạn là người Mỹ hay người Ấn độ hay 
dù các bạn thuộc tôn giáo nào nữa thì việc ấy cũng 
vô nghĩa. Trước khi chúng ta có thể tìm hiểu cứu 
cánh mục đích của đời sống là gì, ý nghĩa của nó 
là gì như chiến tranh, những sự xung đột quốc gia, 
những sự va chạm, và tất cả những sự hỗn loạn ấy 
chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu chúng ta, bắt đầu 
nơi bản thân mình phải thế không?

Việc ấy có vẻ như đơn giản nhưng nó thật vô 
cùng khó khăn. Muốn theo dõi mình, muốn thấy 
sự vận hành của tư tưởng mình, mình phải tỉnh 
thức một cách phi thường để mà khi mình bắt đầu 
ý thức mãnh liệt về những mê cung chằng chịt của 
chính tư tưởng mình và những đáp ứng và những 
cảm giác, mình bắt đầu đạt tới một ý thức bén 
nhạy hơn chẳng những ý thức về mình mà còn ý 
thức về kẻ khác mà mình đang giao tiếp. Tìm hiểu 
chính bản thân mình là tìm hiểu mình trong hành 
động, đó chính là tương giao.

Nỗi khó khăn của chúng ta là chúng ta quá 
nóng nảy, thiếu kiên nhẫn; chúng ta muốn đi tới 
một cách hấp tấp, chúng ta muốn đạt tới cứu cánh, 
vì thế chúng ta không để chúng ta có thời gian 
hay có dịp để học tập, để nghiên cứu. Thay vì thế 
chúng ta lao mình vào những sinh hoạt khác nhau 
như việc mưu sinh, việc nuôi nấng con cái, hay là 

đảm nhiệm những trọng trách của nhiều tổ chức; 
chúng ta lao thân vào những đường lối khác nhau 
bận bịu lo lắng và không còn thì giờ để suy tưởng 
bản thân, để quan sát, để khảo sát. Vì thế, thực 
ra trách nhiệm về phản ứng chúng ta là tùy vào 
chúng ta, chứ không phải vào người khác.

Khắp thế giới sự tìm kiếm đạo sư và hệ thống 
đạo lý của họ, việc đọc những quyển sách mới 
xuất bản về vấn đề này hoặc vấn đề khác vân 
vân, đối với tôi là hoàn toàn rỗng, hoàn toàn phù 
phiếm, vì các bạn có thể lang thang khắp địa cầu 
để tìm kiếm, nhưng rồi các bạn cũng phải trở về 
lại với chính mình. Vì hầu hết chúng ta đều hoàn 
toàn vô ý thứcvề chính bản thân mình, do đó thực 
là vô cùng khó khăn khi chúng ta bắt đầu tìm thấy, 
nhìn thấy rõ rệt biến trình của tư tưởng chúng ta, 
cảm giác và hành động của chúng ta.

Khi các bạn càng tự hiểu mình thì sự minh 
bạch khúc triết càng dễ xuất hiện. Sự tự tìm hiểu 
mình không có cứu cánh, các bạn không phải đi 
tới một sự tựu thành nào cả, các bạn không phải 
đi tới một sự kết luận nào cả. Chân lý là một dòng 
sông bất tận. Khi mình nhìn theo dòng sông, khi 
mình đi sâu vào sự thực thì mình cảm thấy thanh 
bình trong tâm hồn. Chỉ khi nào tâm trí được trầm 
lặng nhờ sự tự giác, chứ không phải nhờ vào một 
kỷ luật bản ngã ràng buộc, chỉ có lúc ấy, chỉ trong 
sự trầm tĩnh ấy, trong sự im lặng ấy thì Thực tại 
mới có thể thực hiện được.

Chỉ có lúc ấy mới có thể có sự ngây ngất xuất 
thần, chỉ có lúc ấy mới có thể có được hành động 
sáng tạo trác truyệt. Đối với tôi, nếu không có sự 
hiểu biết ấy, không có kinh nghiệm ấy mà lại đọc 
sách, đi dự những buổi nói chuyện, đi làm tuyên 
truyền thì thật là ấu trĩ: đó chỉ là một hành động 
vô nghĩa; trái lại nếu mình có thể hiểu mình thì 
mình mới có thể khơi dậy niềm hạnh phúc sáng 
tạo trác tuyệt, khơi dậy sự thể hiện vượt ngoài tâm 
trí, chỉ lúc ấy có lẽ mới thể hiện được sự chuyển 
hóa hoàn toàn trong mối giao tiếp giữa chúng ta 
và thế giới chúng ta đang sống.

J. KRISHNAMURTI

Phạm Công Thiện dịch

LỜI PHẬT DẠY

“Peace comes from within.  Do not 
seek it without.”
 - Gautama Buddha

“An lạc đến từ bên trong. Đừng tìm 
kiếm bên ngoài.”
- Đức Phật
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Th ô n g - T h i ê n - H ọ c 
(Theosophy) là một phong 
trào tâm linh và tổng 

hợp tôn giáo phát xuất ở Tây 
phương trong thế kỷ 19. Từ ngữ 
“Theosophy” gồm 2 từ Hy-Lạp 
“theos” (có nghĩa là “thần”) và 
“sophia” (có nghĩa là “trí huệ” 
– “wisdom” trong tiếng Anh), vì 
vậy từ ngữ “Theosophy” thường 
được hiểu như là “trí huệ thiên 
khải” (“divine wisdom”). Châm 
ngôn của Hội Thông Thiên Học 
là “Không có tôn giáo nào cao 
hơn Chân Lý” (“There is no 
Religion higher than Truth”). 

Trong số những hội viên nổi 
tiếng của Hội Thông Thiên Học 
gồm có: Mahatma Gandhi, học 
giả Nhật D. T. Suzuki, nhà phát 
minh Thomas Alva Edison, nhà 
bác học Albert Einstein, triết gia 
Mỹ William James, thi hào Ái 
Nhĩ Lan William Butler Yeats, 
Bác Sĩ Albert Schweitzer v.v…

Hội chủ trương: “Sứ mạng 
của chúng tôi là khuyến khích 
người ta tìm hiểu với tinh thần 
phóng khoáng về những tôn 
giáo, triết học, khoa học, và 
nghệ thuật, để am hiểu trí huệ 
trong các thời đại, tôn trọng sự 
hợp nhất của mọi đời sống và, 
giúp tha nhân tự tìm hiểu về 
chuyển hóa tâm linh.”

Ba mục tiêu chủ yếu của Hội 
Thông Thiên Học là:

 1. Tạo lập một trọng tâm 
của tình huynh đệ trong nhân 
loại, không phân biệt chủng tộc, 
tôn giáo, giới tính, giai cấp, hoặc 
màu da; 

2. Khuyến khích những 
công trình nghiên cứu tôn giáo 
tỷ giảo, triết học và khoa học; 
3. Khảo cứu về những luật thiên 
nhiên mà con người chưa giải 
thích được và về những năng lực 
tiềm tàng trong nhân loại. 

Nhờ theo đuổi những mục 
tiêu nói trên, Hội Thông Thiên 
Học đã có công đức cung thỉnh 
những bậc thầy tôn giáo từ Á 
Châu sang Tây Phương để thuyết 
giảng giáo lý, nhất là Phật Giáo 
và Ấn-Độ giáo.

Trong thế kỷ 19 phong trào 
tâm linh này phát xuất từ khi Hội 
Thông Thiên Học (Theosophical 
Society) được thành lập ở New 
York City năm 1875 bởi bà 
Helena Blavatsky và ông Henry 
Olcott. Bà Helena Blavatsky là 
một nhà quý tộc gốc Nga đã di 
cư sang Hoa-Kỳ trong năm 1873 
và trở thành công dân Mỹ, sau 
nhiều năm đi chu du và khảo 
cứu về tôn giáo ở Á Châu. Ông 
Henry Olcott là một cựu đại-tá 
trong quân đội Mỹ, từng hành 

nghề luật sư và ký giả, đã giữ 
chức chủ tịch từ năm 1875, sau 
khi Hội Thông Thiên Học thành 
lập cho tới khi ông từ trần năm 
1907.

Học giả Phật Giáo Nhật 
Bản, Thiền sư D. T. Suzuki 
đã nói về Bà Blavatsky rằng 
là: “Bà Blavatsky đã chịu ảnh 
hưởng từ một số giáo lý Đại 
Thừa thâm sâu và sau đó đã 
quảng bá những điều mà bà nghĩ 
rằng là thích ứng với thế giới 
Tây phương.”  Năm 1920, Học 
giả Suzuki và phu nhân đã gia 
nhập Hội Thông Thiên Học tại 
chi nhánh của hội ở Tokyo.

Những giáo lý của Hội 
Thông Thiên Học đã vay mượn 
một số khái niệm và từ ngữ của 
Phật Giáo. Hai nhà sáng lập 
Hội Thông Thiên Học là Bà 
Blavatsky và Ông Olcott đã quy 
y Tam Bảo ở Tích Lan, và được 
coi những Phật Tử Mỹ gốc Âu 
Châu đầu tiên. Ông Olcott là 
người đã thiết kế lá cở Phật Giáo 
trong thời gian sống ở Sri Lanka. 
Hội viên Thông Thiên Học người 
Mỹ Walter Yeeling Evans-
Wentz (Dịch giả của “Tử Thư 
Tây-Tạng” – The Tibetan Book 
of the Dead) là người đầu tiên 
giúp quảng bá Phật Giáo Tây-
Tạng ở Hoa-Kỳ và Âu Châu. 

Hội Thông Thiên Học Do Hai Phật Tử Mỹ Thành Lập 
Có Công Ðức Quảng Bá Phật Giáo Ở Hoa-Kỳ và Âu Châu

Thích Viên Lý
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Ngày nay Hội Thông Thiên 
Học được coi là đã tạo ảnh 
hưởng lớn trong những địa hạt 
tâm linh trên thế giới, như ăn 
chay trường, những tổ chức bảo 
vệ thú vật, những sinh hoạt giao 
lưu giữa các tôn giáo… Hội đã 
quảng bá những khái niệm từ 
Phật Giáo và Ấn-Độ giáo ở Tây 
phương, như thuyết luân hồi 
và tái sanh, nghiệp quả, thực 
hành thiền định và yoga, hỏa 
tang v.v… Hội đã tạo nhiều ảnh 
hưởng về chính trị và xã hội ở 
Ấn-Độ.  

Cờ Phật Giáo 
Lá cờ Phật Giáo do Đại tá 

Henry Olcott thiết kế đã được 
trương lên ở Sri Lanka (Tích 
Lan) lần đầu tiên vào ngày 28 
tháng 4 năm 1885 trong dịp Đại 
lễ Phật Đản; tuy nhiên mãi đến 
65 năm sau, vào ngày 25 tháng 
5 năm 1950, tại hội nghị Phật 
giáo quốc tế đầu tiên ở thủ đô 
Colombo Sri Lanka với sự tham 
dự của 26 quốc gia, lá cờ ngũ 
sắc hay sáu màu này mới chính 
thức được công nhận nhằm biểu 
tỏ sự thống nhất kết hợp của 
Phật giáo thế giới.

Đại Hội Phật Giáo Thế 
Giới được triệu tập lần đầu tiên 
tại Colombo, thủ đô của Sri 
Lanka từ ngày 25 tháng 5 năm 
1950 đến ngày 8 tháng 6 năm 
1950 đã thành lập tổ chức The 
World Fellowship of Buddhist 
(Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới). 
Thượng tọa Thích Tố Liên, 
trưởng phái đoàn của Phật Giáo 
Việt Nam đã tham dự Đại Hội 
Phật Giáo Thế Giới này.

Lá cờ Phật giáo do Đại tá 
Henry Olcott thiết kế hiện là 
một trong nhiều biểu tượng của 
Phật Giáo gồm 6 màu như sau:

1. Xanh dương: tượng 
trưng cho khái niệm về từ bi và 
hòa bình trong Phật Giáo.

2. Vàng: tượng trưng cho 
Trung Đạo.

3. Đỏ: tượng trưng cho trí 
huệ và đạo đức (wisdom and 
virtue).

4. Trắng: tượng trưng cho 
thanh khiết và giải thoát.

5. Màu cam: tượng trung 
cho tinh túy của Phật Giáo.

6. Tổng hợp tất cả 5 màu 
trên đây để tượng trưng cho 
Chân Lý toàn vẹn. Sự tổng hợp 
5 màu cũng tượng trưng cho 
Hào Quang tỏa sáng từ kim-
thân Đức Phật khi Ngài đạt đại 
ngộ bên gốc cây Bồ-Đề. 

Sáu màu của lá cờ Phật giáo 
cũng còn được giải thích qua 
những ý nghĩa như sau:

1. Màu xanh dương tượng 
trưng cho Thiền định.

2. Màu vàng tượng trưng 
cho Chánh niệm

3. Màu đỏ tượng trưng cho 
Chánh Tinh tấn

4. Màu trắng tượng trưng 
cho đức tin (Chánh tín)

5. Màu cam hay màu nghệ 
tượng trưng cho Trí tuệ

6. Màu tổng hợp của các 
màu nêu trên tượng trưng cho 
hoà hợp, bình đẳng.

Hiện nay đã có hơn 60 quốc 
gia trương lên trong những dịp 
Đại lễ Phật Giáo, nhất là Đại lễ 
Phật Đản.

Nói một cách tổng quát, ý 

nghĩa của lá cờ Phật Giáo quốc tế 
là; “Bất kể chủng tộc, quốc tịch, 
tầng lớp xã hội, truyền thống văn 
hóa hoặc màu da, tất cả chúng 
sanh đều có Phật Tánh.”

Ông Henry Olcott là một 
trong những Phật Tử Mỹ có 
nhiều công đức nhất trong tiến 
trình phát huy Phật Giáo ở 
Hoa-Kỳ và Tây Phương. Trong 
những năm cuối đời, ông đã tận 
tụy phụng sự cho Đạo Pháp và 
Phật Tử ở Á Châu. Ông được 
coi là người đi tiên phong trong 
phong trào giáo dục Phật Giáo, 
sau khi giúp thành lập khoảng 
400 cơ sở giáo dục, gồm những 
trường trung/tiểu học và trường 
cao đẳng, ở Sri Lanka. 

Sơ Lược Tiểu Sử của Hai Nhà 
Đồng Sáng Lập Hội Thông 
Thiên Học Henry Olcott

Đại Tá Henry Steel Olcott, 
người đồng sáng lập và chủ tịch 
đầu tiên của Hội Thông Thiên 
Học, sanh năm 1832 ở tiểu bang 
New Jersey, Hoa-Kỳ, đã từ 
trần năm 1907 ở Ấn-Độ, từng 
phục vụ trong quân đội Hoa 
Kỳ trong thời Nội Chiến. Ông 
là một trong những người phụ 
trách điều tra vụ Tổng Thống 
Abraham Lincoln bị ám sát.

Ông là người Mỹ gốc Âu 
Châu đầu tiên đã quy y Tam 
Bảo. Trong thời gian giữ chức 
chủ tịch Hội Thông Thiên Học 
ông đã giúp tạo ra phong trào 
nghiên cứu Phật Giáo, và được 
coi là đã có công giải thích 
Phật Giáo qua những nhãn 
quan “Tây phương hóa”. Ông 
đã đóng góp nhiều công đức 
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trong tiến trình phục hưng Phật 
Giáo ở Sri Lanka, và cho đến 
nay quốc gia Phật Giáo này 
vẫn còn nhớ ơn ông. Ngày nay 
dân chúng Sri Lanka coi ông là 
“một trong những vĩ nhân đã 
tranh đấu giành độc lập cho Sri 
Lanka và giúp phục hưng Phật 
Giáo và văn hóa truyền thống.” 
Ngày nay, mỗi năm vào ngày 17 
Tháng Hai là ngày giỗ ông, Phật 
Tử Sri Lanka cử hành lễ tưởng 
niệm công đức của ông một 
cách trang nghiêm long trọng. 

Năm 1874 ông đã gặp gỡ 
nhà tâm linh gốc Nga Helena 
Petrovna Blavatsky trong một 
dịp sinh hoạt tôn giáo ở tiểu 
bang Vermont và, tới năm 1875, 
hai người hợp tác để thành lập 
Hội Thông Thiên Học ở New 
York City. Cuối năm 1878 họ 
di chuyển trụ sở của Hội Thông 
Thiên Học từ New York sang 
Ấn-Độ. Sau đó, ông Olcott 
đi nhiều nơi ở Ấn-Độ để hành 
hương chiêm bái quê hương của 
Đức Phật. Tuy chủ trương của 
Hội Thông Thiên Học là hòa 
đồng tôn giáo, nhưng Phật Giáo 
là tôn giáo của cá nhân ông. 
Năm 1880 ông và bà Blavatsky 
trở thành hai người Tây phương 
đầu tiên quy y Tam Bảo ở Sri 
Lanka, tuy rằng trước đó, trong 
thời gian còn ở Hoa-Kỳ họ đã 
tự nhận là Phật Tử. Trong thời 
gian lưu lại Sri Lanka ông đã 
viết cuốn sách “Phật Giáo Vấn 
Đáp” (Buddhism Catechism) 
mà ngày nay vẫn còn được lưu 
truyền. Một thí dụ vấn đáp trong 
cuốn sách đó là câu hỏỉ “Một 
người có tự động được coi là 
Phật Tử chỉ vì người đó có cha 
mẹ là Phật Tử hay không?” Câu 

trả lời: “Đương nhiên là không. 
Một Phật Tử không những chỉ tự 
nhận mình tín ngưỡng Đức Phật 
như là vị Thầy có những giáo lý 
cao quý nhất mà còn phải thực 
hành những Giới Luật của Ngài 
trong đời sống hằng ngày.”  

Tiểu Sử Nhà Đồng Sáng Lập 
Hội Thông Thiên Học Helena 
Blavatsky

Bà Helena Petrovna 
Blavatsky (sanh năm 1831 ở 
Ukraine trong khi xứ này thuộc 
Đế Quốc Nga, và từ trần ở Luân-
Đôn, Anh Quốc, năm 1891), là 
người đồng sáng lập Hội Thông 
Thiên Học. Năm 17 tuổi bà kết 
hôn với một sĩ quan trong quân 
đội Nga, nhưng chỉ sau vài tháng 
họ ly thân. Bà rất quan tâm về 
những vấn đề tâm linh và đi chu 
du nhiều nơi để tìm hiểu về tôn 
giáo ở Á Châu, Âu Châu, và 
Hoa-Kỳ. Bà đã sống vài năm ở 
Ấn-Độ và Tây-Tạng để nghiên 
cứu Phật Giáo và Ấn-Độ Giáo. 
Năm 1873 bà đã đến New York 
City và gặp gỡ Đại Tá Henry 
Olcott ở đây. Năm 1875, bà và 
ông Olcott cùng với vài người 
bạn khác thành lập Hội Thông 
Thiên Học. Năm 1878 họ đã di 
chuyển trụ sở Hội Thông Thiên 
Học sang Ấn-Độ. Sau đó, Hội 
Thông Thiên Học xuất bản đặc 
san “The Theosophist” (“Nhà 
Thông Thiên Học”). Hội Thông 
Thiên Học đã thành lập nhiều 
chi nhánh ở Ấn-Độ và thu hút 
khá nhiều hội viên bản xứ.

Ngày nay bà Blavatsky 
được coi là người đầu tiên đã 
truyền bá cả Phật Giáo và Ấn-

Độ Giáo ở Tây phương. Tuy 
rằng trước bà đã có những học 
giả về tôn giáo Đông Phương 
đã viết những sách về chủ đề 
này, nhưng họ chỉ là những nhà 
khảo cứu và nhận xét về hai tôn 
giáo này trong lãnh vực học 
thuật (academic), và họ thường 
có những quan điểm lệch lạc 
và sai lầm về hai tôn giáo này 
như là những tín ngưỡng mê 
tín, dị đoan, tôn thờ thần linh, 
và mức độ đánh giá lệch lạc 
này tùy theo trình độ về thành 
kiến của các học giả về Đông-
phương-học.  Trong khi đó, Bà 
Blavatsky giới thiệu Phật Giáo 
và Ấn-Độ Giáo như là những 
con đường tâm linh và triết 
học cao quý ở trình độ thượng 
đẳng.  Một số nhà viết sử tôn 
giáo quan niệm rằng ngày nay 
những người Tây phương nào 
đã được hưởng thêm hạnh phúc 
trong đời sống, nhờ đã thấm 
nhuần và thực hành những giáo 
lý Đông phương thì họ cần phải 
nhớ ơn Bà Blavatsky.  Các nhà 
viết tiểu sử thường nhấn mạnh 
rằng bà luôn luôn nhắc nhở tín 
đồ của các tôn giáo hãy có thái 
độ phóng khoáng trong suy tư 
và những nhận xét khách quan 
về các vấn đề tôn giáo. 

Một cách khách quan, với 
đức tin kiên định và sự hiểu biết 
bác lãm, Ông Henry Olcott và 
bà Helena Petrovna Blavatsky 
đã không chỉ có công đức rất 
lớn trong việc xiển dương chánh 
pháp tại Hoa Kỳ và Sri Lanka 
mà xa hơn, họ còn có công đức 
vô cùng khả kính trong sứ mệnh 
lưu bố chánh pháp trên khắp thế 
giới, đồng thời đã nêu bậc một 
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tấm gương ngời sáng về tinh 
thần từ bi, vị tha, vô ngã cho 
nhiều thế hệ.

Ông Henry Olcott đã được 
cả dân tộc Sri Lanka tôn sùng 
như một vị anh hùng vĩ đại đã 
có công đánh thức niềm tự hào 

dân tộc và xây dựng ý thức đấu 
tranh cho phúc lợi lâu dài và 
chân chính của quốc dân trong 
thời gian Sri Lanka đang còn là 
thuộc địa của Anh quốc, đồng 
thời thiết lập nền móng và mở 
đường cho hệ thống giáo dục 

độc lập, tự chủ trên nền tảng giá 
trị của một truyền thống văn hoá 
Phật giáo lâu đời cho xứ sở Tích 
Lan (Sri Lanka).

Thích Viên Lý

PHỤ LỤC HÌNH:

Cờ Phật Giáo do Phật Tử Henry Olcott thiết kế

Madame Helena Blavatsky

Colonel Henry Steel Olcott

Madame Blavatsky and Colonel Olcott
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Châm Ngôn 
của Hội 
Thông Thiên 
Học Mỹ 
“Không có 
Tôn Giáo 
nào cao hơn 
Chân Lý”

Sách Phật Giáo Vấn Đáp

Trụ Sở Theosophical Society in America, địa chỉ 1926 North Main 
Street, Wheaton, IL 60187

Phật Tử Mỹ đầu tiên Henry Olcott (đứng giữa hàng thứ nhì) ở Co-
lombo, Sri Lanka, năm 1883.
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Viên Lý

Khé p Trang Kinh Cũ 

Khé p trang kinh cũ , gá c dù i chuông
Xế p chiế c y xưa bỏ  vạ t hò 
Hoa Nghiêm trù ng điệ p thênh thang bướ c
Bá t Nhã  chân tâm thẳ ng nẻ o về 
Huyễ n mộ ng mộ t thờ i nay nghẽ n lố i
Ngôn từ  danh tướ ng dấ u chim bay

Dạ o Chơi 

Từ  cõ i vô cù ng và o nhân giớ i 
Cử a Không hôm sớ m trả i lò ng ra 
Tử  sinh mộ t má i chè o lênh lá ng 
Biể n Phá p mênh mông trăng hiệ n đầ y 

Đù a vui đầ u ngọ n só ng sanh tử  
Tự  tạ i cuố i giờ  kiế p huyễ n sinh 
Đi đế n cợ t cườ i như gió  thoả ng 
Chò m cây lù m trú c rộ n niề m vui 

Nguyệ n mã n quay về  quê chố n cũ  
Tên gọ i cò n không há  lũ y cương 
Không tá nh chân thườ ng siêu giớ i ngoạ i 
Dạ o chơi thơi thả nh cõ i vô cù ng

Tự  Tá nh Vố n Không 

Tự  tá nh vố n chẳ ng có  
Tự  tá nh vố n chẳ ng không 
Có  không là  hữ u kiế n 
Thanh tị nh tự a hư không 

Phướ c và  trí  chẳ ng mộ t 
Trí  và  phướ c không hai 
Mộ t và  hai rỗ ng lặ ng 
Đạ o lớ n rộ ng vô biên 

Đệ  nhấ t nghĩ a bấ t khả  
Hý  luậ n hoặ c tư duy 
Kiế n tá nh sanh tử  diệ t 
Niế t bà n không hữ u vô 

Đoạ n trừ  tâm điên đả o 
Phậ t tá nh lộ  hiệ n tiề n 
Mườ i phương chẳ ng mộ t vậ t 
Thườ ng trụ  tâm như nhiên
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(Tiếp Theo)

Thập Như Thị trong kinh Pháp Hoa Văn Cú 
giản lược về cảnh giới của chư Phật. Cảnh 
giới chư Phật nói “phi tướng phi bất tướng” 

chính là Như Thị tướng, phi tướng cũng là thật 
tướng, còn phi bất tướng là nói đến chỗ quyền xảo 
(phương tiện pháp). Mỗi khi đề cập đến Thật-Tánh-
Vô tánh, là nói đến vạn pháp vô tánh tùy duyên 
mà thành vạn pháp, ngược lại vạn pháp tùy duyên 
biến thành vô tánh (như thị tướng); Như Thị Tánh, 
trong cảnh giới chư Phật, Như Thị Tánh còn gọi 
“Phi Tánh Phi Bất Tánh”, phi tánh thuộc thật tánh 
và phi bất tánh thuộc phương tiện quyền xảo, cũng 
vậy Như Thị Thể; Như Thị Lực; Như Thị Tác; Như 
Thị Nhân; Như Thị Duyên; Như Thị Quả; Như Thị 
Báo,..vv, thứ tự diễn bày về Thật tánh và phương 
tiện quyền xảo, riêng “Như Thị Bổn Mạc Cứu 
Cánh” là nói đến chổ Phật báo, tức cứu cánh tịnh 
tĩnh chơn như. Lý luận Thập Như Thị không ngoài 
ý muốn nói đến nghĩa lý thật tướng, từ đó luận bàn 
đến phương tiện và diệu dụng.

Trên đây đã phân tích về Thập Như Thị, kế đến 
xin trình bày bài kệ của đức Thế Tôn.

Chánh Văn: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trùng 
tuyên thử nghĩa nhi thuyết kệ ngôn, thế hùng 
bất khả lượng, chư thiên cập thế nhân, nhất thiết 
chúng sanh loại, vô năng tri Phật giả, Phật lực 
vô sở uý, giải thoát chư tam muội, cập Phật chư 
dư pháp, vô năng trắc lượng giả, bổn tùng vô số 
Phật, cụ túc hành chư đạo, thậm thâm vi diệu 
pháp, nan kiến nan khả hữu, ư vô lượng ức kiếp, 
hành thử chư đạo dĩ, đạo thường đắc thành quả, 
ngã dĩ tắc tri kiến.

Giản thuật: Thế Hùng Bất Khả Lượng: là câu 
nói của chư Phật với chúng sanh về đạo đức của 

chư Phật đó là “ngã tất tri kiến” (chư Phật đã rõ tận 
bổn tánh của các pháp). Thế Hùng là sự hùng dũng 
của chư Phật, vì đức Phật xuất hiện trong thế gian 
biểu đạt cho đại hùng đại lực; Phật Vô Sở Uý, nói 
về thập lực của chư Phật 1 (10 nguyện lực); Giải 
thoát tam muội cập Phật chư dư pháp, nói về 18 
pháp bất cộng2; Bổn tùng vô số chư Phật: là tin 
đức Phật đã tu vô số kiếp về trước, nên thiện căn 
sâu dày, đắc được cứu cánh diệu pháp, những điều 
này nếu dùng cặp mắt thường tình của chúng sanh 
thì không thể nào thấy biết được; Ư vô lượng ức 
kiếp hành thử Phật đạo, (vô lượng vô số kiếp về 
trước ngài đã hành Phật đạo). Vậy hành Phật đạo là 
gì? là người tu tập và thực hành theo hạnh nguyện 
của chư Phật giáo hoá chúng sanh; Đạo trường 
đắc thành quả, là chỉ nơi đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni thành đạo, bên sông Ni Liên, dưới cội Bồ Đề, 
ngồi trên tòa Kim Cang.

Chánh Văn: Như thị đại quả báo, trùng trùng 
tánh tướng nghĩa, ngã cập thập phương Phật, nãi 
năng tri thị Phật, thị pháp bất khả thi, ngôn từ 
tương tịch diệt, chư dư chúng sanh loại, vô hữu 
năng đắc giải, trừ chư Bồ tát chúng, tín lực kiên 
cố giả, chư Phật đệ tử chúng, tằng cúng dường 
chư Phật, nhất thiết lậu dĩ tận, trụ thị tốt hậu 
thân, như thị chư nhơn đẳng, kỳ lực sở bất kham.

Giản thuật: Đại Quả Báo, tứ nói quả vị cuối 
cùng chư Phật chứng đắc, do vì liễu tận tánh tướng 
của các pháp nên chư Phật đạt đến quả vị cứu cánh 
tuyệt đối. Khi nói về thật tướng vô tướng, là nói 
về pháp tánh của chư pháp, còn thật tướng vô bất 
tướng là nói về pháp tướng của chư pháp, thật 
tướng vô tướng là sự bất ngại lý, thật tướng vô bất 
tướng là lý bất ngại sự, lý sự vô ngại, chính là thật 
tướng. Nếu như chỉ dựa trên văn tự để hiểu kinh 
Pháp Hoa, người đọc sẽ cảm thấy nghĩa lý cạn cợt, 

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

Thích Trí Dụ giản thuật

Việt Dịch: Thích Viên Huy
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kỳ thực khi đi sâu vào tu tập rồi thì nghĩa lý sâu 
rộng khôn cùng.

Nghĩa của Trùng Trùng tánh tướng, kinh viết 
“hữu Phật vô Phật tánh tướng thường trụ, đại Thừa 
thường trụ Tam Bảo”, ý nói tánh tướng thường trụ 
trong tất cả chư Phật và chúng sanh; Thị pháp 
bất khả thị, tán thán về thật tướng của các pháp, 
chúng xa lìa ngôn ngữ, vô tánh, vô sinh, do vì vô 
tánh nên tịch mặc vắng lặng, dùng văn tự ngôn ngữ 
không thể lột tả hết được, nên nói “pháp bất khả 
thị” (pháp không thể lột tả cho hết mà tùy từng 
căn cơ chúng sanh lãnh hội thâm ý), đối với pháp 
này, hàng Bồ tát có chỗ vẫn còn chưa tường tận 
hết tất cả thâm ý, chỉ có chư Phật mới liễu thông 
tường tận, nên nói “trừ chư Bồ Tát chúng” là vậy; 
Tín lực kiên cố, là sau khi có đầy đủ Thập Tín3 

rồi, vĩnh viễn không thối tín tâm, luôn làm cho tín 
tâm ngày càng kiên cố; Chư Phật đệ tử chúng, 
chí kỳ lực sở bất kham, là nói hàng Thanh Văn 
sở lực chưa đủ. Người đệ tử Phật, phải có đầy đủ 
“Thất Hiền”, gồm: 1. Ngũ Đình Tâm Quán; 2. Biệt 
Tướng Niệm; 3. Tổng Tướng Niệm; 4. Noản; 5. 
Đỉnh; 6. Nhẫn; 7. Thế Đệ Nhất, có đầy đủ Thất 
Hiền rồi mới đi đến Tứ Quả; Nhất thiết lậu dĩ tận, 
tất cả lậu hoặc đều tận diệt, “Lậu” có 3 gồm: Dục 
Lậu, Hữu Lậu và Vô Minh Lậu; Tối hậu thân, 
thân sau cùng, thân này có Tiểu có Đại, ‘Đại Thừa 
Trung Đẳng Giác Bồ tát chuyển thân thành Diệu 
Giác’ đây là thân sau cùng của hàng Thanh Văn. 
Người đã đắc sơ quả sẽ không bị đọa lạc trong 
tam đồ lục thú, cũng không mất thân người, đắc 
được pháp thân trên là đắc được một thân trong 
ngũ phần pháp thân4. Hàng Nhị Quả thường đến đi 
giữa hai cảnh giới Trời và Người, cũng đắc được 
pháp thân. Hàng Tam Quả, còn gọi “Bất Lai Quả”, 
quả này chỉ sanh vào cõi sắc giới, không sanh vào 
cõi dục giới, giữ giới “Định Công” đắc được Định 
Pháp Thân. Người đắc Tứ Quả đã đầy đủ vô lậu tận 
huệ, giữ Huệ Công giới, còn gọi Đạo Cộng giới, 
đắc Huệ pháp thân còn gọi Giải Thoát pháp thân 
và Giải Thoát Tri Kiến pháp thân, Giải Thoát Tri 
Kiến pháp thân, tức biết mình sanh đã tận, pháp 
hạnh đã lập, không thọ hậu lai kiếp, đã đắc Hữu 
Dư Niết Bàn5. Sỡ dỉ đắc Hữu Dư Niết Bàn vì hàng 
Thanh Văn biết mình không thọ hậu thân, chỉ có 
hiện sanh thân, nhưng vẫn chưa diệt tận nên mới 

đắc quả Hữu Dư, nếu như sanh báo đã tận, thân trí 
đã đoạn, sẽ nhập Vô Dư Niết Bàn6, thời kỳ giữa 
Niết Bàn gọi là Tốt Hậu Thân.

Chánh Văn: Giả sử mãn thế gian, giai như 
Xá Lợi Phất, tận tư cộng độ lượng, bất năng trắc 
Phật trí, chánh sử mãn thập phương, giai như 
Xá Lợi Phất, cập dư chư đệ tử, diệc mãn thập 
phương sát, tận tư cộng độ lượng, diệc phục bất 
năng tri, Bích Chi Phật lợi trí, vô lậu tốt hậu 
thân, diệc mãn thập phương giới, kỳ số như Trúc 
Lâm, kỳ đẳng cộng nhất tâm, ư ức vô lượng kiếp, 
dục tư Phật dục trí, mạc năng tri thiếu phân, Tân 
Phát Ý Bồ tát, cúng dường vô số Phật, liễu đạt 
chư nghĩa thú, hiệu năng thiện thuyết pháp, như 
đạo ma trúc vi, thống mãn thập phương sát, nhất 
tận dĩ diệu trí, Bất Thối chư Bồ tát, kỳ số như 
hằng sa, nhất tâm công tứ cầu, diệc phục bất 
năng tri.

Giản thuật: Giả sử mãn thế gian, là lấy thí dụ 
trong kinh thuyết pháp khó có cơ hội nghe được 
cho thế gian, trong hàng Thanh Văn, Xá Lợi Phất 
là người trí tuệ đệ nhất, nên đức Phật luôn đem 
hình tượng của ngài ra so sánh; Bất Thối Bồ tát, 
hellokinh Pháp Hoa nói, Bát Đại Bồ tát vĩnh viễn 
không thối hạnh, thối niệm, luôn giữ tâm kiên cố 
gọi là Bất Thối Chuyển, cũng gọi A Đà Bệ Bạt Trí.

(Endnotes)
1  Thập lực ( , sa. daśabala, pi. dasabala) 

chỉ mười năng lực hiểu biết siêu nhiên, mười trí 
đặc biệt của một vị Phật gồm: Tri thị xứ phi xứ 
trí lực ( , sa. sthānāsthānajñāna, 
pi. ṭhānāṭhāna-ñāṇa) Biết rõ tính khả thi và 
tính bất khả thi trong mọi trường hợp; Tri tam 
thế nghiệp báo trí lực ( , sa. 
karmavipākajñāna, pi. kammavipāka-ñāṇa): Biết 
rõ luật nhân quả, quả báo, tức là Nghiệp nào tạo quả 
nào; Tri nhất thiết sở đạo trí lực ( , 
sarvatragāminīpratipajjñāna, pi. sabbattha-gāminī-
paṭipadāñāṇa): Biết rõ nguyên nhân nào dẫn đến 
con đường tái sinh nào; Tri chủng chủng giới trí 
lực ( , anekadhātu-nānādhātujñāna, 
anekadhātu-nānādhātu-ñāṇa): Biết rõ các thế giới 
với những yếu tố thành lập của chúng; Tri chủng 
chủng giải trí lực ( , nānādhimukti-
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jñāna, pi. nānādhimuttikatāñāṇa): Biết rõ cá tính 
của chúng sinh; Tri nhất thiết chúng sinh tâm tính 
trí lực ( , indriyapārapara-
jñāna, pi. indriyaparopariyatta-ñāṇa): Biết rõ 
căn cơ học đạo cao thấp của mọi chúng sinh; 
Tri chư thiền giải thoát tam-muội trí lực (

, sarvadhyāna-vimokṣa-…-
jñāna, pi. jhāna-vimokkha-…-ñāṇa): Biết tất cả 
các cách thiền định; Tri túc mệnh vô lậu trí lực (

, pūrvanivāsānusmṛti-jñāna, pi. 
pubbennivāsānussati-ñāṇa): Biết rõ các tiền kiếp 
của chính mình; Tri thiên nhãn vô ngại trí lực 

, cyutyupapādajñāna, pi. cutūpapāta-
ñāṇa): Biết rõ sự tiêu hủy và tái xuất của chúng 
sinh; Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực (

, āsravakṣayajñāna, pi. āsavakkhaya-ñāṇa): Biết 
các lậu hoặc (sa. āsrava) sẽ chấm dứt như thế nào.

2  Thập bát bất cộng pháp là Phật có 18 món 
công đức chẳng chung cùng với ba thừa (Thinh 
văn, Duyên Giác, Bồ Tát), vì ba hàng này không 
có đủ 18 công đức như Phật nên gọi là bất cộng 
pháp

1. Thân vô thất: Thân không có lỗi; 2. Khẩu 
vô thất: Miệng không lỗi; 3.Niệm vô thất: Ý tưởng 
không có lỗi; 4. Vô dị tưởng: Không có tưởng khác; 
5. Vô bất định tâm: Tâm không phải không định; 6. 
Vô bất tri dĩ xã: Chẳng phải không biết chuyện đã 
bỏ; 7. Dục vô diệt: Sự dục không diệt; 8. Tinh tấn 
vô diệt: Sự tinh tấn không diệt; 9. Niệm vô diệt: Ý 
tưởng không diệt; 10. Huệ vô diệt: Trí huệ không 
diệt; 11. Giải thoát vô diệt: Giải thoát không diệt; 
12. Giải thoát tri kiến vô diệt: Giải thoát tri kiến 
không diệt; 13. Nhứt thiết thân nghiệp tùy trí huệ 
hành: Hết thảy nghiệp của thân tùy theo trí huệ mà 
thi hành; 14. Nhứt thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ 
hành: Hết thảy nghiệp của miệng tùy theo trí huệ 
mà thi hành; 15. Nhứt thiết ý nghiệp tùy trí huệ 
hành: Hết thảy nghiệp của ý tùy theo trí huệ mà thi 
hành; 16. Trí huệ tri quá khứ thế vô ngại: Trí huệ 
biết đời quá khứ không ngại; 17. Trí huệ tri vị lai 
thế vô ngại: Trí huệ biết đời vị lại (đời sau) không 
ngại; 18. Trí huệ tri hiện tại thế vô ngại: Trí huệ biết 
đời hiện tại không ngại.

3  Thập Tín: Trong mười đức tu hành ban sơ Xem tiếp trang 193

của Bồ Tát Tín tâm đứng đầu nên gọi là Thập tín. 
Thập tín này là mười địa vị ban đầu trong 52 địa vị 
tu chứng của Bồ Tát, bao gồm như sau:

1. Tín tâm: Có lòng tin vững chắc nơi pháp Đại 
thừa

2. Niệm tâm: Đã có lòng tin rồi, dù trải qua bao 
nhiêu đời kiếp cũng vẫn tin nhớ mãi không quên

3. Tinh tấn tâm: Do lòng tin vững chắc nên tinh 
tấn tu học không nài lao nhọc.

4. Huệ tâm: Có lòng tinh tấn học hỏi tu trì thì 
trí huệ phát sanh

5. Định tâm: Nhờ có huệ tâm sáng suốt nên 
thường chú tâm vào một cảnh

6. Bất thối tâm: Tâm định càng nhiều thì trí 
càng sáng, càng sâu nên chí tiến thủ không lui sụt.

7. Hộ pháp tâm: Lòng an nhiên sáng suốt và tin 
chắc sâu xa nên có thể hộ trì Phật pháp một cách 
tích cực.

8. Hồi hưởng tâm: Đem công đức tu niệm và 
hộ trì mà hồi hướng về quả vị vô thượng. 

9. Giới tâm: Giữ gìn giới hạnh để trang nghiêm
10. Nguyện tâm: Khởi tâm phát nguyện làm tất 

cả các việc lành tùy theo khả năng của mình.

4  Ngũ phần pháp thân: là năm phần công 
đức của Pháp lý, của Như Lai hiệp lại Thánh pháp 
thân, bao gồm như sau: 1. Giới pháp thân: Tu trì 
giới hạnh của Đức Như Lai, giữ gìn tam nghiệp 
(thân, khẩu,ý) lìa khỏi các sự lỗi lầm sai lạc si mê; 
2. Định pháp thân: Tu pháp thiền định của Đức Như 
Lai đặng đắc cái chơn tâm tịch diệt, lìa khỏi tất cả 
các vọng niệm điên đảo; 3. Huệ pháp thân: Tu pháp 
trí huệ của Đức Như Lai đặng đắc cái chơn trí viên 
minh, quán đạt pháp tánh; 4. Giải thoát pháp thân: 
Tu cho đắc cái tâm thân của Như Lai, giải thoát ra 
khỏi mọi sự trói buộc, say mê, tức là thể nhập các 
đức Niết Bàn; 5. Giải thoát tri kiến pháp thân: Là 
bậc chứng đắc quả vị tối thắng, lìa tất cả mọi vọng 
chất thô tế, chí như quả vị giải thoát, mình đã thể 
nhập cũng không khởi niệm thấy biết là mình là kẻ 
đã chứng đắc, tâm tánh rỗng rang sáng suốt, tự tại 
như nhiên, thanh thoát an nhàn. Bốn hàng Thánh 
giả: Thanh Văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật đều đắc 
đủ ngũ phần pháp thân, bởi các vị ấy có đủ ngũ 
phần Pháp thân nên được xưng là bậc đáo bỉ ngạn. 
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Mỗi lần xuân đến, những tạp chí Phật 
giáo đây đó thường nô nức nhắc đến 
bài kệ thơ của Thiền sư Mãn Giác với 
những bài tụng ca, bình giảng thật vô 

cùng trân trọng. Thi thoảng ta cũng bắt gặp đâu 
đó trong các bài bình luận văn học, cành mai kia 
cũng lọt vào cặp mắt xanh của các vị giáo sư, tiến 
sĩ với thẩm quyền chuyên môn về kiến thức và 
nhãn quan của mình. Ai cũng nói đấy là bài thơ 
thiền. Và, giá trị mỹ học tuyệt vời của nó, dẫu đã 
một ngàn năm qua đi, vẫn còn mới mẻ, tinh khôi 
như giọt sương, như ánh nắng long lanh giữa ngàn 
cây, nội cỏ...

Bài thơ ngắn quá, rất ngắn, lại còn phá cách, 
phá thể, ngôn từ dị giản - được làm vào lúc “cáo 
bệnh, dạy học trò” - mà sao ông đã để lại cho 
văn học sử một tác phẩm bất hủ, vượt thời gian? 
Bài thơ dường như còn để lại một khoảng trống, 
một khoảng lặng, một khoảng «ở ngoài lời», khơi 
gợi một thế giới tâm linh - mà ở đó - thấp thoáng 
ẩn hiện mảnh trăng thiền lung linh giữa từng con 
chữ! Thế gian trí năng đa biện, lý trí kiêu ngạo 
nầy chắc phải còn tốn nhiều giấy mực về bài thơ 
của ông. Những cái gọi là nghệ thuật, hình tượng, 
thi pháp, tu từ... với những kiến thức hàn lâm, 
kinh viện, phạm trù... lại còn cái kính hiển vi 
ngữ học thời đại nữa... không biết “thiền ý của 

Thì Cành Mai Vẫn NởThì Cành Mai Vẫn Nở
Minh Đức - Triều Tâm Ảnh

cổ đức xưa” được giải mã qua mấy ngàn «trùng 
quan ý niệm»? Chỉ có điều, đối với “thiền” thì 
“hay” chưa chắc đã “đúng” và "dở” chưa chắc 
đã “sai”! Và rồi, cái “hay-dở-đúng-sai” kia - đều 
không quan trọng, cái cốt tử của nó là trao truyền 
“thiền ý” cho chúng đồ, tiếp sức cho mạng mạch 
Phật giáo, thêm năng lượng sự sống và niềm tin 
cho hàng hậu học sa-môn.

Vậy, chúng ta hãy thử mạo muội đi tìm cái 
“thiền ý” ấy là gì?

- Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai.
(Xuân đi, đóa đóa hoa rơi
Xuân về, đóa đóa hoa tươi thắm màu.)

Hai câu thơ đầu tiên này, mới nghe qua ta 
tưởng như bình thường, cái bình thường tự nhiên 
trong sự dịch hóa của vạn hữu. Ngàn xưa vẫn 
vậy, ngàn sau vẫn vậy, vẫn là định luật tuần hoàn 
chuyển đổi của đất trời. Nó không xấu hơn, cũng 
chẳng tốt hơn.

Nhưng, tại sao, từ cảm quan nào, cảm thức 
nào mà thiền sư thi sĩ lại phá vỡ trật tự thói quen 
của lập ngôn, lập ngữ? Ai cũng nói “đến rồi đi”, 
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“nở rồi tàn”, nhưng ở đây thì ngược lại? Cái 
động từ “khứ” với nghĩa động là “đi tới”, nghĩa 
tĩnh là “qua”, “đã qua”, có”mật ngữ”, “thiền ý” 
gì không? Rồi “đáo” đi sau; nghĩa động của nó 
là “đến”; nhưng nghĩa tĩnh của nó là “chu toàn, 
đầy đủ, viên mãn” - có cho ta một "chớp lóe tâm 
linh» nào chăng?

Giải mã những điều ấy nếu dùng những hiểu 
biết thông thường thì e không tới. Mà cho dù kiến 
thức bác lãm, trí năng thông tuệ thì cũng ở bên 
này mép rìa của thực tại mà thôi!

Đây là bài thơ có tư tưởng thiền. Thiền sư là 
một hành giả. Nếu muốn nắm bắt ý nghĩa uyên 
áo giấu kín sau từng con chữ thì người đọc muốn 
lãnh hội trọn vẹn cũng phải là một hành giả. Nói 
cách khác, nó là bài thơ “thiền” thì ta cũng phải 
có tâm thiền để nhìn ngắm. Ở đây là “nhìn ngắm”, 
là “quán chiếu thực tại”. Đừng bắt tôi phải định 
nghĩa thực tại là gì? Khi ta thấy thực tại là gì thì 
nó đã chảy trôi rồi. Chỉ có những hành giả tu tập 
tuệ quán mới ý thức được hơi thở này cùng từng 
tế bào sự sống trong ta - chúng luôn tương quan 
với ngoại giới. Tất cả - chúng, đang chảy trôi, 
đang đi qua, đi qua. Tất cả đều đang chảy trôi, 
đang đi qua trong từng sát-na tâm niệm cũng như 
những sát-na dịch hóa của đất trời. Vậy, trong cái 
tâm nhãn, thiền nhãn ấy, “xuân khứ” là đúng với 
“hiện quán”, đúng với cái nhìn của thiền gia! Và, 
biết đâu, từ trong sâu thẳm tâm linh, Mãn Giác 
thiền sư còn gởi gắm tiếng gọi thống thiết muôn 
đời của Pháp trong Bát-nhã tâm kinh: “Gate, 
gate... đi qua, đi qua...?!” Tuy nhiên, đấy chỉ là 
sản phẩm của lý trí đa sự, chất chồng thêm ý niệm 
mà thôi. Vậy còn “đáo”? Khi “khứ” là đi qua 
như thế thì “đáo”cũng đâu hẳn là thường ngữ?

Dĩ nhiên rồi. Ngoài định luật tự nhiên - xuân 
về thì trăm hoa nở - chữ “đáo” đi sau chữ “khứ” 
chỉ là tạo lập trật tự cho mệnh đề. “Xuân đến” 
hay “xuân về” đều có thể diễn nghĩa cho động từ 
“đáo”. Nhưng nếu “đáo” có nghĩa động là đến, 
còn có nghĩa tĩnh là”chu toàn, đầy đủ, viên mãn” 
thì quả là ta sẽ có một trời ý niệm và liên tưởng 
thú vị. Có lẽ thiền sư Mãn Giác không “đa sự” 
như chúng ta chăng?

Sự trục nhãn tiền quá
Lão tòng đầu thượng lai.
(Việc đời trước mắt qua mau
Tuổi già chợt đến trên đầu thế a?)

Hai câu thơ dịch may lắm thì nói được cái ngữ 
nghĩa, không dễ gì “tín, đạt, nhã” như cổ nhân 
yêu cầu. “Sự” nôm na là việc đời, chuyện đời. 
Động từ «trục», nghĩa động là”đuổi, đuổi theo”; 
nghĩa tĩnh là «trước sau nối tiếp nhau». Vậy, việc 
đời nó «đuổi», nó “nối tiếp nhau” chạy qua trước 
mắt.

Câu sau, vế đối cũng được hiểu như vậy. 
“Già, cái già, tuổi già” nó theo trên đầu nó đến.

Cả hai câu thơ đều vắng bặt bản ngã, và ngay 
“pháp” cũng trôi chảy «vô ngã tính».

Phải có cái tuệ quán tỉnh táo mới nhìn ngắm 
mình và ngoại giới một cách chân xác, rỗng rang 
và giải thoát như vậy. Ngoài ra, chúng ta còn để ý 
đến động từ “quá” và “lai”; rõ ràng nó nhất quán 
với hai động từ “khứ” và “đáo” đi trước nó.

Đến đây, cái kiến giải “thiền ý” ấy ta đã có 
cơ sở hợp lý, logic - do từ cái nhìn thiền quán của 
tác giả.

Và cũng từ cái “quán chiếu thực tại” ấy, như 
dồn tụ năng lực, để đẩy hai câu cuối đến một chân 
trời thâm viễn hơn.

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.
(Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai.)

Chữ “xuân” trong hai câu đầu là thường ngữ, 
ngôn ngữ tục đế, tục thể, ai cũng biết, ai cũng 
hiểu. Hiểu và biết theo phạm trù trí năng. Nhưng 
chữ «xuân» trong câu áp cuối, không như vậy. 
Nó vừa mang sứ mạng thường ngữ, vừa lung linh 
vầng trăng thiền ngữ - biểu tượng cái đẹp xuất thế. 
Cái vầng trăng thiền ngữ ấy, cái đẹp ấy không thể 
dùng trí năng để «hiểu và biết» mà là phải «thấy», 
cái thấy của tuệ giác, của trực kiến tâm linh.

Mùa xuân thế gian thì đến rồi đi, nở rồi tàn, 
còn mùa xuân tâm linh không dễ dàng chảy trôi 
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theo định luật tự nhiên của vạn hữu. Người có 
được mùa xuân tâm linh này không còn bị chi 
phối bởi vô thường tính, vô ngã tính của cuộc đời. 
Họ không còn than thở như cụ Tiên Điền: “Người 
buồn cảnh có vui đâu bao giờ”! Bậc đạt ngộ nhìn 
ngắm sự chảy trôi, tụ tan, sinh diệt của vạn hữu 
với cái nhìn “tỉnh táo, trạm nhiên và an định”. 
Họ đã trở về tao ngộ với quê hương, với miền 
đất an bình muôn thuở. Ở đấy, tại mùa xuân vĩnh 
cửu ấy, cái “tâm hoa” của họ không còn bị sự vô 
thường chi phối nữa. Cái “thiền ý” ấy bây giờ 
đã hiện ra bằng cách phá bỏ ý niệm thông tục: 
“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết”. Rồi kế đó là 
dẫn dắt chúng ta đến cánh cửa “huyền mật”, mở 
ra một không gian khác, thời gian khác - khác với 
không-thời-gian mà mọi người đang sống:

Đình tiền, tạc dạ nhất chi mai
(Đêm qua, sân trước, một cành mai)1 

Thiền ý bây giờ đã lộ rõ: Đóa mai này không 
còn là đóa mai của thế gian, đóa mai của nở-tàn 
thông tục nữa. Nó không còn bị chi phối của định 
luật sinh diệt, hữu hạn cũng như sự vận hành âm 
dương của trời đất.

Vậy thì đóa mai ấy nó ở đâu? Nó ở “sân 
trước” và mới nở “đêm qua”. Đến đây, ta đã thấy 
rõ không gian (sân trước) và thời gian (đêm qua) 
rất đỗi lạ lùng mà chỉ có tâm thiền mới thấy được. 
Không-thời-gian ấy mới nở được đóa mai ấy. Và 
không có gì rõ ràng hơn thế nữa.

Tuy nhiên, vẫn còn “bí hiểm”, bí hiểm cho 
những ai chưa trực kiến giây khắc “đốn ngộ”, 
chưa thực sự bước qua hố thẳm của lý trí nhị 
nguyên. Nói rõ hơn, là chưa kinh nghiệm tuệ giác 
bên kia bờ. Chỉ khi nào hội diện, “cước căn điểm 
địa” miền đất ấy, không thời gian ấy, ta mới hiểu 
được “tiếng cười dài lạnh buốt thái hư” của thiền 
sư Không Lộ.

“Đêm qua” - là thời gian, là quá khứ. Nói 
về sự nhất quán của “ý tứ” thì quá khứ ở đây sẽ 
logic, chặt chẽ với những cặp thơ đi trước “khứ, 
đáo”, “quá, lai”. Ngoài ra, nếu ai có kiến thức 
tuệ giác kinh viện sẽ hiểu rằng, giây khắc ngộ đạo 

chỉ xảy ra trong 1 sát-na, rồi nó diệt mất, nhường 
sát-na kế cho đạo tâm. Ngộ đạo chỉ là giây khắc 
chớp lóe của tâm linh, sau đó nó trôi về quá 
khứ. Một sát-na đã là quá khứ. Tuy nhiên, người 
đạt ngộ tuy có ý niệm về quá khứ, về thời gian 
- nhưng họ luôn trực thức, luôn “hiện kiến” để 
sống trong từng hơi thở “không có thời gian”, “ở 
ngoài thời gian”. Chính ở cái thời gian” ở ngoài 
thời gian” ấy - không gian tâm linh mới được 
thiết lập. Không gian tâm linh thiết lập khá ước 
lệ: “Trước sân”. Tại sao là “trước sân”, là “đình 
tiền” mà không là “bên sân, sau sân” (đình biên, 
đình hậu)?

Rõ ràng “sân” ấy là mảnh đất tâm. Cái tâm ấy 
là mảnh đất để cho đóa mai nở. Sát-na tâm “trực 
ngộ, “hiện kiến” là nó luôn chảy trôi, nó luôn mở 
ra, ngạc nhiên, đón nhận dung thông các pháp đến 
từ ngoại giới. Cái tâm ấy phải “không” mới đón 
nhận được. Do vậy, cái tâm ấy không thể là “bên 
tâm, sau tâm” - mà phải là cái tâm luôn trực kiến 
cái hiện tiền; phải là “đình tiền, tâm tiền” mới 
chính xác.

Rồi đóa mai nở. Đóa mai nở là tuệ giác bừng 
nở. Tuệ giác bừng nở, nở nơi mảnh đất tâm, không 
còn bị quy định bởi không-thời-gian tại thế, ước 
lệ nữa.

Cuối cùng, để thêm tính thuyết phục cho sự 
giải mã này, ta phải trở lại một ngàn năm trước, 
để biết rằng Mãn Giác Thiền Sư thuộc dòng 
thiền Vô Ngôn Thông, đời thứ tám. Và dòng 
thiền này, thuở bình minh của nó, khi Vô Ngôn 
Thông truyền pháp cho Cảm Thành để hình thành 
dòng thiền Kiến Sơ - thì ông đã ngộ được yếu 
chỉ: “Tâm địa nhược không tuệ nhật tự chiếu» 
từ Bách Trượng Hoài Hải. Vậy Mãn Giác Thiền 
Sư là hậu duệ của truyền thừa, sáng tạo câu thơ 
“Đêm qua, sân trước, một cành mai” để thi vị 
hóa, tăng giá trị văn học, mỹ học cho câu thiền 
ngữ xưa bằng những hình tượng nghệ thuật không 
là điều kỳ diệu sao? Tuệ nhật tự chiếu - đóa mai 
nở - đấy là mùa xuân vĩnh cửu, là miền đất hứa 
cho những người con Phật và cả cho những chúng 
sanh đang lăng xăng xuôi ngược giữa miền cát 

Xem tiếp trang 193
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Theo quy luật tuần hoàn của vũ trụ, bốn 
mùa: xuân, hạ, thu, đông xoay vần, đắp 
đổi, khiến người không khỏi liên tưởng 
đến bốn giai đoạn sinh, già, bệnh chết 

của đời người. Mùa xuân khí hậu mát mẻ, vạn vật 
đâm chồi nảy lộc, kết nụ đơm hoa, dụ cho đời 
người từ khi sinh đến tuổi trưởng thành, giai đoạn 
mộng mơ và học tập của tuổi thơ, cũng như nỗ lực 
làm việc để xây dựng sự nghiệp của tuổi trẻ. Còn 
mùa hạ cây cối xum xuê rậm rạp, nắng nóng mưa 
nhiều, giống như giai đoạn từ tuổi trung niên đến 
bắt đầu lão niên của đời người. Giai đoạn này, 
con người có đủ kinh nghiệm và thành đạt nhất 
định để lo gia đình và gánh vác trách nhiệm xã 
hội. Khi thu về cây lá đổi màu, lá vàng đầu thu 
tuy đem lại cái đẹp sang trọng nhưng lại vô cùng 
ngắn ngủi, chẳng khác gì vẻ rực sáng trước khi 
bóng trời chiều lặn tắt: “Bóng chiều đẹp biết bao, 
chỉ là trời sắp tối!” (Tịch dương vô hạn hảo, chỉ tại 
cận hoàng hôn). Chẳng mấy chốc lá vàng thành lá 
úa, để cuối cùng khô rụng lúc cuối thu! Điều này 
có khác gì tuổi già, trông bề ngoài dường như đã 
đạt được đỉnh điểm của sự nghiệp, giờ về hưu vui 
hưởng an nhàn cùng con cháu. Nhưng đây cũng là 
lúc con người mắt mờ tai lãng, lưng còng gối mỏi, 
và bị đủ mọi tật bệnh dày vò! Còn mùa đông khí 
trời giá buốt, băng tuyết bao trùm, cây cối trơ trọi 
dụ cho giai đoạn cuối của đời người. Con người ai 
cũng phải đối diện trước cái chết, cô độc với những 
cơn đau đớn giày vò lúc lâm chung, rồi cuối cùng 
bỏ lại sau lưng tất cả công danh sự nghiệp, thân 
thuộc bạn bè…, như cành cây trơ trọi, không một 
chiếc lá giữa buổi đông tàn! 

Con người nhìn thiên nhiên tuần hoàn thay đổi, 
quán xét lại kiếp người, sẽ tự hỏi rằng: Xuân, hạ, 

thu, đông xoay vần, hết đông rồi lại xuân, vậy sao 
tuổi xuân của đời người một đi không trở lại? Từ đó 
ý thức về vô thường, về thân phận mong manh của 
kiếp người phát sinh. Lại nữa, đông hết rồi xuân 
lại về, còn con người chết rồi có sinh trở lại hay 
không? Nếu có, sao lại không thấy, không biết? Có 
lẽ từ đó mới có niềm tin về luân hồi hay tồn tại 
sau khi chết (after death) ở một thế giới nào đó để 
chống lại chủ thuyết đoạn kiến, cho rằng chết là 
hết. Tôn giáo ra đời chính là để trả lời câu hỏi “sinh 
từ đâu đến, chết đi về đâu” này. Phật giáo, nhìn ở 
một góc độ nào đó, cũng là một tôn giáo, nhằm giải 
đáp câu hỏi này với thuyết luân hồi nghiệp báo hay 
vãng sinh tịnh độ v.v…. 

Nhưng nếu chữ giáo trong Phật giáo được hiểu 
như lời dạy của đức Phật (the Buddha’s teachings) 
hay sự thực của cuộc đời (dharma) qua tuệ giác 
của đức Phật (Buddha-dharma), thì Phật giáo là hệ 
thống huấn luyện bao gồm tín, giải, hành, chứng, 
giúp hành giả có được cái thấy đúng như sự thực 
của cuộc đời (yatha-bhutam darshanam hay như 
thị tri kiến) để có thể sống an lạc hạnh phúc ngay 
bây giờ và ở đây. Cho nên nói: “Pháp là thiết thực 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác 
hiểu.”2 Ngôn ngữ của Đại Thừa Phật giáo diễn bày 
pháp (dharma) này qua các khái niệm triết lý như 
chân như, thực tướng vô tướng, tự tánh niết-bàn, 
bất nhị pháp môn v.v…; còn nhà thiền lại dùng 
hình ảnh của đời thường như mặt mũi xưa nay, 
nhành mai đêm trước, mùa xuân bất diệt v.v… đều 
chỉ cùng một thực tại này. 

Nhưng muốn chứng nghiệm thực tại này, như 
trên đã nói, hành giả phải trải qua quá trình huấn 
luyện thân tâm theo Phật Pháp. Bắt đầu quá trình 
huấn luyện này là khiến hành giả phát khởi tín tâm. 

Mùa Xuân, Thi Ca và Thiền Đạo:
Trộm Được Phù Sinh Nửa Ngày Nhàn1

Sakya Minh Quang
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Cho nên, đối với người học Phật, tỉnh giác về vô 
thường giúp hành giả khởi tâm xuất ly, cất bước 
trên đường giải thoát. Ý thức tuổi trẻ qua mau, như 
xuân đã cuối mùa, giúp người trẻ tuổi không hẹn 
lần hẹn lữa, vì cái chết không hẹn trẻ hay già! Sau 
đây, xin mượn bài thơ nổi tiếng Đề Nơi Vách Chùa 
Hạc Lâm (Đề Hạc Lâm Tự Bích) của Lý Thiệp để 
nói đến quá trình ý thức tuổi xuân vô thường của 
Đời để hướng về mùa xuân bất diệt nơi Đạo, để 
cuối cùng từ một khách thơ: “trộm được phù sinh 
nửa ngày nhàn” trở thành một đạo nhân “nhàn”:

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân

Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân

Vô minh thực tánh, tức Phật tánh

Huyễn hóa không thân, tức pháp thân!

Dịch:
Tuyệt học vô vi: nhàn đạo nhân!
Chẳng trừ vọng tưởng, chẳng tìm chân
Tánh thật vô minh là Phật tánh
Huyễn hóa thân không tức pháp thân!3

Lý Thiệp ( )một thi nhân đời Đường, sống 
ở đầu thế kỷ thứ chín Tây lịch, có bài thơ đề trên 
vách tường ở chùa Hạc Lâm, huyện Trấn Giang, 
tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Bài thơ này nói lên 
tâm cảnh của người chợt nhận biết vô thường, 
quay về nơi Đạo:

Chung nhật hôn hôn túy mộng gian

Hốt văn xuân tận cưỡng đăng san

Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại

Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn

Dịch:
Sống say chết mộng mãi mê man
Chợt nghe xuân hết, gắng đăng san
Cùng tăng trò chuyện bên sân trúc
Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn!

Lý Thiệp làm bài thơ này trong lúc làm quan 
bị đày về miền nam, huyện Trấn Giang, tỉnh Giang 
Tô. Cho nên, bài thơ này chẳng những tả thực buổi 
lên núi thưởng xuân, mà quan trọng hơn, nó còn là 
tự tình, nói lên cảm ngộ vô thường, sự chuyển biến 
nhân sinh quan của Lý Thiệp hướng về Phật giáo. 
Thực ra, những nhà Nho như quan lại, văn nhân, 
thi sĩ lúc về già hay khi hoạn nạn bị lưu đày phần 
lớn đều hướng về Phật giáo như chỗ dựa của tâm 
linh, từ đó có dòng thơ đạo hay thơ thiền ra đời 
dưới ngòi bút tài hoa của giới trí thức Phật tử tại 
gia. Đây đã trở thành trào lưu văn hóa và văn học 
có nét rất riêng của Phật giáo Đại Thừa Đông Á, 
nhất là vào thời Đường Tống. Ví dụ, đời Đường có 
Vương Duy, Liễu Tông Nguyên, Bạch Cư Dị…, 
đời Tống có Hoàng Đình Kiên, Tô Đông Pha v.v... 
Sau đây, chúng ta thử khám phá ngụ ý của bài thơ 
để có thể chia sẻ phần nào tâm cảnh của tác giả.

“Sống say chết mộng mãi mê man” là chỉ tình 
trạng mãi mê danh lợi, chạy theo dục vọng, cho 
đến lúc chết vẫn không biết thức tỉnh vô thường, 
nhận chân ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Kinh 
Pháp cú đức Phật nói:

Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say, tham nhiễm,
Bị thần chết mang đi,
Như lụt trôi làng ngủ4.

Với một người tu giỏi, như con ngựa hay thấy 
bóng roi liền chạy, không đợi xuân sắp hết mới 
biết lên núi thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên lúc 
xuân về: non xanh, nước biếc, chim hát, suối ca…, 
lại còn có sơn môn Phật tự nơi sinh hoạt của tăng 
thân, những người bước ra ngoài vòng danh lợi của 
thế gian. Đây thực sự là thế giới an lành của tịnh độ 
nhân gian! Còn những con ngựa bình thường, phải 
đợi roi chạm đến da thịt biết đau, thậm chí đau thấu 
xương mới chịu chạy! Đây là chỉ lúc công danh 
thất bại, nếm mùi cay đắng của tình đời, hay tuổi 
xuân đã hết, già bệnh vây quanh mới biết thức tỉnh 
hướng về nẻo đạo.5 Đó chính là ý câu: “Chợt nghe 
xuân hết gắng đăng san!”

Nhưng biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ, 
chỉ cần tỉnh thức không bao giờ trễ! Đức Phật dạy 
có bốn thứ lớp tu hành: (1) Thân cận thiện tri thức, 
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(2) lắng nghe giáo pháp (văn), (3) như lý tư duy 
(tư) và (4) y pháp tu hành (tu).6 Trong đó, gần gũi 
thiện tri thức hay Tăng bảo là bước đầu vô cùng 
quan trọng. Người xưa bảo: 

Trò chuyện cùng anh một buổi
Còn hơn đọc sách mười năm!
(Dữ quân nhất tịch thoại, 
thắng độc thập niên thư)

Một buổi lên núi ngắm cảnh thưởng xuân, lại 
được viếng chùa, trò chuyện cùng cao tăng, đối với 
người bấy lâu nay “sống say chết mộng” như đề hồ 
quán đảnh, buông xuống gánh nặng của phiền não 
công danh, “trộm được nửa ngày nhàn” của kiếp 
phù sinh đa đoan, phức tạp! Đó là thâm ý câu:

Cùng tăng trò chuyện bên sân trúc
Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn!

Có người bảo: “Thị tại môn tiền náo + = 
, nguyệt lai môn hạ nhàn + = !” Tức “chợ 

trước cửa ồn náo, trăng đến cửa là nhàn.” Đây là 
cách chiết tự của người xưa, ý nói nhàn nhã ngắm 
ánh trăng soi trước cửa là nhàn! Đây dường như 
chỉ thân nhàn trước rồi tâm nhàn sau. Người xưa 
sau khi treo ấn từ quan, trở về quê vui thú điền viên 
mới có thời giờ nhàn nhã để ngắm trăng thưởng 
cảnh và chiêm nghiệm lẽ sống của cuộc đời! Như 
Phạm Thiên Thư nói: 

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say 
Thôi thì thôi để mặc mây trôi 
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé... có ngần ấy thôi.
(Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng)

Khi còn quan chức vì đấu tranh trong chốn 
quan trường, nhiều khi phải uốn gối khom lưng để 
giữ bổng lộc cho vợ con gia đình, hay phải bịt tai 
nhắm mắt, giả mù sa mưa trước sự bất công để 
tồn tại, hoặc nắng bề nào che bề nấy, đánh đổi khí 
tiết của mình vì chút lợi lộc công danh. Cho nên 
Đào Tiềm, một danh sĩ đời Đông Tấn, vài lần ra 

làm quan, rồi cuối cùng từ quan sống đời đạm bạc, 
trong bài Từ “Quy Khứ Lai Hề” (Về Đi Thôi Chừ) 
bảo:

Về đi thôi chừ!
Về đi thôi
Ruộng vườn sắp hoang vu chừ,
sao chưa về?
Mình đã để tâm cho hình hài sai bảo
Sao còn riêng buồn bã, đau thương?7

“Mình đã để tâm cho hình hài sai bảo”, tức 
và vì nhu cầu cơm ăn áo mặc của cái thân này đã 
khiến cho tâm phải lo nghĩ bất an, tham sân dấy 
khởi! Cho nên, thiểu dục tri túc là bước đầu trở về 
với Đạo.

Thực ra, chốn quan trường vất vả vì lao tâm 
khổ trí việc giúp nước an dân, lại bất an vì tranh 
đấu phe phái, còn điền viên lại vất vả vì cày sâu 
cuốc bẫm, lo lắng sâu rầy, mưa nắng thất thường. 
Vậy cuộc sống điền viên thân đâu có nhàn? Cho 
nên, “nhàn” ở đây là tâm nhàn mà không phải thân 
nhàn, tức tâm đã nhẹ nhàng vì buông xuống lợi 
danh, phiền não, thì dù ở đâu, làm việc gì đều vì lợi 
ích chúng sinh mà không phải vì mình!

Lại nữa, “nhàn” có nhiều mức độ cạn sâu khác 
nhau. Đối với người Phật tử tại gia như Lý Thiệp, 
nếu có dịp về chùa, gần gũi thiện tri thức để nghe 
Pháp, tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật…, là “trộm 
được phù sinh nửa ngày nhàn.” Tâm cảnh này 
cũng giống thi sĩ Chu Mạnh Trinh (1862-1905) 
Việt Nam lúc viếng cảnh chùa Hương:

Giữa dòng đáy nước lồng gương,
Mượn chèo ngư phủ đưa đường Đào Nguyên.
Lạ cho vừa bén màu thiền,
Mà trăm não với ngàn phiền sạch không!

Còn nếu được sống trong cảnh thiền môn thanh 
tịnh, thọ trì Bát quan trai giới là giới xuất gia tập 
sự cho người cư sĩ một ngày một đêm, đó chính là:

“Trộm được phù sinh một ngày nhàn!”
Những ai có thể phát Bồ-đề tâm, trở thành Bồ-

tát tại gia, thân tại gia mà tâm xuất gia để phục vụ 
chúng sinh, cúng dường chư Phật, như Điều Thứ 
Bảy của Kinh Tám Điều Giác Ngộ nói:
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Xem tiếp trang 193

Thân tuy ở tục qua ngày
Tâm không đắm nhiễm trần ai thói đời!
…
Lập nguyện lớn cầu vô thượng đạo
Hạnh kiên trì hoài bảo lợi sanh
Dù bao chướng ngại tu hành
Vẫn không lay chuyển hạnh lành từ bi!

thì mức độ “nhàn” của vị này còn sâu hơn nữa, 
đó gọi là:

“Sống giữa phù sinh một kiếp nhàn!” 
Họ cũng giống như những ai có thể cắt ái từ 

thân, trọn đời xuất gia học Phật như đức Phật đã 
làm thuở xưa, đã bước lên con đường thênh thang, 
hướng đến cái “nhàn” của giải thoát, giác ngộ. 

Tương truyền, Hoàng Đế Thuận Trị nhà Thanh 
lên ngôi lúc sáu tuổi, làm vua mười tám năm, hai 
mươi bốn tuổi nhường ngôi để đi xuất gia. Đang 
tuổi thanh xuân, sống trong tột đỉnh quyền uy và 
danh vọng, vua đã thấu đáo vô thường, buông bỏ 
tất cả để sống đời xuất gia, nhằm buông xuống 
những tình chấp, phiền não trong tâm. Trước khi 
ra đi, Thuận Trị đã nói lên chí nguyện của mình:

Cơm chùa như núi, chẳng phải lo
Xuất gia một bát vẫn đủ no
Vàng ròng, ngọc trắng không phải quý
Đắp được cà-sa phước mới to!

***
Trẫm là ngôi báu của giang san
Lo nước, lo dân chuyện bộn bàn
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
Chẳng bằng thầy tu một buổi nhàn!
…
Mười tám năm qua chẳng tự do
Giang san ngồi mãi chỉ thêm lo
Hôm nay bỏ hết về với núi
Mặc đời lợi lớn với danh to!

Như vậy, Thuận Trị đã không chỉ:

Cùng tăng trò chuyện bên sân trúc
Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn

như Lý Thiệp, mà còn trở thành tăng, đi tìm 

Sakya Minh-Quang

Xuân Đất Khách
Thêm một mùa xuân chưa trở về
Giao thừa đêm lạnh thấm sơn khê
Bánh mứt mai đào… tuy có đủ
Mà sao vẫn thiếu chút tình quê?
*
Cơm áo gạo tiền… bao vất vả
Cửa nhà con cái… mãi nhiêu khê
Giật mình xem lịch… hôm nay tết!
Xuân ở xứ người sao tái tê!
*
Xuân ở xứ người sao tái tê
Về chùa tìm lại chút hương quê
Lời kinh sưởi ấm tình dân tộc
Tiếng pháp xua tan mọi não nề!
*
Lữ khách lang thang đường sinh tử
Bao giờ trở lại chốn chân quê?

Đêm Giao Thừa Tết Đinh Dậu (01/27/2017)



47XUÂN MẬU TUẤT ■ 2018

Xuân về! Hồn nhiên trong veo, giản dị 
mà kiêu sa đến lạ. Xuân thả cơn gió non 
mang mầm biếc cho cỏ cây hoa lá tỏa 
hương sắc. Xuân tặng những đồng lúa 

mơn mởn vẻ xuân thì, đang đung đưa những gié 
lúa non ngậm sữa. Chợt nhớ hai câu thơ chữ Hán 
đã đọc được đâu đó:

Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu
(Một chiếc lá ngô đồng rụng xuống, 
đủ để thiên hạ biết mùa thu sắp về).

Ngày xuân ở Việt Nam có mai vàng, dù chỉ 
một nhánh nhỏ bên hiên cũng đủ khiến thiên hạ 
rộn ràng. Chỉ cần nhìn một nhánh hoa báo xuân 
trên tay người, ta sẽ thấy ra một ngày Tết vui 
nhộn. Cũng như cảm nhận một tình người, dù chỉ 
từ một bàn tay hành khất, ta sẽ tin được tính thiện 
vẫn tồn tại trong nhân gian. Ở đâu có từ bi ở đó 
là thiên đường, ở đâu có tỉnh thức ở đó có thánh 
hiền, nếu chỉ một cành hoa báo xuân đủ để biết 
Tết, sao người đời tiếc gì một tín hiệu thiên đường 
và màu áo hiền thánh cho nhân gian bớt đi những 
chuyện buồn không đáng có!

Có phải suốt năm qua chúng ta đã bị cuốn trôi 
theo những lo toan của đời sống hay không? Giờ 
đây cũng trong cái thời khắc rộn ràng của mùa 
xuân, chúng ta hãy để lòng mình chìm sâu trong 
cõi thiền của họa, của thơ… để thấy lòng bỗng 
reo lên một niềm vui và hạnh phúc.

Giống như Thiền, thơ và hội họa là mộ t 
phương thứ c giao tiế p trong tĩ nh lặ ng nhưng lạ i có 
thể  đánh thứ c nộ i tâm củ a chúng ta.

XUÂN TRONG Ý THIỀN,
Thiền trong Thi Ca và Hội Họa

Thích Nữ Chơn Như

Thiền trong thơ:
Không biết từ bao giờ trong lịch sử, thiền giả 

và thi sĩ luôn trở thành đôi bạn tâm giao. Nhà 
thơ đến với thiền như một sự thăng hoa mỹ cảm, 
còn thiền giả trong quá trình quán sát nội tâm, họ 
khám phá những điều tuyệt vời của thế giới chỉ có 
thể cô đọng trong ngôn ngữ thi ca.

Trong một thi phẩm độc đáo mà tôi từng đọc:

“Vương tay níu lấy hư không
Võ vàng giọt nắng bềnh bồng ca sa”
(HT Thích Viên Lý)

“Cả một khung trời nắng lộng, nắng từng 
mảng, nắng từng giọt, từng giọt và từng giọt 
nhiệm mầu rơi đổ xuống, rơi trên mỗi hiện hữu 
hoạt hiện không ngừng, rơi trong từng sát na diệt 
sinh biến dị, rơi với tất cả sự hàm tàng của vũ trụ, 
thiên hà và rơi trong từng cõi lòng vô ngôn tuyệt 
nhiên thanh tịnh.

Ồ! Lạ lùng thay, ở đây nắng không còn là tia, 
là ánh, là vệt, là nguồn, là vũng, là dãi mà lại là 
giọt, những giọt nắng lung linh, chợt không chợt 
có, thoắt hiện trong từng hiện hữu nhiệm mầu 
như là chính sự mầu nhiệm để rồi chỉ trong tơ hào 
khoảng khắc.

Đầu ngọn cỏ giải thiên hà
Thu phong bến gió ta bà dạo chơi
Mỗi hiện hữu chợt đầy vơi
Nhiệm mầu từng giọt nắng rơi hoa cười.
(HT Thích Viên Lý)

Tác giả đã đồng cảm được với nắng, đã bắt 
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một cây cầu tâm linh giữa tâm hồn mình qua 
vũ trụ với giải thiên hà bao la vô lượng nhưng 
được thu phối trong đầu ngọn cỏ tí xíu lẻ loi. 
Lý nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, tương 
tức tương nhập, tương sinh tương duyên của tư 
tưởng Hoa Nghiêm đã được tác giả lồng vào thơ 
một cách tuyệt diệu linh động và gây hứng thú 
bất ngờ ở người đọc nhất là động thái níu lấy hư 
không để rồi võ vàng giọt nắng bềnh bồng ca sa. 
Tác giả đã không níu lấy cành hoa, giải lụa mà là 
níu lấy hư không, một động thái siêu ngoài mọi 
động thái.”

(Trích Một Góc Thế Giới Thi Ca Của Thoại 
Nguyên)

Bên cạnh đó vẫn có nhiều bài thơ nói lên tinh 
thần sống hòa nhịp với trời đất, giác ngộ tinh thần 
vô ngã như thơ bài cú của Basho:

Trên cành cây trơ lá
Một con quạ đậu
Một chiều thu.

Có một cái gì đó vượt qua khỏi khuôn khổ 
tri giác thông thường trong hình ảnh một chiều 
thu cô liêu dưới cái nhìn của thiền giả - thi nhân 
Basho. Một khung cảnh tịch lặng trong cái nhìn 
tĩnh tại. Hãy nương theo cái nhìn ấy để nhìn sâu 
vào tâm hồn ta. Trong khoảng tĩnh lặng ấy, một ý 
niệm khởi lên rồi trôi dài theo khoảnh khắc cơ hồ 
như vô tận, không chỗ bám víu, không nơi nương 
tựa. Cành trơ lá, quạ đứng lặng. Chỉ vừa động 
niệm trước mắt, ta lại thấy ta giữa đất trời, ta lại 
cảm nhận được niệm hơi thở của mình giữa dòng 
thời gian.

Thế nhân
Oằn oại quay cuồng
Hoa nở theo mùa.
(Issa)

Hoa nở điềm nhiên, lặng lẽ tỏa hương khoe 
sắc, vô ưu vô phiền. Thế nhân buồn vui không dứt 
với bao toan tính thiệt hơn. Mỗi nụ hoa nở hé mở 
biết bao điều về cuộc sống. Cùng tồn tại giữa đất 
trời, con người quay cuồng, hoa nở vô tư.

Thiền trong hội họa:
Hãy ngồi xuống, cảm nhận và chiêm nghiệm 

về sự tịch lặng.
Hành giả ngồi đó trong khung cảnh tịch lặng. 

Cây cỏ, núi đá, sông nước, mây trời…, cả vũ trụ 
trước mắt chìm trong cõi tịch lặng. Thực chất, tịch 
lặng không có nghĩa là bất động một cách tuyệt 
đối.

Bên trong cái vẻ bề ngoài gồ ghề và chai sần 
của một thân cây, hàng triệu tế bào đang vận hành 

Bức “Ngồi dưới bóng cây” của Wu Wei 
(TK XV-XVI)
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theo chức năng của chúng. Bên dưới bề mặt bình 
lặng của một hồ nước, vô số vi sinh vật đang vận 
động để tồn tại. Ngay cả bên trong của thân thể 
hành giả, tim vẫn đập, máu vẫn chảy, hàng tỷ tế 
bào vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động sống.

Xét ở phạm vi tế bào hay vi tế hơn ở phạm vi 
các hạt vật chất cơ bản, mọi sự vật đều vận hành 
theo chức năng của chúng. Tuy nhiên, để chứng 
nghiệm bản chất sâu xa của sự sống, chúng ta nên 
đặt mình trong tư thế ngồi vững chãi và tĩnh tại. 
Khi tĩnh tọa, con người dễ dàng cảm nhận được 
mối tương giao giữa bản ngã và vạn vật chung 
quanh hơn cả. Đức Phật và chư tổ Thiền tông đã 
từng giác ngộ lẽ giải thoát trong tư thế ấy. Điều 
phục thân, khẩu, ý trong tư thế tĩnh tọa, hành giả 
hòa mình vào bản thể của vũ trụ, mở rộng lòng 
để nhận dòng sinh lực của cuộc sống đang lưu 
chuyển qua dòng tuệ giác thường hằng nơi mình.

Trong cảnh giới ấy, bao hình tướng, sắc thái, 
âm thanh, hương vị,… của thế giới hiện tại hòa 
quyện vào nhau, hợp thành bức tranh cảnh vật. 
Núi non, sông nước, cỏ cây, mây trời… cả vũ trụ 
pháp giới hiện ra trong tâm của hành giả. Khi khởi 
ý phân biệt, tâm ấy là bản năng của con người, 
bằng năng lực nhận thức, con người sáng tạo hình 
ảnh thế giới và bản ngã trong tâm mình. Cổ đức 
có nói rằng kẻ đạt đạo là chân nhân, là người “vào 
rừng không khua lá, vào nước chẳng gợn sóng” 
(Nhập lâm bất động thảo, nhập thủy bất lập ba).

Nghệ thuật là môi trường có khả năng truyền 
tải những cảm nghiệm nằm ngoài giới hạn ngôn 
từ, là môi trường của hoạt động sáng tạo. Các họa 
phẩm thiền đòi hỏi người xem phải biết cảm nhận 
và chiêm nghiệm, chúng mời gọi những tâm hồn 
đồng cảm bước vào môi trường sáng tạo và phát 
huy năng lực nhận thức.

Thiên nhiên là nghệ sĩ vĩ đại và thi nhân là 
người có tâm hồn mẫn cảm và biết cách thưởng 
thức, những gì thi nhân từ chối thể hiện bằng 
lời, chúng ta phải tự mình cảm nghiệm từ những 
khoảng thinh lặng vô ngôn.

Tn Chơn Như

Lá Thư Điều Ngự
Tiếp theo trang 1

Chỉ có thể có được hạnh phúc và an lạc 
khi ta thực sự sống trong từ bi và trí tuệ. Từ 
bi và trí tuệ là dưỡng tố giúp ta sống an lạc, 
hạnh phúc và chết trong tự tại, an nhiên.

Mùa Xuân là mùa của sum vầy, đoàn 
tụ. Chúng ta đến với nhau, làm việc bên 
nhau và cùng vui với nhau không phải vì 
lợi dưỡng mà chính là vì niềm an lạc vô 
biên của tất cả muôn loài.

Trên nền tảng của đại bi tâm và tuệ 
giác siêu việt, xin mỗi chúng ta hãy thắp 
sáng ngày xuân bằng những ngọn đuốc 
chánh pháp, hãy làm đẹp ngày xuân bằng 
những đoá tâm hoa tươi thắm, hãy dấy lên 
niềm vui bằng những nụ cười chánh niệm, 
hãy là một thể thanh tịnh viên dung, đồng 
nhất với bổn diệu giác tâm của ba đời mười 
phương chư Phật.

Làm được như thế chúng ta sẽ bắt gặp 
và sống trong ngày xuân ở mọi nơi, mọi 
lúc và sẽ mang niềm vui xuân đến với hết 
thảy muôn loài.

Kính chúc chư liệt vị một mùa xuân 
thật sự an lạc, giải thoát.

Xuân Mậu Tuất, 2018
TK Thích Viên Lý
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Bài xướng:

Xuân Chiều Lạc Phố
Bốn mươi năm, vẫn Tết tha phương
Bao trạm thời gian... cuộc hý trường!
Nắng trải thềm hoa, Hương Tỉnh Thức
Trăng về Xóm Hạc, Gió Trầm Hương
Gieo vần Xuân Mới, Thơ Hoài Vọng
Tưởng Khúc Thanh Bình, Nhạc Ngát Chương
Tuyết trắng vườn ai, Chiều Lạc Phố!
Xuân nào Đoàn Tụ, Bến Yêu Thương.

Diệu Minh - Tuệ Nga

Bài họa:

Xuân Viễn Xứ
Thêm một mùa Xuân chốn viễn phương
Nhớ về quê cũ trắng canh trường!
Tháp xưa chuông sớm luôn vang tiếng
Chùa cũ trầm khuya mãi ngát hương.
Thi hứng gợi tình ghi mấy khúc
Văn nguồn khơi ý thảo vài chương
Thả hồn theo tuyết rơi song vắng
Viễn xứ lòng người rộn luyến thương.

Tâm Minh - Ngô Tằng Giao
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***
“Có lần Sư vỗ vai một ông Tăng, vị này quay 

đầu lại. Sư nói: ‘Cho ta một đồng tiền’.
Tăng nói: ‘Nói được đạo lý thì cho một đồng 

tiền’.
Sư bỏ bao bố xuống, khoanh tay, đứng yên”.
“Sư đứng ở đầu đường, có ông Tăng hỏi: ‘Hòa 

thượng đứng đây làm gì?’.
Sư nói: ‘Đợi một người’. Tăng nói: ‘Đến rồi! 

Đến rồi!’.
Sư nói: ‘Ông không phải là người ấy!’
Tăng hỏi: ‘Thế nào là người ấy?’
Sư nói: ‘Cho ta một đồng tiền’”.
Gặp ai cũng xin một đồng tiền, không hai, 

không ba. Thật ra, một đồng tiền sư xin thì gồm 
cả trời đất, muôn sự, chúng sanh… đều ở trong 
ấy. Đây là cái một mà là tất cả, cái Nhất Chân 
pháp giới của tất cả thánh phàm. Theo lời Sư, thực 
tại là một, không có sự khác nhau: “Ngọc tâm 
vô giá vốn viên tịnh. Tâm vương vốn tự bặt đa 
thù. Phàm là khác tướng giả danh suông.” Một 
đồng tiền này là cái đầu tiên và cuối cùng của con 
đường Phật giáo.

***
“Hòa thượng Bạch Lộc hỏi: ‘Thế nào là Bao 

Bố?’
Sư liền bỏ bao bố xuống đất, khoanh tay mà 

đứng. Lại hỏi:
‘Thế nào là hạ sự của Bao Bố?’
Sư vác bao bố lên mà đi thẳng.

XUÂN,XUÂN,
Vui Với 

Hòa Thượng Bố Đại
Nguyễn Thế Đăng

“Đời nhà Lương (thế kỷ thứ VI Tây 
lịch), có Hòa thượng Bố Đại (bao 
vải, bao bố), thân hình mập mạp, 
trán vồ, bụng tròn. Đi đâu cũng 

quảy một cái bao bố treo trên cây gậy thiền, gặp 
gì xin nấy, đều bỏ vào bao bố, bất kể còn tốt hay 
hư thối. Người đương thời gọi Sư là Hòa thượng 
Bố Đại Trường Đinh Tử”.

Cái bao bố này, Sư dùng để chứa tất cả thứ, 
tượng trưng cho tâm, Tánh Không, kho tàng Như 
Lai (Như Lai tạng). Như lời trong bài kệ của Sư:

“Khi cư sĩ Trần hỏi Sư có pháp hiệu gì hay 
không, Sư liền đáp:

Ta có một bao vải
Rỗng rang không quái ngại
Mở ra, khắp mười phương
Thâu vào, Quán Tự Tại”.
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Hòa thượng Bảo Phước hỏi: ‘Thế nào là đại ý 
Phật pháp?’

Sư bỏ bao bố xuống đứng yên. Bảo Phước lại 
hỏi:

‘Chỉ có cái đó hay còn hướng thượng sự?’
Sư vác bao bố lên đi thẳng”.
Hỏi về bao bố hay đại ý của Phật pháp, Sư 

bỏ bao bố xuống, khoanh tay đứng yên. Thực tại 
đầu tiên và cuối cùng là Vô học, không tu không 
chứng, không thiền định, Vô công dụng hạnh; 
hay nói theo Sư trong bài kệ ở sau là “không chỗ 
làm, vô học địa”. Đây là chỗ không làm gì, không 
thể làm gì vì “chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ 
chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm” (Tâm kinh 
Bát-nhã). 

***
Ở đây chúng ta trích một đoạn từ một Tantra 

căn bản của Đại Toàn Thiện (Dzogchen) Kunjed 
Gyalpo (The Supreme Source, Nguồn Tối 
Thượng) để rõ hơn sự đồng nguồn của mọi tông 
phái như thế nào: 

Chúng ta cần vất bỏ mọi trò chơi trẻ con trói 
buộc và làm mệt mỏi của thân ngữ tâm; và nằm 
duỗi trong không hành động không thể nghĩ bàn 
trong tạng nguyên sơ không tạo tác, hiện thực của 
Tánh Không, nơi sự toàn thiện tự nhiên của thực 
tại hiện hữu thảnh thơi, hãy nhìn thẳng vào tánh 
Nhất Như không tạo tác của mỗi kinh nghiệm và 
mọi phản ứng có điều kiện của chúng ta tan biến 
trong buông xả đích thực.

***
Khi hỏi về hạ sự (sự dưới đó) và hướng thượng 

sự (sự hướng lên trên đó), Sư điềm nhiên vác bao 
vải mà đi. Việc dưới cũng là bao bố, việc trên 
cũng là bao bố. Và bỏ bao bố xuống khoanh tay 
không làm gì hay vác bao bố lên mà đi là như 
nhau. Động và bất động, không làm và làm, cả 
hai đều tự do giải thoát như nhau. Sư có bài tụng: 

Chỉ tâm tâm này, tâm là Phật
Mười phương thế giới tối linh vật
Dọc ngang diệu dụng quý bao nhiêu
Tất cả không bằng tâm chân thật.
Thản nhiên tự tại không chỗ làm
Nhàn nhàn rốt ráo trẻ không nhà
Nếu thấy trước mắt chân đại đạo
Mảy bụi cũng không, thật diệu kỳ.
Muôn pháp đâu khác tâm, đâu khác
Nhọc gì tìm lại nghĩa trong kinh
Tâm vương vốn tự bặt đa thù
Người trí rõ ràng vô học địa.
Chẳng phàm chẳng thánh là như vậy
Chẳng gượng phân biệt thánh phàm riêng
Ngọc tâm vô giá vốn viên tịnh
Phàm là khác tướng giả danh suông.
Người hay hoằng đạo, đạo phân minh
Vô lượng thanh cao gọi đạo tình
Cầm gậy bước trên đường quê cũ
Chớ lo xứ xứ chẳng nghe thanh.

***
Ở đây chúng ta chỉ nói đến 

một ít phong cách của Sư. “Xuất 
gia nhi”, đứa trẻ ra khỏi nhà, 
đứa trẻ không nhà và nhàn nhã 
dạo chơi. Đây là một người già 
như lịch sử con người và trái đất, 
đồng thời là một trẻ nhỏ chơi đùa 
với lịch sử và thế giới. Hình ảnh 
người ta vẽ về ngài nói lên điều 
ấy: Một lão già ngồi cười, mặc 
cho sáu đứa bé (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý) chọc phá, ngoáy 
tai, rờ đầu…
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Trần gian này là nơi bất trắc, xa lạ, thậm chí 
thù địch với đa số loài người. Vậy mà Sư dạo chơi 
nơi ấy, khắp nơi khắp chốn và thấy đây là “đường 
quê cũ” của mình. Bước trên những con đường 
của trần gian cũng là bước trên đường của quê cũ. 
Con đường ấy thênh thang, không mục đích, như 
một đám mây.

Bài kệ của Sư:

Một bát cơm ngàn nhà
Cô thân muôn dặm xa
Mắt xanh người ít thấy
Mây trắng hỏi đường qua.

“Một bát cơm ngàn nhà”: lòng từ bi gieo 
duyên với khắp cả. “Cô thân muôn dặm xa”: dạo 
chơi muôn dặm, nhưng chẳng dính dáng với chỗ 
nào, với ai, với vật gì, “cô thân”. Và đi mà chẳng 
cần đi đâu, chẳng định hướng, không mục đích, 
nên hỏi một đám mây trắng giữa trời, chẳng đông, 
tây, nam, bắc, “mây trắng hỏi đường qua”.

Con người ông già-trẻ con ấy là người tự do, 
từ bi với tất cả mà chẳng trụ vào đâu cả.

Bài kệ cuối cùng của ngài:

Di-lặc chân Di-lặc
Phân thân trăm ngàn ức
Thường thường chỉ cho người
Mà người chẳng chịu biết. 

Chắc là suốt đời chẳng bao giờ chúng ta gặp 
một người quảy một bao bố trên cây gậy, vỗ vai 
chúng ta mà nói: Cho ta một đồng tiền.

Nhưng trên con đường mỗi ngày của cuộc đời 
mỗi người, chúng ta gặp nhiều người, nhiều sự 
vật, cây cối, cột điện, xe cộ… có phải mỗi mỗi 
đều đang nói với chúng ta: Cho ta một đồng tiền.

Chẳng phải câu nói của Sư vẫn luôn luôn 
“phân thân trăm ngàn ức” đấy sao?

Góp Nhặt Sao Trời
Tăng cư  sĩ Như Hùng

Tìm về nguồn cộ i buổi hoang sơ  
Từ tâ m xao xuyến những đâ u ngờ 
Định hư ớng, định hình lòng quả cảm 
Phư ơ ng trời nào đẹp tựa giấc mơ 

Giấc mơ  đãi ngộ  những hạt thơ  
Ai đi lư u luyến cả đô i bờ 
Dạo ấy thơ m thơ m mùa lúa chín 
Cư u mang lý tư ởng tạo thời cơ 

Chỉ ngần ấy thô i, mà đắt giá 
Tiềm nă ng thúc giục buổi lê n đư ờng 
Hải đảo tình ngư ời tră ng huyền thoại 
Tự do đất hứa nắng pha sư ơ ng
 
Nén hư ơ ng xô ng ư ớp từng hạt kinh 
Châ n tâ m chuyển hóa ánh bình minh 
Chứng tích đại dư ơ ng còn lư u luyến 
Suối nguồn giao cảm những â n tình

Bâ y giờ tháng mấy anh nhớ khô ng? 
Phư ơ ng Nam, phư ơ ng Bắc mâ y phiê u bồng 
Lấp lánh sao trời niềm khát vọng 
Anh về nối kết thỏa ư ớc mong

Châ n trời viễn xứ niềm thao thức 
Anh nhớ khô ng anh tuổi nắng hồng 
Anh yê u nét đẹp ngô i cổ tự 
Góp nhặ t sao trời giữa mùa Đô ng.

Thanh Trí Cao
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Đ i vào cõi thơ Bùi Giáng, chúng ta cần 
phải buông xuống cái biên kiến, chấp 
thủ và chỉ khi nào cái bản ngã hạn hẹp 
của mình được chuyển hóa thì lúc ấy 

chúng ta mới lãnh hội, tương ứng với ngôn ngữ 
chân thực nghĩa tân kỳ của thi ca, của một cái gì 
vốn dĩ vô ngôn mà phải nói đột xuất bất ngờ:

Ấy là nhạc? Ấy là thơ?
Ấy là rượu đế một giờ bỗng dưng?
Ấy điên đảo? Ấy điệp trùng?
Ấy từ vô tận lừng khừng mà ra
Thưa em ngôn ngữ thật là
Cái gì như thể ngọc ngà thiên hương

Thưởng thức thơ Bùi Giáng, nên thưởng thức 
như Phạm Công Thiện nói: “Đọc thơ cũng giống 
như đọc kinh. Phải thọ, trì, đọc, tụng. Đọc không 
phải để hiểu mà để biết. Biết cái thâm mật của 
một giây phút thoáng qua nhanh chóng hơn ánh 
sáng và biết cái thâm mật của tam thiên đại thiên 
thế giới, của vô số hằng hà tỉ tỉ thiên hà trong 

Cõi Thơ Cõi Thơ 
Bùi GiángBùi Giáng

Tâm Nhiên

lòng ta và ngoài kia không gian phiêu dật, mà 
lòng ta là tất cà không gian phiêu dật.

Tại sao Nguyễn Du thường sử dụng chữ biết 
trong thơ và ít khi dùng chữ hiểu? Đây là một 
sự việc quảng mật cần nên biết trong tương lai 
của văn hóa Việt Nam. Thơ là cái gì mà chỉ nên 
biết chứ không thể hiểu, may ra thì chúng ta có 
thể biết được cái thâm mật, cái quảng mật và cái 
thâm quảng mật, có thể biết được sơ sơ qua loa, 
chứ không thể nào hiểu được. Đó là diệu nghĩa vô 
lượng của tam mật, tam muội trong thơ văn của 
những thiên tài vĩ đại trên thế giới.”1

Chúng ta hãy nghe Bùi Giáng phát biểu về 
thi ca: “Thơ là cái gì không thể bàn tới, không 
thể dịch, diễn được. Người ta có thể diễn tả một 
trận mưa bằng lời thơ, thì có lẽ muốn diễn tả một 
bài thơ, người ta chỉ có thể phát động một trận 
mưa rào hoặc một cơn gió thu, mà muốn thực 
hiện điều đó, thì ngoài việc làm thơ ra, con người 
không còn phép gì khác. Thế có nghĩa là muốn 
bàn tới thơ, diễn dịch thơ, người ta chỉ có thể phải 
làm một bài thơ khác.

Người xưa am hiểu sự đó, nên họ chỉ vịnh thơ, 
chớ không bao giờ điên rồ gì mà luận bàn về thơ. 
Người đời nay trái lại, họ buộc phải luận thơ có 
mạch lạc, luận lý, không được bốc đồng vịnh lăng 
nhăng. Cái chỗ ngu si đó là điều bất khả tư nghì 
vậy.” Cho nên, ở đây người viết không dám luận 
bàn về thơ Bùi Giáng mà giản dị chỉ là cảm nhận 
một phần nào hương vị suối nguồn thi ca lai láng 
dạt dào, quá sức dữ dội của thi nhân mà thôi.

Vào miền cõi thơ Bùi Giáng là tha hồ tự do 
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lang thang tang bồng, rong rêu phiêu lãng ngàn 
phương mọi chốn, trên rừng dưới biển đầy kỳ hoa 
dị thảo, dạo chơi giữa ngả ba, ngả bốn những con 
đường sương mù, mây trắng rồi bất ngờ mở ra 
một phương trời xanh biếc Nguyên Xuân, đồng 
thanh tương ứng, tương giao theo điệu chào sơ 
ngộ xưa sau:

Hỏi rằng: Người ở quê đâu
Thưa rằng: Tôi ở rất lâu quê nhà
Hỏi rằng: Từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: Nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào
Hỏi rằng: Đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: Ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân

Nguyên Xuân là mùa xuân rực rỡ sơ nguyên 
trong lòng người, là Diệu Tâm trầm ẩn nhiệm 
mầu của chúng ta. Từ cõi quê lòng thanh tịnh đó, 
thi sĩ bước ra hòa điệu cùng cát bụi phù hoa phố 
thị, ngao du ngày tháng ta bà qua biết bao heo 
hút dặm dài, giáp mặt với sơn cùng thủy tận của 
mộng đời hư huyễn phù du. Nhà thơ chứng kiến 
cõi người ta cứ lo tranh đấu, tranh cãi đúng sai, 
phải trái, hơn thua giành giật nhau mãi, ai ai cũng 
phát huy cái bản ngã to bự của mình bằng cách 
chạy theo danh lợi, địa vị, dấy khởi hoài tham 
lam, sân hận, si mê... để vô tình quên đi mất cái 
bản tâm thực tánh, cái mặt mũi xưa nay, cái cõi 
miền Tâm Xuân thuần nhiên huyền diệu giữa lòng 
mình, cho nên thi nhân chạnh lòng trắc ẩn, thương 
xót cho những cảnh đời quá nhiều thống khổ điêu 
linh, bởi con người cứ mãi đắm chìm trong vọng 
tưởng, vô minh, hiểu lầm ngộ nhận:

Trần gian thơ mộng xiết bao
Mà buồn vô tận ai nào biết ai
Chưa yêu dấu đã lạc loài
Chát chua ngộ nhận tự ngoài vào trong

Tháng giêng đau khổ mặt trời
Đông sâu lạnh giá đêm dài nửa năm

Về Bắc ngất tạnh mù tăm
Về Nam chỉ thấy thẳm thăm mịt mù

Đau thương từ bấy đến giờ
Ai người đã tỉnh đã mơ một lần
Ấy đau thương ấy tử phần
Không cho phép cánh đại bàng viễn du
Kể từ vô tận mùa thu
Vô biên khốn khổ tội tù một thân
Kể xa xôi kể gũi gần
Không từ đâu có dặm phần chia ly
Ôi từ vô thủy ra đi
Đến vô biên xứ từ quy xa vời
Trần gian đáng lẽ tuyệt vời
Về sau chẳng rõ muôn đời đảo điên
Niềm đau nỗi khổ ưu phiền
Nối đuôi tiếp tới triền miên từng giờ

Khi biết rõ từng giờ từng phút buồn thảm, u 
sầu cứ triền miên vây khổn chốn phù sinh đầy 
trầm mê, phiền não, khổ lụy như thế, thi sĩ phát 
đại bi tâm, nguyện yêu thương hết cả trần gian, 
yêu muôn loài vạn vật, cả thập loại chúng sinh 
giữa ba đời sáu cõi luân hồi, qua lại đến đi:

Tôi tự nguyện sẽ một lòng chung thủy
Qua những lần buồn tủi giữa đảo điên
Thân xương máu đã đành là ủy mị
Thì xin em cùng lên thác xuống ghềnh
Em đứng mũi anh chịu sào có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng
Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn
Hết tâm hồn và hết cả da xương
Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi
Trần gian ôi cánh bướm cánh chuồn chuồn
Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn
Còn ở lại một ngày còn yêu mãi
Còn một đêm còn thở dưới trăng sao
Thì cánh mộng còn tung lên không ngại
Níu trời xanh tay vói kiễng chân cao

“Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn” 
huống chi là con người phải không? Tình yêu, 
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tình thương ấy tràn ngập khắp các tác phẩm thơ 
văn Bùi Giáng, dòng dòng long lanh lấp lánh như 
Mưa Nguồn tuôn đổ, như thác lũ trường giang, 
chảy hoài miên man ngàn trùng đại hải:

Anh đã định chẳng bao giờ sẽ nói
Rằng tình yêu là chóp đỉnh phượng thờ
Vì anh biết gào kêu thân thiết gọi
Khó lọt vào tim máu của em thơ
Anh đã định sẽ yêu đời suốt kiếp
Suốt thiên thu từ vạn thuở phiêu bồng
Rồi anh chợt thấy mình luôn liên tiếp
Nửa điên cuồng nửa rồ dại lông bông
Và từng phút từng giây chồng chất ngất
Một trăm năm đứt ruột nát gan vàng
Một vĩnh viễn đoạn trường chìm ngây ngất
Dưới trầm luân từ thực thể muôn vàn

Từ thực thể muôn vàn trầm luân kiếp nhân 
sinh đó, cũng như Nguyễn Du, nhà thơ tự nguyện 
gánh vác lên vai vô số khổ lụy đoạn trường của 
Thúy Kiều hay như sư cô Tam Hợp âm thầm 
nhiếp dẫn từ bi cứu nhân độ thế. Chính vì dâu bể 
vô thường trong cõi đời máu lệ điêu linh mà Diệu 
Pháp Liên Hoa kinh đi về thể hiện tinh thần “khai 
thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến” chỉ ra Phật 
nhãn, cái thấy biết tuyệt vời tối thượng:

Từ bi? Vô tận đoạn trường
Đạo cô Tam Hợp? Hoa Hương Bốn Mùa
Trăm năm dâu bể thiệt thua
Cũng là Diệu Pháp thượng thừa Liên Hoa

Từ cõi Diệu Pháp vô vi bất khả tư nghì ấy 
bước ra, nên hành động của thi sĩ không giống 
như cõi hệ lụy ta bà đầy đa đoan chấp ngã của 
chúng ta, thành thử nhà thơ tự nhận mình là th 
điên, thằng khùng, ngây ngô khờ dại cho khỏe 
nhẹ để khỏi còn ai thắc mắc phân vân:

Thần Tiên Thánh Phật uy quyền
Giúp đời vô tận thằng điên quý gì?
Điên từ muôn một liên miên
Mà ra vạn thuở nối liền Liên Hoa

Ấy từ Diệu Pháp mà ra
Đất đồng mộc mạc nở hoa lẫy lừng

Đó là thể điệu cuồng điên uyên mặc thượng 
thừa của thần tiên du hý, dậy lừng cung bậc Lăng 
Nghiêm trầm hùng cùng tuyệt:

Tam bành tứ trướng cuồng điên
Thần thông du hý thiên tiên dự phần
Lăng Nghiêm tam muội dậy lừng
Vượt non băng núi qua trùng điệp truông

Ấy từ bất khả nghị bàn
Từ vô tận xứ mà Nghiêm Hoa rằng
Hoặc từ vô tận hằng hằng 
Từ đâu tới một Nghiêm Lăng khôn lường?

Lăng Nghiêm kinh khai thị cái tâm chơn, tâm 
vọng của con người vốn bất nhị viên dung. Một 
khi thấu thị kỳ cùng điều đó, thi sĩ bất thần nhập 
diệu vào cảnh giới huy hoàng hoan hỷ địa, hồn 
phách bay bổng một niềm vui sướng lâng lâng:

Thượng thừa thể lệ trăm năm
Thần tiên du hý đánh chìm tài hoa

Cái tài hoa trác việt, độc đáo của mình, đáng 
lẽ nên tự hào, hãnh diện nhưng thi sĩ tự mình làm 
cho chìm khuất, tiềm ẩn đi, chứ không huênh 
hoang phách lối, khoe khoang, kiêu ngạo phô bày 
ra như kẻ phàm phu tục tử thường tình. Đó là nhân 
cách cao thượng của bậc đại trượng phu. Tự mình 
vượt lên trên vòng đối đãi thị phi phải trái, thoát 
ra ngoài mọi sinh hoạt quy ước của xã hội, để 
sống tự do theo ý mình, thi nhân thực hiện một 
bước nhảy trọng đại, ngoạn mục phi thường là tự 
nguyện làm người điên khùng, khờ dại, lãng trí, tự 
mình trách móc, mắng nhiếc mình theo cách điệu 
thể thái tùy nghi:

Bỏ đi dẹp mặt mày đi
Làm thằng thi sĩ như mi dơ tuồng
Mi say rượu mi điên cuồng
Mi không ý thức vui buồn thế gian
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Tưởng tượng nếu một xã 
hội kỹ nghệ và thực dụng 
phương Tây mà không 

có tôn giáo thì điệu sống sẽ đi 
về đâu. Con người sẽ đối diện, 
tương tác và dẫm đạp lên nhau 
tới mức độ nào nếu đời sống 
chỉ thuần một cực: biết sống mà 
không biết chết; chỉ có tiến tới 
mà không dừng lại hay rút lui; 
nuôi hận thù mà chẳng có yêu 
thương.

Tôn giáo giúp hóa giải những 
xung đột trong đời sống thực tế 
và làm êm dịu những bức bách 
cảm xúc trong nếp sống tinh 
thần. Từ khi ra đời đâu khoảng 
20 vạn năm về trước, nhưng chỉ 
mới có lịch sử văn minh trên 
dưới 6000 năm, nhân loại đã có 
hằng nghìn tôn giáo, nhưng số 
tôn giáo còn tồn tại qua những 
hành trình tâm linh nghìn năm 
thì chỉ còn đếm được trên số 
ngón của hai đầu bàn tay.

Tại sao những tác phẩm 
nghệ thuật lớn không bao giờ 
mai một mà tôn giáo lại bị lụi 
tàn? Câu trả lời ngỡ rắc rối mênh 
mông như trời biển nhưng thật 
ra là thực tế nhẹ nhàng. Cái gì 
con người còn muốn gần gũi để 
thưởng thức thì còn tồn tại; trái 
lại những gì con người nhàm 
chán thì sẽ lụi tàn.

Lịch sử đạo Phật du nhập 
vào thế giới phương Tây không 
lâu hơn lịch sử của máy vi tính 
và điện thoại thông minh là mấy. 

THƯỞNG THỨC ĐẠO PHẬT
Trần Kiêm Đoàn

Nhưng Phật giáo đi vào lòng xã 
hội và đại chúng Âu, Mỹ không 
thông qua những giáo điều và 
tín lý cổ điển bằng sự mặc khải 
của đức tin và huyền thoại lễ 
nghi tôn giáo. Người phương 
Tây không thờ lạy, cung nghinh 
đức Phật như người ta đã quá 
mệt mỏi thực hành hàng nghìn 
năm qua với giáo chủ và giáo 
điều của các tôn giáo khác. 
Người ta nhận diện ông Phật là: 
“Buddha: a pragamatist focused 
on reducing suffering.” (Đức 
Phật: một bậc thực tế chuyên 
chú vào việc giúp làm giảm 
thiểu khổ đau). Thế đó, một 
nhà khoa học không gian như 
Allen Horton vẫn nhìn đạo Phật 
hồn nhiên như trẻ thơ và thực 
hành đạo Phật với tâm hồn nhẹ 
nhàng mây trắng trong “Enjoy 
Practicing Buddha-maha” 
(Thưởng thức hành Đại đạo):

Tiếng kinh như lời hát
Thiền thoáng nhẹ mây qua
Gõ mõ là làm thơ
Đánh chuông là khắc họa
Mùi hương trầm lan tỏa
Không cánh cũng bay xa
Tới cõi Phật trong ta
Phật ta hòa làm một

Những nghìn năm qua, xã 
hội khoa học kỹ thuật và thực 
dụng châu Âu và châu Mỹ đã 
sống một đời sống tôn giáo quy 
ước như một sự kế thừa tự nhiên 
“cha truyền con nối”. Tôn giáo 
là một đời sống siêu nhiên. Giáo 
chủ là một đấng quyền năng. 
Người theo tôn giáo thông 
thường có chung một thái độ và 
tâm lý kính sợ và cầu xin.

Phật giáo đến phương Tây 
như một luồng gió mới.

Đức Phật không phải là một 
ông Trời mà là một vị thầy: 
thầy thuốc trị bệnh khổ đau và 
cũng là vị bổn sư giúp luận giải 
những vấn nạn của dòng đời trôi 
lăn theo vòng sinh, lão, bệnh, tử 
và dòng sống sinh diệt lạnh lùng 
thành, trụ, hoại, không. Và, điều 
thú vị nhất tác động làm thức 
giấc những con chiên đang ngủ 
vùi trong tôn giáo là tinh thần 
bình đẳng chưa từng có khi nhà 
Phật khẳng định rằng, mọi sinh 
thể đều có Phật tánh và đều có 
khả năng giác ngộ thành Phật.
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Bệnh đâu chữa theo thuốc 
đó. Tánh thật của vũ trụ vạn vật 
là Tánh Không. Nhưng nếu cần 
đối trị với những tâm hồn miên 
trường trong tôn giáo thì đạo 
Phật cũng có ba nghìn tam thiên 
đại thiên thế giới với hằng hà sa 
số chư Phật, chư Bồ tát, Duyên 
giác, Thanh văn và thánh chúng 
để mà cung nghinh và cầu 
nguyện tới nơi “tôn giáo hơn cả 
tôn giáo”. Vô thần và hữu thần 
là một Thể Tánh. Loay hoay với 
khái niệm hữu thần và vô thần 
trong chân lý tương đối và chân 
lý tuyệt đối là phí uổng thời gian 
và tự tranh chấp hoài với một cái 
miệng xinh xinh mà không biết 
nên cười hay nên mếu! Người 
phương Tây chọn mỉm cười để 
thưởng thức Phật giáo.

Trong vòng mười lăm năm 
qua, số người theo cũng như số 
chùa viện Phật giáo của người 
Mỹ tăng gấp đôi. Hiện tại đang 
có hơn bốn triệu người Mỹ theo 
đạo Phật và có cả nghìn chùa 
viện lớn nhỏ tại Hoa Kỳ. Theo 
cơ quan thống kê PEW thì hơn 
nửa tổng số người Mỹ theo đạo 
Phật hiện nay có trình độ hậu tốt 
nghiệp đại học (post graduate).

Hiện nay, có khá nhiều khóa 
tu học – thật ra là những sinh 
hoạt gần với tinh thần câu lạc bộ 
trí thức – từ một vài giờ đến vài 
ba ngày đã mở ra thường xuyên 
trên đất Mỹ.

Người Mỹ thực tế và thực 
dụng “gieo vốn, gặt lời”. Họ 
theo đạo Phật không phải vì 
những lễ nghi màu mè, chùa to 
tượng lớn hay để cầu nguyện lên 
chốn Niết Bàn như cõi Thiên 

Đường đã được nghe từ thời thơ 
dại. Đạo Phật, trước hết, phải là 
một đối tượng thưởng thức làm 
họ vui như Thiền định là một 
môn “thể thao tinh thần” tương 
tự môn Yoga đã du nhập từ thời 
rất sớm gíúp làm tươi mát thân 
thể, thanh sạch tinh thần và 
phủi bụi trí óc. Đạo Phật, thứ 
đến, phải là một môn triết học – 
gồm cả luận lý và tâm lý – nhân 
bản dân sinh, trả lời về căn bản 
những suy niệm siêu hình và 
thực tại của con người và vũ trụ. 
Đạo Phật vào nước Tây, nước 
Mỹ như một hành giả chân đất 
giản đơn mà uyên áo, bác học 
mà bình dân. Xã hội phương 
Tây đã đón đạo Phật với nụ cười 
và bàn tay hòa bình an lạc.

Một ví dụ minh họa: 
Tâm Lý Tôn Giáo Ứng Dụng

Khóa học Tâm Lý Tôn Giáo 
Ứng Dụng (Applied Religious 
Psychology) sáu tuần kết thúc 
không đơn giản và êm xuôi như 
tôi liên tưởng từ lúc ban đầu khi 
nhận lời mời của ban quản lý 
giảng huấn. Tôi chỉ là một trong 
sáu giảng viên phụ trách giảng 
tập. Mỗi người phụ trách mỗi 
tuần lên lớp một lần 95 phút – 
60 phút lý thuyết và 35 phút ứng 
dụng – cho học viên toàn khóa 
có con số ghi danh trên 100 
nhưng hiện diện thường xuyên 
thì chỉ già hơn một nửa. Học 
viên tuổi từ 25 đến 85!

Giáo trình của tôi chuẩn bị 
cho sáu lần lên lớp toàn khóa là 
“Buddhist Thought and Applied 
Psychology Perspective” (Tư 
tưởng Phật giáo và Khả năng 

Tâm lý Ứng dụng). Sở dĩ tôi 
giới thiệu chi tiết vài con số như 
thế trong phần mở đầu vì muốn 
nhấn mạnh rằng, tôi chuẩn bị 
giới thiệu đạo Phật theo con 
đường mòn đã được bày biện lớp 
lang theo lối mòn trí giả hay học 
giả hơn là nẻo đường tươi mới 
đầy hoa thơm cỏ lạ của hành 
giả. Lối cũ tôi đi là bức tranh cổ 
kiểu “Quốc văn Giáo khoa thư”; 
trong khi nhịp sống tâm linh 
tôn giáo – nhất là đạo Phật – đòi 
hỏi từng phút giây sinh diệt cần 
phải có một sức sống mới như 
nhịp đập của trái tim. Dừng lại 
hay bám xưa là quay lưng với sự 
sống.

Qua một vài tuần đầu, làn 
sóng biểu cảm của một người 
đã có dịp đứng trên bục giảng từ 
Việt Nam, tới Phi Luật Tân, qua 
Mỹ tương đối nhiều năm đã báo 
cho tôi biết rằng, những ánh mắt 
thân thiện nhưng thiếu tâm lý 
háo hức tìm cầu để thưởng thức 
của người nghe là dấu hiệu cho 
biết người nói hay giảng đang bị 
thất bại về khả năng truyền đạt 
hay do nội dung sáo mòn, khô 
khan, nhàm chán. Sau nầy tôi 
mới biết rằng các học viên trong 
khóa học hầu hết là những người 
có nghiên cứu tôn giáo. Những 
lý thuyết cơ bản của những tôn 
giáo lớn trên thế giới họ đã từng 
nghe, đọc và tham khảo. Điều 
họ cần biết trong khóa học nầy 
là làm sao để có được một sự 
thích thú đón nhận, thu hút và 
thưởng thức tôn giáo khi đem 
tôn giáo đó ứng dụng vào hiện 
thực đời sống.

Những sự ngỡ ngàng ban 
đầu dần dần đi qua. Các học 
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viên bao gồm nhiều sắc tộc, 
tôn giáo và không tôn giáo có 
gốc gác từ nhiều miền thế giới. 
Điều cảm nhận mới mẻ của tôi 
từ những buổi đầu là lời phát 
biểu của những thành viên chưa 
từng nếm mùi cầu nguyện, bái 
ngưỡng, thuần thành với một 
tôn giáo hay đức tin nào cả 
thường nhẹ nhàng, dè dặt, cởi 
mở và ít chủ quan hay định kiến 
hơn là những tín đồ đạo Ấn 
đã thâm nhiễm với Vệ Đà, Áo 
Nghĩa Thư; đạo Chúa với Kinh 
Thánh tân và cựu ước; đạo Phật 
với ba Tạng Kinh Điển; đạo Hồi 
với kinh Coran… Dần dần, tinh 
thần dính mắc tôn giáo như tín 
điều, lễ nghi, cầu nguyện trở 
nên thông thoáng hơn. Thượng 
Đế, Phạm Thiên, Tánh Không, 
A La, Vô Thần càng ngày càng 
được tâm lý cởi mở và sự luận 
giải nhiều chiều, nhiều hướng 
nâng cao tới một đỉnh điểm 
chung của đức tin và tri thức tạm 
gọi là “Nhất Thể” (Oneness).

Tôi đã rất dè dặt tham khảo 
ý kiến chung để đưa ra một khái 
niệm theo khuynh hướng Tâm 
Lý Tôn Giáo Ứng Dụng về 
cái tạm gọi là Nhất Thể. Nhất 
Thể là một khởi điểm mà mọi 
sự nghĩ bàn thế tục thường tình 
sẽ trở nên mơ hồ và phù phiếm. 
Nhất thể chỉ có thể nhận được 
qua sự rỗng lặng hoàn toàn của 
Chân Tánh. Ngoài ra, mọi sự 
lý luận hình thức đều đưa ra 
một hay nhiều Câu Trả Lời cho 
những Câu Hỏi không thể trả lời 
được (answering unanswerable 
questions) như:

- Vạn vật và con người từ 
đâu đến?

- Vũ trụ có giới hạn hay 
không giới hạn?

- Trước Thượng Đế, Phạm 
Thiên, A La thì thế giới nầy là 
gì?

- Sau cái chết con người sẽ 
đi về đâu?

Và đại loại có hằng bao 
nhiêu câu hỏi tương tự mà cả 
khoa học cũng như tôn giáo đều 
không có câu trả lời thích đáng 
và minh bạch; hay nói đúng hơn 
là không thể trả lời được trong 
giới hạn về mọi mặt của tri thức 
con người. Khoa học thì trả lời 
vô cực, vô hạn khi nói về giới 
hạn vũ trụ; tôn giáo thì đem 
Ông Trời, Thượng Đế ra làm 
núi chắn khi muốn truy nguyên 
suối nguồn nguyên thủy của sự 
hiện hữu hôm nay. Thỏa mãn 
hay không thì cuối cùng cũng 
phải đi vào hang động chỉ có lối 
vào thấy rõ và lối ra mơ hồ hay 
bế tắc của đức tin. Cuối cùng thì 
cũng đành “linh tại ngã, bất linh 
tại ngã” để đường ai nấy đi, hồn 
ai nấy giữ.

Là người phụ trách về phần 
Tâm lý Phật giáo Ứng dụng, 
trước hết, tôi xác định một thái 
độ “kính nhi viễn chi” về biểu 
tượng đấng thần linh cao cả 
nhất của các tôn giáo khác. Tôi 
chỉ trình bày giới hạn những đề 
cương căn bản về Phật học thích 
hợp cho nhu cầu ứng dụng là 
biết để hành, không phải biết để 
chìm đắm trong suy tư lý thuyết. 
Tôi khuyến khích bằng cách 
mời học viên chủ động thoát ra 
những giáo điều ràng buộc của 
bất cứ tôn giáo nào và mở rộng 
cánh cửa tâm thức của chính 
mình để tham gia ý kiến.

Để tránh tình trạng đi vào 
ngõ cụt của danh từ, tôi xác định 
lại khái niệm Nhất Thể trong 
hành trình tri thức về tôn giáo 
mà rõ nét nhất là trong Phật giáo 
bằng cách đi vào ý nghĩa căn 
bản Tánh Không – Chân Như – 
của đạo Phật.

Lý thuyết Phật giáo không 
trực tiếp trả lời “Ai…?” là đấng 
Sáng Tạo ra trời đất muôn vật 
bởi vì chẳng bao giờ có một thực 
thể “Ai” thực sự hiện hữu. Như 
bầu trời rỗng không bỗng nhiên 
đùng đùng sấm sét do những 
dòng điện gặp điều kiện giao 
nhau mà bùng nổ. Con người 
và muôn vật từ đâu gặp nhau để 
kết hợp, loại trừ và sinh diệt tạo 
ra hàng chục triệu chủng loại 
ngập tràn mặt đất. Tánh Không 
hay không có tự tánh là khởi 
điểm mà cũng vừa là tận điểm; 
là khái niệm xuất phát đầu tiên 
và sự trở về cuối cùng của mọi 
sự vật. Tánh Không – Chân Như 
là khởi nguồn sinh diệt không 
ngừng, mà đồng thời cũng đứng 
yên rỗng lặng trong từng nháy 
mắt từ vô thủy đến vô chung.

Nhà Phật dùng khái niệm 
“Duyên” để chỉ cho điều kiện, 
hoàn cảnh, môi trường. Khi 
Duyên có sự tiếp cận, kết nối, 
sinh khởi, tạo tác… trùng trùng 
khởi lên thì muôn vật cấu thành. 
Cho nên Tánh Không và Duyên 
Khởi là một khái niệm tổng quát 
thay cho hình tượng một “Đấng 
Tạo Hóa toàn năng” của các tôn 
giáo khác. Phải chăng vì thế mà 
Gandhi cho rằng Tánh Không – 
Chân Như là một tên gọi khác 
của danh từ Thượng Đế trong 
Phật giáo (?) bởi Thượng Đế 
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cũng chỉ là một cách hình tượng 
hóa khái niệm siêu hình chân 
như tuyệt đối mà thôi. Suốt 
khóa học, tôi có ý khuyến khích 
và chờ đợi nhưng chưa được gặp 
học viên nào bác bỏ được nghĩa 
Tánh Không và lý Duyên Khởi.

Thưởng thức đạo Phật
Lớp học trở nên đông vui 

trong nửa khóa sau. Chỉ có sự 
khác biệt về ngôn ngữ là chướng 
ngại lớn nhất. Tiếng, chữ bị 
hiểu lầm nhiều nhất là “Không” 
khi dịch ra tiếng Anh và ngay 
cả trong tiếng Việt. Giữa lúc 
nhiều ý kiến sôi động cho rằng 
“Không”, Tánh Không trong 
đạo Phật có nghĩa là: Chẳng có 
gì cả (nothingness), trống rỗng 
(emptiness), vắng vẻ (vacancy), 
không hiện hữu (non-existence), 
có mà không (voidness)…  Tôi 
mời một nữ học viên người Nhật 
tương đối năng nổ nhất nhóm có 
cái tên họ xe hơi nổi tiếng mà 
hầu như cả thế giới đều biết, 
Vivian Honda, lên cái bục đằng 
trước phòng học. Tôi chỉ vào cái 
đồng hồ chị đang đeo trên tay và 
hỏi: “Cái đồng hồ nầy giá mấy?” 
Honda trả lời: “Một trăm đô”. 
Tôi rút tập chi phiếu trong túi 
ra và viết lên tấm check trả 100 
đô la rồi đưa cho Honda. Chị trả 
lời: “Không, tôi không có ý định 
bán nó”. Tôi cầm lại tấm check 
viết một chữ “VOID” đậm và 
lớn lên đó rồi đưa lên cho cả lớp, 
giải thích: “Đây là một ví dụ tuy 
không chính xác nhưng tạm giải 
nghĩa về khái niệm ‘không’ của 
đạo Phật. Tấm check nầy ‘có’ 
qua hình tướng nhưng thực sự 
nội dung là ‘không’. Do nhiều 
duyên kết hợp mà có tấm check 

nầy. Và cũng do duyên khởi mà 
nó mang nội dung có giá trị 100 
đô vì tôi muốn mua cái đồng hồ 
của Vivian. Nhưng khi duyên 
không hợp vì Vivian không 
muốn bán cái đồng hồ cho tôi 
nên tôi đã hủy tấm check bằng 
cách viết chữ ‘void’ lên đó thì 
duyên tan. Bây giờ tấm check 
có đó mà lại hoàn không như 
khi chúng ta chưa bao giờ thấy 
nó.” Lớp học ấm lên và vui hơn 
vì một chút phương thức tâm lý 
ứng dụng được đưa vào. Tuy 
chẳng ai nghĩ đó là chính xác và 
hay nhất nhưng mọi người đều 
đồng ý tạm chọn chữ “voidness” 
để dịch cho “tánh không”.

Học viên Vivian Honda 
đã chia sẻ với mọi người rằng, 
chị ấy sinh ở Nhật. Gia đình 
theo Thần đạo (Shinto) và Phật 
giáo. Thần đạo chỉ là truyền 
thống tinh thần yêu nước rất 
mạnh mẽ của người Nhật; 
nhưng Phật giáo mới là nguồn 
suối tâm linh un đúc tinh thần 
Nhật Bản qua nhiều thế hệ, từ 
thế kỷ thứ sáu. Honda cho rằng, 
người Nhật “thưởng thức ứng 
dụng đạo Phật” (enjoy applying 
Buddhism) trong cuộc sống 
hằng ngày để sẵn sàng đương 
đầu với thiên tai như sóng thần, 
động đất, núi lửa thường xuyên 
xảy ra vì hiểu Khổ là tính bản 
nhiên của thân phận làm người. 
Đồng thời họ cũng đương đầu 
với nhân nạn từ chiến tranh, 
cướp biển, xâm lăng như là 
Nghiệp quả không ai tránh khỏi. 
Và có bản lĩnh để hội nhập với 
cái mới, hưởng niềm vinh quang 
hay chịu nỗi bất hạnh của cuộc 
sống như là biểu hiện của Vô 

Thường. Cũng theo Honda, dân 
Nhật của chị chấp nhận sự lụi 
tàn của chế độ Lãnh chúa và 
Quân phiệt Nhật khi Quả Báo 
tới và năng nổ vươn lên từ tro 
tàn của bom nguyên tử, đầu 
hàng vô điều kiện, chế ngự được 
hận thù để xây dựng được một 
nước Nhật được thế giới kính nể 
như ngày nay.

Ba tuần nửa sau của khóa 
học, không khí sinh hoạt biến 
thành một cuộc hội luận thú 
vị và thân tình về chuyên đề 
thưởng thức sự ứng dụng đạo 
Phật vào cuộc sống.

Khái niệm “thưởng thức” 
(entertain) bao gồm hai mặt: 
Cho và nhận. Cho người khác 
sự thú vị về cái hay, cái đẹp của 
mình và mình được nhận cái 
hay, cái đẹp từ người khác. Tác 
dụng hai chiều nầy là nét tinh 
hoa nhất của đạo Phật đối với 
con người, sinh thể, xã hội và 
hoàn cảnh. Đạo Phật cứu khổ và 
đem an lạc đến cho muôn loài 
thì ngược lại, muôn loài cũng 
xiển dương và làm cho đạo Phật 
thăng hoa ngày càng tươi mới.

Có nhiều thái độ và khuynh 
hướng đến với đạo Phật: Đến với 
đạo Phật để tìm cầu an lạc. Đến 
với đạo Phật để bái sám, cầu xin 
lợi lạc về tinh thần hay vật chất 
hoặc cả hai. Đến với đạo Phật để 
học hỏi cho thỏa mãn kiến thức. 
Đến với đạo Phật để sửa mình. 
Đến với đạo Phật để mong tìm 
giác ngộ. Vốn mỗi người là một 
thế giới riêng tư, nên mỗi cách 
thế tìm về đạo Phật cũng cũng 
khác nhau. Tuy nhiên, trong cái 
chung có cái riêng và ngược lại.

Đi vào lý thuyết kinh điển 
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Phật giáo là đi vào một một 
khu rừng thăm thẳm danh từ và 
một biển khơi trùng điệp khái 
niệm. Muốn gặp nhau, người 
học Phật cần phải “lạc” từ góc 
biển đến chân trời mới thấy 
được nhau toàn vẹn. Từ đó mới 
có cơ duyên tìm về điểm đích 
quan trọng nhất là thấy lại được 
chính mình. Có “lạc” (!) hành 
giả mới có được sự cô đơn cần 
thiết, không bám víu và tự khiến 
mình dính mắc vào hiện tượng 
đồng phục bầy đàn của tư tưởng 
và hình tướng. Cần trang bị tấm 
bản đồ tự tại – tự thắp đuốc lên 
mà đi – mới thắp sáng được 
chính mình và thấy được mình 
là ai. Sau tiếng hống phá mê, trừ 
vọng vỡ rừng hoang của sư tử 
chúa sơn lâm là sự im lặng miên 
mật của rừng thẳm. Thiền tịnh là 
tập nghe sự im lặng hùng tráng 
đó. Tập thiền là một trong bảy 
nẻo đường thiện xảo để thưởng 
thức đạo Phật. Tập thiền là sống 
thiền trong từng hành trạng của 
đời sống đổ mồ hôi, sôi nước 
mắt nầy chứ không phải đi đâu 
xa hay chỉ ngồi thiền nhắm mắt 
trong thiền đường hay rừng 
thẳm.

Thậm chí, biết khổ để cười 
cợt với khổ cũng là một cách 
thưởng thức đạo Phật. Khổ là cái 
vốn gốc rể của con người vừa là 
từ khi sinh ra cho đến khi chết; 
mà cũng vừa là từ vô thủy đến 
vô chung, không có điểm giới 
hạn trước sau. Hoa nở rồi tàn, 
vang vọng rồi yên lặng, mở đầu 
rồi chấm dứt, hạnh phúc và khổ 
đau… là chuỗi dài vô tận. Đạo 
Phật là một trong những phương 
tiện thiện xảo giúp bớt khổ, cứu 

khổ, giải khổ, diệt khổ vì biết đối 
diện với cái khổ hiện hữu dưới 
muôn nghìn hình tướng. Nhưng 
nội dung của “khổ” không phải 
ai cũng như ai, hoàn cảnh nào 
cũng tương tự hay dân tộc nào 
cũng giống nhau. Như học viên 
Thanat Udan, Thái Lan, thì cho 
rằng anh có cảm tưởng người 
Thái theo đạo Phật không phải 
vì muốn diệt khổ, vì dân tộc anh 
không thấy cái khổ rõ ràng đeo 
mang cuộc sống. Người Thái 
xem đạo Phật như một quốc 
giáo vì nhà vua mà họ hết lòng 
yêu quý sống và hành xử như 
một vị đại thiền sư chí tôn. Nên 
theo Thanat, đạo Phật ở Thái 
Lan là một đối tượng để tôn thờ 
và tin kính. Nếu không ai dám 
nghĩ rằng, họ được gặp mặt và 
đứng thẳng để nói chuyện với 
nhà vua thì cũng tương tự như 
thế, đạo Phật là để thờ phụng 
như thờ vua. Nước Thái Lan xây 
chùa vàng, tượng ngọc, kết hào 
quang lưu ly quanh những điện 
thờ rực rỡ trong cả nước để quỳ 
dưới chân tượng Phật mà bái 
kính chứ không phải để thưởng 
thức đạo Phật theo tinh thần mà 
Vivian Honda nói về văn hóa 
Phật giáo Nhật Bản. Trước cảnh 
đẹp thiên nhiên hùng vĩ đến bao 
nhiêu mà con người chỉ biết tôn 
sùng và kính sợ, không dám mở 
hết những khung cửa và khóe 
khuất của tâm hồn để cho thiên 
nhiên vũ trụ chảy ùa vào thế 
giới nhỏ bé của chính mình thì 
người đó cũng chỉ là một chủ 
thể lạc loài. Vì yếu ớt chưa dám 
sống hết mình, chưa hòa điệu 
trọn vẹn nên chưa khám phá ra 
mình để hòa nhập với đối cảnh 
thì làm sao thưởng thức được 

tròn đầy sự giao hòa của mình 
với cảnh vật.

Những buổi học và thảo 
luận càng về sau, các học viên 
có nguồn gốc chủng tộc và tinh 
thần đạo Phật từ Tây Tạng, 
Tích Lan, Đài Loan, Nam Hàn 
thường có khuynh hướng hiểu, 
nhìn và vận dụng lý thuyết đạo 
Phật theo tinh thần nước họ. Bản 
thân đạo Phật và đức Phật cùng 
các bậc danh tăng luôn nhắc nhở 
mọi hình thức tu học và pháp 
môn thảy đều là phương tiện. 
Nên khi đạo Phật truyền vào 
nước nào hay môi trường xã hội 
nào thì sẽ hội nhập uyển chuyển 
và phát triển hài hòa theo những 
điều kiện và nhu cầu tâm linh 
của nơi đó.

Tuy hai phần ba học viên 
trong khóa tự nhận mình là Vô 
Thần (Atheist), nhưng có vẻ 
như những người “vô thần” đó 
lại đón nhận, suy niệm và ứng 
dụng tinh thần đạo Phật thông 
thoáng và khoan hòa hơn những 
người ngoan đạo “hữu thần”. 
Cách họ tiếp nhận tư tưởng mới 
dễ dàng và trơn tru như đổ nước 
vào một cái bình trống, sẵn sàng 
dung chứa những gì chưa có và 
cần có.

Sự phản kháng của bắp 
thịt khó mà dễ vì ai cũng thấy 
được để đối trị; nhưng sự phản 
kháng của tâm linh, tinh thần 
tuy không ồn ào vung tay, giơ 
nắm đấm nhưng lại rất khó phản 
ứng chống đỡ vì nó như một cái 
bình đầy nước, rót thêm sẽ lặng 
lẽ tràn be.

Buổi liên hoan trà xanh và 

Xem tiếp trang 194
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The Sutra of Innumerable 
Meanings opens with the 
Buddha at Vulture Peak 

in the kingdom of Magadha 
in what is now Northeastern 
India. There is a vast crowd in 
attendance to give reverence to 
him, so vast that the numbers 
are impossible to believe. 
However, numbers like this in 
classical literature from Asia 
are not to be taken literally. 
They are intended to impress 
upon us the momentousness of 
the presence of a Buddha and of 
what the Buddha is about to do 
which is to preach the Dharma. 
It also says celestial music from 
the heavens and flowers rained 
down as an offering to him. All 
those in attendance then bow low 
in veneration to Shakyamuni 
Buddha, demonstrating their 
deep gratitude for the blessing 
of the teachings that he is about 
to bestow upon the world.

This is, by the way, what we 
are doing when we bow before 
the Buddha. It isn’t worship. 
It’s simply the way we pay our 
deepest respect to the Buddha 
and all the bodhisattvas for the 
countless lifetimes of sacrifi ce 
they made on our behalf on their 
way to enlightenment. Without 
their dedication to the path and 
their compassion for us, we 
would not have these teachings. 

In the Korean tradition in which 
I practice, whenever I see my 
Dharma master or one of my 
teachers, I bow to them three 
times as well. Without their 
hard work and sacrifi ce in this 
lifetime, I wouldn’t have the 
opportunity to learn the Dharma.

So let’s get back to the 
sutra. The fi rst chapter is called 
“Virtues” and includes praises 
of the Buddha spoken by the 
Bodhisattva Great Adornment 
for his virtues and for his practice 
for the benefi t of all sentient 
beings. He fi rst speaks of the 
Buddha as being more than his 
apparent physical form. He exists 
beyond form as the Dharma body 
or Dharmakaya. This “body” 
is not really a physical body. It 
essentially refers to the mind of 
a Buddha that rests in perfect 
understanding and expression of 
the Dharma. It is outside space 
and time, and even all cause and 
eff ect. Karma only functions 
for sentient beings, meaning 
unenlightened beings. I should 
add that a Buddha does not have 
any real personal volition. All 
they do is to teach the Dharma. 
They never take a day off  or 
have to decide between helping 
this being or that being. Where 
beings have the karma to hear 
the teachings, a Buddha goes 
without hesitation.

While we’re on the topic 

of the Dharmakaya, I should 
mention that there are three bodies 
of a Buddha: the Dharmakaya 
which I have already explained, 
the Nirmanakaya, which is the 
physical body of a Buddha that 
we see – the human form, and 
then there is the Sambhogakaya. 
This third body is a kind of energy 
body or a body made of light. It 
is what is seen when someone 
has a vision of an enlightened 
being. Together they are called 
the Trikaya or Three Bodies.

You might ask yourself, 
“How can it be that enlightened 
beings go wherever there are 
suff ering beings? I don’t see 
Buddhas popping up all over 
the place.” But we have to 
remember that Buddhas and 
bodhisattvas manifest in various 
forms. Or we don’t see them 
at all. If you suddenly have the 
inspiration to study or practice 
the Dharma, that could be the 
result of some previous blessing 
coming to fruition, or it could be 
the infl uence of an enlightened 
being essentially whispering in 
your ear. Perhaps some of you 
didn’t originally intend to come 
here today, but decided to come 
anyway. This could also be the 
silent infl uence of enlightened 
beings who recognize that you 
are ready to hear this teaching. 
They are all around us, constantly 
reaching out to us. We just don’t 

THE SIX PERFECTIONS IN INNUMERABLE MEANINGS SUTRA
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have the karma to see them with 
our eyes.

The Buddha, on the other 
hand, has purifi ed all his karma 
and has perfected all virtues, 
thus the title of this chapter. 
In his praise of the Buddha, 
Bodhisattva Great Adornment 
praises the virtues of the Buddha 
through speaking of the 32 
major marks of a Buddha. We 
don’t have time to go through 
all of these, but to give a couple 
of examples; Geshe Ngawang 
Dhargyey describes the 32 major 
marks in his work, An Anthology 
of Well-Spoken Advice on the 
Graded Paths of the Mind. For 
example, “[t]he skin of a clear 
evolved one, no matter how old 
he is, remains unwrinkled and 
as smooth as that of an infant 
nursing on his mother’s milk. 
This refl ects his having always 
been generous with nourishing 
food and drink, not having 
given merely what he did not 
like or want for himself.”1 By 
meditating on this quality and its 
cause, one is further inspired to 
cultivate generosity and directed 
in compassionate action. Another 
of the marks is described thusly: 
“The upper torso of a triumphant 
one becomes progressively 
broader, like that of a lion. This 
comes from his having never 
humiliated or looked down upon 
others regardless of their status, 

1. Geshe Ngawang Dhargyey, 
An Anthology of Well-Spoken Ad-
vice on the Graded Paths of the 
Mind (Dharamsala, India: Library 
of Tibetan Works and Archives, 
1984), 245.

power, wealth and so on. It also 
results from his having never 
scolded others individually or 
in front of crowds, and having 
never belittled others’ beliefs or 
religious traditions.”2 Here we 
see an antidote to pride.

The next chapter is 
“Preaching”. Among other 
teachings which we don’t have 
time to go into today, the Buddha 
mentions The Six Perfections. 
The Six Perfections are 
generosity, morality, patience, 
diligence, concentration, and 
wisdom. Here we see the three 
spheres of the Eightfold Path 
embedded in this teaching, but 
the Six Perfections are somewhat 
broader.  Through this model, 
one perfects each of these in 
turn over many lifetimes in the 
order in which they are listed. So 
you begin perfecting generosity. 
One approach for people who 
really struggle with this is to 
hold something you really don’t 
want to give away in one hand 
and pass it to your other hand. 
You begin in the smallest way 
to practice releasing it. Then you 
put it down and pick it back up 
again over and over. Then you 
put it down and try walking away 
from it. Maybe next, you loan it 
to someone. When you loan it to 
someone you should watch your 
mind to see if you are worried 
about getting it back. This is 
your mind clinging to the object. 
Finally, you start giving things 
away. You begin to understand 
that the mind is unsettled if it 

2. Dhargyey, An Anthology of 
Well-Spoken Advice, 246.

is worried about gathering and 
keeping things and that the mind 
is settled when it has enough. 
Giving becomes a joyous 
practice. You don’t see yourself 
as losing anything but instead 
as becoming unencumbered by 
unnecessary things. You also feel 
happy at making others happy 
through giving.

There should be no thought 
of whether or not someone 
deserves what you give them. 
The fact is, any judgements 
we make about whether or not 
someone deserves something 
probably comes from our own 
ignorance anyway. We see a 
small amount of someone’s 
speech and behavior and based 
on that we tell ourselves a big 
story about who they really are. 
Then we are surprised when they 
don’t conform to our story about 
them. If a person we see as petty 
and greedy acts in a kind and 
generous way we are surprised 
and maybe tell ourselves that 
kind behavior isn’t who they 
really are. We write it off  as 
an aberration or worse, we tell 
ourselves that they must have had 
some kind of selfi sh motivation 
for their kindness. It couldn’t 
possibly be because they are 
complex, multi-faceted people 
with multiple personality traits, 
some good and some bad or that 
perhaps our negative story about 
who they are might have been 
wrong all along. We also forget 
to remind ourselves that when 
someone behaves badly, they do 
so out of their own ignorance, 
their own suff ering and desire 
to be happy. Compassion should 
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be our focus, not blame and 
judgement.

So if someone needs 
something, you give. This is the 
mind of generosity. It benefi ts 
you in that it helps you create 
a more serene mind that is less 
and less likely to cling and grasp 
at the causes of suff ering in a 
futile attempt to be happy, and 
it helps you generate the good 
karma – the merit – of making 
others happy as well. Due to the 
short time we have today, I will 
only go into detail on generosity, 
but these are the qualities that 
we need to perfect in order to 
achieve enlightenment. 

Morality in Buddhism is 
about restraint, particularly 
from unwholesome actions of 
speech and body. But the mind 
is the master and the speech 
and the body its servants, so 
the key to moral behavior is 
seeing the stress that arises in 
the mind from behavior that 
harms ourselves and others and 
reforming our thoughts, speech, 
and actions accordingly. If you 
tell a lie, and you look closely, 
you feel stress. Someone who 
steals is constantly looking over 
their shoulders worried about 
getting caught. Then there is 
the harm that comes to others 
through our actions. Despite all 
she went through, Ann Frank, 
the Jewish girl who hid in an 
attic during WWII until she and 
her family were caught and sent 
to concentration camps where 
they died said that she believed 
at heart people are basically 
good. Good people do not like 
causing others pain. By being 

mindful of our thoughts, speech, 
and actions, we can avoid 
causing a great deal of suff ering 
for others. So avoid gossip, and 
harsh speech. Speak the truth 
and be kind and supportive of 
others. Simple choices like this 
will allow us to avoid a great 
deal of suff ering and will help us 
avoid harming others.

Patience is the antidote to 
anger. I don’t need to tell anyone 
listening to this talk about the 
suff ering of anger. We’ve all 
felt it. The feeling of anger 
itself is suff ering, right? On top 
of that, when we are angry, we 
say things that hurt others and 
sometimes ruin relationships. In 
fact it is said that one instant of 
anger can destroy eons of merit. 
With patience, we don’t react 
when others try to harm us. We 
remember that other people say 
and do harmful things out of their 
own ignorance and suff ering, 
and we feel compassion for 
them. We respond calmly and 
with kindness and in the process 
we avoid making a bad situation 
worse. Patience is like water to 
the fi re of anger.

Here I would like to say 
something important about 
karma. In a psychology class 
a number of years ago, the 
professor, who was not Buddhist, 
said that a Buddhist friend of 
hers had said that whatever 
arises in the mind is like a gift. 
I thought this view was nuts 
because in Mahayana Buddhism 
we generally say that all actions 
of body, speech, and mind create 
karma. However, we shouldn’t 
stress out about a quick fl ash of 

frustration with someone or a 
fl eeting moment of attachment 
when we see some new product 
we want to buy. This kind of 
experience can actually be like 
a wake-up bell; Frustration can 
show us that we lack patience, 
and greed can show us that we 
are unaware of the suff ering of 
attachment.

These kinds of thoughts can 
therefore guide us in our study 
and practice of the Buddha’s 
teachings. Of course, we don’t 
know exactly where the line is 
between a mere wake-up call 
that shows us what we need to 
learn and a thought that actually 
creates more karma. The point 
is, we shouldn’t stress about 
the small things. We should 
just watch our minds, try to be 
aware of what comes up in our 
minds, study and practice the 
Dharma, and apply the Dharma 
to each moment of our lives. As 
we learn to do this, the mind is 
naturally transformed from one 
that wallows in ignorance to one 
that consistently shines with the 
light of wisdom and compassion. 
It just takes time and eff ort.

Diligence essentially means 
to consistently put our eff ort 
into learning and practicing the 
Dharma. Through diligence, 
we persevere through diffi  cult 
times and never give up on 
cultivating the qualities of 
enlightenment. Diligence comes 
from confi dence in the path laid 
out for us by the Buddha, and 
the unwavering commitment to 
overcome all our ignorance and 
to help others overcome their 
ignorance for the benefi t of all 
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sentient beings. It is said that 
we should practice like our hair 
is on fi re. If your hair were on 
fi re, would you immediately put 
out the fi re or sit down to watch 
your favorite TV show fi rst? The 
answer is obvious. Later in the 
Lotus Sutra the Buddha asks, 
“All the world is a burning house, 
so why do we want to stay in it?” 
Actually, it is the mind that is on 
fi re, not the world. Diligence is 
our intelligence telling us what 
we need to put our eff ort into – 
putting out the fi re of ignorance.

Concentration refers to 
formal Dharma practice. I bet all 
of us, on a regular basis, while 
chanting a sutra or repeating 
the name of Amitabha Buddha 
notices that our mind wanders 
to other things. We start thinking 
about school and work for the 
coming week, or we get lost in 
the memory of an argument we 
had a year ago. Sometimes when 
we’re out driving, we space 
out and end up on autopilot. 
Maybe you wanted to go for ice 
cream, but you end up at work 
on a Saturday morning because 
you weren’t paying attention. 
Concentration helps our practice 
be as fruitful as it can be. While 
absent mindedly repeating the 
name of Amitabha Buddha is 
better than not practicing at all, 
practicing with all our attention 
focused in the right direction will 
ensure we achieve our goal. Just 
as when we are driving, if we 
focus on our destination when 
practicing the Dharma, we will 
achieve rebirth in the Pure Land 
and ultimately full Buddhahood.

Wisdom in the Mahayana 

traditions is complicated. 
Wisdom refers to direct insight 
into the teachings on emptiness 
I discussed last time. In a nut 
shell, emptiness says that 
all compounded things are 
ultimately merely temporary, 
constantly changing in each 
moment, and therefore like a 
mirage. Wisdom is not a mere 
intellectual understanding of the 
philosophy of emptiness, but to 
live a deep and abiding knowing 
of emptiness in each moment. 
This deep and abiding knowing 
expresses itself as equanimity 
in all things. Whatever arises, 
the mind of one who is wise is 
unmoved; It experiences neither 
attachment nor aversion, and so 
greed, hate, anger, and so on do 
not arise.

Now, we do occasionally 
read about the bodhisattva 
of compassion, for example, 
weeping with compassion for 
the suff ering of sentient beings. 
How do we reconcile the 
wisdom of an enlightened being 
with images of them crying? 
Because this is a literary device 
used to impress upon us how 
deeply committed enlightened 
beings are to our salvation from 
the cycle of dissatisfaction and 
suff ering. They don’t actually 
ever feel overwhelmed. 

The last chapter of The 
Sutra of Innumerable Meanings 
is called “Ten Merits.” In this 
chapter, the Bodhisattva Great 
Adornment says that just 
hearing this sutra brings great 
benefi t – the benefi t of quickly 
accomplishing Buddhahood. He 
goes on to ask where the sutra 

comes from, where it comes 
from, where it leaves for, and 
where it stays. The Buddha 
replies that this sutra comes from 
“the abode of all the Buddhas, 
leaves for the aspiration of all 
the living to Buddhahood, and 
stays at the place where all the 
Bodhisattvas practice.” In other 
words, this sutra is the teaching 
of all enlightened beings, inspires 
all who hear it to practice the 
Dharma until enlightenment, and 
whose teachings are perfectly 
manifested by the community 
of bodhisattvas. It is the perfect 
expression of the Triple Gem.

The Buddha goes on to 
describe the ways in which 
this sutra leads beings to 
enlightenment. He says, “First, 
this sutra makes the unawakened 
bodhisattva aspire to 
buddhahood, makes a merciless 
one raise the mind of mercy, 
makes a homicidal one raise the 
mind of great compassion, makes 
a jealous one raise the mind of 
joy, makes an attached one raise 
the mind of detachment, makes 
a miserly one raise the mind of 
donation, makes an arrogant 
one raise the mind of keeping 
the commandments, makes an 
irascible one raise the mind of 
perseverance, makes an indolent 
one raise the mind assiduity, 
makes a distracted one raise the 
mind of meditation, makes an 
ignorant one raise the mind of 
wisdom, makes one who lacks 
concern for saving others raise 
the mind of saving others,”… 
and so on. It inspires beings to 
learn and put into practice the 
Dharma.
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The next part is a bit 
confusing, but it says that it is 
called The Sutra of Innumerable 
Meanings because from one law 
a hundred thousand meanings 
grow, like one seed from a 
plant eventually creating, over 
generations, a hundred thousand 
seeds. This means that one small 
part of the teaching of this sutra 
leads beings to learn more of 
the Dharma. If the Four Noble 
Truths catches your interest, it 
leads you to learn the Eightfold 
Path. Learning the Eightfold 
Path leads you to learn about 
the law of karma and rebirth, 
and so on.

How is it then, that there are 
people who read the Lotus Sutra, 
even this Sutra of Innumerable 
Meanings, and don’t 
immediately become Buddhist 
and begin to practice? We 
know that all beings experience 
dissatisfaction and suff ering, 
but not all beings see the cause 
of their own suff ering which is 
ignorance. I may have told this 
story before, but many years 
ago, I was a new novice monk 
and had become very frustrated 
with my practice. I couldn’t 
concentrate or focus at all when 
I tried to meditate. So I met with 
a Tibetan lama and described by 
problem and he said that most 
people go through life with 
their minds wandering here and 
there never realizing they have a 
problem. He went on to say that 
because I could see the problem 
with my mind jumping to this 
and that, chasing after happiness 
in ridiculous things, that I had 
fi nally entered the real practice. 

This gave me great relief. I 
slowly realized after this that my 
frustration at not being perfect in 
my practice was compounding 
the problem, so as I let go of that 
doubt and self-judgement, my 
practice improved.

There are, of course, people 
who never come into contact 
with the Dharma. Even in 
modern America, I have met 
people who have never heard 
of the Buddha. Then there are 
people who have heard of the 
Buddha and think Buddhists 
practice meditation, but they 
have no interest in pursuing 
it themselves. Then there are 
people come into contact with 
the Dharma, who maybe speak 
with a Buddhist about the 
teachings or who hear a Dharma 
talk or two but who aren’t yet 
ready to learn and practice it. So 
if you introduce the Dharma to 
a friend or family member and 
they aren’t interested, that’s fi ne. 
People will take up the study and 
practice of the Dharma when 
they are ready. If someone hears 
something of the Dharma, then 
a seed has been planted that will 
eventually blossom.

Years ago, before I became 
a monk (in fact I think I was 
still an undergrad), I was asked 
to give a short talk and do some 
chanting for an Anthropology 
class at Illinois State University. 
I chanted some of the Lotus Sutra 
said a few words about the Four 
Noble Truths and then answered 
questions. Perhaps two years later, 
I was out for a walk on campus at 
night when another student who 
was maybe a little drunk stopped 

and asked if I had spoken in his 
class a couple of years before. I 
was surprised he remembered 
and then he said that day had left 
an impression on him.

So the best approach to 
being a Buddhist in a sea of 
non-Buddhists, as is the case 
here in America, is to present 
the Dharma when there is an 
opportunity, without pressuring 
anyone to practice. It is also to 
be generous, ethical, and patient 
in our own conduct. When 
others see, for example, that we 
respond to anger with patience 
and abuse with kindness, when 
they are ready they may begin to 
ask how we are able to respond 
to such suff ering this way. It may 
be at that time that they will take 
up the practice of the Dharma for 
themselves.

You see, eventually the 
mind grows weary of all the 
dissatisfaction and suff ering – 
all the dukkha – it experiences. 
On perhaps some unconscious 
level we see that our normal 
way of reacting to pain and 
frustration isn’t working. We 
might even have inkling that we 
create our own dissatisfaction 
and suff ering ourselves through 
our actions of body, speech, and 
mind. That’s when we begin to 
look for a way out.

Many people have tried drugs 
and alcohol to dull the pain only 
to fi nd they have made matters 
worse. Even more people hide 
in entertainment or collecting 
things to fi ll themselves up. 
Have you ever heard of shopping 
therapy? We do experience some 
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Vô Lượng Nghĩa Kinh 
được Đức Phật giảng trên 
đỉnh núi Linh Thứu thuộc 

vương quốc Magadha, mà nay là 
vùng Đông Bắc Ấn Độ. Có một 
số lượng rất lớn thính chúng đến 
để tôn ngưỡng và lắng nghe ngài, 
con số đông đến nỗi không thể 
nào tính đếm được. Tuy nhiên, 
những con số như thế này trong 
văn học cổ điển châu Á thường 
có tính cách hình thức văn tự, 
nhằm tạo ấn tượng cho chúng ta 
biết rằng một sự kiện quan trọng 
với sự hiện diện của Đức Phật và 
những gì mà Đức Phật sắp làm 
để trao truyền Chánh Pháp. Đây 
cũng có nói đến thiên nhạc và 
mưa hoa từ trên trời rơi xuống 
như là một sự dâng cúng lên ngài. 
Tất cả những người tham dự đều 
lễ lạy Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với 
sự ban bố lời giáo hóa mà Ngài 
sắp trao truyền cho thế gian.

Nhân đây, khi nói về những 
gì mà chúng ta thường làm khi 
lễ lạy Đức Phật. Đây không phải 
là tôn xưng lễ bái ngài, mà chỉ là 
cách chúng ta tỏ lòng biết ơn lên 
Đức Phật và tất cả các Bồ Tát 
trong vô số kiếp đã hy hiến cho 
chúng ta trên bước đường tiến 
tới giác ngộ của họ. Nếu không 
có sự cống hiến của họ cho đạo 
pháp và lòng từ bi của họ đối với 
chúng ta, thì ngày nay, chúng ta 
sẽ không có được những lời chỉ 

dạy quý báu như thế này. Trong 
truyền thống Phật Giáo Hàn 
Quốc Thầy tu tập, khi Thầy gặp 
một vị Pháp Sư hay một vị thầy 
nào, Thầy phải cúi lạy ba lạy. Vì 
nếu không có sự làm việc siêng 
năng và sự hy sinh cao cả của họ 
trong cuộc đời này, có lẽ Thầy 
cũng không có cơ hội để được tu 
học Chánh Pháp.

Bây giờ chúng ta hãy trở lại 
với bộ kinh. Chương thứ nhất 
được gọi là phẩm “Đức Hạnh”, 
bao gồm những lời khen ngợi 
Đức Phật phát ra từ Đại Trang 
Nghiêm Bồ Tát về những phẩm 
hạnh và sự tu hành của Đức 
Phật vì lợi ích cho tất cả muôn 
loài chúng sanh. Đầu tiên, Đại 
Trang Nghiêm Bồ Tát nói về 
nhân vật Đức Phật không phải 
là cơ thể vật chất bên ngoài của 
ngài. Ngài hiện hữu siêu việt 
lên trên hình tướng, mang thể 
tánh của Pháp gọi là Pháp Thân 
hay Dharmakaya. “Thân” này 
không hẳn là tấm thân vật chất, 
mà đây chính là ám chỉ đến trí 
tuệ của một vị Phật dựa trên sự 
hiểu biết và diễn nói thấu suốt 
Phật Pháp. Thân này vượt ngoài 
thời gian và không gian, và ngay 
cả mọi ràng buộc về luật nhân 
quả. Nghiệp Lực chỉ vận hành 
cho chúng sanh, ở đây có nghĩa 
là chúng sanh chưa giác ngộ. 
Thầy thấy cần phải nói thêm 
rằng, Đức Phật thực sự không 

có bất kỳ sự mong cầu riêng tư 
cá nhân nào. Tất cả những gì mà 
quý ngài làm đều là diễn dương 
Phật Pháp. Quý ngài không có 
lấy một ngày nghỉ nào hay có 
ý phân biệt đối đãi khi cứu độ 
người này hay người khác. Ở 
đâu chúng sanh có nghiệp duyên 
nghe được giáo pháp, thì Đức 
Phật đến đó không do dự.

Trong khi chúng ta nói về 
đề tài Pháp Thân, Thầy cũng xin 
nói thêm là Đức Phật có đến ba 
thân: Pháp Thân (Dharmakaya) 
mà Thầy vừa giải thích, Ứng 
Hóa Thân (Nirmanakaya) là 
thân vật chất của Đức Phật mà 
chúng ta thấy – hình tướng con 
người, và sau đó là Báo Thân 
(Sambhogakaya). Thân thứ ba 
là một loại năng lượng thân hay 
là thân ánh sáng. Đây là những 
gì được thấy biết khi một người 
có nhãn quan của một bậc giác 
ngộ. Cả ba thân này được gọi là 
Trikaya hay là Tam Thân. 

Có lẽ quý vị sẽ tự hỏi, “Làm 
thế nào mà các bậc giác ngộ lại 
có thể đi đến bất cứ nơi nào mà 
có chúng sanh đau khổ? Tôi 
không thấy Chư Phật xuất hiện 
ở khắp mọi nơi”. Tuy là như 
vậy, chúng ta nên nhớ rằng, 
Chư Phật và Chư Bồ Tát hiển 
hiện qua nhiều hình thức khác 
nhau. Hoặc là chúng ta không 
thấy được họ. Nếu như quý vị 
đột nhiên có nguồn cảm hứng 

LỤC ÐỘ BA LA MẬT TRONG KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA
Thích Huệ Hải - Nhật Bảo Quốc dịch 
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để tu học hoặc thực hành Phật 
Pháp, lúc đó có thể là kết quả 
của một số phước duyên trước 
đây của quý vị đã đến hồi thành 
quả chín, hoặc là có thể là do 
ảnh hưởng có chủ ý của một 
bậc giác ngộ nhắc nhở vào tai 
của quý vị. Có lẽ một số quý vị 
lúc đầu đã không có ý định đến 
đây ngày hôm nay, nhưng sau 
đó lại quyết định đi đến đây mà 
thôi. Đây cũng có thể là do ảnh 
hưởng thầm lặng của những bậc 
giác ngộ mà quý ngài nhận thấy 
rằng quý vị đã đủ phước duyên 
để nghe bài pháp này. Quý ngài 
đang ở chung quanh chúng ta, 
luôn mở rộng vòng tay đến với 
chúng ta. Chỉ có thể chúng ta 
không có phước duyên để thấy 
họ được bằng mắt trần mà thôi.

Đức Phật, mặt khác, đã 
thanh lọc hết tất cả các nghiệp 
của mình và đã hoàn thiện tất cả 
các đức hạnh, do đó qua tiêu đề 
của chương này, việc xưng tụng 
Đức Phật, Đại Trang Nghiêm 
Bồ Tát ca tụng phẩm hạnh của 
Đức Phật với việc nêu lên 32 
tướng tốt của Đức Phật. Chúng 
ta không có đủ thì giờ để nói 
hết tất cả các tướng tốt này, tuy 
nhiên Thầy cũng đưa ra đây 
một vài thí dụ mà Ngài Geshe 
Ngawang Dhargyey đã mô tả về 
32 tướng tốt trong tập sách có 
nhan đề là Tuyển Tập Lời Giáo 
Huấn Thiện Lành trong Sự Phân 
Loại các Con Đường của Tâm 
Thức. Thí dụ, “Da của người đã 
tiến hóa trở thành trong sáng, 
dù là bao nhiêu tuổi, vẫn không 
bị nhăn nheo và trơn láng như 
một trẻ sơ sinh còn bú sữa mẹ. 

Điều này phản ánh rằng ngài 
luôn luôn nhẹ nhàng với thức 
ăn dinh dưỡng và thức uống, 
không chỉ thuần là những gì mà 
ngài không thích hoặc muốn 
cho riêng mình”. Bằng cách 
thiền quán về phẩm hạnh này 
và nguyên nhân tạo ra, người 
ta mới có cảm hứng hơn để 
nuôi dưỡng tấm lòng bao dung 
và hướng đến hành động từ bi. 
Một tướng tốt khác cũng được 
mô tả như sau: “Thân trên của 
một bậc tôn sư dần dần trở nên 
vạm vỡ hơn, giống như con sư 
tử. Điều này bắt nguồn từ việc 
ngài chưa bao giờ hạ nhục một 
ai hoặc coi thường người khác 
bất kể tình trạng, quyền lực, sự 
giàu có của người đó, vân vân. 
Đây cũng là kết quả của việc 
ngài không bao giờ mắng mỏ 
người khác một cách riêng rẽ 
hoặc trước đám đông, và không 
bao giờ coi thường tín ngưỡng 
hay truyền thống tôn giáo của 
người khác”. Chúng ta thấy đây 
chính là phương thuốc đối trị lại 
sự kiêu mạn.

Chương kế tiếp là Phẩm 
“Thuyết Pháp”. Trong số những 
giáo lý khác mà chúng ta không 
có thời gian để đi sâu ngày hôm 
nay, Đức Phật nói về Lục Độ 
Ba La Mật. Lục Ba La Mật là 
bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tấn, thiền định, và trí tuệ. Ở đây 
chúng ta thấy có ba phạm trù 
trong Bát Chánh Đạo được đưa 
vào qua lời dạy này (đó tức là 
Giới, Định, Tuệ), nhưng Sáu Ba 
La Mật thì rộng lớn hơn. Xuyên 
qua mô thức này, một Ba La 
Mật này tuần tự làm hoàn hảo 

cho Ba La Mật kia qua nhiều 
kiếp sống theo thứ tự mà chúng 
được liệt kê. Vì vậy, bạn bắt đầu 
bằng sự hoàn thiện sự bố thí. 
Một cách tiếp cận đối với những 
người thực sự phấn đấu cho điều 
này là giữ một thứ mà bạn thực 
sự không muốn bỏ đi trong tay 
này rồi đưa nó qua tay kia. Bạn 
bắt đầu bằng cách dễ nhất để 
thực hành là đem cho nó đi. Sau 
đó, bạn đặt nó xuống và lấy nó 
lên, rồi làm lại lần nữa, lần nữa. 
Sau đó, bạn đặt nó xuống và cố 
gắng bỏ nó luôn. Có thể bước 
kế tiếp là bạn đem cho ai mượn 
nó. Khi bạn cho một người nào 
mượn, bạn nên xem xét lại tâm 
ý của mình, liệu có lo lắng gì về 
việc nhận lại nó hay không. Đây 
là điều mà tâm ý của bạn bám 
víu (chấp thủ) vào đối tượng. 
Cuối cùng, bạn mới bắt đầu cho 
đi mọi thứ. Bạn bắt đầu hiểu 
rằng tâm ý không ổn định nếu 
như cứ lo lắng về việc lấy lại và 
cố bám giữ những thứ kia, và 
tâm ý ổn định khi mà chúng ta 
biết thế nào là đủ. Việc cho đi 
trở thành một sự thực hành vui 
vẻ. Bạn mới thấy mình không 
mất đi bất cứ thứ gì, thay vào đó 
bạn lại không luyến lưu gì với 
những thứ mà thấy không cần 
thiết. Bạn cũng cảm thấy vui 
khi làm cho người khác được 
vui xuyên qua việc cho đi.

Không nên nghĩ về việc, 
liệu là người đó có xứng đáng 
với những gì mà bạn cho họ 
hay không. Thực tế là, bất kỳ sự 
phán đoán nào mà chúng ta đưa 
ra, là có ai xứng đáng về một 
điều gì đó, có thể xuất phát từ sự 
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thiếu hiểu biết – vô minh – của 
chúng ta hay chăng. Nếu chúng 
ta chỉ thấy được một phần nhỏ 
qua các lời phát biểu và hành vi 
của người đó, rồi căn cứ trên đó 
mà chúng ta tự nói với mình một 
câu chuyện lớn hơn về những 
gì mà họ thực sự là. Sau đó, 
chúng ta rất đỗi ngạc nhiên khi 
thấy họ không phù hợp với câu 
chuyện mà chúng ta đặt ra cho 
họ. Nếu có một người mà chúng 
ta coi là có hành động nhỏ mọn 
và hóm hỉnh một cách tử tế và 
hào phóng, chúng ta lại rất ngạc 
nhiên và có thể tự nói với chính 
mình rằng hành vi tốt bụng của 
họ không phải là con người thực 
của họ. Chúng ta viết về nó như 
là một sự sai lầm hoặc tệ hơn, 
chúng ta lại tự nhủ rằng họ phải 
có động cơ ích kỷ nào đó qua sự 
tử tế của họ. Không thể vì họ là 
những người phức tạp, đa diện 
mang nhiều phẩm tính, một số 
tốt và một số xấu đi một chút, 
hoặc có lẽ là câu chuyện có tính 
tiêu cực của chúng ta đã nói về 
họ có thể đã sai lầm ngay từ đầu. 
Chúng ta cũng quên tự nhắc nhở 
rằng khi ai đó cư xử tồi tệ với 
mình, họ làm như thế là vì sự 
thiếu hiểu biết, khổ sở của họ 
và họ cũng chỉ mong muốn có 
được hạnh phúc mà thôi. Lòng 
từ bi chính là trọng tâm của 
chúng ta chứ không phải là việc 
đổ lỗi và phán đoán về họ.

Vì vậy, nếu ai có cần điều 
gì, thì bạn giúp cho. Đây là tâm 
lý về sự bố thí. Nó mang lại lợi 
ích cho bạn vì nó giúp cho bạn 
tạo ra một tâm thức thanh thản 
hơn, làm giảm đi và giảm dần đi 

sự chấp thủ bám víu vào những 
nguyên nhân của khổ đau trong 
chiều hướng nỗ lực vô ích để 
mưu cầu hạnh phúc, và nó giúp 
cho bạn tạo ra thiện nghiệp - 
công đức - làm cho người khác 
cũng được hạnh phúc an lạc. Do 
chúng ta có ít thời gian ngày 
hôm nay, Thầy không đi vào 
chi tiết về sự bố thí, nhưng đó là 
những phẩm chất mà chúng ta 
cần phải hoàn thiện để đạt đến 
giác ngộ.

Trì Giới trong Phật Giáo 
là nói về sự giữ gìn, đặc biệt 
là tránh những hành vi bất 
thiện qua lời nói và hành động. 
Nhưng tâm ý là chủ, lời nói và 
hành động là kẻ tùy tùng, vì 
thế, chìa khóa của sự giữ giới 
chính là nhận thấy được sự căng 
thẳng phát sinh từ tâm ý rồi đưa 
ra hành vi gây hại cho bản thân 
mình và cho người khác, từ đó 
cần phải cải thiện sự suy nghĩ, 
lời nói và hành động của mình. 
Nếu bạn nói dối, khi xét cho kỹ, 
bạn cảm thấy căng thẳng. Một 
người mà ăn cắp thì tức khắc họ 
nhìn quanh quất vì lo sợ bị bắt. 
Cho nên, có những điều thiệt 
hại cho người khác gây ra bởi 
hành động của chúng ta. Mặc 
dù đã trải qua mọi khổ ải, cô 
Ann Frank, một cô bé người Do 
Thái, trong Thế Chiến thứ II đã 
trốn trong một căn gác xép dưới 
mái nhà, cho đến khi cô và gia 
đình cô bị bắt và bị đưa đến trại 
tập trung, nơi đó họ đã chết, cô 
đã từng nói rằng cô tin là tâm 
hồn của con người, trên cơ bản, 
là thiện lành. Người tốt không 
muốn làm cho người khác phải 

bị đau thương. Bằng sự kiểm 
soát tư tưởng, lời nói và hành 
động của mình, chúng ta có thể 
tránh tạo ra nhiều khổ đau cho 
người khác. Vì vậy tránh ngồi lê 
đôi mách, và tránh những lời nói 
khắc nghiệt. Hãy nói lời chân 
thật, hòa nhã và an ủi người 
khác. Những hành vi tuy đơn 
giản này sẽ giúp cho chúng ta 
tránh được rất nhiều đau khổ và 
sẽ giúp cho chúng ta tránh làm 
tổn hại người khác.

Nhẫn Nhục là phương pháp 
đối trị lại với sự nóng giận. 
Thầy thấy không cần phải nói 
với những ai đang nghe bài 
pháp này về nỗi khổ sở của sự 
tức giận. Tất cả chúng ta đều 
cảm nhận được nó. Cảm giác 
tức giận, tự nó là sự đau khổ, 
có đúng không? Hơn thế nữa, 
khi chúng ta nóng giận, chúng 
ta nói những lời làm tổn thương 
người khác và đôi khi làm hỏng 
đi mối quan hệ thân thiết với 
nhau. Trên thực tế, người ta cho 
rằng, một phút sân hận là cháy 
cả cánh rừng công đức. Với sự 
kiên nhẫn, chúng ta không phản 
ứng lại khi có người khác đang 
cố làm hại mình. Nên nhớ rằng, 
người khác nói và làm những 
điều tai hại là vì họ thiếu ý thức 
về sự đau khổ của chính họ, do 
đó chúng ta cảm thấy thương 
hại họ. Chúng ta đối lại bằng sự 
bình tĩnh và với sự khoan hòa 
thì trong tiến trình đó, chúng ta 
tránh không làm cho tình trạng 
trở nên tồi tệ hơn thêm. Sự kiên 
nhẫn như là nước lạnh đối với 
ngọn lửa cháy của nóng giận.

Ở đây Thầy muốn nói vài 



70 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 2-2018 

điều quan trọng về Nghiệp 
(Karma). Trong một lớp tâm lý 
học vài năm trước đây, có một 
vị giáo sư, không phải là Phật 
tử, có nói rằng một người bạn 
Phật tử của bà đã nói rằng, bất 
cứ cái gì xuất hiện trong tâm 
thức thì giống như là món quà. 
Thầy nghĩ quan niệm này quả 
là khùng bởi vì trong Phật Giáo 
Đại Thừa, chúng ta thường nói 
rằng tất cả các hành vi của thân, 
khẩu, và ý đều tạo ra nghiệp. 
Tuy nhiên, chúng ta không nên 
khẩn trương khi có một tia lóe 
thất vọng với một ai đó hay một 
thoáng ham muốn về một món 
đồ mới mà chúng ta thật muốn 
mua. Loại trải nghiệm này 
thực sự có thể coi như là tiếng 
chuông cảnh tỉnh; Nỗi thất vọng 
có thể cho thấy rằng chúng ta 
thiếu kiên nhẫn, và tham lam có 
thể cho thấy là chúng ta không 
ý thức về sự đau khổ trong lòng 
của sự mong cầu chấp trước.

Những ý tưởng này có thể 
đưa chúng ta tới sự tìm học và 
thực hành những lời dạy của 
Đức Phật. Dĩ nhiên, chúng ta 
không biết chính xác vị trí của 
lằn ranh giữa sự đánh thức cho 
thấy những gì mà chúng ta cần 
phải học và ý tưởng mà nó thực 
sự tạo ra nhiều nghiệp hơn. 
Vấn đề là, chúng ta không nên 
để ý đến những điều nhỏ nhặt. 
Chúng ta chỉ nên theo dõi tâm 
ý của mình, cố gắng để ý đến 
những gì xuất hiện trong tâm 
thức của mình, tìm hiểu và thực 
hành Phật Pháp, và áp dụng Phật 
Pháp trong từng mỗi khoảnh 
khắc của cuộc sống hàng ngày. 

Khi chúng ta tập làm theo cách 
này, thì tâm trí sẽ được chuyển 
hóa một cách tự nhiên từ sự đắm 
chìm trong vòng vô minh thành 
sự tỏa sáng của ánh sáng trí tuệ 
và lòng từ bi. Chỉ cần có thời 
gian và sự tinh tấn.

Tinh Tấn trên cơ bản có 
nghĩa là sự nỗ lực liên tục học 
hỏi và thực hành Phật Pháp. 
Xuyên qua sự tinh tấn, chúng ta 
kiên trì trải qua những giai đoạn 
khó khăn và không bao giờ từ bỏ 
việc rèn luyện những phẩm chất 
của sự giác ngộ. Siêng năng tinh 
tấn đến từ lòng tin tưởng vào 
con đường mà Đức Phật đã đề 
ra, và cam kết không lay chuyển 
là vượt qua tất cả sự si mê vô 
minh của chúng ta và giúp cho 
người khác vượt qua sự vô minh 
của họ vì lợi ích của tất cả muôn 
loài chúng sanh. Người ta cho 
rằng chúng ta nên cố gắng rèn 
luyện như là lửa đang cháy trên 
đầu. Nếu lửa cháy trên đầu, việc 
đầu tiên mà bạn phải làm ngay 
tức khắc là dập tắt ngọn lửa hay 
là ngồi xem chương trình truyền 
hình mà bạn yêu thích? Câu trả 
lời đã quá rõ ràng. Sau này trong 
kinh Pháp Hoa, Đức Phật hỏi, 
“Toàn thế giới là một ngôi nhà 
đang cháy, vậy tại sao chúng ta 
lại muốn ở trong ngôi nhà lửa 
đó làm gì?” Trên thực tế, đó là 
cái tâm tư đang cháy, chứ không 
phải thế giới bên ngoài. Siêng 
năng tinh tấn là trí thông minh 
giúp cho chúng ta biết những gì 
mà chúng ta cần phải đặt nỗ lực 
của mình vào – tức là để dập thắt 
ngọn lửa của vô minh.

Thiền Định là đề cập đến sự 

thực hành chính yếu của Phật 
Pháp. Thầy đánh cuộc với tất cả 
chúng ta, thông thường thì trong 
khi tụng kinh hay trì niệm danh 
hiệu Đức Phật A Di Đà, chúng ta 
có thấy tâm ý của mình thường 
lang thang với những chuyện gì 
đâu khác. Chúng ta bắt đầu suy 
nghĩ nào là chuyện trường học, 
nào là việc làm cho tuần tới, hay 
là chúng ta đánh mất trí nhớ về 
chuyện cãi cọ đã xảy ra cách 
đây một năm trước. Đôi khi 
chúng ta đang lái xe mà đầu óc 
chúng ta lại rỗng rang, rồi giao 
cho autopilot tự chạy. Có lẽ bạn 
muốn đi ăn kem, nhưng cuối 
cùng bạn lại tới nơi làm việc 
vào sáng Thứ Bảy bởi vì bạn đã 
không có sự tỉnh thức. Định tâm 
giúp chúng ta thực hành có hiệu 
quả khi nào có thể. Thà rằng 
thất niệm khi trì niệm danh hiệu 
Đức Phật A Di Đà vẫn còn tốt 
hơn là không niệm gì cả. Thực 
hành với tất cả sự chú tâm theo 
đúng chiều hướng thì sẽ bảo 
đảm cho chúng ta đạt được mục 
tiêu của mình. Cũng như khi lái 
xe, nếu chúng ta tập trung nhắm 
đến điểm tới, thì khi thực hành 
Phật Pháp, chúng ta cũng sẽ đạt 
được sự vãng sanh vào cõi Tịnh 
Độ hay Phật Quả tối thượng.

Trí Tuệ trong truyền thống 
Phật Giáo Đại Thừa rất phức 
tạp. Trí tuệ là đề cập đến cái nhìn 
thấu suốt sâu sắc trực tiếp vào 
những giáo lý về tánh không mà 
Thầy đã giảng kỳ trước. Trong 
phần cốt lõi, tánh không cho 
rằng tất cả những thứ do nhân 
duyên hợp thành, đến kỳ cùng 
chỉ là tạm thời (vô thường), luôn 
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luôn thay đổi trong từng thời 
điểm, vì vậy giống như là mộng 
huyễn ảo ảnh. Trí tuệ không 
chỉ là sự hiểu biết của trí thức 
về triết lý tánh không, mà là để 
sống trong trạng thái hiểu biết 
sâu sắc và vĩnh cửu của tánh 
không trong từng khoảnh khắc. 
Sự hiểu biết thâm sâu và vĩnh 
viễn này thể hiện bản thân nó 
qua sự bình thản (tâm xả) trong 
bất cứ trạng huống nào. Bất cứ 
điều gì phát sanh, tâm trí của 
một bậc trí giác là như như bất 
động; Không trải qua sự chấp 
thủ hay hận thù nào, và cũng 
không khởi niệm tham lam, thù 
ghét, sân hận nào, và vân vân.

Giờ đây, đôi khi chúng ta 
đọc về lòng từ bi của một vị bồ 
tát chẳng hạn, ngài mang lòng 
từ bi mà thương khóc cho nỗi 
đau khổ của chúng sanh. Làm 
thế nào mà chúng ta có thể kết 
hợp trí tuệ của một bậc giác 
ngộ với hình ảnh của ngài khi 
thương khóc? Bởi vì đây là một 
hình thức văn hóa dùng để tạo 
ấn tượng cho chúng ta về đại 
nguyện sâu xa của một bậc giác 
ngộ trong sự cứu độ chúng sanh 
thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ 
và bất toại ý. Quý ngài không 
bao giờ cảm thấy nãn lòng.

Chương cuối cùng của 
Kinh Vô Lượng Nghĩa được gọi 
là “Thập Công Đức”. Trong 
chương này, Đại Trang Nghiêm 
Bồ Tát nói rằng, chỉ lắng nghe 
kinh này cũng mang lại lợi ích 
rất to lớn - lợi ích của việc hoàn 
thành nhanh chóng Phật Đạo. 
Ngài tiếp tục hỏi Đức Phật kinh 
điển này xuất phát từ nơi đâu, 

để lại nơi đâu, và tồn tại nơi 
đâu. Đức Phật trả lời rằng kinh 
này xuất phát từ “nơi trú xứ 
của tất cả các vị Phật, để lại vì 
ước vọng của chúng sanh hoàn 
thành Phật Đạo, và tồn tại ở nơi 
thực hành của tất cả các vị Bồ 
Tát”. Nói cách khác, bộ kinh 
này là sự giảng dạy từ tất cả các 
bậc giác ngộ (Phật Bảo), truyền 
cảm hứng cho tất cả những ai 
khi nghe kinh để thực hành Phật 
Pháp cho đến khi giác ngộ (Pháp 
Bảo), và những lời dạy của bộ 
kinh này được biểu hiện một 
cách trọn vẹn bởi hàng Bồ Tát 
(Tăng Bảo). Đó là biểu tượng 
một cách toàn hảo về Tam Bảo 
– Phật, Pháp, Tăng.

Đức Phật tiếp tục mô tả cách 
mà kinh này hướng dẫn chúng 
sanh đạt đến sự giác ngộ. Ngài 
nói, “Trước tiên, kinh này làm 
cho các vị Bồ Tát chưa thức tỉnh 
mong muốn đạt thành Phật Quả, 
làm cho kẻ tàn nhẫn nâng cao 
tấm lòng thương xót, làm cho 
kẻ giết người nâng cao tấm lòng 
từ bi vĩ đại, làm cho kẻ ganh 
tị nâng cao tấm lòng hoan hỷ, 
làm cho kẻ tham chấp nâng cao 
tấm lòng buông xả, làm cho kẻ 
bỏn xẻn nâng cao tấm lòng bố 
thí, làm cho kẻ kiêu mạn nâng 
cao tấm lòng giới hạnh, làm cho 
kẻ nóng nảy nâng cao tấm lòng 
kiên trì, làm cho kẻ lười biếng 
nâng cao tấm lòng siêng năng, 
làm cho kẻ lơ đãng nâng cao 
tấm lòng chuyên chú, làm cho 
kẻ ngu si nâng cao tấm lòng trí 
giác, làm cho kẻ thờ ơ đến sự 
cứu giúp người khác nâng cao 
tấm lòng cứu độ người khác, 

vân vân…” Bộ kinh này thúc 
đẩy chúng sanh học hỏi và đem 
ra thực hành Phật Pháp. 

Phần tiếp theo có một chút 
không được rõ ràng, nhưng ở 
đây cho rằng quyển kinh này 
được gọi là Kinh Vô Lượng 
Nghĩa là vì từ một pháp sinh ra 
muôn ngàn ý nghĩa, giống như 
một hạt giống từ một cây cho 
đến kỳ cùng tạo ra, qua các thế 
hệ, thành muôn ngàn hạt giống. 
Điều này có nghĩa là một phần 
nhỏ trong giáo pháp của kinh 
này dẫn dắt chúng sanh tiến 
đến sự học hỏi được nhiều hơn 
về Phật Pháp. Nếu Tứ Diệu Đế 
có được sự quan tâm của bạn, 
nó dẫn bạn đến sự tìm học Bát 
Chánh Đạo. Học Bát Chánh 
Đạo dẫn bạn đến sự học hỏi về 
pháp của nghiệp nhân quả và sự 
tái sanh luân hồi, vân vân.

Vậy làm sao có những người 
đã đọc tụng Kinh Pháp Hoa, 
ngay cả Kinh Vô Lượng Nghĩa 
này, mà không trở nên một 
người Phật tử để bắt đầu thực 
hành Phật Pháp ngay? Chúng 
ta biết rằng tất cả chúng sanh 
đều trải qua sự không vừa lòng 
toại ý và đau khổ, nhưng không 
phải ai trong tất cả chúng sanh 
đều thấy được nguyên nhân của 
khổ đau nơi họ, đó chính là sự 
vô minh. Có lẽ Thầy đã kể câu 
chuyện này trước đây, nhiều 
năm trước, Thầy là một tu sĩ 
mới tập sự và cảm thấy rất nãn 
lòng với sự thực hành của mình. 
Thầy không thể định tâm hoặc 
tập trung được ngay cả khi Thầy 
cố thiền định. Vì vậy, Thầy 
đã tìm gặp một vị Lạt Ma Tây 
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Tạng và nói ra vấn đề, Ngài nói 
rằng, hầu hết mọi người đều trải 
qua cuộc sống mà tâm trí của họ 
thường lang thang đó đây không 
bao giờ nhận ra là họ đang có 
vấn đề. Ngài tiếp tục nói rằng 
bởi vì Thầy có thể nhìn thấy vấn 
đề với chính tâm trí của Thầy, 
nó nhảy chuyền đây đó, đeo 
đuổi theo hạnh phúc của những 
điều lố bịch, và rồi thì từ đó 
Thầy đã bước vào sự thực hành 
thực sự. Điều này đã làm cho 
Thầy cảm thấy nhẹ nhõm. Sau 
đó Thầy từ từ nhận ra rằng, sự 
thất vọng của Thầy là sự không 
hoàn hảo trong khi thực hành đã 
làm cho vấn đề càng thêm phức 
tạp, vì vậy Thầy buông bỏ sự 
nghi ngờ và tự đánh giá nó, và 
từ đó sự thực hành của Thầy mới 
được cải tiến.

Cố nhiên, có những người 
không bao giờ tiếp cận với Phật 
Pháp. Ngay cả ở nước Mỹ hiện 
nay, Thầy đã gặp những người 
chưa bao giờ nghe nói đến Đức 
Phật. Lại có những người đã 
nghe nói về Đức Phật và suy 
nghĩ về Thiền Phật Giáo, nhưng 
họ không có hứng thú theo đuổi 
nó. Hoặc có người đã tiếp xúc 
với Phật Pháp, có thể họ đã nói 
chuyện với một người Phật tử 
nào về giáo lý hoặc đã nghe một 
hai lần Pháp thoại nhưng vẫn 
chưa sẵn sàng để học và thực 
hành Phật Pháp. Vì vậy, nếu 
bạn có giới thiệu Phật Pháp với 
một người bạn hoặc thành viên 
trong gia đình của mình mà thấy 
họ không mấy quan tâm, việc 
này cũng không sao. Người ta sẽ 
tìm học và thực hành Phật Pháp 

khi mà họ đã sẵn lòng. Nếu ai 
đó có nghe được một điều gì đó 
về Phật Pháp, thì đây là một hạt 
giống cơ duyên đã được gieo 
trồng rồi sẽ nở hoa.

Những năm trước, trước khi 
Thầy mới trở thành một tu sĩ 
(trên thực tế Thầy vẫn chưa đủ 
trình độ), Thầy được yêu cầu nói 
một câu chuyện ngắn và tụng 
vài câu kinh cho một lớp Nhân 
Chủng Học tại Đại Học Tiểu 
Bang Illinois. Thầy đã tụng một 
đoạn trong Kinh Pháp Hoa nói 
về Tứ Diệu Ðế và rồi trả lời một 
số câu hỏi. Có lẽ khoảng hai 
năm sau đó, Thầy đang đi trong 
khu đại học vào ban đêm thì có 
một sinh viên, có lẽ hơi say một 
chút, đã chận Thầy lại và hỏi, 
có phải Thầy đã từng nói câu 
chuyện trong lớp học hai năm 
trước đây hay không? Thầy rất 
đỗi ngạc nhiên khi anh ấy nhớ 
ra Thầy và sau đó anh nói rằng 
ngày đó đã để lại trong anh ấy 
một ấn tượng.

Vì vậy cách tiếp cận tốt nhất 
để trở thành một Phật tử trong 
biển cả mênh mông của những 
người không phải là Phật tử, như 
trường hợp ở đây trên đất nước 
Hoa Kỳ, là chúng ta trình bày 
Phật Pháp khi có cơ hội, nhưng 
không ép bất cứ ai thực hành. 
Chúng ta cũng cần phải tỏ ra 
có tấm lòng rộng mở, tinh thần 
đạo đức, và sự kiên nhẫn trong 
hành vi của mình. Ví dụ như khi 
những người khác thấy chúng ta 
đáp lại với sự giận dữ bằng lòng 
kiên nhẫn, và sự bạo hành bằng 
tấm lòng nhân ái, một khi mà 
họ đã sẵn sàng, thì họ có thể bắt 

đầu đặt câu hỏi là làm thế nào 
mà chúng ta có thể đáp lại với 
những sự đau khổ khó chịu được 
như vậy. Có lẽ vào thời điểm 
đó, họ sẽ bắt đầu thực hành Phật 
Pháp cho chính họ.

Như bạn thấy, cuối cùng tâm 
trí chúng ta trở nên mệt mỏi về 
tất cả sự không hài lòng và đau 
khổ - tất cả đều là khổ - dukkha 
- là những sự thể nghiệm. Có 
lẽ trên một mức độ nào đó của 
vô thức, chúng ta thấy ra rằng, 
cách thông thường mà chúng ta 
phản ứng với sự khổ đau và nỗi 
thất vọng không được hữu hiệu. 
Chúng ta thậm chí có thể hiểu 
được rằng chúng ta tạo ra sự 
không hài lòng và đau khổ cho 
chính mình thông qua những 
hành vi của việc làm, lời nói và 
tâm ý của mình. Chính là lúc mà 
chúng ta cần phải bắt đầu tìm lối 
giải thoát.

Nhiều người đã thử dùng ma 
túy và rượu để làm giảm cơn đau 
chỉ để mà thấy rằng họ đã làm 
cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. 
Ngay cả có nhiều người vùi đầu 
trong các cuộc giải trí hoặc thu 
hoạch mọi thứ để lấp cho đầy 
khoảng trống. Bạn đã từng nghe 
về lối trị liệu đi mua sắm chưa? 
Chúng ta cảm thấy vui khi có 
được một cái gì đó mới, nhưng 
niềm hạnh phúc đó không được 
lâu dài. Vì vậy, như nhiều bạn 
đã nghe Thầy nói đi nói lại, là 
chúng ta thực sự không khác 
gì một người nghiện rượu hoặc 
say ma túy. Tất cả chúng ta đều 
đang đi tìm kiếm niềm vui hay 
hạnh phúc tiếp liền liền đấy. Sự 
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To be without a reference point is 
the ultimate loneliness. It is also 
called enlightenment.

IN the middle way, there 
is no reference point. 
The mind with no 

reference point does not resolve 
itself, does not fixate or grasp. 
How could we possibly have 
no reference point? To have 
no reference point would be to 
change a deep-seated habitual 
response to the world: wanting 
to make it work out one way 
or the other. If I can’t go left or 
right, I will die! When we don’t 
go left or right, we feel like we 
are in a detox center. We’re 
alone, cold turkey with all the 
edginess that we’ve been trying 
to avoid by going left or right. 
That edginess can feel pretty 
heavy.

However, years and years 
of going to the left or right, 
going to yes or no, going to 
right or wrong has never really 
changed anything. Scrambling 
for security has never brought 
anything but momentary joy. 
It’s like changing the position of 
our legs in meditation. Our legs 
hurt from sitting cross-legged, 
so we move them. And then we 
feel, “Phew! What a relief!” But 
two and a half minutes later, we 
want to move them again. We 
keep moving around seeking 

pleasure, seeking comfort, and 
the satisfaction that we get is 
very short-lived.

We hear a lot about the pain of 
samsara, and we also hear about 
liberation. But we don’t hear 
much about how painful it is to go 
from being completely stuck to 
becoming unstuck. The process 
of becoming unstuck requires 
tremendous bravery, because 
basically we are completely 
changing our way of perceiving 
reality, like changing our DNA. 
We are undoing a pattern that 
is not just our pattern. It’s the 
human pattern: we project onto 
the world a zillion possibilities of 
attaining resolution. We can have 
whiter teeth, a weed-free lawn, a 
strife-free life, a world without 
embarrassment. We can live 
happily ever after. This pattern 
keeps us dissatisfi ed and causes 
us a lot of suff ering.

As human beings, not only 
do we seek resolution, but 
we also feel that we deserve 
resolution. However, not only 
do we not deserve resolution, we 
suff er from resolution. We don’t 
deserve resolution; we deserve 
something better than that. We 
deserve our birthright, which is 
the middle way, an open state of 
mind that can relax with paradox 
and ambiguity. To the degree that 
we’ve been avoiding uncertainty, 
we’re naturally going to have 
withdrawal symptoms —

withdrawal from always thinking 
that there’s a problem and that 
someone, somewhere, needs to 
fi x it.

The middle way is wide open, 
but it’s tough going, because 
it goes against the grain of an 
ancient neurotic pattern that we 
all share. When we feel lonely, 
when we feel hopeless, what we 
want to do is move to the right 
or the left. We don’t want to sit 
and feel what we feel. We don’t 
want to go through the detox. Yet 
the middle way encourages us to 
do just that. It encourages us to 
awaken the bravery that exists 
in everyone without exception, 
including you and me.

Meditation provides a way 
for us to train in the middle way 
– in staying right on the spot. 
We are encouraged not to judge 
whatever arises in our mind. In 
fact, we are encouraged not to 
even grasp whatever arises in our 
mind. What we usually call good 
or bad we simply acknowledge 
as thinking, without all the usual 
drama that goes along with right 
and wrong. We are instructed to 
let the thoughts come and go as if 
touching a bubble with a feather. 
This straightforward discipline 
prepares us to stop struggling 
and discover a fresh, unbiased 
state of being.

The experience of certain 
feelings can seem particularly 
pregnant with desire for 

SIX KINDS OF LONELINESS
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resolution: loneliness, boredom, 
anxiety. Unless we can relax 
with these feelings, it’s very hard 
to stay in the middle when we 
experience them. We want victory 
or defeat, praise or blame. For 
example, if somebody abandons 
us, we don’t want to be with 
that raw discomfort. Instead, we 
conjure up a familiar identity of 
ourselves as a hapless victim. Or 
maybe we avoid the rawness by 
acting out and righteously telling 
the person how messed up he or 
she is. We automatically want to 
cover over the pain in one way or 
another, identifying with victory 
or victimhood.

Usually we regard loneliness 
as an enemy. Heartache is not 
something we choose to invite 
in. It’s restless and pregnant and 
hot with the desire to escape 
and fi nd something or someone 
to keep us company. When 
we can rest in the middle, we 
begin to have a nonthreatening 
relationship with loneliness, a 
relaxing and cooling loneliness 
that completely turns our usual 
fearful patterns upside down.

There are six ways of 
describing this kind of cool 
loneliness. They are: less 
desire, contentment, avoiding 
unnecessary activity, complete 
discipline, not wandering in the 
world of desire, and not seeking 
security from one’s discursive 
thoughts.

Less desire is the willingness 
to be lonely without resolution 
when everything in us yearns 
for something to cheer us 
up and change our mood. 
Practicing this kind of loneliness 

is a way of sowing seeds so 
that fundamental restlessness 
decreases. In meditation, for 
example, every time we label 
“thinking” instead of getting 
endlessly run around by our 
thoughts, we are training in just 
being here without dissociation. 
We can’t do that now to the 
degree that we weren’t willing 
to do it yesterday or the day 
before or last week or last year. 
After we practice less desire 
wholeheartedly and consistently, 
something shifts. We feel less 
desire in the sense of being less 
solidly seduced by our Very 
Important Story Lines. So even 
if the hot loneliness is there, and 
for 1.6 seconds we sit with that 
restlessness when yesterday we 
couldn’t sit for even one, that’s 
the journey of the warrior. That’s 
the path of bravery. The less we 
spin off  and go crazy, the more 
we taste the satisfaction of cool 
loneliness. As the Zen master 
Katagiri Roshi often said, “One 
can be lonely and not be tossed 
away by it.”

The second kind of loneliness 
is contentment. When we have 
nothing, we have nothing to 
lose. We don’t have anything to 
lose but being programmed in 
our guts to feel we have a lot to 
lose. Our feeling that we have 
a lot to lose is rooted in fear – 
of loneliness, of change, of 
anything that can’t be resolved, 
of nonexistence. The hope that 
we can avoid this feeling and the 
fear that we can’t become our 
reference point.

When we draw a line down 
the center of a page, we know 

who we are if we’re on the right 
side and who we are if we’re on 
the left side. But we don’t know 
who we are when we don’t put 
ourselves on either side. Then 
we just don’t know what to do. 
We just don’t know. We have no 
reference point, no hand to hold. 
At that point we can either freak 
out or settle in. Contentment 
is a synonym for loneliness, 
cool loneliness, settling down 
with cool loneliness. We give 
up believing that being able to 
escape our loneliness is going 
to bring any lasting happiness 
or joy or sense of well-being 
or courage or strength. Usually 
we have to give up this belief 
about a billion times, again and 
again making friends with our 
jumpiness and dread, doing the 
same old thing a billion times 
with awareness. Then without 
our even noticing, something 
begins to shift. We can just be 
lonely with no alternatives, 
content to be right here with 
the mood and texture of what’s 
happening.

The third kind of loneliness is 
avoiding unnecessary activities. 
When we’re lonely in a “hot” 
way, we look for something 
to save us; we look for a way 
out. We get this queasy feeling 
that we call loneliness, and our 
minds just go wild trying to 
come up with companions to 
save us from despair. That’s 
called unnecessary activity. It’s 
a way of keeping ourselves busy 
so we don’t have to feel any 
pain. It could take the form of 
obsessively daydreaming of true 
romance, or turning a tidbit of 
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gossip into the six o’clock news, 
or even going off  by ourselves 
into the wilderness.

The point is that in all 
these activities, we are seeking 
companionship in our usual, 
habitual way, using our same 
old repetitive ways of distancing 
ourselves from the demon 
loneliness. Could we just settle 
down and have some compassion 
and respect for ourselves? Could 
we stop trying to escape from 
being alone with ourselves? 
What about practicing not 
jumping and grabbing when 
we begin to panic? Relaxing 
with loneliness is a worthy 
occupation. As the Japanese poet 
Ryokan says, “If you want to 
fi nd the meaning, stop chasing 
after so many things.”

Complete discipline is 
another component of cool 
loneliness. Complete discipline 
means that at every opportunity, 
we’re willing to come back, just 
gently come back to the present 
moment. This is loneliness 
as complete discipline. We’re 
willing to sit still, just be there, 
alone. We don’t particularly 
have to cultivate this kind of 
loneliness; we could just sit 
still long enough to realize it’s 
how things really are. We are 
fundamentally alone, and there 
is nothing anywhere to hold 
on to. Moreover, this is not a 
problem. In fact, it allows us to 
fi nally discover a completely 
unfabricated state of being. Our 
habitual assumptions – all our 
ideas about how things are –
keep us from seeing anything 
in a fresh, open way. We say, 

“Oh yes, I know.” But we don’t 
know. We don’t ultimately know 
anything. There’s no certainty 
about anything. This basic 
truth hurts, and we want to run 
away from it. But coming back 
and relaxing with something as 
familiar as loneliness is good 
discipline for realizing the 
profundity of the unresolved 
moments of our lives. We are 
cheating ourselves when we 
run away from the ambiguity of 
loneliness.

Not wandering in the 
world of desire is another way 
of describing cool loneliness. 
Wandering in the world of desire 
involves looking for alternatives, 
seeking something to comfort 
us – food, drink, people. The 
word desire encompasses that 
addiction quality, the way we 
grab for something because 
we want to fi nd a way to make 
things okay. That quality comes 
from never having grown up. We 
still want to go home and be able 
to open the refrigerator and fi nd 
it full of our favorite goodies; 
when the going gets tough, we 
want to yell “Mom!” But what 
we’re doing as we progress 
along the path is leaving home 
and becoming homeless. Not 
wandering in the world of desire 
is about relating directly with 
how things are. Loneliness is not 
a problem. Loneliness is nothing 
to be solved. The same is true for 
any other experience we might 
have.

Another aspect of cool 
loneliness is not seeking security 
from one’s discursive thoughts. 
The rug’s been pulled; the jig 

is up; there is no way to get 
out of this one! We don’t even 
seek the companionship of our 
own constant conversation with 
ourselves about how it is and 
how it isn’t, whether it is or 
whether it isn’t, whether it should 
or whether it shouldn’t, whether 
it can or whether it can’t. With 
cool loneliness we do not expect 
security from our own internal 
chatter. That’s why we are 
instructed in meditation to label 
it “thinking.” It has no objective 
reality. It is transparent and 
ungraspable. We’re encouraged 
to just touch that chatter and let 
it go, not make much ado about 
nothing.

Cool loneliness allows us 
to look honestly and without 
aggression at our own minds. We 
can gradually drop our ideals of 
who we think we ought to be, or 
who we think we want to be, or 
who we think other people think 
we want to be or ought to be. We 
give it up and just look directly 
with compassion and humor 
at who we are. Then loneliness 
is no threat and heartache, no 
punishment.

Cool loneliness doesn’t 
provide any resolution or give 
us ground under our feet. It 
challenges us to step into a world 
of no reference point without 
polarizing or solidifying. This 
is called the middle way, or the 
sacred path of the warrior.

When you wake up in the 
morning and out of nowhere 
comes the heartache of alienation 
and loneliness, could you use 
that as a golden opportunity? 
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Không một chỗ để trụ là sự đơn độc 
tột cùng. Đó còn gọi là sự giác ngộ.

Không có một chỗ nào để 
trụ trong giáo pháp trung 
đạo. Tâm không có chỗ 

trụ thì không tự giải quyết được 
gì vì không có nơi để tập trung, 
nắm níu. Làm sao mình có thể 
đạt được chỗ không trụ? Để đạt 
được chỗ không trụ mình phải 
thay đổi thói quen thâm căn, cố 
đế mà mình hay phản ứng khi 
có chuyện gì xảy ra: Muốn tìm 
cho ra cách giải quyết vấn đề đó 
bằng bất cứ giá nào. Tôi sẽ chết 
mất nếu tôi không thể tìm ra một 
lối thoát, một giải pháp! Khi 
chúng ta không tìm ra được câu 
trả lời, mình cảm thấy như đang 
bị kẹt trong một tình huống khó 
xử. Chúng ta cảm thấy cô đơn, 
như gà nuốt nhằm giây thung 
với những cảm giác bồn chồn, 
nóng nảy, khó chịu mà mình 
luôn cố tránh né bằng cách tìm 
cho ra một lối giải quyết. Cái 
cảm giác đó thật là nặng nề! 

Tuy nhiên, năm này tháng 
nọ tìm ra được lối thoát này, giải 
pháp nọ, có khi phải, có khi trái, 
có khi đúng, có khi sai, nhưng 
chưa bao giờ thực sự thay đổi 
được gì. Lục lọi tìm kiếm một 
sự bảo đảm an ổn chỉ mang lại 
niềm vui tạm bợ. Giống như thay 
đổi vị trí của hai chân trong lúc 
ngồi thiền. Chân mình bị đau vì 

ngồi xếp bằng lâu nên mình phải 
thay đổi vị thế của chúng. Và rồi 
mình cảm thấy, ‘Phào! Thật là 
nhẹ nhỏm!’ Nhưng 2 phút rưỡi 
sau, mình lại muốn thay đổi vị 
thế của chúng nữa. Chúng ta cứ 
xoay trở bên này, xoay trở bên 
kia để tìm một vị thế thoải mái, 
yêu thích, và sự vừa lòng mà 
mình có được thì rất ngắn ngủi. 

Chúng ta nghe nhiều về nỗi 
thống khổ của luân hồi, và luôn 
cả sự giải thoát. Nhưng chúng ta 
chưa nghe nhiều về nỗi đau khổ 
từ việc hoàn toàn bị kẹt cứng đến 
việc hết bị mắc kẹt, được tự do. 
Tiến trình của việc hết bị mắc 
kẹt đòi hỏi một sự can đảm ghê 
gớm, vì chúng ta đang thay đổi, 
tận gốc rễ, cách chúng ta tiếp 
nhận thực tại, như đang thay đổi 
toàn diện cấu tử cơ bản của tế 
bào di truyền (DNA). Chúng ta 
đang mở trói cho một kiểu mẫu 
mà không phải bản chất của con 
người. Kiểu mẫu của con người 
là: chúng ta phát họa hàng ngàn, 
hàng tỷ cách khả thể để đạt 
được lối thoát, giải tỏa những 
khó khăn, bế tắc trong đời sống. 
Chúng ta có thể có những hàm 
răng trắng bóng hơn, một mảnh 
vườn cỏ dại không mọc được, 
một đời sống không bao giờ có 
xung đột, bất hòa, một thế giới 
không có hổ thẹn. Chúng ta có 
thể sống hạnh phúc mãi mãi. 
Kiểu sống này khiến chúng ta 

thêm nhiều chuyện bất như ý và 
gây nhiều đau khổ. 

Làm người, chúng ta không 
chỉ tìm kiếm những giải pháp, 
lối thoát cho đời sống, mà còn 
cảm thấy mình xứng đáng với 
những giải pháp đó. Tuy nhiên, 
không chỉ mình không xứng 
đáng với những giải pháp, lối 
thoát như vậy, mà còn bị đau 
khổ từ những thứ đó. Chúng ta 
không xứng như vậy; thực ra, 
chúng ta xứng đáng những thứ 
tốt hơn. Chúng ta xứng được có 
quyền thừa kế, mà đây chính là 
trung đạo, một trạng thái tâm 
phóng khoáng mà mình có thể 
thư giãn với những mâu thuẩn 
và bất trắc trong đời sống. Đến 
một chừng mực nào đó, mình 
luôn tìm cách tránh né sự nhập 
nhằng, mơ hồ (uncertainty). 
Chúng ta tự nhiên đang kinh qua 
những triệu chứng tâm lý trốn 
tránh, trốn tránh từ những suy 
nghĩ cho rằng có một khó khăn, 
bế tắc, và một người nào, ở một 
nơi nào đó, cần phải giải quyết 
vấn nạn này.

Con đường trung đạo luôn 
rộng mở. Nhưng khó mà thành 
tựu được vì bản chất tâm tính cố 
hữu mà loài người ai cũng có. 
Khi ta cảm thấy cô đơn, khi ta 
cảm thấy tuyệt vọng, điều mình 
thích làm là tìm cho ra cách trốn 
thoát, hay tìm cách tránh né. 
Chúng ta không muốn ngồi yên 

SÁU LOẠI CÔ ĐƠN 
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và cảm nhận những gì mình đang 
cảm thấy. Chúng ta không chịu 
để yên để được chữa trị. Nhưng 
đó chính là cách mà con đường 
trung đạo khuyến khích mình 
làm. Nó khuyến khích chúng ta 
đánh thức lòng can đảm mà ai 
cũng có, không có ngoại lệ, bao 
gồm luôn cả bạn và tôi.

Thiền quán chỉ cho chúng 
ta một phương cách để tu pháp 
trung đạo - ở ngay chỗ này.  
Chúng ta được dạy là đừng phê 
phán những gì đang xảy ra trong 
tâm mình. Đúng ra là không 
nên nắm níu những gì khởi lên 
trong tâm. Những thứ mình cho 
là xấu hay tốt, mình đơn giản 
chỉ nhìn nhận chúng như là 
những ý nghĩ, mà không để cho 
những kịch tính xảy ra khi mình 
cho nó là đúng hay sai. Chúng 
ta được hướng dẫn là để cho 
những ý nghĩ này đi qua, giống 
như mình đụng nhẹ những bong 
bóng nước bằng một cọng lông 
chim. Cách nghiêm ngặt thẳng 
thắng này chuẩn bị cho chúng ta 
thôi đừng vọng tưởng, vùng vẫy 
nữa, và để khám phá một trạng 
thái sống tươi mát, không thành 
kiến, và không thiên vị. 

Trải nghiệm của những cảm 
giác rõ rệt, như là sự cô đơn, 
chán chường, lo sợ, có thể mang 
đến sự thai nghén đặc thù với 
sự khát khao tìm một lối thoát. 
Trừ phi, mình có thể thoải mái 
với những cảm giác này. Khi 
mình đang trải nghiệm chúng 
thì thật là khó mà để yên, không 
làm gì hết. Chúng ta muốn có 
một lối thoát, một giải pháp, dù 
chiến thắng hay thất bại, khen 

tặng hay đổ lỗi. Ví dụ như, nếu 
có ai đó cho mình ra rìa, mình 
không thích phải ngồi chịu trận 
với cảm giác khó chịu đó! Thay 
vì vậy, mình làm rùm beng lên 
theo như thói thường, rằng mình 
là một nạn nhân bất hạnh. Hoặc 
là, mình tránh né cách hành xử 
non nớt này bằng cách hành 
động theo lẽ phải, nói cho họ 
biết rằng họ đã phạm một sai 
lầm lớn như thế nào. Chúng ta tự 
động muốn che dấu sự đau đớn 
bằng cách này, hay cách khác, 
như là đồng tình với sự việc là 
mình đang làm đúng, hay cho 
mình là nạn nhân.  

Thường thường chúng ta 
xem sự cô đơn như là một kẻ 
thù. Chúng ta không muốn mời 
gọi những gì đau lòng đến với 
mình. Mình khao khát, nóng 
nảy, bồn chồn tìm cách trốn 
tránh và kiếm ai đó hay cái gì 
đó làm bạn. Khi chúng ta có thể 
chịu để yên, không làm gì trong 
lúc dầu sôi, lửa bỏng, mình 
bắt đầu có một mối tương giao 
không thù nghịch với sự cô đơn, 
một sự cô đơn tươi mát, nhẹ 
nhàng mà khiến đảo ngược hoàn 
toàn cái thói quen sợ hãi thông 
thường khi trước của chúng ta 
đối với nó.

Có 6 cách để mô tả loại cô 
đơn tươi mát này. Chúng là: ít 
ham muốn, biết đủ, tránh những 
hành động không cần thiết, luôn 
luôn giữ kỷ luật, không léo hánh 
vào thế giới của khát vọng hay 
tham dục, và không tìm kiếm 
sự bảo đảm an toàn từ những ảo 
tưởng.

Ít ham muốn là sự tự nguyện 
được cô đơn mà không trốn 

tránh, trong khi toàn thân mình 
đang khao khát có một cái gì 
đó làm mình vui lên và thay 
đổi tâm trạng này. Tu tập loại 
cô đơn này là một cách gieo 
trồng những hạt giống để làm 
giảm đi sự nôn nóng, bồn chồn. 
Ví dụ trong khi ngồi thiền, 
mỗi lần mình bị những ý nghĩ 
của mình kéo chạy lung tung, 
mình liền đặt tên cho chúng là 
‘ý tưởng,’ là lúc chúng ta đang 
tập luyện sống trong hiện tại, 
bây giờ và ở đây, mà không bị 
phân tâm. Chừng nào mình đã 
không muốn làm như vậy hôm 
qua hay ngày hôm trước hay 
tuần trước hay năm ngoái thì 
chúng ta cũng không thể làm 
được điều đó bây giờ. Một cái 
gì đó xảy ra, sau khi chúng ta 
thực tập ít ham muốn hết lòng 
và đều đặn. Chúng ta cảm thấy 
ít ham muốn theo cái ý nghĩa 
là mình ít bị lôi kéo một cách 
mạnh mẽ từ những ‘Tâm Sự Rất 
Quan Trọng’ ở trong tâm mình. 
Như vậy, cho dù nếu sự cô đơn 
nóng hổi còn đó, và mình ngồi 
chịu trận với cái nôn nóng, bồn 
chồn dù chỉ có vài giây, trong 
khi mình chả ngồi yên được gì 
cả hôm qua, đó là hành trình của 
một hiệp sĩ. Đó là con đường 
của sự can đảm. Càng ít bị quay 
cuồng và phát hoảng, chúng ta 
càng nếm thấy sự mãn nguyện, 
hài lòng với sự cô đơn tươi mát. 
Như thiền sư Katagiri Roshi 
thường nói, ‘mình có thể bị cô 
đơn, nhưng không để bị nó ném 
đi mất.’

Loại cô đơn thứ hai là biết 
đủ. Mình không mất gì hết 
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khi mình không có gì để mất. 
Chúng ta không có cái gì để 
mất nhưng vì bị lên khuôn trong 
đầu là mình có nhiều thứ bị mất. 
Cảm giác mình có nhiều thứ bị 
mất có gốc rễ từ sự lo sợ - lo sợ 
sự cô đơn, thay đổi, mất còn, và 
về những cái gì mà không có 
lối thoát. Mình hy vọng có thể 
tránh được cảm giác này và sợ 
rằng mình không thể làm điểm 
tựa cho chính mình.

Khi chúng ta vạch một lằn 
ngay điểm giữa của một tờ giấy, 
chúng ta biết được mình đang 
là cái gì và ở bên phía phải, hay 
phía trái. Nhưng khi mình không 
biết đặt mình bên phía nào cả, 
mình không biết mình đang là 
cái gì. Do vậy, mình không biết 
phải làm gì. Mình hoàn toàn 
không biết! Chúng ta không có 
một điểm tựa, không có gì để 
nương nhờ. Vào thời điểm này, 
chúng ta hoặc là hoảng hốt, hay 
là nhịn chịu. Biết đủ là đồng 
nghĩa với nhịn chịu sự cô đơn 
tươi mát này. Chúng ta từ bỏ 
việc tin tưởng rằng nếu có thể 
trốn thoát được sự cô đơn này 
sẽ mang đến nào là hạnh phúc, 
sung sướng, thoải mái, can đảm, 
hay sức mạnh. Chúng ta phải 
thường xuyên từ bỏ ý nghĩ trên 
cả ngàn lần, và bằng sự ý thức, 
chánh niệm liên tục học làm 
quen với sự bồn chồn, nóng nảy 
trong tâm mình. Rồi thì, thay đổi 
sẽ xảy ra dù cho mình có để ý 
đến hay không. Chúng ta có thể 
sống cô đơn mà không có sự 
chọn lựa nào khác, sống an lạc 
ngay trong lúc đó với cái tâm 
trạng mà mình đang trải nghiệm. 

Loại thứ ba của sự cô đơn là 
tránh những sinh hoạt không cần 
thiết. Khi chúng ta cô đơn cực 
độ, mình thường tìm kiếm một 
cách nào đó để cứu mình; mình 
đang tìm một lối thoát. Mình có 
một cảm giác buồn nôn mà mình 
gọi là sự cô đơn, và tâm trí mình 
muốn phát điên, tìm cách kiếm 
một cái gì đó để cứu mình khỏi 
tuyệt vọng. Cái đó gọi là hành 
động không cần thiết, một cách 
để làm mình bận rộn để không 
cảm thấy nỗi khổ, niềm đau của 
mình. Cách này có thể là: mình 
bị ám ảnh luôn tơ tưởng đến 
những chuyện lãng mạn, không 
thật, hoặc làm nhặng xị lên về 
một lời đồn đại vô bổ nào đó, 
hoặc biến mình thành một người 
điên rồ. Điểm chính là trong tất 
cả những sinh hoạt này, chúng 
ta đang tìm kiếm cách làm thân 
với ai đó theo thói quen thông 
thường của mình, lập đi lập lại 
cái cách củ rít mà mình thường 
xử dụng để tránh con ác quỷ cô 
đơn. Mình có thể nào cứ để mặc 
nhiên và tỏ lòng từ bi và tôn 
trọng đối với con người mình 
khi đó không? Bạn có thể nào 
thôi đừng trốn chạy cái cô đơn 
này? Vậy thì thử lo tu niệm, 
chứ đừng có nhảy nhót, tránh 
né khi mình bắt đầu cảm thấy lo 
sợ? Thư giãn với sự cô đơn là 
một phương pháp xứng đáng tốt 
nhất. Như nhà thơ người Nhật, 
Ryokan, thường nói, ‘Nếu bạn 
muốn tìm ra ý nghĩa, đừng đuổi 
theo quá nhiều việc.’

Luôn giữ kỷ luật là một 
phương pháp khác để học sự 
cô đơn tươi mát. Luôn giữ kỷ 

luật nghĩa là khi nào có cơ hội 
bạn đều tự nguyện tìm cách trở 
về sống với phút giây hiện tại. 
Đây chính là luôn giữ kỷ luật để 
sống với sự cô đơn. Chúng ta tự 
nguyện ngồi yên, ngay nơi đó, 
một mình. Mình không cần phải 
làm gì với loại cô đơn này; bạn 
chỉ ngồi đủ lâu để quán chiếu 
mọi chuyện đang thực sự xảy ra 
như thế nào. Mình thật sự một 
mình và không có bất cứ cái gì 
khác để mình tựa nương. Thực 
ra, cách này cho phép chúng ta 
khám phá một trạng thái sống 
hoàn toàn như thực, không bị 
ảo giác, tưởng tượng của tâm 
vẽ vời ra. Thói quen áp đặt tất 
cả những quan niệm của mình 
về mọi sự việc phải như thế 
này, hay phải như thế kia, khiến 
mình không thấy chúng một 
cách thông thoáng và cởi mở. 
Mình nói mình biết, nhưng thực 
sự thì không biết. Mình tuyệt 
đối không biết gì hết! Không có 
một sự chắc chắn nào cả. Cái sự 
thật rõ ràng này khiến mình đau 
lòng và mình muốn trốn chạy 
khỏi nó. Nhưng quay về sống 
an lạc với cái cô đơn quen thuộc 
là một kỷ luật tốt vì biết nhận 
thức sâu sắc cái giây phút bế 
tắc trong đời mình. Chúng ta tự 
đánh lừa mình khi lo chạy trốn 
từ những cái tối tăm của sự cô 
đơn.

Không lang thang trong thế 
giới khát vọng hay tham dục là 
một cách khác để sống với sự cô 
đơn tươi mát. Lang thang trong 
thế giới khát vọng hay tham dục 
nghĩa là tìm kiếm những chọn 
lựa khác, lục lọi xem có cái gì 
để an ủi mình, như là thức ăn, 
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bia rượu, hay một người nào đó. 
Thế giới khát vọng hay tham 
dục bao gồm luôn cả đặc tính 
nghiện ngập, cách chúng ta nắm 
níu vào một cái gì đó vì nó làm 
cho mình cảm thấy an tâm, bớt 
lo sợ. Đặc tính đó phát nguồn từ 
việc mình không bao giờ muốn 
được trưởng thành. Mình vẫn 
còn muốn, khi về nhà sẽ vẫn 
tìm thấy trong tủ lạnh những 
thứ mà mình thích nhất; khi 
chuyện trở nên khó khăn hơn, 
mình vẫn muốn la lên cầu cứu 
‘Mẹ ơi!’ Nhưng điều mình đang 
làm để tiến bước trên con đường 
‘thành nhân’ là rời khỏi nhà và 
trở thành người vô gia cư, không 
nhà. Không léo hánh vào thế 
giới khát vọng hay tham dục liên 
quan tới việc được tiếp xúc với 
mọi chuyện như thật, không bị 
ảo tưởng. Cô đơn không phải là 
một vấn đề. Nó không có gì cần 
phải giải quyết. Sự thật này cũng 
áp dụng cho những kinh nghiệm 
khác của mình trong đời. 

Một hướng khác để sống với 
sự cô đơn tươi mát là không tìm 
kiếm sự bảo đảm an toàn nào từ 
những ảo tưởng. Sự thật đã được 
phơi bày; đã đến lượt mình phải 
lộ diện; không có cách nào thoát 
khỏi được! Mình cũng không 
tìm kiếm sự an ủi từ những suy 
tư, nghĩ ngợi của chính mình, 
như là cái này thì sao, như vậy 
có được không, hay mình nên 
làm vậy, hay không thể làm vậy, 
v.v… Sống với sự cô đơn tươi 
mát mình không mong mõi sự 
bảo đảm an toàn nào từ những 
ảo tưởng. Vì vậy mà mình được 
dạy khi tiếp xúc chúng trong lúc 
ngồi thiền thì hãy đặt tên cho 

chúng là ‘ý tưởng.’ Nó không 
phải là một thực thể. Nó trong 
suốt và không thể nắm bắt 
được. Mình được khuyên là chỉ 
nhận biết chúng và rồi để nó đi 
qua, đừng làm nhặng xị với cái 
không thật đó!

Sự cô đơn tươi mát cho phép 
chúng ta nhìn chân thật mà 
không có sự can thiệp, và xâm 
lược của những thứ khác trong 
tâm trí mình. Mình có thể từ từ 
buông bỏ cái lý tưởng mà mình 
nghĩ mình phải là ai, hay mình 
muốn mình là như vậy, hay mình 
nghĩ người khác muốn mình là 
như vậy, hay phải là như vậy. 
Chúng ta từ bỏ nó và chỉ nhìn 
trực diện con người mình với 
lòng từ bi và một chút khôi hài. 
Rồi thì, sự cô đơn không còn là 
một sự đe dọa, một sự đau lòng, 
hay là một sự trừng phạt. 

Sự cô đơn tươi mát không 
cung cấp cho chúng ta một lối 
thoát nào, hay cho chúng ta một 
chỗ nương tựa. Nó thách thức 
chúng ta bước vào một thế giới 
không có chỗ trụ, không có bên 
này hay bên kia, và thậm chí 
không có chỗ đứng. Đây gọi là 
con đường trung đạo, hay là con 
đường đạo của những hiệp sĩ. 

Một buổi bình minh bạn 
thức giấc, và bất thần, cảm nhận 
cái cảm giác đau xót của sự xa lạ 
và cô đơn, bạn có thấy đó là cơ 
hội bằng vàng của mình không? 
Thay vì là làm khổ mình hay 
cảm thấy có cái gì đó sai lầm 
đáng sợ đang xảy ra, ngay trong 
lúc đau buồn và khát vọng đó, 
bạn có thể nào giảm bớt căng 
thẳng và tiếp xúc với cái khoảng 

không vô tận của tâm mình? 
Lần sau, khi nào có cơ hội thì 
bạn hãy thử nghiệm cái này đi!

_________

Về tác giả:
Bằng những bài giảng pháp 

hùng hồn, những quyển sách 
bán chạy nhất, và những ngày 
tu học hàng ngàn người tham 
dự, PEMA CHODRON là một 
vị giáo thọ Phật Giáo người Mỹ 
nổi danh nhất hiện nay. Trong 
quyển ‘Tuệ giác của Vô Trụ, 
Nơi Làm bạn Hoảng Sợ,’ và 
những quyển sách quan trọng 
khác, bà đã giúp chúng ta khám 
phá ra rằng trong những lúc 
nguy nan và bất trắc là những 
cơ hội để mình giác ngộ. Pema 
Chodron là một vị Tỳ Kheo Ni, 
muốn thiết lập một truyền thống 
Phật Giáo chuyên tu ở phương 
Tây. 

Nguồn Anh Ngữ:
*Six Kinds of Loneliness by 

Pema Chodron, Shambhala Sun 
Magazine, July 1st, 2000.
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Gió Thổi Tri Âm
- Ngàn Phương Biệt

Viễn xứ trăng khuya thao thức mãi
Chung trà tâm động nhớ nhung quê
Bạn cũ như mây trời phiêu bạt
Mấy thuở nào yên chốn trở về!

Từ dạo quê nhà giông bão tới
Cửa không kinh lặng bóng Chiên Đàn
Tháp cao im vắng hồi chuông đổ
Giòng sông sương lạnh vấn khăn tang

Còn ai thăm hỏi người thiên cổ
Cỏ hoang trên mái phố âm dương
Mênh mông mưa nắng trời hư huyễn
Muôn dặm lòng ta chỉ cố hương

Chinh chiến xa rồi quê quán cũ
Nhưng hồn chưa lắng nỗi niềm đau
Tiếng hát nghẹn ngào như tiếng khóc
Mấy bờ sông rụng trắng hoa cau

Bạc tóc ta về than củi đốt
Phố thương chia nửa mảnh trăng gầy
Sỏi đá bên thềm hoang phế thức
Tiền sử mê cuồng vết chim bay

Thái Tú Hạp

Gió thổi tri âm ngàn phương biệt
Nhân gian đâu hiểu chuyện thương đau
Tâm bút u hoài lên núi viết
Nghìn trang huyết lệ thấu mai sau

Cuộc thế phơi bày gươm giáo dựng
Người về kể lại, sử lưu vong
Khổ thân cơm áo đời u uẩn
Tình nghĩa như bèo giạt trôi sông

Tiếng dế năm canh sầu da diết
Như thở than hoài chuyện nước non
Ẩn cư. Thế tục không màng đến
Biển dâu vọng ngã có như không

Trời đất thăng trầm, ai thấu triệt
Kiếp người gió thoảng nắng qua hiên
Mái ấm đoàn viên linh hiển thắp
Tình thương hóa giải nghiệp oan khiên

Tám vạn pháp môn lưu hậu thế
Biển sóng muôn đời. Tâm tịnh an
Nụ cười. Sen nở trên băng tuyết
Mùa xuân thế kỷ đã sang trang

Quê cũ hân hoan hồn thức giả
Cùng nhau cấy ngọn lúa Chân Nguyên
Giọt nước cành dương chim tắm mát
Trần gian vi diệu ngát hương thiền.
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T rong văn học Phật giáo 
khi đề cập thuật ngữ 
“hoa ưu đàm”, chúng ta 
liên tưởng đến ý nghĩa 

của một loài hoa biểu trưng cho 
sự thánh thiện. Mấy vạn năm 
loài hoa này mới hiển hiện trên 
cuộc đời, có thể nói rằng khi có 
bậc Thánh xuất hiện thì dòng 
sông sẽ trong hơn và cây cối 
xanh tươi hơn. Điều này là một 
sự kiện đánh dấu khi Sidhatha 
(Tất Đạt Đa) giáng trần tại 
Lumbini (Lâm Tỳ Ni) trên 25 
thế kỷ trước.  

Không phải ngẫu nhiên Thái 
tử Tất Đạt Đa giáng trần trong 
hoàng cung Ca Tỳ La Vệ mà 
chúng ta phải nhìn dưới lăng 
kính tinh thần Phật giáo Đại 
thừa thì Đức Phật Thích Ca đã 
thành Phật trong quá khứ trải 

qua hằng hà sa số kiếp rồi.
Trong Kinh Pháp Hoa phẩm 

Như Lai Thọ Lượng ta hãy nghe 
Đức Phật thuyết: “Này Thiện 
nam tử! Thiệt Ta thành Phật 
nhẫn lại đây, đã vô lượng vô 
biên trăm nghìn muôn ức na-do-
tha A-tăng-kỳ cõi Tam thiên Đại 
thiên, giả sử có người nghiền 
làm vi trần qua phương đông, 
cách năm trăm nghìn muôn ức 
na-do-tha A-tăng-kỳ cõi nước, 
bèn rơi một bụi trần, đi qua phía 
đông như thế cho đến hết vi trần 
đó. Các thế giới đó vô lượng vô 
biên, chẳng phải tính được, đếm 
được, cũng chẳng phải tâm lực 
biết đến được. Dùng trí tuệ Vô 
lậu của hàng Thanh văn, Duyên 
giác và Bồ tát cũng không thể 
biết được hạng số đó.”

Qua đoạn kinh văn trên, 

ĐÓA HOA ƯU ĐÀMĐÓA HOA ƯU ĐÀM
Thích Quảng Long

chúng ta cần nhìn Đức Phật qua 
ba Thân: Pháp Thân, Báo Thân 
và Ứng Hóa Thân. Nhận thức 
sâu sắc như thế thì Đức Phật Đản 
sanh tại Lâm Tỳ Ni - đó là Ngài 
thị hiện trong thân Ứng Hóa và 
Ngài thành Đạo dưới Cội Bồ 
Đề thành Già Da, Chuyển Pháp 
Luân ở Lộc Uyển và Nhập Niết 
Bàn nơi thành Câu Thi Na. 

Ứng Hóa Thân Phật nhằm 
tùy thuận chúng sanh, nên 
chúng ta thấy có Đức Phật lịch 
sử và Ngài thị hiện các tướng 
để chúng sanh nương nơi tướng 
ấy phát tâm tu tập. Tuy nhiên 
chúng ta thường hay dựa vào 
các pháp tướng và thường hay 
giải đãi quên mất bổn tâm. Ta 
hãy nghe một đoạn kinh văn 
khác: “Ta xưa tu hành đạo Bồ 
tát, cảm thành thọ mạng nay vẫn 
chưa hết, lại còn hơn số trên, 
nhưng nay chẳng phải thiệt diệt 
độ, mà bèn xướng nói sẽ diệt độ. 
Đức Như Lai dùng phương tiện 
đó giáo hóa chúng sanh.” 

Những ý nghĩa trên, nếu 
chúng ta nhìn bằng cái nhìn 
thiền quán sẽ cảm nhận hoa 
Ưu Đàm đến ngày nay vẫn còn 
chứ chưa hề mất. Trên bình 
diện hình thức thì hoa Ưu Đàm 
không còn nữa nhưng ý nghĩa 
sâu xa của nó thì đó là loại hoa 
Bất diệt như những gì Đức Phật 
chỉ dạy “Hoa Đàm tuy rụng 
vẫn còn hương, Ngào ngạt bốn 
phương ngàn nhạc trổi”

Nếu Đức Thế Tôn không 
khéo léo dùng phương tiện ấy 
hóa độ chúng sanh thì chúng 
sanh vẫn mãi vui đùa cùng thú 
vui ngũ dục, đam mê các dục 
lạc và giải đãi trong việc thăng 
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hoa đời sống thánh thiện của 
mình. Đức Phật dạy nếu Ngài 
trụ thế lâu nơi đời thì chúng ta 
sẽ không chịu tu vì do phước 
mỏng nghiệp dày, không trồng 
cội lành, nghèo cùng hèn hạ, 
ham ưa năm món dục, sa vào 
trong lưới nhớ tưởng vọng kiến. 
Nếu thấy Đức Như Lai thường 
còn chẳng mất, bèn sanh lòng 
buông lung nhàm trễ. Đức Phật 
là một bậc Thầy tâm lý vĩ đại 

mà chưa có bậc Thầy vĩ đại nào 
sánh bằng. Nên Ngài phương 
tiện nói rằng: “Các Đức Phật ra 
đời khó có thể gặp gỡ.”

Nhìn bằng cặp mắt của kẻ 
vô văn phàm phu thì quả thật 
không thấu hiểu được hết ý 
nghĩa của các bậc Chân Nhân 
và bậc Thánh. Và vì vậy để hiểu 
rõ thông điệp Đức Phật đã dạy 
cho tất cả chúng sanh, chúng ta 
cần phải thực hành tam vô lậu 

học và từ đó có cái nhìn bằng 
tuệ giác. Chính ánh sáng giác 
ngộ ấy chỉ cho chúng ta một con 
đường tâm linh hướng thượng 
mà Đức Phật đã khai mở. Muốn 
trải nghiệm con đường giác ngộ 
ấy hành giả cần phải thể nghiệm 
trong công phu tu tập và tư duy 
thực tập ba bước Giới Định 
Tuệ. Từ bước đầu tam học Văn 
Tư Tu một cách nhuần nhuyễn 
chắc chắn hành giả tiến đến con 
đường giải thoát bằng tuệ giác 
với hành trang tam vô lậu học 
Giới Định Tuệ được căn cứ trên 
nguyên lý Nhân Quả là một điều 
khả thi cho tất cả mọi người.

Tóm lại, trong tất cả chúng 
sanh, ai cũng sẽ có thành quả 
giải thoát giác ngộ là một điều 
chắc chắn là một lẽ thật mà 
chúng ta đều được thừa hưởng. 
Bởi vì nguyên lý giác ngộ bình 
đẳng đối với mọi chúng sanh 
nhưng con đường đi tới Bảo Sở 
ấy rất tùy thuộc vào sự hạ thủ 
công phu của mỗi hành giả. Bởi 
vì chúng ta mỗi người mang 
trong mình một đóa hoa bất 
diệt. Chính đóa hoa ấy đã nở ra 
tại vườn Lâm Tỳ Ni trên 2,500 
năm trước mở ra một kỷ nguyên 
sáng lạng huy hoàng mà chúng 
ta đầy đủ duyên lành gặp được. 
Đóa hoa ưu đàm đã nở đón chào 
Đức Thế Tôn và Ngài đã thành 
tựu, còn đóa hoa ưu đàm sẽ nở 
trong tất cả chúng sanh trong 
tương lai và từng bước chúng 
ta trở về thể nghiệm với đóa 
hoa bất diệt ngay trong tâm của 
chính mình vậy.

Tỳ kheo 
Thích Quảng Long
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1- 
Về Tây phương có A Di Đà,
ở cõi đây có Phật Thích Ca,
Phật hai nước phát tâm là,
độ dân chúng nơi Ta bà,
về bên cõi A Di Đà. 
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
2- 
Lạc bang cõi vui tràn đầy,
mọi người khi sanh về đây,
khổ ưu não rơi từng ngày,
người trong nước luôn sum vầy,
trồng cây đức đơm hoa dày.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
3- 
Cần khoảng cõi A Di Đà,
ngọc lưu ly xây hành lang,
dùng châu lưới bao quanh nhà,
hàng cây báu rung la đà,
đường đi cũng trân châu ngà.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
4- 
Hồ, ao có sen bằng vàng,
tỏa, tự hóa ra hào quang,
màu sen trắng, xanh hay vàng,
hào quang sáng nên hào quang,
để dang đón dân ta bà.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 

Bài ca Tán thán
Phật A Di Đà 
và cõi Cực Lạc

Thích Viên Thành sưu tầm

5- 
Giữa ao có ngôi nhà sàn,
về được đây ôi là sang,
toàn châu báu như kim vàng,
bạch kim lót xây nên đàng,
tỏa lên đẹp phong cao nhàn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
6- 
Hồ, ao nước ôi nhiệm màu,
vì ngọt thanh thơm và sâu,
Sàng sân đức luôn đi đầu,
vậy ai muốn nong vơi sầu,
được theo như ý mong cầu.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
7- 
Cõi đây trổi lên nhạc trời,
người được nghe ưu sầu vơi,
hạt mưa xuống đơm hoa trời,
tỏa hương đến thơm cho đời,
người nghe sẽ an muôn đời.
Nam Mô A Di Đà Phật,
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8- 
Người trên đó thân vàng ròng,
mỗi buổi mai đi nhặt bông,
về dâng cúng mong gieo trồng,
hả thỏa đức vươn trong lòng,
đường chân lý luôn tỏa xông.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
9- 
Cõi nơi ấy chim muôn màu,
nguyện cùng gieo căn lành sâu,
miệng luôn hót âm thanh màu,
dạy người biết muôn đau rầu,
trọn đời sống không lo sầu.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
10- 
Mỗi làn gió lay cây cành,
tạo ra tiếng âm thật vang,
dạy dân chúng nên tu hành,
hãy tinh tấn cho chuyên cần,
quả tâm đức mau viên thành. 
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
11- 
Cõi bên ấy ôi nhiệm màu,
vật tiện nghi, chân bảo châu,
người an hưởng trong sang giàu,
mọi sinh sống chư thiên hầu,
toàn tâm ý không vương cầu.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
12- 
Cõi bên ấy không thù hằn,
mọi người thương như tình thân,
chẳng tham sắc danh không cần,
đường ân ái không lân cận,
cùng nhau khuyến tu chuyên cần.
Nam Mô A Di Đà Phật.

13- 
Người bên ấy không tầm thường,
họ đều sanh tâm hiền lương,
chẳng toan tính không đo lường,
bình an sống trong chân thường,
được tâm ý luôn an tường.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
14- 
Phật sao có tên Di Đà,
vì Ngài tâm luôn vị tha,
nguyện thương chúng sanh Ta bà,
mở ra nước A Di Đà,
độ cho hết dân Ta bà.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
15- 
Phật bên ấy tâm phi thường,
lòng từ lang sang mười phương,
cùng bi trí cao vô lường,
Vậy nên ta hãy quy ngưỡng,
để mau thoát u mê đường.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
16- 
Phật xưa có đa lời thề,
mở rộng thêm ban lạc quê,
vậy ai đã mong sanh về,
thì nên chớ tâm si mê,
Phật dang đón đưa ta về.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
17- 
Người ơi hãy mong tin lòng,
đừng để cho tâm chạy rông,
vì còn đắm mê danh lòng,
tử sanh ấy luôn quanh vòng,
Lạc bang nước không sanh vòng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
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18- 
Vậy ta chớ tâm buông thả,
hãy niệm danh Di Đà A,
cõi Tây ấy quê hương nhà,
người vui sống không đau già,
kề bên đức A Di Đà.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
19- 
Cõi Tây ấy không luân hồi,
vậy người ơi mau về thôi,
niệm thông suốt khi đi ngồi,
để ưu não không đâm chồi,
tòa sen báu ta nên ngồi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
20- 
Này ta hãy mau niệm Phật,
để nghiệp duyên không chồng chất,
trần gian thoảng tâm chân thật,
thì sao hãy không niệm Phật,
niệm danh đức Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. 
 
21- 
Người niệm hãy không sân hận,
mọi loài thương như người thân,
thề khi giúp ai đang cần,
về sau ý không ân hận,
nguyện chia xớt tâm xa gần.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
22- 
 Nguyện cho những ai niệm Phật,
được thân thể luôn bình an,
được thân ý luôn  thanh nhàn,
vượt gian khó trong muôn ngàn.
lòng ưu não mau phai tàn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
[Nhạc niệm Phật] Tán thán Phật A Di Đà 
và cỏi cực lạc...

Thái Tú Hạp

Thanh Tịnh Khúc
mai ta về giữa non cao
xé mây làm áo lụa đào cho em
nghiệp từ mấy thuở trần duyên
nắng thanh xuân đậu ngoài hiên ta bà
đưa nhau dạo giữa ngân hà
bỏ nhân gian lại chốn tà huy sông 
mai sau tình vỡ hư không
có nghe tiếng hót tiền thân chim ngàn
từ trong thiên cổ tri âm
tiễn nhau xuống núi cưu mang kiếp sầu

mai về khép cánh biển dâu
giở trang vô tự trắng nhòa sắc không
chờ nhau dưới cội vô thường
soi tâm tư hiện một vừng trăng xưa.
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Vườn Thiền Nhật Bản 
(Japanese Garden) 
phát xuất những kiểu 
khu vườn mà người 

Nhật gọi là karesansui (枯 山 
水) có nghĩa là Sơn Thủy Khô 
hoặc là Phong Cảnh Khô, thường 
tạo ra một quang cảnh thu hẹp 
của sơn hà đại địa với sự sắp 
xếp khéo léo các tảng đá, các 
cụm đá, các ao nước, đám rêu 
xanh, hàng cây kiểng trên những 
sân sỏi hay đụn được cào xới 
cẩn thận nhẹ nhàng mô phỏng 
như những làn sóng gợn nước 
của dòng sông, thác gềnh, hay 
biển cả (1). Một khu vườn thiền 
thường tương đối nhỏ, bao quanh 
bởi các bức tường, hàng cây, bụi 
trúc. Các khu vườn thiền cổ xưa 
đã được tạo ra tại các ngôi Thiền 
Tự Phật Giáo ở Kyoto vào thời 
kỳ Muromachi. Các nhà sư đã cố 
ý mô phỏng những nét tiêu biểu 
của thiên nhiên để trợ giúp cho 
sự thiền quán về ý nghĩa thực của 
cuộc sống (2).

Những khu vườn thiền 
đầu tiên

Những khu vườn sỏi khô hay 
vườn thiền đã có mặt ở Nhật Bản 
ít nhất là kể từ thời kỳ Heian (
平 安 時 代) (784-1185). Những 
khu vườn đầu tiên này được mô 

Vườn Th iền Nhậ t  BảnVườn Th iền Nhậ t  Bản
Nhật Nguyên sưu tầm

Bồng Lai Tiên Cảnh trong huyền thoại Trung Hoa. (6)
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tả trong cuốn sách hướng dẫn 
đầu tiên của ngành làm vườn 
Nhật Bản gọi là Tác Đình Ký - 
Sakuteiki (作庭記), được viết 
vào cuối thế kỷ 11 bởi Tachibana 
no Toshitsuna (1028-1094). Phần 
lớn những khu vườn ấy được mô 
phỏng theo các khu vườn thời 
nhà Tống (960-1279), nơi mà có 
các khối đá tượng trưng cho núi 
Bồng Lai (蓬萊山), một huyền 
thoại về cảnh núi đảo thần tiên 
trong câu chuyện của Bát Tiên 
Quá Hải của Trung Hoa (3-4). 
Trong Tác Đình Ký - Sakuteiki 
có mô tả một cách chính xác để 
xếp đặt các khối đá như thế nào. 
Trong một đoạn văn, ông viết: 
“Trong một nơi mà ở đó không 
phải thực sự là một hồ nước hay 
một dòng suối, mà người ta có 
thể làm ra được những cảnh trí 
được gọi là phong cảnh sơn thủy 
khô - kare-sansui...” Đây là loại 
khu vườn đặc trưng hoặc các 
loại đá được đặt thẳng đứng như 
núi, hoặc được đặt trong một 
quang cảnh thu nhỏ như những 
ngọn đồi và khe núi, với một 
vài đám cây. Ông mô tả một vài 
sắc thái khác của khu vườn sỏi 
khô, thường bao gồm một dòng 
suối, ao nước, bao gồm cả sắc 
thái tuyệt vời của dòng sông, sơn 
thủy, và đầm lầy. Các tảng đá 
mang hình thù đặc sắc như biển 
đảo của đại dương mà ta thấy 
như là đã bị xói mòn bởi sóng 
nước, được bao bọc bằng dãi cát 
trắng, giống như là một bãi biển.
(5)

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

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

diễn biến tương tự như thời kỳ 
Renaissance (Thời Kỳ Phục 
Hưng) ở châu Âu, mang màu 
sắc thay đổi thể chế chính trị 
dẫn đến các cuộc chinh chiến 
thường xuyên, nhưng cũng còn 
là thời kỳ hưng thịnh phi thường 
của nền văn hóa Nhật Bản. Bắt 
đầu xuất hiện với nền văn hóa 
đặc thù truyền thống như ngành 
kịch nghệ gọi là Nghệ Năng - 
Noh (  hay ), nghệ thuật 
Trà Đạo - Shado ( ), sắc thái 
kiến trúc Thư Viện - Shoin (

) của Nhật Bản, cũng như các 
khu vườn thiền trong các ngôi 
thiền tự.(7)

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

cảnh của sỏi đá thật sự ở Nhật 
Bản, mà dường như thời gian 
đã ngừng trôi, như một khoảnh 
khắc nào đó qua nghệ thuật Noh 
(  hoặc ), trong cùng thời 
kỳ này.”(8)

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

) đã biến ngôi chùa Phật 
Giáo này thành một ngôi Thiền 
Viện vào năm 1334, và tạo dựng 
các khu vườn thiền. Khu vườn 
phía dưới chùa theo phong thái 
truyền thống của thời kỳ Heian: 
có một ao nước với các tảng đá 
tượng trưng cho các đảo. Khu 
vườn phía trên chùa là một 
khu vườn sỏi đá hay sơn thủy 
khô mang sắc thái của ba “hòn 
đảo”. Hòn đảo đầu tiên, gọi là 
Kameshima, hay còn gọi là hòn 
đảo con rùa, giống như một con 
rùa đang bơi trong cái “hồ rong 
rêu”. Hòn đảo thứ hai, Zazen-
seki, “tọa thiền thạch” là hòn đá 
ngồi thiền, được cho là để tỏa 
ra sự an tĩnh và yên lặng; và 
hòn đảo thứ ba là các kare-taki, 
“thác nước khô” gồm một cầu 
đá hoa cương phẳng. Rêu phong 
mà bây giờ thấy bao phủ khắp 
các tảng đá và tượng trưng cho 
nước tràn trên bờ đá, đây không 
phải là ý định lúc ban đầu trong 
kế hoạch thiết kế của khu vườn; 
rêu phong đã mọc lên qua nhiều 
thế kỷ sau khi khu vườn bị bỏ 
qua không trông nom, nhưng 
bây giờ lại là đặc điểm nổi tiếng 
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nhất của khu vườn thiền trong 
ngôi chùa này.9

Ngoài ra Thiền Sư Muso 
Kokushi còn cho xây dựng một 
khu vườn khác ở Thiên Long 
Tự - Tenryu-ji ( ). Khu 
vườn này dường như đã bị ảnh 
hưởng mạnh từ bức tranh phong 
thủy của Trung Quốc vào thời 
nhà Tống có phong cảnh sơn 
thủy trong sương mù, và mô tả 
bề sâu và chiều cao. Khu vườn 
ở Tenryu-ji có một ao nước thực 
sự và một thác nước sỏi khô có 
quang cảnh của Trung Quốc. 
Tây Phương Tự - Saihō-ji và 
Thiên Long Tự - Tenryu-ji cho 
thấy có sự chuyển đổi từ sắc thái 
của thời kỳ Heian sang một sắc 
thái trừu tượng và thiên nhiên 

Hồ nước có cầu đá bắt ngang rêu phong trong khu vườn thiền ở Tây 
Phương Tự. (10)

Thiên Long Tự ở Kyoto (12)

hơn của thời kỳ Muromachi.(11)
Nói về những khu vườn 

thiền ở Ngân Các Tự - Ginkakuji 
( ), gọi là Ngôi Chùa 

Bạc, cũng được cho là do Thiền 
Sư Muso Kokushi tạo nên. Khu 
vườn trong ngôi chùa này bao 
gồm một khu vườn có ao nước 
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khô mang sắc thái mới so với 
các khu vườn khác của Nhật 
Bản; trên khu vườn sỏi trắng 
được cào với một ngọn núi 
hoàn toàn bằng sỏi trắng, giống 
như ngọn núi Phú Sĩ, ở chính 
giữa. Quang cảnh này được 
gọi là ginshanada, có nghĩa là 
“biển rộng cát bạc”. Đặc sắc 
của khu vườn này được gọi là 
kogetsudai, hoặc “tiểu nguyệt 
đài” là ngọn núi nhỏ ngắm trăng 
giống như Núi Phú Sĩ nhỏ làm 
bằng cát hoặc được bao phủ 
bởi cỏ thấy trong các khu vườn 
Nhật Bản trong nhiều thế kỷ sau 
đó.(13)

Nổi tiếng nhất trong tất cả 
các khu vườn thiền ở Kyoto 
là ngôi vườn ở Long An Tự - 
Ryoan-ji ( ), được xây 
dựng vào cuối thế kỷ 15, nơi 
mà lần đầu tiên các khu vườn 
thiền chuyển qua sắc thái trừu 
tượng. Khu vườn có khuôn 
viên hình chữ nhật rộng 340 
mét vuông. Được sắp xếp bên 
trong đó là mười lăm tảng đá 
có kích cỡ khác nhau, bao gồm 
năm nhóm; một nhóm năm tảng 
đá, hai nhóm có ba tảng đá, và 
hai nhóm có hai tảng đá. Những 
tảng đá này được bao quanh 
bởi sân sỏi màu trắng, được cào 
quét cẩn thận mỗi ngày bởi các 
nhà sư.Thực vật ở trong vườn 
chỉ có một số rêu xanh xung 
quanh các tảng đá. Khu vườn 
được ngắm nhìn từ một vị trí 
dưới mái hiên ở ngôi phòng của 
phương trượng của tu viện.

Khu vườn thiền ở Đại Tiên 
Viện - Daisen-in ( ) (1509-
1513) văn hoa hơn khu vười 
thiền ở Long An Tự - Ryoan-ji. 
Ở đó có một “dòng sông” sỏi 

Khu vườn thiền ở Ngân Các Tự với ngọn núi bạc dưới ánh trăng (14)

Khu vười thiền ở Long An Tự, Kyoto (15)

trắng tượng trưng cho cuộc hành 
trình của một cuộc sống; bắt đầu 
với một thác nước khô từ trên 
núi, đi qua thác ghềnh và núi đá, 
rồi kết thúc ở một vùng biển lặng 
yên tịnh bằng sỏi trắng, với hai 
ngọn núi sỏi trắng.

Việc sáng tạo các khu vườn 
thiền đã được kết hợp chặt chẽ 
với sự phát triển qua các bức 
tranh phong thủy bằng mực đen 

của Nhật Bản. Họa sĩ Nhật Bản 
như Sesshū Toyo ( ) 
(1420-1506) và Soami ( ) 
(mất năm 1525) đã đơn giản hóa 
quan điểm của họ về thiên nhiên, 
chỉ hiển thị các khía cạnh quan 
trọng nhất của thiên nhiên, để lại 
các phần tuyệt vời có màu trắng 
xung quanh màu đen và bản vẽ 
màu xám. Soami được cho là 
đã trực tiếp tham dự vào việc 
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Bắt đầu bằng một dòng suối rồi kết thúc bằng một biển lặng của khu vườn ở Đại Tiên Viện (16)

thiết kế của hai trong số những 
khu vườn thiền nổi tiếng nhất ở 
Kyoto, đó là khu vườn thiền ở 
Long An Tự - Ryoan-ji và Đại 
Tiên Viện - Daisen-in, mặc dù sự 
tham gia của ông chưa bao giờ 
được nêu ra một cách xác thực 
chắc chắn.

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

Những khu vườn thiền 
sau đó

Vào thời kỳ Edo ( ) sau 
đó, các khu vườn ngoạn cảnh lớn 
đã trở thành sắc thái chính của các 
khu vườn Nhật Bản, tuy nhiên 
các khu vườn thiền vẫn tiếp tục 

Tranh của Sesshu Toyo về quang cảnh Ama-no-Hashidate (17)



91XUÂN MẬU TUẤT ■ 2018

tồn tại trong các ngôi thiền viện. 
Một vài ngôi vườn thiền nhỏ mới 
cũng được xây dựng, thường là 
một phần trong một khu vườn 
lớn, ở đó một dòng suối hay cái 
ao nước thực nhưng không còn 
là hình ảnh thiết thực nữa.

Vào năm 1880, những điện 
thờ của Đông Phúc Tự - Tōfuku-
ji ( ) ở Kyoto, là một 
trong những ngôi chùa cổ nhất 
trong thành phố, đã bị thiêu 
hủy bởi một trận hỏa hoạn. Cho 
nên vào năm 1940, chùa đã nh ờ 
một nhà nghiên cứu lịch sử và 
cũng là nhà thiết kế vườn thiền 
Shigemori Mirei tái tạo lại các 
khu vườn này. Ông đã tạo ra bốn 
khu vườn khác nhau, mỗi một 
khu vườn cho mỗi phía của ngôi 
chánh điện. Ông đã thực hiện 
một khu vườn với năm ngọn núi 
nhân tạo bao phủ bởi cỏ, tượng 
trưng cho năm ngôi đền cổ vĩ 
đại của Kyoto; một khu vườn 
sỏi hiện đại, với những khối đá 
thẳng đứng, tượng trưng cho núi 
Bồng Lai; một “biển” lớn sỏi 
trắng với mô hình bàn cờ; và một 
khu vườn tạo hình những dòng 
nước xoáy với những mẫu cát. 
Vào thế kỷ trước, các khu vườn 
thiền cũng đã bắt đầu xuất hiện 
ở nhiều quốc gia bên ngoài nước 
Nhật.
________

(Endnotes)
1  Ono Kenkichi and 

Walter Edwards: “Bilingual 
(English and Japanese) 
Dictionary of Japanese Garden 
Terms (Karesansui. p. 20) from 
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from The on-line “living” guide 

Ngôi vườn thiền ở Đông Phúc Tự (19)

Tiên Cảnh Bồng Lai ở Đông Phúc Tự (20)
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2  Gunter Nitschke, Le 
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Jardins- Paysagistes, Jardinieres, 
Poetes, pg. 485-487.

4  https://en.wikipedia.org/
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Theo vận hành 12 con 
giáp của vũ trụ càn 
khôn, năm con chó –
Mậu Tuất 2018 đang 

bắt đến. Năm chó nên xin được 
nói chuyện về chó. 

Chó là một loài vật gần gũi 
với con người vì trung thành, 
có ích, tinh khôn và đảm nhiệm 
một việc quan trọng là vệ sĩ 
trông coi nhà cửa cho chủ. Theo 
quan điểm nhà Phật, chó là loài 
có tánh linh cao, hạnh tốt, đáng 
được tin tưởng trông cậy trong 
những lúc khó khăn, khôn hơn 
các loài mèo, heo, gà, dê, bò… 
Do vậy, người hiểu đạo Phật 
không ăn thịt chó hay thịt các 
loài vật khác và chôn cất tử tế 
khi chúng qua đời. Người Phật 
tử khi đã ăn chay thì tránh ăn 
bất cứ loại thịt nào, chứ không 
chỉ tránh một loài riêng biệt như 
Hindu giáo không ăn thịt bò hay 
heo và Hồi giáo không ăn thịt 
heo.

Nhiều chuyện thực tế trong 
đời sống cho thấy chó rất được 
tán dương như một người bạn 
hữu sát cánh với chủ, để xóa 
tan nổi cô đơn, chia sẻ vui 
buồn cùng chủ, như người đày 
tờ trung thành, vẫy đuôi trước 
tiên chào mừng chủ về nhà, cho 
nên chó được cưng như người. 
Ở nhiều nước phát triển như 

NĂM CON CHÓNĂM CON CHÓ

Mừng Xuân Mậu Tuất 2018Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
Thích Nữ Giới Hương

Ni sư Giới Hương chia sẻ khoai tây chiên với Chó Bhutan ngày 
8/12/2017

Châu Âu, Châu Mỹ, Dubai… 
chó có bịnh viện và bác sĩ thú ý 
(Veterinary Hospital), cảnh sát 
(Pet Cop) và nghĩa trang riêng 
(Pet Cemetery) cho các loài chó 
mèo. Có một số người thích 

sống với chó hay mèo trong 
nhà hơn là cưới chồng hay vợ. 
Vì chó không có lời qua tiếng 
lại cải nhau như con người và 
không có tranh giành quyền lợi 
như con người.
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Nhiều youtube chiếu về các 
câu chuyện cảm động trong 
đời thực về tán dương các đức 
tánh đáng yêu, dễ thương và 
trung thành của loài chó như 
một chú chó đã xông vào lửa 
cứu bạn mèo nhỏ của mình, 
cứu chủ nhân, cứu trẻ nhỏ trong 
lửa, chó biết phân biệt ai gian 
ai thật, biết giữ của cải của chủ, 
không cho khách đụng vào, chó 
biết dẫn người mù qua đường, 
nếu được luyện, chó có thể biết 
khám phá ra thuốc phiện, bom 
gài hay các nạn nhân hoặc xác 
chết kẹt trong các trận động đất, 
sóng thần. Chó mạnh thì có thể 
khuân vác đồ đạc cho chủ, dù di 
lạc hay bị bắt cả 50 cây số, nó 
vẫn tự biết đi bộ tìm về chủ cũ 
(như chó của chùa Hương Sen 
dù chủ cũ nghèo hơn chủ mới, 
dù đói nghèo nó vẫn theo chủ cũ, 
đi lạc ở đâu cũng tự tìm đường 
về) và đặc biệt nó biết khóc khi 
chủ chết và trung thành, buồn 
bả nằm kế bên xác chủ và chết 
theo chủ.

Theo âm Hán Việt, chó được 
gọi là “cẩu” ( ) hoặc “khuyển” 
( ). Chó con nhỏ được gọi là 
“cún”. Vì giống con cầy nên chó 
cũng được gọi là “cầy”. Có rất 
nhiều loài chó như chó sói, chó 
đốm, chó mực, chó chăn cừu, 
chó săn, chó trinh thám… Chó 
là loài động vật có bốn chân như 
bò, trâu, sư tử, gấu, voi, hươu, 
nai, bò tót mọc sừng, lừa, lạc đà, 
khỉ, vượn, ròng rọc, đười ươi, 
cọp, beo, báo, sói, thỏ, mang 
(con đỏ), nhím, chồn, cáo, ngựa, 
heo, dê, mèo, chuột, tắc kè, thằn 
lằn, kỳ nhông, thạch sùng, rắn 
mối, kỳ đà, hoang, rái nước, heo 

rừng, tê giác, trâu nước, nhái, 
cóc, ếch, chằng hiu…

Kinh Phật dạy1: “Nhất thiết 
duy tâm tạo” hay “Mang lông 
đội sừng hay thành Phật làm 
tổ cũng chỉ do tâm ta”. Loài 
vật bốn chân như chó cũng 
bẩm ngũ hành2, cũng ngậm tứ 
tượng3 cũng biết đau ngứa, no 
đói, cũng yêu ghét sợ hãi, nơm 
nớp sợ chết, lo lắng tham sống, 
tránh khổ cầu an như tâm ta, 
như tâm con người. Chúng ta nỡ 
nào ăn thịt chó, giết chó chỉ để 
ngon miệng trong chốc lát nơi 
tấc lưỡi, trong khi thịt đó chỉ 
nuốt xuống cuống họng là hết 
mùi vị. Đặt mồi lập mưu, khiến 
chim, chó, thú sa lưới mắc bẫy, 
thật là độc ác, tàn nhẫn. Lại 
nói ‘thiếu tiền của ta, làm thú 
trả ta’ hoặc ‘ta hưởng lộc trời’ 
hoặc ‘vật dưỡng nhân’ ‘chết là 
hết, tha hồ ăn, không sợ gì’, do 
những tà kiến này mà cứ thế mà 
luân chuyển oán thù, cùng nhau 
đi mãi trên đường đau khổ.

Nhà nho nói: Thấy con thú 
đương sống, chẳng nở thấy nó 
chết. Nghe tiếng nó sợ hãi kêu 
la, chẳng nỡ ăn thịt. Cho nên, 
đã là quân tử đâu có sát sanh. 
Nhà nho còn nói thế, huống chi 
chúng ta là Phật tử, con nhà họ 
Thích, tránh sát sanh là giới thứ 

1. Xem Vòng Luân Hồi, Thích 
Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 
208, trang 6-29.

2. Ngũ hành là Đất, nước, gió, 
lửa và hư không.

3. Tứ tượng là Âm, dương, tinh 
thần và vật chất.

nhất, tha mạng sống cho các 
loài. Bởi vì tất cả đều có Phật 
tánh, nên tất cả loài noãn, thai, 
thấp, hoá đều là chư Phật vị lai. 
Bởi vì cùng nhau ở trong vòng 
luân hồi, nên tất cả các loài bay, 
chạy, bơi, lội, hay chó có thể đều 
đã từng là cha mẹ quyến thuộc 
lẫn nhau với ta. Phải có lòng tin 
kiên cố với điều này thì chúng ta 
sẽ có sự chuyển đổi ở cách nhìn 
và cách sống trân trọng loài thú.

Thấy mũi tên, con vượn hồn 
bay phách vía. Thấy giương 
cung, con nai rơi mật. Nỗi chua 
cay nát óc, bể đầu, niềm đau khổ 
chạy suốt lưng qua bụng. Dùng 
tim gan thú vật, để ngon miệng 
mình trong khoảnh khắc. Mai 
đây chịu rừng đao núi kiếm, cả 
trăm ngàn kiếp trong địa ngục. 
Còn dư báo lên làm thân, heo, 
gà, chó để chịu mổ, đâm, quay 
nướng, mang yên ngậm sắt ngựa 
lừa, tôi tớ phận chó, cày bừa 
thân trâu…

Luật Sa-di kể chuyện rằng 
có một vị Tam tạng pháp sư lên 
chánh điện, thấy một lão tăng 
tụng kinh, liền nói đùa: “Sư tụng 
kinh giọng ồ ề như chó sủa”. Vì 
lời khinh mạn bông đùa ấy, vị sư 
phải chịu 500 đời làm thân chó. 
Đời cuối cùng, con chó ăn vụng 
thịt, bị chủ chặt cả bốn chân, vứt 
xuống hố. 

Ngài Xá Lợi Phất đi qua thấy 
tội, nên cho chó ăn cơm, thuyết 
pháp và chúc nguyện. Con chó 
chết, đầu thai làm con một trưởng 
giả tên Quân Đề. Quân Đề mới 
lên bảy tuổi đang chơi ngoài cửa, 
thấy Xá lợi phất khất thực đi qua 
liền xin cha cho xuất gia. Sau khi 
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xuất gia, dưới sự hướng dẫn của 
tôn giả Xá lợi phất, Quân Đề đã 
chứng A la hán.

Thế đó, một lời nói bông đùa 
mà nguy hại phải 500 đời làm 
chó. Nếu không phải là vị Tam 
tạng pháp sư có công phu tu 
hành thì làm sao gặp được thánh 
tăng để chấm dứt con đường đọa 
lạc. Kinh Địa tạng dạy: Chúng 
sanh trong cõi diêm phù, cất 
chân dấy niệm đã phạm tội. Gặp 
việc thiện thì dễ thoái tâm. Gặp 
ác duyên lại càng thêm mạnh. 
Nếu không gặp thiện tri thức chỉ 
đường dẫn lối giải thoát sẽ khổ 
mãi không cùng. 

Tóm lại, từ bản lai thanh tịnh, 
một niệm bất giác sinh sở năng 
đối đãi bất nhị4 mà có y báo, 
chánh báo, có sinh vật xuất hiện, 
rồi sau đó động vật chính thức ra 
đời có tâm thức phức tạp, có tạo 
nghiệp nhân để thọ quả báo. Ai 
đã làm thành, tạo thành động vật 
có tâm thức để cho động vật đó 
phải lăn lóc đấu tranh vì sự sống 
một cách cực khổ? Chính những 
tâm thức của chúng ta tạo ra. 
Trong sự đấu tranh để 
sinh tồn đó, các động 
vật khi thì giúp đỡ lẫn 
nhau (thiện), khi thì 
xâu xé lẫn nhau (ác) 
tạo thành vô số nghiệp 
thiện và ác lẫn lộn đưa 
đẩy chúng sanh trôi 
lăn trong luân hồi 
không bao giờ dứt.

4.  Xin xem cuốn Luân 
Hồi trong Lăng Kính 
Lăng Nghiêm, TN 
Giới Hương, chương 
5, trang 69-81.

Trong cuốn Sa Di luật giải 
của Hòa Thượng Phước Bình có 
kể một câu chuyện rằng: “Trên 
đường khất thực vừa xong, một 
tỳ kheo thấy một bợm nhậu ôm 
một con chó, con chó bị cột 
mõm cố gắng sức kêu la cầu 
cứu. Anh ta mắng con chó chớ 
làm ồn về đến nhà là anh sẽ làm 
thịt ngay. Nghe thế vị tỳ kheo 
ngăn anh lại xin anh tha cho con 
chó, tỳ kheo sẵn sàng nhường 
bữa cơm trong bình bát cho anh, 
nhưng anh không chịu. Thầy tỳ 
kheo nài nỉ thế thì anh hãy cho 
con chó ăn phần cơm nầy rồi anh 
đem về nhà làm thịt cũng không 
muộn. Anh ta chịu. Vị tỳ kheo 
chú nguyện vào thức ăn. Thức 
ăn ấy đã biến thành pháp thực, 
ngài vuốt ve khai thị đời trước 
làm bao chuyện chẳng lành hãy 
thành tâm sám hối và ăn hết bát 
cơm.

Khi bị giết, chó liền thác 
sanh vào nhà một đại trưởng giả 
giàu có. 12 năm sau vị tỳ kheo 
tình cờ có duyên sự đi ngang 
qua nhà vị trưởng giả. Như có 

linh tính trước cậu bé chạy ra 
ngõ đảnh lễ nhắc lại chuyện xưa 
và xin đi xuất gia. Vị Trưởng lão 
ưng thuận và không bao lâu cả 
hai thầy trò đều chứng quả A La 
Hán lậu tận. Như vậy, loài súc 
sanh như chó biết nhận lỗi, biết 
nhất tâm sám hối, thì tội chướng 
tiêu trừ tức đắc vãng sanh sanh 
vào loài người biết tu tập và gặt 
quả tốt. Như vậy, trong chuyện 
này, chó cũng có tánh linh và 
tánh biết như con người và gần 
với con người.

Trong nhà Phật cũng có câu 
chuyện về “Con chó đói” như:

 Thuở Ðức Phật còn tại thế, 
có một ông vua rất hung ác, 
nghe Phật đến thuyết pháp trong 
nước mình, ông liền ngự giá đến 
chỗ Phật ở và xin Ngài kể một 
câu chuyện gì đã vui lại hữu ích 
nữa. Ðức Phật liền kể chuyện 
con “Con Chó Ðói” như sau:

Thuở xưa, có một vị quốc 
vương rất bạo ngược, hà khắc 
với dân lành, nhân dân đều oán 
trách. Ông Ðế Thích thấy vậy 
liền hiện xuống trần dắt theo một 

Ni sư Giới Hương bố thí bánh mì cho Chó Ấn độ ngày 14/12/2015
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con quỷ rất dữ. Ông Ðế Thích 
hóa mình thành một người thợ 
săn, còn con quỉ thì biến thành 
một con chó cao lớn. Người thợ 
săn dẫn con chó vào cung của 
vị quốc vương để yết kiến. Bỗng 
con chó vùng tru lên dữ dội, làm 
cho lâu đài cung điện đều rung 
rinh… Vị quốc vương thất kinh, 
liền đòi người thợ săn đến trước 
ngai vàng mà hỏi rằng:

- “Gã kia, vì cớ gì mà con 
chó tru lên dữ vậy?”

Người thợ săn thưa:
- Tâu Bệ hạ, vì đói nên nó 

tru.
Vị quốc vương liền ra lệnh 

đem cơm cho chó ăn. Nhưng 
một điều không ngờ là đem bao 
nhiêu thì con chó ăn hết bấy 
nhiêu, tất cả thực vật trong kho 
đã hết sạch mà nó vẫn chưa no, 
nên nó càng tru lên dữ dội hơn 
nữa, mà ác hại thay, mỗi lần nó 
tru thì cung điện đền đài của 
quốc vương lung lay hình như 
muốn sụp đổ…

Vị quốc vương không biết 
tính thế nào, mới hỏi người thợ 
săn:

- Lấy cái gì cho nó ăn để nó 
nín?

Người thợ săn đáp: 
- Tâu Bệ hạ, lấy thịt của 

người nó ghét cho nó ăn nó hết 
tru.

Quốc vương hỏi: 
- Nó ghét kẻ nào?
Người thợ săn tâu: 
- Nó ghét những kẻ bất công 

hãm hại dân nghèo. Ngày nào 
trong nước không có dân đói 
khó nữa, ngày đó nó mới nín…

Vị quốc vương liền nhớ tới 
những việc ác của mình làm thì 

hết sức hối hận, từ đó mới ăn 
năn chừa cải, chịu nghe những 
lời công bình chánh trực”.

Ðức Phật kể dứt câu chuyện 
này thì mặt vua tái ngắt. Ðức 
Phật dịu dàng dặn với nhà vua 
rằng: “Ngày nào bệ hạ nghe 
tiếng chó tru thì bệ hạ hãy nhớ 
đến câu chuyện ta kể. Bệ hạ có 
thể làm cho con chó nín được”.

Như vậy, trong chuyện này 
chó như một minh quân, công 
thần liêm khiết, diệt tà xiển 
thiện. Qua hình ảnh chó đói đó, 
vị quốc vương bắt đầu tin tưởng 
Phật pháp, dùng phương pháp 
chánh trực đạo đức trị dân và 
nguyện một lòng phụng sự Tam 
Bảo.

Chúng ta thường biết 
nguyên nhân đầu thai làm loài 
chó là do quá khứ gieo nhân các 
ác hạnh như tâm hổn láo, ích 
kỷ, bỏn sẻn, bo bo giữ của cho 
là “sở ngã” của mình  như câu 
chuyện “Phật Độ Chó Dữ” sau 
đây đã minh họa:

Khi Phật còn tại thế, có ông 
trưởng giả nuôi con chó rất khôn, 
nhưng tánh nó rất hung dữ, thấy 
ai vô nhà thì đều muốn cắn. Thế 
nên khi ai muốn vô nhà ông thì 
phải đứng ngoài ngõ kêu người 
trong nhà đưa vô thì mới khỏi bị 
cắn. Nếu không biết mà cứ đi vô 
thì bị chó cắn. Ông trưởng giả 
thương con chó lắm. Ăn thì cho 
ăn các thức ngon. Ngủ thì cho 
ngủ trên ván có nệm ấm. Mỗi 
khi ông đi đâu về thì nó mừng 
quấn quít.

Một hôm, ông đi khỏi, đức 
Phật khất thực ngang nhà ông. 
Con chó chạy ra sủa, muốn cắn 

trước và mắng rằng, “Nhà ngươi 
kiếp trước tham lam, keo kiết 
lại nham hiểm độc ác, tiếc của, 
nên phải đọa làm thân chó. Mà 
không biết ăn năn, hối cải, lại 
còn sân hận, hung dữ. Sau khi 
bỏ thân chó, phải bị đọa địa 
ngục, chịu khổ lâu dài.” 

Chó nghe nói và nhớ lại 
kiếp trước của mình, nên liền 
chạy vô ván nằm, nhắm mắt, 
im lìm, thiêm thiếp. Ông trưởng 
giả về, không thấy con chó ra 
mừng, ông hỏi người nhà sao 
nay không thấy chó ra mừng. 
Người nhà nói, “Khi sáng có 
ông Sa môn Cù Đàm đi ngang, 
chó ra sủa. Sa Môn Cù Đàm 
nói gì với nó mà nó buồn ăn, bỏ 
uống, nằm thiêm thiếp.” Ông 
trưởng giả nghe nói nổi giận, 
liền đi đến Phật để hỏi ra lẽ. Khi 
đến chốn Phật, ông nói, “Này, 
Sa môn Cù Đàm, ông dùng thủ 
thuật gì làm cho con chó của tôi 
bịnh, bỏ ăn? Nếu nó có hề gì, 
ông phải chịu trách nhiệm.”

Phật nói, “Trưởng giả, ông 
hãy bình tĩnh, ngồi xuống đây 
nghe ta nói. Ông không biết con 
chó ấy chính là cha ông. Vì cha 
ông, khi sinh tiền, không biết tu 
phước, tham lam, keo kiệt, và 
tiếc của nên phải đọa là chó.”

Khi nghe lời nói này thì ông 
trưởng giả lại càng nổi giận hơn. 
Ông nói, “Sa môn Cù Đàm căn 
cứ ở đâu mà nói như thế?”

Phật nói, “Nếu ông không 
tin, ông hãy về ngồi bên con chó 
mà nói “Này, cha thân, của cải 
cha chôn dấu ở đâu, cha chỉ cho 
con để con lấy lên làm phước và 
cầu siêu độ cho cha.”

Khi ông trưởng giả về nhà 
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và làm như vậy, con chó vùng 
dậy, chạy ra sau nhà, đến gốc 
cây khế, lấy hai chân bươi đất 
lên. Ông trưởng giả cho người 
đào lên, quả thật có một hũ 
vàng. Ông nửa mừng nửa tủi, 
đem số vàng đó cúng dường 
Phật và bố thí. Con chó, sau bảy 
ngày, thoát kiếp chó, sanh làm 
người. Ông trưởng giả và cả nhà 
quy y, kính tín ngôi Tam Bảo.

Lỡ làm việc ác mất rồi
Chớ nên tiếp tục cuộc đời 

lầm sai.
Chớ vui với việc ác này
Tâm hay chứa ác có ngày 

khổ đau.
Như vậy trong vòng luân 

hồi vô tận này, giữa chúng ta 
và các loài cho đến chúng sanh 
bảy loài (cõi trời, a-tu-la, cõi 
tiên, cõi người, súc sanh, ngạ 
quỷ, địa ngục) đều có mối tương 
duyên tương quan lẫn nhau, vì 
thế chúng ta phải thương yêu và 
có trách nhiệm lẫn nhau, giữ giới 
không sát sanh đọa lạc, tránh ác 
làm lành để mình cùng các loài 
hạnh phúc. Ngoài việc bảo vệ 
nhân quyền, chúng ta còn phải 
bảo vệ nhân thú (quyền sống 
của thú vật) bởi lẽ duy trì mạng 
sống loài vật tức cũng là duy trì 
mạng sống của mình. Nếu chưa 
ăn chay được mà phải ăn mặn 
(non-veg), nên ăn theo ngũ tịnh 
nhục (nghĩa không thấy, không 
nghe, không nghi và không bảo 
giết loài vật cho mình ăn thịt mà 
chết tự nhiên), nên tránh luộc 
sống tôm cua ghẹ, nên tránh 
trực tiếp cắt cổ chó heo gà… vì 
như vậy là tâm lý các con vật rất 
khủng hoảng khi phải chết một 
cách đau đớn bởi sự hành hạ kéo 
dài (merciless killing) và từ đó, 

lòng hận thù thâm nhấm vào 
thịt, nếu chúng ta ăn thì tăng 
trưởng thêm lòng hận thù và 
giết dần mòn lòng từ bi thương 
yêu thú vật của mình.

Qua các kỹ thuật internet 
hiện đại hiện này, chúng ta đã 
thấy bằng mắt hầu hết súc vật đều 
có hệ thần kinh xúc giác và bộ 
não như con người. Chúng cũng 
biết nóng lạnh, biết vui buồn sợ 
hãi, tham sống và sợ chết. Khi 
sợ hãi, nhịp tim của chúng đập 
mạnh, áp suất máu lên cao, hơi 
thở hổn hển, thậm chí nhiều con 
chó, con bò chảy nước mắt khi 
con người ỷ mạnh dùng dụng cụ 
cướp mạng sống loài kém phước 
yếu đuối của chúng.  Con bò, 
con trâu, con chó đã biết quỳ gối, 
chảy nước mắt khi biết mình sắp 
bị giết thịt. Ăn thịt những loài 
động vật như chó mèo trâu bò có 
tình cảm và tánh linh giống con 
người sẽ khiến ta bị ảnh hưởng 
về cả tinh thần và thể chất và quả 
báo vô cùng đau thương, chúng 
sẽ theo ta đòi nợ hoài. Vô số các 
câu chuyện thực tế hàng ngày 
trong đời về hậu quả của các anh 
đồ tể heo, chó, trâu, bò, ngựa... là 
gương sáng cảnh tỉnh cho chúng 
ta.

Truyện Pháp Cú kể rằng thời 
Đức Phật còn tại thế, gần tinh 
xá có người đồ tể tên là Cunda 
sống bằng nghề mổ lợn. Mỗi lần 
giết lợn, ông ta trói thật chặt con 
vật vào cột và nện nó bằng một 
cây chày vuông, rồi banh hàm 
và rót nước sôi vào họng, kế đến 
đổ nước sôi lên lưng, làm tuột 
lớp da và thui lớp lông cứng 
bằng một bó đuốc. Cuối cùng, 
Cunda cắt đầu lợn bằng một 

thanh kiếm nhọn rồi xẻ thịt, lột 
da. Cunda đã sống bằng nghề 
mổ và bán thịt như thế gần hai 
mươi năm.

Vào cuối đời, Cunda mắc 
bệnh kỳ lạ, kêu eng éc, bò bằng 
hai tay và đầu gối. Người nhà 
kinh khiếp tìm mọi cách bịt 
miệng, chặn các cửa và nhốt 
ông ở trong nhà. Sau bảy ngày 
chịu sự đau khổ, kêu eng éc như 
lợn, Cunda qua đời. Ngay khi 
sống, cực hình địa ngục đã hiện 
ra với Cunda. Đức Phật nói sau 
khi chết, ông ta bị đọa vào địa 
ngục A Tỳ. Vì chút tiền bạc, vì 
chút cảm giác mỹ vị nơi miếng 
ăn mà Cunda đã tạo ác hạnh và 
bị ác quả.

Trong Kinh Mười Điều 
Lành, Đức Phật dạy rằng ai 
tha mạng sống cho loài vật và 
không phạm giới sát sanh thì 
trong hiện đời sẽ có mười điều 
lợi ích như: 

1. Được mọi người kính mến
2. Lòng từ bi mở rộng
3. Trừ được thói giận hờn
4. Luôn luôn mạnh khỏe
5. Tuổi thọ lâu dài
6. Thường được người tốt 

giúp đỡ
7. Ngủ ngon giấc và không 

gặp ác mộng 
8. Trừ được các mối thù oán
9. Khỏi bị đọa vào ba đường 

ác
10. Sau khi chết được sinh 

lên cõi Trời.
Có chuyện kể một bà già 

Tây Tạng sau khi trải qua bão 
tuyết mấy ngày trời liên tục, 
nhà đã hết lương khô, bà chống 
gậy lần xuống núi để mua thực 
phẩm. Dọc sườn núi, các nông 
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trại, vườn rau, đồng lúa đều một màu trắng lạnh 
tang tóc không có sức sống. Quá đói và mệt, bà 
ngồi xuống tảng băng để nghỉ chân và lôi trong 
giỏ khúc bánh mì khô cuối cùng ra để gặm. Chợt 
ngó lên, bà thấy một con chó đói đang lết bò đến 
gần bà. Nó lạnh run lập cập, lông của nó không đủ 
cho nó ấm. Bụng của nó xẹp lép vì quá đói, có ai 
ở đây đâu mà cho nó ăn. Bà vội cởi bớt một tấm 
vải choàng cũ trùm nó lại và khúc bánh mì, bà bẻ 
hai, chia đều để trước miệng nó một phần, bà một 
phần. Rồi cả bà già và con chó cùng nhau mỉm 
cười ăn ngon lành.

Câu chuyện chỉ đơn giản như vậy, nhưng ý 
nghĩa thật sâu sắc. Bà già thấy được mình và chó 
bình đẳng như nhau, nên dù đang đói, khúc bánh 
mì cũng sẵn sàng chia đôi, manh áo sẵn sàng bớt 
một cái. Nếu như tâm lý bình thường của mình, có 
thể chúng ta cho vị trí của con chó hay loài vật là 
thấp kém, nên dù có thương, cho nó ăn thì ta chỉ 
bẻ khúc đuôi và bẻ một ít thôi vì còn dành ngày 
mai mình ăn nữa chứ… Như thế lòng từ chúng ta 
có giới hạn, quá nhỏ nhen không? Cho nên, hãy 
tập như tâm hạnh của bà già này, thì trí tuệ giác 
tỉnh lý tánh của chúng ta sẽ đi một bước khá xa 
qua hạnh bố thí này.

Năm mới, Năm Chó-Mừng Xuân Mậu Tuất 
2018, nguyện tình thương của chúng ta lan tỏa đến 
các loài bàng sanh đang có mặt trên khắp hành 
tinh này. Nguyện theo gương nhân-quả-hạnh của 
loài chó mà tử bỏ ác hạnh, gieo trồng thiện hạnh, 
để hoa tánh thiện hiển bày. Nguyện các loài chó 
cùng pháp giới chúng sanh sớm thành Phật đạo.

Nam Mô Sanh Hỷ Địa Bồ Tát ma ha tát tác 
đại chứng minh.

Chùa Hương Sen, Cali, ngày 01/01/2018

Thích Nữ Giới Hương
(huongsentemple@gmail.com)

 Đón Mừng Chú Chó

Gâu… Gâu… Gâu… Gâu.

Tiễn biệt bác Gà
Đón mừng chú Chó
Năm cũ đã qua
Năm mới bắt đầu.

Chó mừng tuổi chủ
Mừng tuổi mọi người
Năm mới vui tươi
Vinh hoa, phú quý.

Vạn sự như ý
An lạc, cát tường
Cảm thông, yêu thương
Nhà nhà hạnh phúc.

Chó cũng cầu chúc
Thiên hạ thái bình
Cuộc sống muôn sinh
An vui, lợi lạc.

Thương Chó như bạn
Tín nghĩa, trung thành
Thức đủ năm canh
Trông nhà cho chủ.

Gâu…Gâu… Gâu... Gâu.
Xuân Mậu Tuất, 2018

Thích Nữ Minh Huệ



98 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 2-2018 

T iết xuân, em khoác lên 
mình những màu áo 
Xuân mới rực rỡ, đi 
dưới bầu trời đầy cánh 

Én chao lượn. Nắng ấm, và mềm 
như những chiếc khăn choàng 
nhẹ trên vai, hai chân thong 
thả bước, ngước nhìn về phiến 
đá công viên, hoa Anh Đào đã 
chuyển mình khoe sắc, ẩn dưới 
những cụm lá e ấp buổi đầu 
xuân; thảo mộc, cũng bắt đầu 
nhú nụ chồi non lẫn vào các đoá 
hoa dại lưa thưa nhiều sắc màu 
trên đồi trọc; đám cổ thụ, già 
nua bên hiên chùa cũng chuyển 
mình e ấp dưới tán lá thay màu, 
cảnh vật, như làm cho người bộ 
hành ven đường bước chậm, nhẹ 
để đón trọn cái ấm, đẹp, dịu lạ 
thường của tiết Xuân sang.

Bất chợt, các khoảng lặng 
trong em ùa về thổn thức, ước 
gì, ừh, ... ước gì cánh Xuân kia 
cứ lưu lại mãi nơi đây nhỉ,..., ô 

hay, để làm chi? Chỉ để.., chỉ để 
Người Người và Em, gần nhau 
hơn, Mẹ và Con, Anh và Chị, 
dành thời gian cho nhau trọn 
vẹn trong khoảng thời gian ít 
ỏi bên mâm cơm gia đình; để 
Bạn và Tôi, có thể sống chậm 
lại, hàn huyên qua những mẩ u 
chuyện đời thường, giúp chúng 
ta hiểu nhau hơn, bước lại gần 
nhau thêm chút nữa; để tất cả 
những tình cảm rất riêng, rất 
thật đó biến thành điều tốt đẹp 
ngay cả trong giấc mơ và cả 
trong cuộc sống đời thường; và 
để, cho cõi lòng được dịp mở 
bày, được thanh thản bên những 
vết mực loang lổ trong lòng giấy 
nhỏ, và... chỉ để, hồi tưởng, so 
sánh về tiết Xuân của ngày xưa 
và nay.

Ngày xưa, Xuân của em còn 
túng thiếu, còn nghèo lắm, bữa 
cơm chiều ba mươi cuối năm 
cúng rước Ông Bà, là một bữa 

ăn ngon, đầm ấm nhất cả năm 
cho gia đình; Giao Thừa, bánh 
Chưng chưa đủ ngon vì lớp nhân 
đậu chỉ nhỏ bằng nắm tay thằng 
Tí, nhà con đông, Ba Mẹ không 
kịp tay gắp thức ăn cho từng đứa 
một, nhưng vẫn chứa đựng cả 
một bầu trời thương yêu chăm 
sóc; lũ Trẻ, chỉ lượm lặt những 
viên pháo lép chưa kịp nổ vào 
đêm Giao Thừa, nhưng vẫn sẵn 
lòng chia sẻ cho nhau không 
hề tính toán thiệt hơn, Ông Bà, 
Cô Chú, quây quần bên nhau 
dưới ánh đèn mờ, chén rượu, 
tách trà nóng chuyện trò rộn 
rã tiếng cười; Bàn thờ Ông Bà 
không cao sang, nhưng ngày 
Xuân luôn đầy ắp bánh trái, góc 
quanh đầu đường được bày biện 
“ Bầu Cua Tôm Cá, trò chơi dân 
gian các kiểu, nhưng đủ làm cho 
con người có một cái Xuân thực 
thụ, ý nghĩa, vv… Xuân của em 
ngày xưa là vậy, đến rất chậm, 

Tiết Xuân Tiết Xuân 
Và Những 
Khoảng Lặng
Thích Nữ Trung Trí
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rất mộc, nhưng hạnh phúc, chân 
thành, dẫu đời sống còn vất vả 
nhưng luôn vui, một năm có 
Giêng ba ngày, dù sang hay 
hèn cũng quây quần, cũng bánh 
Chưng bánh Tét, cũng rượu 
cũng trà, cũng bánh cũng mứt, 
cũng áo mới, xiêm y tha thướt.

Xuân ngày nay lại khác, nó 
như đến rất nhanh, rất vội, bánh 
trái đầy nhà, rượu tây chất ngất, 
nhưng không có những bữa cơm 
quây quần, thiếu đi chén rượu, 
chén trà, thiếu tình làng nghĩa 
xóm, thiếu sự sẻ chia thông 
cảm, thiếu tiếng vỗ tay thay cho 
viên pháo lép, thiếu bọn trẻ con 
ven làng mặt mày lem luốt vết 
pháo lạ mắt vui tươi,vv.., mà tất 
cả được thay bằng áo mới, áo 
mới của thời công nghiệp, của 
đời sống thực dụng, của các mớ 
hổn độn thông tin hiện đại bỉ 
thử đúng sai, chúng như lấn áp, 
chiếm lĩnh cả quỹ thời gian bé 
nhỏ của đời người.

Xuân nay loanh quanh hối 
hả đến chóng mặt, người người 
nhà nhà đều vội vã, vội đến nỗi 
chưa kịp nhìn kỹ mặt nhau đã 
vội vàng lẫn tránh, vội đến nỗi 
cánh cửa Xuân chưa kịp hé mở 
lại chực hờ khép kín, và do vội 
nên cánh Xuân như lướt qua 
nhanh để nhường đường cho 
hàng tá cái vội, “vội đến, vội đi, 
vội nhạt nhòa - vội cười, vội nói, 
vội chia xa,vv...”, vội... và... rất 
vội.

Xuân nay vẫn ẩn hiện trong 
đời sống phồn thực của nhân 
gian, như hưởng được sự ân sủng 
của đất trời, nhưng sao lòng Em 
không thanh thản, những hình 

đẹp Xuân xưa cứ đong đầy trong 
ký ức, những nỗi khoan nhặt của 
thiện và ác trong Em và Người 
cứ theo sâu vào tâm trí. Xuân 
quê mình vẫn còn đó, Xuân quê 
người vẫn diễn ra, Em và Người 
vẫn cảm nhận được hồn Xuân, 
nhưng sao mọi thứ trong Em lại 
như tấm màn the kéo qua cửa 
sổ không đủ che ánh mắt tò mò 
của hàng xóm hay ánh mặt trời, 
Xuân không còn là một lá chắn, 
là niềm háo hức mong đợi thời 
khắc Xuân của con người.

Có lẽ không chỉ riêng Em, 
mà còn Người... bất cứ ai đi 
dưới ánh Xuân nay đều biết rõ 
hướng gió Xuân và ánh sáng 
phản chiếu của mặt trời, Xuân 
không còn ông Đồ trên phố, 
không còn sự giao thoa nhân 
văn giữa con người với con 
người, mà cả một khoảng lặng... 
trống... không. Nhưng, Em là ai 
mà sao dung chứa nhiều khoảng 
lặng vậy? Thưa.. Em là Em, là 
một cánh Én chao nghiêng trên 
bầu trời Xuân nơi xứ lạ, Em ẩn 
mình dưới bức màn tre để tránh 
đi các sự cố vô tình ập đến. Bất 
hạnh là, bức màn tre quá nhỏ, 
quá mong manh để che chắn 
cho Em trước những luồng gió 
nghịch thời.

Em đi giữa đất trời xứ lạ, 
dưới những đám mây trắng nỏn 
và bầu trời trong xanh như biển, 
đi giữa nắng vàng óng ánh và 
ngang qua những góc hoa Đào, 
bất chợt Em tự hỏi, Em đã đi 
mấy chục Xuân rồi nhỉ? Và sẽ 
còn đi được bao lâu nữa? Làm 
sao Em biết được! Nhưng có 
một điều Em biết rất rõ là trong 

Em không còn vui mừng háo 
hức khi mùa Xuân đến, năm 
mới Em lại thêm tuổi mới, năm 
tháng làm cho ngoại hình Em 
già nua nhưng tâm Em vẫn cứ 
non trẻ, Em chưa học hết cách 
học làm người, chưa đủ cảm 
thông, chia sẻ, chưa biết nhận 
và cho để lòng mình thanh thản, 
Em như lạc lõng trong phần đất 
hòa ái thân yêu mà đức Phật đã 
ban tặng.

Trên xứ người, tiết Xuân về 
Em lại nặng trĩu vì mình chưa 
thay được áo mới, nhưng Em 
ơi, hãy là Xuân cho chính mình, 
hãy dang đôi tay thật rộng đón 
đủ các luồng gió, rồi em sẽ cảm 
nhận đủ vị tinh khôi của đất trời, 
hãy làm cho mình thật thanh 
thản bằng cách hít thở thật sâu, 
bước thật nhẹ, đi thật vững, 
buông thật mạnh để đón gió 
xuân. Em hãy là Em của Xuân 
này, Xuân sau… và Xuân miên 
viễn em nhé.
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Lê Giang Trần

Tình Bạn

Cảm ơn những tấm chân tình
Bạn dành cho bạn lung linh nắng vàng
Xứ người sống kiếp như sông
Nước ròng nước lớn - quê hương vẫn đầy
Niềm vui từ những quanh đây
Từ tình quê cũ chân mây cuối trời
Từ chia buồn giọt lệ rơi
Từ chung vui nở nụ cười thương nhau
Từ khi hội nhập lao đao
Đến khi ổn định qua bao thăng trầm
Đó là tất cả người thân
Là tình bạn hữu lưu tâm giúp mình

Mỗi năm Xuân lại thắm xinh
Dâng lên Trời Phật Tổ Tiên hương lòng
Nguyện rằng lòng mãi Việt Nam 
Trí thêm huệ sáng và tâm thiện lành
Nguyện cho tất cả chúng sanh
An bình, tươi thắm, thái bình, tự do
Những tình ưu ái được cho
Tri ân tất cả - những bờ bến qua

Bạn ơi! Tình là món quà
Tặng nhau là tặng thăng hoa đến người.

Tấm Lòng Thơ
Có thơ nhờ có tấm lòng
Nhìn chi cũng cảm nỗi trong nỗi ngoài
Nỗi ngoài hiển lộ nghiệp đời
Nỗi trong tiềm ẩn muôn lời vô ngôn
Đẹp là sức sống trào dâng
Nở ra thơm ngát mặc nhân duyên nào

Phật ví đời là khổ đau
Tuy nhiên trái đất vẫn màu xanh lơ
Nên hồn người có văn thơ
Có tranh có ảnh có tơ đồng hoài
Văn minh nhờ có thiên tài
Tâm linh nhờ có những ngài huyền môn

Tinh anh là chất sinh tồn
Tình yêu là chất tâm hồn phát huy
Thơ là cảm xúc mẫn bi
Tô hồng nhuộm thắm những gì nhị nguyên
Giống như hai mặt đồng tiền
Khổ đau hạnh phúc dính liền với nhau

Khổ sinh: có bốn cửa vào
Vượt qua: có tám lối trao cho người
Những bậc đã đạt đạo rồi
Truyền cho nhân thế những lời Kinh-Tâm
Thơ thì giống như Thiên thần
Dành cho những trái tim còn thơ ngây
Một ngày thơ bạc tóc mây
Tâm hồn thơ mộng chợt đầy vô ngôn

Chợt ông Bùi Giáng lưu tồn
Hiện ra đứng giữa con đường Ngã ba...
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I. Khái quát:
1. Một hôm, có người trong giai cấp Sát Đế 

Lị, tức giai cấp vương quyền là giai cấp cao nhất 
trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, đến hỏi Phật: 
“Bạch Thế Tôn, các thầy Bà la môn đến thăm, 
ai cũng bảo chỉ lời của họ mới đúng, chúng tôi 
không biết theo bên nào?”

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

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

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

4. Theo đó, bài học Vỡ Lòng của Phật Tử là: 
a/-Đạo Phật không phải là một tôn giáo mang 

tính Thần Quyền, tin tưởng tuyệt đối vào đấng 
thần linh tối cao nào đó có quyền ban phúc giáng 
họa. Đạo Phật tin vào chính mình và tự giải thoát.

b/ Phật tử là những người tự nguyện học Phật 

để tu tập, hành trì tinh tiến, dứt bỏ nghiệp chướng, 
thoát luân hồi tục lụy, tiến đến giải thoát.

II. Nhận định trước khi vào cửa Phật:
1. Một trong những triết lý căn bản của Đạo 

Phật là mọi sự vật đều thay đổi, theo chu trình: 
“Thành-Trụ-Hoại-Không”. Nghĩa là, không cái gì 
là của ta hết. Tất cả sẽ bị hủy hoại bởi định luật 
vô thường. 

2. Phật Giáo đặt niềm tin thông qua lộ trình: 
Văn-Tư-Tu, tức Học hỏi => thực hành => giác 
ngộ. Muốn học Phật, người Phật tử lấy Học Hỏi 
làm căn bản, không chấp nhận vô điều kiện bất 
cứ điều gì trước khi được học hỏi, khảo nghiệm 
và tu tiến,

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

III. Phật Giáo với Tâm Linh: 
Tâm Linh: thường bị hiểu như là Linh hồn. 

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

Phật Giáo không công nhận những quan niệm 
về Linh hồn, vì nếu so với thuyết Duyên sinh, 
Duyên diệt của Đạo Phật thì nó không thể đứng 
vững. Phật Giáo quan niệm rằng trong cả hai bản 
thể dù vật chất hay tinh thần, đều bị chi phối bởi 
định luật Sinh Diệt Vô Thường. Tất cả mọi sự vật 

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

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

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

3. Ngũ uẩn là một giáo lý rất quan trọng, Đức 
Phật giảng dạy tại vườn Lộc Uyển ngay ngày đầu 
tiên hoằng pháp. Ngũ uẩn là năm yếu tố gồm có 
Sắc Uẩn, Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn, Hành Uẩn và 
Thức Uẩn. Năm yếu tố đó nương tựa vào nhau để 
tạo thành con người gồm: thân thể (yếu tố vật lý) 
gọi là Sắc và các yếu tố về tinh thần, tâm lý gọi 
chung Thọ (cảm giác thọ nhận), Tưởng (tri giác, 
ấn tượng), Hành (hành xử tạo nghiệp) và Thức (ý 
thức, sự nhận biết).

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

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

- Trong Kinh Tương Ưng Bộ, phẩm Gánh 
nặng, Đức Phật đã giảng giải gánh nặng chính là 
sự bám giữ ngũ uẩn: Cái ta, cái của ta mà gây ra 
đau khổ. Ngũ uẩn là gánh nặng mà kẻ gánh là con 
người. Mang gánh nặng lên là mang lòng tham ái 
níu kéo, chấp thủ cái ta, cái của ta. Đặt gánh nặng 
xuống là đoạn diệt tham ái, là xả ly phiền muộn 
chấp trước, là sự giải thoát đi đến giác ngộ.

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

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

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

 5. Liên quan giữa Ngũ Uẩn và Giải Thoát: 
Vì đối tượng giải thoát là con người, Ngũ uẩn là 
bài học khai tâm của Đức Phật về con người, bởi 
vì Ngũ uẩn là năm thành phần cấu tạo nên con 
người. Bài học nhập môn cho người học Phật là 
giáo lý Thập nhị Nhân duyên và Ngũ uẩn. Bài 
Mười hai Nhân duyên giải thích tổng quát về sự 
hình thành và cơ cấu con người lưu chuyển theo 
thời gian và nghiệp lực bị chi phối bởi Luật Nhân 
Quả. Ngũ Uẩn là bài học dạy phương cách nhìn 
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nhận ra bản chất thực của con người mà diệt trừ 
đau khổ.

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

IV. Đưa Tâm về nhà.
Đưa Tâm về nhà là thuật ngữ của Phật Giáo 

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

Khổng Tử đã viết: “Tâm bất tại yên, thị nhi 
bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị” 
(Nếu tâm không có ở đó, thì nhìn mà không thấy, 
nghe mà không biết, ăn mà không biết mùi vị). 
Như vậy cái Tâm đó được gọi là Tâm Thức, hay 
ý thức. Giả thử như cái gọi Tâm thức này, không 
sanh khởi và cũng hoạt động cùng với năm giác 
quan, thì nhận thức của năm cảm quan, như mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân sẽ không được minh bạch. Do 
đó, ta cần đem tâm về nhà là vậy.

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

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

Trong Kinh Kim Cang có câu: “Ưng vô sở trụ 
nhi sanh kỳ tâm”. Nghĩa là trong con người và 

cuộc sống của Bồ Tát, có đủ sắc, thanh, hương, 
vị, xúc; nhưng Bồ Tát không chấp thủ, không 
vướng mắc, thật sự xả, bỏ. Đạt đến cảnh giới nầy 
là đạt được cái Tâm Vô Trú hay còn gọi là Tâm 
Vô Niệm. Tâm dứt bỏ các niệm, các ý nghĩ, Tâm 
hoàn toàn thanh tịnh, và ổn định, tức là thành Phật.

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

V. Tâm lặng thì là Phật.
Trong nhân gian có câu: “Tâm Viên - Ý Mã” 

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

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

VI. Kết Luận: 
1. Động lực để Đức Phật Thích Ca truyền dạy 

giáo pháp Giải Thoát là Ngài mong muốn chúng 
sinh được hạnh phúc. 

2. Tuy rằng trên tổng thể, tất cả chúng sinh 
đều mong cầu hạnh phúc. Nhưng khác với đời 
thường, Đạo Phật cho rằng, hạnh phúc chân chính 
phải đến từ bên trong chứ không phải ở hình thức 
vật chất bên ngoài. Có được trí tuệ là có hạnh 
phúc bên trong. Hạnh phúc bên ngoài chỉ làm 
tăng thiện duyên cho hạnh phúc bên trong. 

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

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

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

4. Sân giận làm nhiễu hại tâm thức, 
mất đi lý trí. Pháp đối trị sân giận là tâm 
từ bi và hạnh nhẫn nhục.

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

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

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

8. Phật Tử cần phải biết nguồn gốc 
khổ đau là do ham muốn, tham lam do từ 
cái thân Ngũ uẩn tác động.

Quảng Tuệ - Tống Phước Hiến

Ảo Vọng 

Sống trong ảo vọng thế mà say
Biển khổ trầm luân, chẳng nào hay
Đất rộng trời cao cũng thế thôi
Vừng mây bóng nguyệt cứ vờn bay

Bao kiếp miệt mài trôi lăn mãi
Mê mờ chấp ngã, cảnh trầm luân
Thành trụ hoại diệt, vô thường đến
Thấu hiểu luân hồi, tự thấm nhuần

Nghiệp chướng mênh mông bởi lỗi lầm
Khéo tu tránh khỏi, cảnh triền miên
Tâm không vẳng lặng, từng giây phút
Tự tại an vui chuyển biến liền

Mộng ước giờ đây khéo tỏ bày
Sầu vương nhẹ cánh, chuyển như bay
Tịnh tâm tu tập chứng thành tựu
Cực Lạc gần xa sẽ có ngày

Hoa sen ngự sẵn, đón liền ngay
Thượng phẩm hạ sanh tùy duyên khởi
Trí tuệ từ bi khỏi luận bàn
An nhiên thường lạc tâm thanh thới.

Minh Tâm - Hoàng Vinh inh
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Nhiều người thân nói với 
tôi:

- Những ngày lễ là 
những ngày buồn nhất, vì mọi 
người đi du lịch, người nào còn 
ở lại nhà thì rất buồn, nghe nhạc, 
làm vườn, xem phim trên tivi.

Tôi nói với bạn tôi:
- Mình nên làm một chút 

gì cho người khác trong những 
ngày lễ như: đi chùa, đi nhà 
thờ, thăm người không nhà, 
thăm bệnh nhân đang ở trong 
viện dưỡng lão, bệnh viện... để 
mình thấy hạnh phúc hơn đồng 
bào của mình, vì mình còn khỏe 
mạnh, còn lái xe được.

Tôi có bạn rất nhiều, đi bất 
cứ nơi nào tôi cũng có bạn. Có 
lần bạn tôi, Marie ở San Jose,  
nói với tôi:

- Bao giờ chị buồn thì gọi 
cho em.

Marie đang làm cho viện 
dưỡng lão, chăm sóc người già 
cho nên quan tâm đến tất cả 
những người mà cô quen biết, 
thương yêu tất cả mọi người.

Tôi trả lời Marie:
- Em ơi, chị không có thời 

gian để ăn nên không có thì giờ 
để buồn.

Tôi thức dậy rất sớm thường 
là 6 giờ sáng xem tin tức rồi 
chuẩn bị ra văn phòng, khi trở 
về nhà đã 9 hoặc 10 giờ tối, mỗi 
ngày đều như thế. Có những 
buổi tối, tôi vào viện dưỡng lão, 

LÀM MỘT CHÚT GÌ CÓ Ý NGHĨA
Kiều Mỹ Duyên

cửa viện dưỡng lão đóng nhưng 
thấy tôi trên tay ôm chồng báo, 
sách, nhạc, họ tội nghiệp nên 
mở cửa cho tôi vào. Đa số bệnh 
nhân nằm trên giường bệnh 
ngày này đến ngày khác, tay 
chân không cử động nhưng tinh 
thần rất tỉnh táo, ai nói gì cũng 
hiểu nhưng không trả lời, không 
cất được tiếng nói tuy nhiên hiểu 
biết, họ lắc đầu hay gật đầu, đó 
là cách trả lời của người bệnh. 
Sáu mươi chín viện dưỡng lão 
ở quận Cam, mỗi viện dưỡng 
lão có chừng 124 bệnh nhân, có 
người vào viện dưỡng lão một 
thời gian rồi về nhà, có người 
nằm mãi mãi rồi ra nhà quàn, 
đến nghĩa trang. Có bệnh nhân 
còn con cháu đến thăm hàng 
ngày, có bệnh nhân lâu lâu mới 
có người đến thăm.

Một buổi chiều mùa đông 
tôi đến thăm viện dưỡng lão ở 
Santa Ana, nhân viên trực nói 
với tôi:

- Cô ơi, có một ông trung tá 
nằm ở đây 12 năm không thân 
nhân đến thăm, chỉ có những 
hội từ thiện đến thăm mà thôi. 
Nói xong nhân viên trực cho tôi 
số phòng và tên bệnh nhân, vì 
mỗi phòng có khi có 1 hoặc 2 
người nằm chung. 

Vào viện dưỡng lão hay 
Peace Hope là gần đất xa trời, hy 
vọng về nhà ít lắm. Người nào 
có niềm tin vào tôn giáo thì tôi 
thấy trên tường gần giường bệnh 
có hình Chúa hoặc hình Phật 
khi bệnh nhân mở mắt ra sẽ thấy 
hình Chúa hoặc hình Phật, họ có 
thể đọc kinh cầu nguyện theo 
đạo của mình. Nhiều khi bệnh 
nhân trở bệnh nặng, được cho 
vào phòng cấp cứu ở nhà thương 
thì nhân viên dưỡng lão lấy hình 
Chúa, Phật trên tường gỡ xuống, 
vì có thể người bệnh không trở 
về nữa. Nhiều phái đoàn từ thiện 
thăm bệnh nhân vào dịp Tết, lễ 
chứ không phải tuần nào cũng 
thăm, người nào cũng có việc 
của người đó. Người Mễ thăm 
người nhà của mình nhiều nhất, 
bệnh nhân nằm trong phòng cấp 
cứu, thân nhân ở ngoài khung 
cửa hoặc từng người vào thăm 
vài phút rồi người khác vào tiếp 
tục. Tôi rất ngưỡng mộ gia đình 
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người Mễ vì họ thương thân 
nhân của họ, một người bệnh 
có nhiều người đến thăm, ông 
bà, cha mẹ, con cháu đến thăm 
hàng ngày.

Có một lần trong gia đình 
có giỗ, vừa cúng xong thì người 
cháu nội nói:

- Đến đời con chắc không 
còn cúng kiếng, không còn đám 
giỗ.

Một bậc trưởng thượng nói:
- Con phải tự trách mình, 

khi con cúng ông nội con có 
bảo con của con đến cúng cầu 
nguyện không? Lỗi tại cách 
giáo dục của mình, nếu dạy con 
không cẩn thận thì việc gì xảy ra 
sẽ xảy ra, đâu có trách ai được, 
cho nên giáo dục con cái là quan 
trọng. Ở Mỹ không ai đói,... 
không dạy con theo phong tục 
tập quán Việt Nam thì việc gì 
đến sẽ đến.

Tôi được may mắn quen 
nhiều gia đình Việt Nam dạy 
con lễ phép, đi thưa về trình, dù 
đã học thành tài, đã thành bác 
sĩ, luật sư, kỹ sư, giáo sư đại học 
nhưng rất lễ độ, đó là công lao 
giáo dục của ông bà cha mẹ. Ở 
đây không cần ăn nhiều quá sẽ bị 
mập, dư mỡ, dư máu, dư đường 
nhưng dạy con lòng quảng đại, 
biết làm việc từ thiện thì nhiều 
gia đình được việc này. 

Niềm tin tôn giáo vô cùng 
quan trọng, con người không 
phải ai cũng thành công suốt 
cuộc đời, một mai nếu có gì bất 
trắc xảy ra mà không có niềm 
tin tôn giáo thì đi tự tử. Tại 
sao có nhiều người tự tử trong 
những ngày lễ lớn vì họ quá cô 
đơn, xung quanh không có ai để 

tâm sự dù người đó có tiền, có 
tài cũng vô ích. Niềm tin ở Trời 
Phật ở Đấng Tối Cao vô cùng 
hữu ích, khi buồn khi thất vọng 
về việc gì đó mà có niềm tin ở 
tôn giáo, nhiều người vẫn sống 
vui vẻ và chấp nhận số phận của 
mình và cố vươn lên, làm lại từ 
đầu. Hay làm việc tốt, hay giúp 
người nghèo khổ, không cần ai 
khen chê. Cứ âm thầm làm việc 
tốt, làm việc cho người khác, 
đời sống sẽ vui hơn.

Nhiều bằng hữu nói với tôi:
- Em vui khi em đi chùa, em 

không vui em cũng đi chùa, em 
đi chùa em thấy đời sống vui 
hơn, thanh thản hơn. Ăn cơm 
chùa ngon hơn.

Tôi nói:
- Chùa Điều Ngự cho cơm 

miễn phí cuối tuần, thứ bảy và 
chủ nhật, hàng trăm người đứng 
sắp hàng lấy cơm một cách vui 
vẻ, tôi nhớ trước khi Đức Đạt 
Lai Lạt Ma đến chùa Điều Ngự 
thì truyền thông đến trước, trong 
đó có một ông chủ báo đến từ 
Mễ Tây Cơ, ông không đứng 
xếp hàng để lấy cơm, Phật tử 
của chùa lấy cơm cho ông, ông 
rất cảm động và nói:

- Đây là lần đầu tiên tôi ăn 
cơm ở chùa, tôi sẽ nhớ mãi.

Khi nghe ông nói tôi nhớ lời 
của mẹ tôi lúc sinh tiền, mẹ tôi 
thường nói:

- Người ta ăn thì còn, mình 
ăn thì hết.

Sau đó ông chủ báo về viết 
một bài rất hay.

Và cô ký giả đến từ Anh, 
cũng ăn cơm chay ở chùa Điều 
Ngự, sau đó có viết email cho 
tôi rằng:

- Không ngờ cơm chay ngon 
quá.

Cô làm một bài tường trình 
rất xuất sắc.

Đời sống là như thế, mình 
quan tâm đến người khác thì 
người khác quan tâm đến mình. 
Tôi rất vui khi gặp nhiều người ở 
khắp nơi, tuy không cùng ngôn 
ngữ nhưng vẫn có thể hiểu nhau 
qua tấm lòng của nhau.

Chùa Huệ Quang cho cơm 
chay ngày mùng Một và ngày 
Rằm, hàng trăm người không 
phân biệt tôn giáo, sắc tộc cứ 
đến ăn miễn phí. Một ngày mấy 
trăm người ăn chay thì con gà, 
con vịt, con tôm không bị giết 
chết. Ăn chay ngon hơn ăn mặn. 
Hiện nay ở quận Cam có 10 
tiệm ăn chay, tiệm nào cũng có 
món ngon, nhưng phải cẩn thận 
ăn thức ăn có nước, nếu có tiệm 
nào bỏ bột ngọt bột nêm nhiều 
quý vị sẽ bị phản ứng như nhức 
đầu, có thể ói mửa. Tôi đã từng 
ăn trúng thức ăn có nhiều bột 
ngọt suýt đi nhà thương, triệu 
chứng của bột ngọt là: nhức 
màng tang, miệng khô, cổ rát...

Làm một chút gì cho người 
khác, cho người khốn khổ hơn 
mình, làm ngày đâu đợi đến 
thành triệu phú, triệu phú ở đây 
thì nhiều lắm, những tấm lòng 
triệu phú cũng nhiều lắm. Thế 
kỷ 21 người đói vẫn đói, người 
nghèo vẫn nghèo, nghèo nhất 
là những người ở Phi Châu, Á 
Châu, Trung Mỹ, Nam Mỹ có 
những nơi không điện không 
nước, những làng không có 
đàn ông, chỉ có đàn bà trẻ con 
và người già, chiến tranh, 40 
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cây số cách thủ đô Cao Miên, 
vẫn không có điện nước. Nhiều 
người kêu gọi Hòa Bình cho thế 
giới, nhiều người kêu gọi công 
bình bác ái, nhiều người cầu 
nguyện đừng có động đất, lụt 
lội, đừng có chiến tranh, nhưng 
những quốc gia sản xuất khí giới 
vẫn tiếp tục.

Tôi nhớ bà chủ nhà Pat 
Ducray nói với tôi:

- Thương ai đừng nói thương 
người đó, cứ xem họ cần gì thì 
giúp họ, không nói thương họ, 
nhưng họ vẫn biết mình thương 
họ. Nếu họ cần thuốc tây thì gởi 
cho họ một thùng, nếu họ cần 
quần áo gởi về cho họ, họ cũng 
biết mình thương họ.

Bà chủ nhà của tôi, chồng 
làm chủ tịch công ty dầu hỏa, 
vợ đi làm việc thiện ở nhà thờ, 
bà thường nói với tôi học xong 
Tiến sĩ, các con thành tài bà sẽ 

về Á Châu dạy học miễn phí, 
bà yêu thương người nghèo và 
thích dạy học. Tôi rất hạnh phúc 
được ở chung với người nhân 
hậu. Bà chủ nhà của tôi dạy cho 
tôi một bài học mà tôi nhớ mãi 
đến muôn đời, phải làm có tiền 
để khi cần giúp ai thì giúp ngay. 
Thương người như thể thương 
thân, nhưng trong đời này có 
mấy ai thương người như thương 
chính mình? Quyền lực và tiền 
bạc làm cho con người choáng 
váng không còn nhìn thấy gì cả.

Tại sao người sống ở rừng 
núi sống lâu hơn người sống ở 
thành thị, người sông ở rừng núi 
không phải lo lắng, thức dậy 
với tiếng hót của loài chim với 
tiếng cười của con suối. Buổi tối 
đi dạo dưới ánh trăng nếu đêm 
nào có trăng. Đói thì ăn, khát 
thì uống, trái cây rừng ngọt lim, 
suối nước trong vắt, cá lội nhởn 

nhơ. Có những lúc tôi thèm 
sống ở rừng núi, tai không nghe 
tiếng xe hơi chạy bóp kèn in ỏi. 
Tôi thích bài thơ Hổ Nhớ Rừng, 
hổ bị nhốt trong sở thú, hổ nhớ 
rừng, hổ dữ không ăn thịt con, 
làm thế nào để có hòa bình 
thật sự trên trái đất này? Thôi 
thì hãy làm một chút gì cho 
người khác, cho những người 
bất hạnh hơn mình. Có tiền thì 
cho tiền, không có tiền thì cho 
thì giờ của mình, ngồi bên cạnh 
giường bênh kể chuyện vui cho 
bệnh nhân nghe, kể chuyển đời 
xưa cho trẻ con mồ côi nghe, để 
nhìn thấy ánh mắt ươn ướt của 
bệnh nhân, để nhìn thấy nụ cười 
hoặc tiếng cười của trẻ thơ, đó là 
hạnh phúc, đó là làm một việc 
nho nhỏ vậy.

Mùa Xuân này tôi xin chúc 
cho tất cả đồng hương sức khỏe, 
may mắn và hạnh phúc. Ai cũng 
thích trong đời được nhiều may 
mắn, nhưng may không phải 
bỗng dưng mà có, may mắn nhờ 
phúc đức ông bà cha mẹ để lại, 
may mắn cũng tự do mình làm 
ra, vậy thì hàng ngày hãy làm 
một chút gì nho nhỏ cho người 
khác, ai cần gì thì giúp người đó, 
gởi gạo cho trẻ mồ côi, người 
già cô đơn, người cùi, người tàn 
tật, nạn nhân bão lụt, động đất. 
Làm việc thiện để khi ra đi sẽ ra 
đi một cách nhẹ nhàng, đi trong 
giấc ngủ, đi trong mơ, mơ về cõi 
vĩnh hằng, ở đó không có buồn 
phiền, ở đó có tiếng chim hót líu 
lo, ở đó có tiếng cười của con 
suối.

XUÂN 2018

KIỀU MỸ DUYÊN 

LỜI PHẬT DẠY

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

“Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô 
nhiễm, nói năng hay hành động, khổ não tiếp theo 
sau, như xe theo vật kéo. Nếu với ý thanh tịnh, 
nói năng hay hành động, an lạc tiếp theo sau, như 
bóng theo sau hình.”
- Đức Phật
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Nghe tin chùa tổ chức hành 
hương Nhật bản mình ghi 
tên tham dự liền. Nhật 

bản là cái nôi của Phật giáo với 
bao nhiêu chùa chiền, đền tự 
Thần Đạo với những cổng Tori 
sơn đỏ chói lọi, với những pho 
tượng đồng hay xi măng to cao 
nhất thế giới, với núi Phú sĩ rực 
rỡ trong mùa hoa anh đào… biết 
bao nhiêu điều mình muốn được 
khám phá chứng kiến tận mắt. 
Ao ước đó gần cuối đời mới thực 
hiện được.

Tối chủ nhật ngày 25 tháng 
9 năm 2017 hai vợ chồng đến 

chùa Diệu Pháp để chờ xe bus 
đến đón đi phi trường LAX lúc 
2 giờ sáng. Cả chùa còn say ngủ 
kể cả những người đến sớm chờ 
xe bus. Tạm ra sau phòng ăn 
ngủ gà ngủ gật chập chờn đến 2 
giờ đúng thì xe bus đến. Bà con 
rộn ràng đưa hành lý lên xe đi về 
chùa Điều Ngự đón thêm người. 
Hòa Thượng Viên Huy hướng 
dẫn đoàn và cô Lệ Hoa, Phật tử 
chùa Diệu Pháp phụ trách tổng 
quát. Xe đi trong đêm đến phi 
trường LAX. Đoàn hành hương 
gồm 45 người gặp lại những 
khuôn mặt thân quen của lần đi 

Ấn Độ 2011. 
Chuyến bay UA414L khởi 

hành lúc 6 giờ sáng đến phi 
trường San Francisco lúc 8 giờ 
kém 15. Chờ đợi ở cổng 93 
International Terminal mãi đến 
11giờ kém 15 phút mới thay 
chuyến bay UA35 đi Osaka, 
Nhật Bản. Phi cơ bay trong đêm 
thế mà đến Osaka lúc 10 giờ tối 
ngày thứ hai ở Nhật trong lúc 
ở Mỹ là 2 giờ 30 chiều thứ ba 
26 tháng 9 năm 2017 làm hồi 
tưởng truyện du hành 100 ngày 
vòng quanh thế giới của Jules 
Verne.

HÀNH HƯƠNG ÐẤT NƯỚC PHÙ TANG 2017HÀNH HƯƠNG ÐẤT NƯỚC PHÙ TANG 2017
Nguyên Chánh
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Ngày thứ nhất
Cô Hương Giang, người 

hướng dẫn viên, đón phái đoàn 
ở phi trường. Xe chạy về thành 
phố trên cao tốc tốt nhất của 
Osaka mất khoảng 20 phút đi 
qua eo biển, thành phố Osaka 
nằm về phía nam Nhật Bản, 
buổi chiều tối rồi mà còn đông 
đúc người qua lại. 

Xe chạy bên trái tài xế ngồi 
bên phải. Cô Hương Giang 
dẫn đoàn đi dọc theo con sông 
Namba thăm viếng khu phố 
buôn bán sầm uất. Nhìn những 
tòa nhà cao tầng đồ sộ đèn điện 
sáng choang, người người chen 
nhau đi vội vã tấp nập, tiếng 
còi tu huýt của những ông bảo 
vệ chỉ đường… của một thành 
phố lớn hiện đại mà sao có âm 
hưởng của Sài gòn Á Châu vậy 
cà! 

Đoàn ghé quán Buffet 
Nada Seafood Mondo ăn tối 
với món lẩu cá và sushi, hai cô 
chủ quán nho nhỏ mặc kimono 
tiếp khách. Check in khách sạn 
Granvia Hotel với tòa building 
cao 27 tầng. Đoàn sẽ ở khách 
sạn này trong hai ngày ba đêm 
thăm viếng các thắng cảnh chùa 
chiền, đền tự ở Osaka. Lời cô 
hướng dẫn “Hôm nay cô chú 
thấy cây cầu rất lạ đó là vì sân 
bay Osaka được xây dựng trên 
mặt biển. Người ta bồi đất lấn 
biển mà xây dựng phi trường”.

Nhật bản hình thành bởi 47 
tỉnh thành gồm 6782 hòn đảo vì 
vậy mà được gọi là Quốc đảo. 
Gồm có 4 hòn đảo lớn làm nên 
đất nước Nhật bản.

Ngày thứ hai 
Chuông điện thoại reo vang 

lúc 6 giờ báo thức. 8 giờ tập 
trung cửa đông khách sạn lên 
xe bus đi thăm Todai-ji (Đông 
Đại Tự) ở thành phố Nara cách 
khoảng 50 phút lái trên lằn xe 
cao tốc. Nara là cựu kinh đô của 
Nhật bản, xây dựng vào khoảng 
thế kỷ thứ 8 năm 750 sau Tây 
lịch, ngôi chùa Đông Đại Tự 
cũng được xây dựng vào thời 
kỳ này. Chùa có ngôi bảo điện 
chính thờ tượng Phật bằng đồng 
đen nặng 40 tấn xung quanh có 
các vị La Hán, Hộ Pháp to lớn 
bảo vệ. Người Nhật gọi tượng 
Phật này là Đại Phật-Daibutsu, 
là ngôi tượng Tỳ Lô Giá Na 
Phật lớn nhất thế giới. Ngôi 
chùa Đông Đại Tự là ngôi chùa 
uy nghi tại cựu kinh đô Nara 
làm trung tâm cho 7 ngôi chùa 
lớn tại Nara được Unesco Liên 
Hiệp Quốc công nhận là Di Sản 
Văn Hóa Thế Giới.

Bao quanh khuôn viên chùa 
là một công viên rất rộng lớn 
với những cây tùng dạng bonsai 
cắt tỉa công phu trông rất đẹp. 
Quanh Đông Đại Tự còn có rất 
nhiều nai hoa lông lốm đốm 
điểm trắng.

Theo truyền thống Thần đạo 
- Shinto của Nhật thì những con 
nai này là sứ giả của Thiên thần 
nên chúng thoải mái chạy nhảy 
vui chơi kiếm ăn trong sân chùa 
từng đàn tự do như trong một 
khu rừng hoang. Dọc hai bên 
đường có những quán nhỏ bán 
bánh in, bánh cốm cho du khách 
mua cho nai ăn. Nai đi theo du 

khách ăn bánh có khi còn chạy 
theo níu kéo thò mõm lục lọi túi 
xách của du khách tìm thức ăn.

Theo truyền thống, người 
Nhật bản khi vào chùa phải rửa 
tay bằng gáo trong một dòng 
nước chảy ra từ một luồng mạch 
nước ngầm rất thanh mát ngon 
ngọt có thể uống được. Hình 
thức này gọi là thanh tẩy. Tình tự 
thanh tẩy như sau: Cầm gáo tay 
phải múc nước xối rửa tay trái, 
xong chuyển qua tay trái rửa tay 
phải, chừa chút nước uống một 
hớp trong lòng bàn tay để súc 
miệng rồi rửa cán gáo.

Thăm viếng ngôi chùa xong 
thì đã xế trưa, đoàn đi ăn cơm 
truyền thống. Mỗi thực khách 
có một khay ăn riêng biệt gồm 
một tô cơm và một khay thức ăn 
ba món. 

Buổi chiều đoàn tiến về nam 
thăm ngôi chùa Pháp Long Tự 
là ngôi chùa cổ có tục lệ khi 
vào chùa kéo dây có cột thanh 
gỗ đánh một tiếng khánh để 
đánh thức thần dậy và vỗ tay hai 
tiếng để thông báo là mình vào 
lễ Phật. Mái chùa xây bằng kim 
loại nên trông vẫn còn tốt nhưng 
cột kèo bằng gỗ thì nhiều nơi đã 
mục nát. Có nơi phải vá những 
cột bị hư. Từng toán học trò lớp 
nhỏ mẫu giáo tiểu học đội mũ 
xanh vàng theo chân thầy cô 
hướng dẫn thăm chùa đi thành 
từng đoàn trông thứ tự rất đẹp 
mắt.

Đoàn hành hương tiếp tục đi 
trở lại Osaka thăm viếng trung 
tâm thành phố là thánh tích 
Osaka rất rộng ngày xưa được 
một tướng quân Nhật xây dựng 
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trong thời chấm dứt nội chiến. 
Đoàn chỉ được đưa đi một vòng 
nhìn phong cảnh thành phố với 
những tòa building cao tầng 
đồ sộ tối tân hiện đại rồi trở lại 
Osaka Plaza Hotel ăn tối. 

Ngày thứ ba 
Trời lất phất mưa khi ăn 

sáng xong, xe bus đến đón 
trong mưa và gió lạnh. Thiên hạ 
chuẩn bị áo mưa và dù sẵn sàng 
cho một chuyến đi xa trong mưa 
gió. Đoàn hành hương hướng về 
phía bắc đến thành phố Hysoto 
thăm Vương Đường Phật Giáo. 
Trên lằn xe cao tốc thấy có bản 
chỉ đường ngã rẽ thành phố 
Hiroshima về hướng tây nam. 
Vương Đường Phật Giáo được 
xây dựng ở thành phố Kobe, 
Kobe đã bị phá hủy nhiều trong 
trận động đất năm 1995, vậy 
mà với ý chí kiên cường người 
Nhật đã xây dựng lại chỉ trong 
vòng hai năm trước thời gian 
quy định. Kobe có hải cảng 
Harborland hiện nay là hải cảng 
đẹp thứ ba trên thế giới.

Hai bên đường vào Vương 
Đường người ta trồng từng hàng 
cây kinko-bạch quả có lá vàng 
tươi hình rẽ quạt rất đẹp, đây 
chính là biểu tượng mùa thu 
cùng với màu đỏ của cây phong 
(maple) Nhật bản.

Leo lên 3 đoạn tam cấp cao 
vòi vọi tổng cọng có hơn 250 
bậc, làm mỏi chân cho nhiều 
người, nhất là những người lớn 
tuổi. Mỗi bậc tam cấp đều có 
chạm trổ những vây cá để tượng 
trưng cho cá chép khi leo lên 
hết 250 bậc thang thì hóa thành 

rồng được gần cảnh giới Phật. 
Bên cánh phải là một chiếc đại 
hồng chung nặng 41tấn đường 
kính 3mét3 phải do 4 Phật tử 
kéo chiếc đòn gỗ to nặng như 
cột nhà để thỉnh chuông. Tiếng 
chuông vang rền âm u chạy dài 
theo triền núi chập chùng trong 
mưa như báo cho con người nỗi 
vô thường của đời sống con 
người. 

Vị Hoà thượng Nhật hướng 
dẫn đoàn đi thăm viếng ba 
chánh điện:

- Chánh điện Quán Thế Âm 
với 33 tôn tượng chim phượng 
biểu tượng cho 33 vị hộ pháp. 
Toàn thể đều được dát vàng 
sáng chói.

- Chánh điện Thích Ca Mâu 
Ni với tôn tượng rồng vàng.

- Chánh điện A Di Đà với 
hai tôn tượng Quán Âm và Phổ 
Hiên Bồ Tát.

Thường thì điện này chỉ mở 
cửa cho du khách hằng năm vào 
ngày mồng tám tháng tư nhưng 

vì duyên may của Phật tử chùa 
Điều Ngự và chùa Diệu Pháp 
được viếng sau một tiếng chuông 
vang rền hai cánh cửa dát vàng 
từ từ mở rộng cho thấy bên trong 
tôn tượng Phật A Di Đà đứng 
giữa hai bên là tôn tượng Quán 
Thế Âm và Phổ Hiền Bồ Tát 
đều dát vàng lộng lẫy.

Hòa thượng hướng dẫn khi 
đi ngang một tảng đá cho ghi bài 
thơ chữ Hán ông đứng lại giảng 
giải và cô Hương Giang thông 
dịch như sau:

“Đây là một bài hát có ý 
nghĩa rằng khi chúng ta đi bộ 
lên núi nghe tiếng chim hót 
trong lùm cây bụi cỏ thì phải 
chăng đó là tiếng của cha ta hay 
mẹ ta. Căn bản của Phật giáo là 
gia đình tổ tiên ông bà cha mẹ 
sinh ra ta. Câu chuyện này xảy 
ra cách đây cả ngàn năm trước, 
biết bao lần chiến tranh chết 
chóc, đến nay không biết bao 
nhiêu lần sinh ra và chết đi, biết 
bao nhiêu gia đình tân tạo và 
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hủy diệt, chúng ta không thấy 
mà thôi chứ cả thế giới này đều 
là gia đình chúng ta. Chúng ta 
có duyên hôm nay mới hội ngộ 
nơi này, biết đâu trong số các bà 
ở đây đã từng là mẹ của ta, biết 
đâu em bé kia cũng từng là cha 
mẹ ta? Theo giáo lý nhà Phật, 
cho dù một côn trùng nhỏ thôi 
cũng là một sinh linh quan trọng 
chúng ta đừng coi thường. Thế 
giới chúng ta không phải chỉ có 
một mình chúng ta, chỉ riêng gia 
đình chúng ta mà là cả thế giới. 
Chúng ta là cả một gia đình 
nên chúng ta hãy sống hòa bình 
hạnh phúc với nhau”.

 Khi đi lên thì phải leo tam 
cấp nhưng khi xuống thì được 
dẫn đi vòng về phía phải đường 
bằng phẳng lót gạch rất dễ đi. 
Đường tuy dài 1200 mét nhưng 
dốc phẳng nên không mệt bằng 
lúc lên nhất là khi này trời đã 
tạnh mưa. Lại đi qua công viên 
500 vị bồ tát lấp lánh ánh nắng 
le lói qua kẻ lá. Sau khi thăm 
viếng xong thì ăn trưa ở nhà 
hàng Thập Bát La Hán mỗi 
người một khay thức ăn cũng 
sushi và cá cùng rau quả nhất là 
không thể thiếu cà tím là món 
ăn ưa chuộng của người Nhật.

Ngày thứ tư.
Từ giả Osaka để đi Kyoto 

thăm viếng Chùa Vàng, mất 1 
giờ lái xe trên cao tốc. Kyoto 
cũng là một cựu cố đô sau Nara, 
nên càng đến gần Chùa Vàng - 
Kim Các Tự thì nhà cửa càng 
thưa thớt như về vùng thôn quê. 
Hai bên đường trồng nhiều cây 
kinko về mùa thu lá trở vàng rất 
đẹp. 

Muốn vào chùa phải mua 
ticket và được tặng một tấm bùa 
có dấu triện đỏ của chùa với ý 
nghĩa cầu thân tâm an tịnh:

Kim Các Lộc Uyển Tự
Kim Các Xá Lợi
Khai Vân Kim Phước
Kinh Đô Bắc Sơn
Gia Nội An Toàn
Lộc Uyển Thiền Tự.

Cấu trúc của Chùa Vàng 
gồm có 3 tầng. Tầng thứ nhất 
không dát vàng gọi là Tháp 
ThủyViên thiết kế theo kiểu của 
quan chức thời Heian của Nhật. 
Tầng thứ hai gọi là Triều Âm 
Động dành cho các quan chức, 
chiến sĩ có điện thờ Đức Quán 
Thế Âm.Tầng thứ ba gọi là Cửu 
Kính Đỉnh là nơi đạt đến cứu 
cánh của Thiền. Hai tầng trên 
được dát vàng để tỏ lòng tôn 
kính hơn so với đời sống hàng 
ngày bình thường của thế gian. 
Ngôi chùa này được tôn tạo lại 
từ một ngôi chùa cũ của Sứ quân 
Ashikaga Yoshimitsu là một vị 

tướng quân tài ba rất giỏi về 
chính trị lẫn ngoại giao. Cuối 
đời ông về hưu tại ngôi chùa 
Kim Các Tự này dùng làm nơi 
tiếp đón các sứ thần ngoại quốc. 
Bên cạnh ngôi chùa tráng lệ còn 
có một ngôi trà thất rất đơn sơ. 
Tất cả đều nằm trong lòng hồ 
rộng có rào cản, du khách chỉ có 
thể đi quanh nhìn và chụp ảnh 
bên ngoài chùa, không ai biết 
bên trong chùa có gì.

Trở lại thành phố Kyoto ăn 
trưa tại một quán ăn rồi vượt 
đường dài về miền nam Kyoto 
thăm viếng ngôi chùa Kiyomizu 
còn gọi là Thanh Thủy Tự. Chùa 
được xây dựng theo lệnh của Sứ 
Quân Tokugama Iemitsu một 
dòng tộc xuất phát từ giai cấp 
Võ Sĩ Đạo dựa trên tinh thần 
Phật Giáo. Khách thập phương 
theo con đường dốc cao và hẹp 
đi lên chùa đông quá trời là 
đông. Già trẻ gái trai con nít tiểu 
học đội mủ vàng, xanh áo trắng 
quần xanh theo thầy cô giáo đi 
chật đường, chuyện trò rôm rả 
xôn xao như một ngày hội Tết.
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Theo thường lệ thì cứ 10 
năm chùa mới mở cửa một lần, 
lần chót vào năm 2009 hèn chi 
hôm ấy đông quá trời là đông. 
Vào chùa múc nước rửa tay và 
uống nước lấy hên và thắp bó 
hương (100 yên một bó nhỏ) hai 
tay vẩy vẩy cho khói thơm phả 

vào người là tập tục thanh tẩy 
dễ thương của dân Nhật. Giống 
như chùa Vàng, chùa Thanh 
Thủy Tự cũng chỉ cho du khách 
đi quanh chụp ảnh đi một vòng 
rồi ra. 

Đã quá trưa ông tài xế phải 
cố tranh thủ lái để kịp 2 giờ chiều 

xem Kimono show. Trang phục 
kimono có cái đai là quan trọng 
nhất gọi là Obi. Phải mất cả 45 
phút đến một giờ để mặc một bộ 
kimono. Con gái Nhật thường 
khi mặc kimono lại có nét quyến 
rũ là nhờ chiếc cổ áo vén cao để 
phơi bày chiếc cổ trắng. Tiện 
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đường thăm viếng gian hàng tơ 
lụa ở trung tâm mua sắm Kyoto 
đồ sộ. Buổi chiều về lại trung 
tâm thành phố Kyoto rộn rịp 
về đêm, check in phòng ngủ ở 
Hotel Apa Kyoto Court rồi đi 
ăn tối lẩu seafood ở tầng 5 của 
trung tâm Kyoto rộng bát ngát.

Ngày thứ năm 
Hôm ấy là ngày thứ bảy 

30 tháng 9 năm 2017 ra miền 
trung Nhật bản thăm viếng Đền 
Ngàn Cột - Fushimi Inari của 
Thần Đạo. Hòa Thượng Viên 
Huy hướng dẫn đoàn đầu ngày 
bằng một thời kinh Bát Nhả 
Ba La Mật. Fushimi đẹp lộng 
lẫy đứng đầu trong số 3 vạn 
đền thờ tại Nhật bản. Đền là 
một thánh địa rộng lớn với 10 
ngàn cây cổng Tori lớn nhỏ sơn 
đỏ rực rở làm thành một đường 
hầm Zenbontori. Hằng năm du 
khách và dân Nhật đổ về đây 
cầu mong làm ăn phát đạt, kinh 
doanh thuận lợi.

Xong bus đưa đi thăm ngôi 
chùa Chion-in ngôi chùa huyền 
bí linh thiêng nằm giữa lòng 
thành phố Kyoto. Ngôi chùa 
nổi tiếng với 7 kỳ tích kỳ bí du 
khách sẽ thỏa lòng khám phá. 
Chùa xây dựng vào cuối thế kỷ 
thứ 11 theo Tịnh Độ Tông còn 
có tên là Hoa Nghiêm Tự, bên 
trong còn có Bổn Địa Đường, 
ở đây có nguồn nước suối thơm 
ngon ngọt. Trước cổng chùa có 
nhiều gian hàng bán trái cây 
ép khô. Có bức tượng đá hai 
con khỉ châu mỏ với nhau làm 
thành một vòng tròn ai ném qua 
được thì lấy hên. Dân Nhật thờ 

đủ thần, thần mặt trời, thần rắn, 
thần đá, thần sấm, thần sét… 
nên gọi chung là Thần Đạo.

Buổi chiều 2giờ 15 đi thăm 
Chùa Bạc còn có tên là Ginkaku-
ji là một địa danh có phong cảnh 
kiến trúc Thiền độc đáo. Ngôi 
chùa nằm giữa một hồ nước xanh 
biếc được sắp đặt theo môn phái 
Thiền Tông khiến phong cảnh 
nơi đây đẹp như trong tranh. Đi 
dọc lên dốc xuống ghềnh đường 
mòn chùa mỏi chân nhưng thích 
thú vì phong cảnh hữu tình. Qua 
một cây cầu trên một hồ sen đã 
bắt đầu đơm trái có nhiều trái 
nhô lên trên mặt nước trông thật 
đẹp. Theo một con dốc tam cấp 
đi lên ngọn đồi cao thấy có một 
phòng với mấy chục cái mỏ và 
bồ đoàn có lẽ đây là chỗ để ngồi 
thiền tụng kinh và gỏ mỏ. Bên 
trong chánh điện có thờ Đức 
Thiên Thủ Thiên Nhãn. Ngồi 
thiền xong một chốc rồi trở về 
lại con đường chính thấy du 
khách ngoại quốc thật nhiều khi 

hai nhà sư mặc kimono đi ngang 
rước bài vị đưa linh khói hương 
nghi ngút thật trang nghiêm.

Ngày thứ sáu 
Hôm nay chủ nhật mồng 

một tháng mười lại tiếp tục 6 giờ 
báo thức 7 giờ ăn sáng và 8 giờ 
trả chìa khóa phòng check out 
lên xe bus từ giã Nagoya để đi 
về miền núi Phú sĩ cách xa 150 
km. Xe chạy trên cao tốc xuyên 
qua những đường hầm đục qua 
núi. Đếm được 45 hầm cái ngắn 
nhất là 150 mét cái dài nhất là 
4500 mét. Xe chạy qua những 
đồi trà bạt ngàn. Từ miền trung 
Nhật Nagoya tiến về phương 
bắc càng gần địa bàn núi Phú 
sĩ càng thấy nhiều đồi trà chập 
chùng xanh tươi. Trà là sản 
phẩm đặc trưng của vùng núi 
Phú sĩ, vì ở đây có luồng nước 
ngầm do băng tuyết tan ra chảy 
trong lòng đất nên nước uống 
không cần lọc vẫn thanh khiết 
và ngon ngọt, do đó ảnh hưởng 
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qua lá trà. Đường lên dốc cao 
nên càng lên cao trời càng trở 
nên se lạnh sương mù càng lúc 
càng dày đặc. Mùa này núi Phú 
sĩ chưa có tuyết phủ trên đỉnh 
núi, xuyên qua rừng cây thấp 
thoáng thấy thân đá lởm chởm 
màu nâu đỏ au. 12 giờ 15 phút 
thì lên thấu trạm kiểm soát Fuji 
Hokuroki ở cao độ 2060 mét. 
Mua ticket để đi tiếp. Bắt đầu từ 
đây xe càng lên dốc càng lạnh. 
Xe đi xuyên qua khu rừng thông 
đỏ bạt ngàn. Khi lên thấu trạm 
số 5 thì trời dày đặc sương mù 
không thấy núi Phú sĩ đâu cả. 

Mình ước ao nhìn tận mắt ngọn 
núi tuyết phủ trên đỉnh mà vì 
chưa có duyên nên không thấy 
được. Chụp cảnh sương mù trên 
cao mường tượng núi Phú sĩ đâu 
dó bên kia màn sương. Trạm số 
5 là trạm chót xe bus lên được ở 
đây đã cao 2305 mét có khu gift 
shop và nhà hàng ăn uống. Từ 
đây lên thấu đỉnh núi là trạm số 
10 cao 3776 mét.

Buổi chiều đi bộ vào khu hồ 
cá Wakuike xem cá koi bơi lội 
sống dưới nước lạnh như băng, 
thử thách bằng cách ngâm tay 
dưới nước 30 phút! Mình thử 

một chút mà tê tay không chịu 
nổi. Du khách đi chật đường ăn 
uống nói chuyện cười đùa tự 
nhiên.

Buổi chiều tối về khách sạn 
Fujimatsu Zono Hotel ăn tối 
buffet và ngủ đêm dưới chân núi 
Phú sĩ. Khách sạn kiến trúc và 
sinh hoạt theo lối xưa cổ truyền 
ngoại trừ những văn minh hiện 
đại. Phòng ăn thiết kế rộng rãi 
sang trọng và có nhiều màu sắc 
Nhật bản. Phòng ngủ không 
có giường, ngủ trên những tấm 
thảm dệt bằng tranh chiếu thơm 
dịu. Phòng ngủ trang bị cho 
khách hai bộ yutaka cho đàn 
ông, hai bộ màu hồng cho đàn 
bà. Hai đôi guốc mộc quai xanh 
cho đàn ông và quai đỏ cho đàn 
bà. Khách sạn còn có phòng tắm 
nước nóng Onsen dành riêng 
cho nam nữ riêng biệt.

Buổi sáng hôm sau ngủ dậy 
nhìn qua cửa kính khách sạn ở 
tầng lầu 3 thấy núi Phú sĩ trong 
sương mù xa xa trong lùm cây. 
Vội vàng lấy máy ảnh ghi lại 
được vài hình ảnh núi Phú sĩ 
trong mù sương buổi sáng. Chỉ 
trong chốc lát mà mù sương đã 
phủ đầy ngọn núi dày đặc không 
còn thấy gì nữa. Trời lạnh 55 độ 
F. Nguyên doàn chỉ có mình có 
duyên may mắn nhìn và chụp 
được ngọn núi Phú sĩ trong 
chuyến hành hương mùa Thu.

Ngày thứ bảy
Hôm thứ hai mồng 2 tháng 

10 đi về thành phố Tokyo thăm 
viếng thủ đô Nhật bản. Từ giả 
khách sạn ở chân núi Phú sĩ 
xuống núi tiến về thành phố ở 
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vùng ngoại ô Tokyo thăm chùa 
Việt Nam Nam Hòa Tự do một 
ni cô người Việt trụ trì, tự nhiên 
như thấy mình trở về vùng quê 
mình, nhìn những luống vườn 
xinh xắn, những ruộng lúa thưa 
thớt có ruộng lúa đã chín vàng, 
có ruộng vừa mới gieo mạ, cũng 
có những thửa ruộng đã gặt còn 
trơ những gốc rạ lưa thưa. 

Vào trung tâm Tokyo, xe 
chạy qua những tòa building cao 
ngất nghểu, thấy có tháp truyền 
hình TV Sky cao nhất thế giới. 
Người Nhật thủ đô ăn mặc tươm 
tất, áo veste cà vạt chỉnh tề vội 
vàng tấp nập đi lại. Thấy có ngả 
năm người ta qua đường đi theo 
đường chéo thật lạ mắt.

Ăn trưa xong đi thăm Hoàng 
Cung nơi gia đình Nhật Hoàng 

trú ngụ. Vừa có dịp thấy được 
một phiên đổi gát của 4 ông lính 
hoàng gia bên kia hoàng thành. 
Ngay cổng vào hoàng cung là là 
một bức tượng đồng xanh của 
Tướng Quân Samurai cởi ngựa, 
ông là viên tướng bảo vệ nhà 
vua. Phía bên ngoài cổng hoàng 
cung là một vườn cây tùng kiểu 
bonsai rất đẹp. Bao bọc hoàng 
thành là một hào rộng như 
hoàng thành đại nội Huế của 
nhà Nguyễn. Hoàng cung được 
xem là cột mốc số 1 của đất 
nước Nhật bản. 

Buổi chiều đi thăm ngôi 
chùa Quán Âm. Tục truyền 
kể lại ngày xưa có hai anh em 
thuyền chài đánh cá trên sông 
Sumida River vớt được một pho 
tượng gỗ, nhưng không xem là 

quan trọng nên vất lại xuống 
sông và chèo lên thượng nguồn 
để đánh cá, nhưng không ngờ lại 
vớt lại pho tượng gỗ mà họ đã 
vất ở cuối nguồn. Nghĩ là điềm 
lành và biết đó là pho tượng 
Quán Âm mà từ đó xây dựng 
nên ngôi chùa nguy nga tráng lệ 
ngày nay. 

Người ta đồn chùa Quán 
Âm này rất linh thiêng vì vậy 
mà khách thập phương lúc nào 
cũng đông nghìn nghịt. Có 4 
cổng để vào chùa và đoàn hành 
hương đi vào Cổng Sấm. Tục lệ 
vỗ tay 2 lần rồi rung chuông khi 
vào thăm đền là do thần thì có 
lúc ngủ nên phải đánh chuông 
để thức thần dậy và vỗ tay hai 
cái để báo hiệu là mình có mặt 
để thần linh chứng giám. 



116 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 2-2018 

Ngày cuối cùng
trên đất nước Nhật.

Từ giả khách sạn Mystays 
xe chạy trên cao tốc 1 giờ 30 
phút mới đến được công viên 
Ushiku có tượng Đại Phật A Di 
Đà. Gần đến khu công viên, xa 
xa đã thấy tượng Phật cao đồ sộ 
mờ mờ trong sương mù. Tượng 
Đại Phật A Di Đà là một pho 
tượng Phật được xây dựng vào 
năm 1990 công trình quá quy 
mô vĩ đại. Trong thư viện ở tầng 
5 trong lòng tượng Phật, có một 
tập kỷ yếu mô tả chi tiết từng 
ngày xây ráp tay chân đức Phật. 
Tượng cao 120 mét tương ứng 
một tòa nhà cao 40 tầng. Thầy 
Viên Huy hướng dẫn đoàn mua 
ticket người lớn 800 yên mỗi 
người để được vào thăm khu 
công viên. 

Bước qua cửa tam quan, 
phía bên phải là pho tượng 
ngài Shiran - Thân Loan Thánh 
Nhân, vị sáng tổ của Tịnh Độ 
Chân Tông, hiện là một tông 
phái mạnh nhất ở Nhật bản. Bên 
trong công viên chùa có một hồ 
cá koi. 

Hòa thượng Viên Huy 
hướng đẫn đoàn tụng một thời 
kinh A Di Đà bên bờ hồ có chiếc 
cầu bằng đá trên có khắc 6 chữ 
Nhật là “Na Mu A Mi Da Butsu 
– Nam Mô A Di Đà Phật”, rồi 
dẫn đoàn đi vào lòng pho tượng 
Phật A Di Đà. 

Một cô hướng dẫn viên 
người Nhật bận đồng phục có 
mang huy hiệu đưa du khách 
vào thang máy, tắt hết đèn tối 
om, đến khi thang máy mở cửa 

ra là một không gian có ánh sáng 
xanh dịu với một tôn tượng Đức 
Phật A Di Đà ánh vàng sáng 
chói, sau đó bước vào không 
gian của cõi Tịnh Độ thanh tịnh 
có mây vàng và có bậc thềm 
trên có các bồ đoàn, rồi qua các 
gian phòng khác gồm có các đồ 
lưu niệm và biểu đồ xây dựng 
ngôi tượng. Cao nhất lên đến 
tầng 5 có những khung cửa sổ 
từ lồng ngực ngôi tượng nhìn 
xuống công viên và con đường 
dẫn đến chân tượng. Ba cửa sổ 
này là 3 chấm nhỏ thấy trước 

ngực tượng Phật.
Buổi chiều về khu phố AEO 

Mall dạo chơi, mua sắm và ăn 
trưa. 2 giờ xe bus chở ra phi 
trường Narita Tokyo để check 
in hành lý. Trời vẫn còn mưa 
khi máy bay cất cánh. 

12 giờ 44 mới đến Los 
Angeles. Xe bus của chùa đưa 
đoàn Điều Ngự ở Westminster 
về trước, đoàn Diệu Pháp về 
thấu chùa ở San Gabriel gần 4 
giờ chiều. Con gái đến chở ba 
me về nhà chấm dứt 10 ngày du 
hành Nhật bản. 
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tôn đức Giáo phẩm, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni,
Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử và quý Huynh Trưởng GĐPT

Ở mỗi bước ngoặc của lịch sử, những trở lực lớn mà chúng chúng ta đã phải đối diện không gì khác 
hơn chính là ngã tưởng. Ngã tưởng quật ngã mọi đối lực và ngay cả nội lực của chính nó.

Trước khúc quanh đen tối của đạo pháp và dân tộc, với tinh thần vị tha vô ngã, Tăng Đoàn đã 
không chỉ không ngừng nỗ lực trang nghiêm giới thân, tăng trưởng tín tâm, hòa hợp thanh tịnh, thành 
tựu đại nguyện mà còn nỗ lực đáp ứng mọi khát vọng về cái thiện và tích cực liên kết mọi thành phần 
như một phương thức hàn gắn những vết thương mưn mũ, nhức nhối trên cơ thể của Phật Giáo Việt 
Nam nhằm vực dậy niềm tin của quần chúng mọi giới.

Trong suốt một năm qua, bằng tinh thần lục hòa và trên căn bản của sự sự vô ngại, chúng ta đã thực 
hiện được một số Phật sự quan yếu, đáng hoan hỷ; tuy nhiên, do tình trạng nội bộ Phật Giáo Việt Nam 
có nhiều phân hóa, chống đối, bôi nhọ lẫn nhau nên hiện nay vẫn còn rất nhiều Phật sự quan trọng mà 
chúng ta chưa thể thành tựu viên mãn. Phật Giáo Việt Nam đã đánh mất quá nhiều thì giờ và tâm lực 
cho những việc vô bổ trong gần hai thập niên vừa qua. Điều đáng sợ không phải là những bóng ma 
quá khứ, mà cái đáng sợ nhất chính là sự thiếu tích cực dấn thân của chúng ta trước hiện trạng không 
mấy sáng sủa của Phật Giáo hiện nay. Chính sự thụ động của chúng ta đã góp phần làm tăng thêm sức 

Diễn Văn Khai Mạc Hội Nghị Thường Niên 2017
Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

của HT Thích Viên Lý, 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
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mạnh cho những thế lực thù nghịch của Phật Giáo và vô hình chung làm tê liệt ý lực của nhiều người 
có đạo tâm. Vấn đề hiện nay ở đây không phải ai đúng ai sai mà vấn đề ở đây là cái gì đúng và cái gì 
không đúng. Cái giá mà chúng ta đã phải trả cho sự phân hóa quả thật quá đắc, do vậy vì tiền đồ của 
đạo pháp và dân tộc chúng ta phải can đảm xóa tan mọi cách biệt, nếu không chúng ta sẽ tự hủy diệt 
đồng lúc hủy diệt luôn uy tín của Phật Giáo Việt Nam vốn được gầy dựng bởi không biết bao nhiêu 
công sức trải qua nhiều thế hệ xuyên suốt hơn 2000 năm lịch sử.

Để đáp ứng tình hình chung của trong và ngoài nước, chúng ta cần quan tâm giải quyết và gấp rút 
thực hiện những đề án Phật sự có nhu cầu cấp thiết như:

1/ Đào tạo và phân bố nhân sự hợp tình hợp lý vì tình trạng thiếu nhân sự để đáp ứng nhu cầu tu 
học của quần chúng hiện đang là một nan đề lớn.

2/ Thực hiện những khoá tu học qui mô với cả chất và lượng, có khả năng qui tụ đông đảo quần 
chúng ở những địa bàn hoạt động thuận lợi kể cả những nơi có nhiều nghịch duyên.

3/ Tổ chức những khóa huấn luyện Trụ trì, giảng sư, pháp sư, sứ giả v.v…
4/ Thực hiện những lễ Bố Tát luân phiên tại một số tự viện thuận tiện.
5/ Tổ chức những khóa hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao kiến giải, và hóa giải những dị biệt.
6/ Triệu tập những Đại hội của từng Tổng vụ để vừa kiện toàn nhân sự vừa phát huy nội lực của 

mỗi Tổng vụ.
7/ Thực hiện những chương trình tu học cho giới trẻ trong đó có việc mở các trung tâm giữ trẻ, các 

lớp mẫu giáo, trung tâm dạy kèm, huấn nghiệp, tìm việc làm, cố vấn pháp lý, sức khoẻ, thăm viếng các 
nhà tù, giúp đỡ người nghèo khó…

8/ Cần quan tâm đến những vị cao niên và nếu có thể, xúc tiến việc thành lập viện dưỡng lão.
9/ Mở những chương trình giáo dục, hướng dẫn tiền hôn nhân nhằm tránh tình trạng bị dụ dỗ cải 

đạo.
10/ Thiết lập Chương trình tu học dành cho người bản xứ hoặc ngoại quốc trong đó bao gồm những 

người chỉ nói và hiểu tiếng Anh
11/ Cần in ấn và phổ biến các tài liệu tu học cũng như những cẩm nang hướng dẫn việc tu học thích 

ứng với từng hoàn cảnh, căn cơ, trình độ và hướng dẫn cách lập chùa, lập hội, cách tổ chức các khóa 
tu học v.v…

12/ Cần từng bước Việt ngữ hóa bộ môn Nghi Lễ để dễ dàng trong việc cảm hóa…
13/ Hỗ trợ những Tăng Ni trẻ mới đến định cư tại các quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi để chư 

Tăng Ni trẻ tiếp tục con đường tu học.
14/ Cần hỗ trợ chư Tăng Ni đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn trong nước.
15/ Thiết lập một học Bổng (như học bổng Trần Nhân Tông chẳng hạn) để khuyến khích chư Tăng 

Ni trẻ và giới trẻ trong sự nghiệp học vấn…
16/ Khai dụng hơn nữa tính Khế cơ, Khế lý, và Khế thời trong mọi hành hoạt của Tăng Đoàn.
17/ Cần khai dụng đúng mức kỹ thuật truyền thông tin học cho sứ mệnh xiển dương chánh pháp, 

lợi lạc quần sanh.
18/ Nỗ lực kết nối rộng rải, tạo ảnh hưởng sâu rộng với mọi thành phần…
Kính bạch quí Ngài,
Kính thưa chư liệt vị,
Có hai chọn lựa đang đặt ra trước mắt chúng ta, đó là: Chúng ta chấp nhận sự thật như chính sự 

thật đang là của một người hiểu biết để tìm kiếm giải pháp thay thế hiệu quả hay tiếp tục trách móc, đổ 
lỗi cho nhau để tự biến mình thành những người bàng quan, vô cảm trước thời cuộc và khiến cho Phật 
Giáo Việt Nam ngày một suy yếu, mất uy tín nhiều hơn nữa?
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Kính bạch quí Ngài,
Kính thưa chư liệt vị,
Ai trong chúng ta cũng thừa hiểu rằng, cuộc đời không giống như những gì chúng ta mơ ước, điều 

quan trọng mà chúng ta cần ý thức đó là, tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau và cần hỗ trợ cho nhau 
để hoàn thành trọng trách nhằm xứng đáng với những kỳ vọng và tin tưởng của thầy tổ và quần chúng 
Phật tử. Nếu tìm hiểu thật kỹ, rõ ràng những nhân tố kết nối nhiều hơn những thành tố phân hóa, do 
vậy chúng ta cần bảo lưu sự khác biệt và nỗ lực phát huy những điểm tương đồng để làm cho Đạo Phật 
của chúng ta ngày một hiển sinh ngời sáng.

Tại Hội Nghị năm 2016, chúng ta đã đề ra 6 ý tưởng chủ đạo (6 mục tiêu chiến lược) hết sức quan 
yếu giữa bối cảnh xã hội đầy biến động và đang khi nội bộ Phật Giáo có nhiều phức tạp tế nhị. (Sáu 
mục tiêu chiến lược) Sáu ý tưởng chủ đạo đó gồm có 2 KHÔNG, 2 CẦN, và 2 PHƯƠNG THỨC nền 
tảng đó là:

KHÔNG chủ trương THỐNG LÃNH, KHÔNG chủ trương ĐỒNG HÓA. CẦN nỗ lực hòa hợp, và 
CẦN nỗ lực phục vụ trên nền tảng của 2 PHƯƠNG THỨC chủ yếu: LỤC HOÀ KÍNH và SỰ SỰ VÔ 
NGẠI. Hai phương thức Lục Hòa Kính và Sự Sự Vô Ngại là 2 chìa khóa mở vào cánh cửa thành tựu 
đại nguyện của Tăng Đoàn.

Trên căn bản của 2 Không, 2 Cần và 2 Phương thức nền tảng chủ yếu đó, Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại sẽ tiếp tục góp phần đẩy mạnh việc xây dựng 4 Phật sự trọng yếu sau đây:

1/ Xây dựng một Tăng Đoàn hòa hợp đúng nghĩa, không phân biệt Tông môn, pháp phái…
2/ Xây dựng lại lòng tin của tứ chúng Phật tử kể cả những người không có cùng đức tin vốn đã bị 

xoi mòn do những phân hóa, tranh chấp, chụp mũ, bôi nhọ, xuyên tạc vì nhiều lý do phi pháp.
3/ Nỗ lực chu toàn sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh như là một công tác chủ yếu bảo vệ chánh pháp 

và phát triển Phật Giáo ngày một mạnh, vững, sáng và tốt.
4/ Toàn tâm góp phần kiến tạo hòa bình, hạnh phúc, an lạc đích thực cho thế giới nhân loại trong 

đó có dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Để đạt được những thành quả to lớn trên đòi hỏi cần phải có những sáng tạo đầy Bi -Trí, can đảm 
vượt lên tự ngã để mở ra những bước đột phá cần thiết nhằm phá đổ những rào cản vốn đã và đang tạo 
nên hố ngăn cách giữa những người con Phật với những người con Phật, đồng thời phát huy dụng lực 
của Bồ đề tâm nhằm hoàn thiện tiến trình củng cố, kiện toàn và phát triển Tăng Đoàn.

Kính bạch quí Ngài,
Kính thưa chư liệt vị,
Tăng Đoàn dù là một tổng hợp của nhiều khác biệt trên phương diện hành trì và sinh hoạt nhưng 

Tăng Đoàn luôn luôn là một tổng thể đồng thể, do vậy chúng tôi tin tưởng rằng, nếu toàn tâm, toàn chí, 
toàn lực và toàn thời cho và vì sứ mệnh thiêng liêng cao cả của mình, chắc chắn chúng ta sẽ không chỉ 
giúp cho Tăng Đoàn tồn tại và phát triển vững mạnh mà còn có khả năng tạo lực đẩy cần thiết để Phật 
Giáo lưu bố khắp nơi như bản hoài độ sanh của ba đời mười phương chư Phật.

Cúi lạy đức Thế Tôn, xin Ngài rủ lòng từ bi chứng minh gia bị cho mọi Phật sự của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại của chúng con được tựu thành viên mãn.

Xin tất cả chúng ta đồng tuyên bố khai mạc Hội Nghị Thường Niên 2017 của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.
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Hơn 200 Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quí Cư sĩ, Huynh trưởng, cựu Huynh trưởng GĐPT từ 
khắp các nơi đã quang lâm tham dự Hội Nghị Thường Niên 2017 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 10 năm 2017 tại chùa Từ Lâm và Hội trường Yerba Buena, thành 
phố San Jose, California, Hoa Kỳ. Sau hai ngày nỗ lực hành hoạt trong tinh thần “sự sự vô ngại”, toàn 
thể Đại biểu tham dự Hội nghị thường niên 2017 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã đồng 
thanh quyết nghị:

1/ Tiếp tục kiện toàn và phát triển Tăng Đoàn trong điều kiện và khả năng có thể trên căn bản của 
“lục hòa kính” và “sự sự vô ngại”.

2/ Cung thỉnh một số chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni và Cư sĩ, Huynh trưởng GĐPT bổ sung vào 
các Tổng vụ Tăng sự, Ni bộ, Hoằng pháp, Cư sĩ, Văn hóa, Thanh niên.

3/ Thực hiện lễ Bố Tát hằng tháng tại các tự viện thuận tiện.
4/ Hỗ trợ chư Tăng Ni trẻ và giới trẻ, đặc biệt GĐPTVN trong sự nghiệp tu học.
5/ Mở các khóa huấn luyện trụ trì, giảng sư, sứ giả, v.v… để đáp ứng nhu cầu hoằng pháp lợi sanh 

trong thời đại mới.
6/ Quan tâm nhiều hơn về các lãnh vực từ thiện xã hội, văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, thanh niên, 

truyền thông, nghi lễ và nhân sự.
7/ Nghiên cứu tổ chức trại hè sinh hoạt cho giới trẻ Hải ngoại.
8/ Tăng Đoàn luôn đồng hành với dân tộc trong sứ mệnh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và 

tranh đấu cho một Việt Nam thật sự tự do, nhân quyền và dân chủ.
9/ Toàn tâm gìn giữ hòa bình, bảo vệ môi sinh, lưu bố chánh pháp, lợi lạc quần sanh.
10/ Đại lễ Phật Đản chung PL. 2562 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức tại chùa 

Điều Ngự vào ngày 17 tháng 6 năm 2018.
11/ Khóa An Cư ngắn hạn của Tăng Đoàn sẽ được tổ chức tại chùa Điều Ngự từ ngày 18 đến ngày 

28 tháng 6 năm 2018.
San Jose, Ngày 28/10/2017

QUYẾT NGHỊ  CỦA HỘI  NGHỊ  THƯỜNG NIÊN 2017
TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI
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Trời vào Thu San Jose, thời 
tiết thật đẹp và mát mẻ. 
Khoảng 3 giờ chiều ngày 

Thứ Sáu 27 tháng 10 năm 2017, 
sân chùa Từ Lâm đã chật ních 
xe cộ, những tấm y vàng hòa lẫn 
những màu lam của nhiều Phật 
tử, Cư sĩ đã tràn ngập khuôn 
viên chùa tại 1280 Lundy Ave, 
San Jose, CA. 95131.

Tiền Hội Nghị:
Chư tôn đức Tăng, Ni cùng 

các Huynh Trưởng GĐPT, các 
Cư sĩ Phật tử từ khắp các tiểu 
bang đã lần lượt về Hội Nghị, 
cùng nhau vái chào, tay bắt 

mặt mừng, hàn huyên tâm sự 
chuẩn bị cho Tiền Hội Nghị 
khai mạc vào lúc 7:00pm. Dưới 
sự Chứng minh của Đại Lão 
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, 
Pháp Sư Niên Trưởng Thích 
Giác Đức cùng Chư Tôn Hòa 
Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại 
Đức Tăng Ni Giáo Phẩm; Chủ 
tọa Hòa Thượng Thích Viên Lý, 
Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành, 
Thượng tọa Thích Viên Thông, 
Trưởng Ban tổ chức đã lần lượt 
kiểm điểm thành phần Đại biểu 
tham dự Hội Nghị, đồng thời 
thông qua Chương Trình Hội 
Nghị và Khóa Tu học. Sau đó, 

Thượng tọa Thích Nhuận Hải, 
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều 
Hành tuyên đọc Nguyên Tắc 
Hội Nghị và Chương Trình Hội 
Nghị Thường Niên của Tăng 
Đoàn kéo dài 2 ngày. Thứ Sáu 
ngày 27 tháng 10 và Thứ Bảy 
ngày 28 tháng 10. Tăng Đoàn 
dành riêng Chủ Nhật, ngày 29 
tháng 10 để tổ chức tu học và 
Pháp Hội Quán Âm – Thiền 
Quán.

Hội nghị đã bầu ra Chủ Tọa 
Đoàn, Thuyết Trình Đoàn, Thư 
Ký Đoàn và Kiểm Soát Đoàn 
cho 4 Khoáng Đại của Hội 
Nghị. Tiền Hội Nghị bế mạc lúc 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

TẠI THÀNH PHỐ SAN JOSE, CALIFORNIA

Nguyễn Cao Can tường thuật
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10:30pm, các Phái Đoàn Chư 
tôn đức Tăng, Ni, Cư sĩ và Phật 
tử hân hoan chào kính với nhiều 
hứa hẹn Hội Nghị Thường Niên 
2017 của Tăng Đoàn GHPGVN 
Hải Ngoại tổ chức tại Thành 
Phố San Jose có nhiều khởi sắc 
và thành công viên mãn.

Lễ Khai Mạc Hội Nghị:
Lễ Khai Mạc Hội Nghị diễn 

ra thật trang nghiêm tại Hội 
trường Trường Yerba Buena 
High School Số 1855 Lucretia 
Ave, San Jose, CA. 95122.

Khung cảnh Hội Nghị 
thật trang nghiêm, tươi đẹp và 
hoành tráng. Sau các nghi thức 
khai mạc, chào Quốc Kỳ Việt- 
Mỹ và Phật Giáo Kỳ, giới thiệu 
thành phần tham dự, Thượng 
tọa Thích Viên Thông, Viện 
chủ chùa Từ Lâm, Tổng Thư 
Ký Hội Đồng Điều Hành Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, 
kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Hội 
Nghị Thường Niên đã ngỏ lời 
chào mừng nồng nhiệt đến 200 
Đại biểu gồm 50 Phái đoàn Chư 
tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ, Gia 
Đình Phật tử và Liên Đoàn CHT 
& Đoàn Sinh GĐPTVN/HK, từ 
khắp các Tiểu Bang về tham dư 
Hội Nghị thường niên 2017 thật 
sum vầy, đông đúc.

Thật hoan hỷ khi nhận thấy 
có Hòa Thượng Thích Thông 
Đạt, Viện chủ chùa Đại Nhật 
Như Lai và Sư Bà Thích Nữ 
Nguyên Thanh, Viện chủ chùa 
An Lạc hiện diện trên hàng ghế 
đầu của Hội Nghị mang ý nghĩa 
của niềm vui chung: “Hạnh 
phúc thay, Giáo pháp cao minh. 

Hạnh phúc thay Tăng già Hòa 
Hợp. Hạnh phúc thay Tứ Chúng 
đồng tu.”…

Diễn văn khai mạc Hội 
Nghị của Chủ tịch Hội Đồng 
Điều Hành, Hòa Thượng Thích 
Viên Lý đã minh xác, như một 
lời tuyên hứa trước Hội Nghị 
Tăng Đoàn cũng như trước các 
Giáo Hội khác, quyết tâm cùng 
nhau hàn gắn những vết thương 
còn mưng mủ để vực dậy niềm 
tin yêu của quần chúng Phật tử: 
“Trước khúc quanh đen tối của 
Đạo pháp và Dân tộc, với tinh 
thần vị tha vô ngã, Tăng Đoàn 
đã không chỉ không ngừng nỗ 
lực trang nghiêm giới thân, tăng 
trưởng tín tâm, hòa hợp thanh 
tịnh, thành tựu đại nguyện mà 
còn nỗ lực đáp ứng mọi khát 
vọng về cái thiện và tích cực 
liên kết mọi thành phần như một 
phương thức hàn gắn những vết 
thương mưng mủ, nhức nhối 
trên cơ thể của Phật Giáo Việt 
Nam nhằm vực dậy niềm tin của 
quần chúng mọi giới.”

Trong thời lúc đất nước đang 
bị Hán hóa, Dân tộc đang đứng 
trên bờ vực thẳm bị tiêu diệt thì 
Phật Giáo lại chia rẽ trầm trọng, 
Hòa Thượng đã nhắc đến dụng 
ngữ của kinh Hoa Nghiêm: “Sự 
Sự Vô Ngại” và Lục Hòa Kính 
để cùng nhau quên đi quá khứ, 
vững tiến về tương lai để hợp 
nhất như tên gọi từ buổi đầu: 
GHPGVNTN! Làm sao giấc mơ 
ấy của Hòa Thượng trở thành 
hiện thực?

Như một chiến lược gia, Hòa 
Thượng đã đưa ra sáu mục tiêu 
chiến lược: 2 KHÔNG, 2 CẦN, 

và 2 PHƯƠNG THỨC nền tảng 
đó là:

“* KHÔNG chủ trương 
THỐNG LÃNH, KHÔNG chủ 
trương ĐỒNG HÓA.

* CẦN nỗ lực hòa hợp, và 
CẦN nỗ lực phục vụ trên nền 
tảng của 2 phương thức:

* 2 PHƯƠNG THỨC chủ 
yếu: LỤC HÒA KÍNH và SỰ 
SỰ VÔ NGẠI. Hai phương thức 
Lục Hòa Kính và Sự Sự Vô Ngại 
là 2 chìa khoá mở vào cánh cửa 
thành tựu đại nguyện của Tăng 
Đoàn.

Trên căn bản của 2 Không, 
2 Cần và 2 Phương thức nền 
tảng chủ yếu đó, Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tiếp 
tục góp phần đẩy mạnh việc xây 
dựng 4 Phật sự trọng yếu sau 
đây:

1. “Xây dựng một Tăng 
Đoàn hòa hợp đúng nghĩa, 
không phân biệt Tông môn, 
pháp phái…

2. Xây dựng lại lòng tin của 
tứ chúng Phật tử kể cả những 
người không có cùng đức tin 
vốn đã bị xoi mòn do những 
phân hóa, tranh chấp, chụp mũ, 
bôi nhọ, xuyên tạc vì nhiều lý do 
phi pháp.

3. Nỗ lực chu toàn sứ mệnh 
hoằng pháp lợi sanh như là một 
công tác chủ yếu bảo vệ chánh 
pháp và phát triển Phật Giáo 
ngày một mạnh, vững, sáng và 
tốt.

4. Toàn tâm góp phần kiến 
tạo hòa bình, hạnh phúc, an lạc 
đích thực cho thế giới nhân loại 
trong đó có dân tộc Việt Nam 
thân yêu của chúng ta.
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Để đạt được những thành 
quả to lớn trên đòi hỏi cần phải 
có những sáng tạo đầy Bi-Trí, 
can đảm vượt lên tự ngã để mở 
ra những bước đột phá cần thiết 
nhằm phá đổ những rào cản 
vốn đã và đang tạo nên hố ngăn 
cách giữa những người con 
Phật với những người con Phật, 
đồng thời phát huy dụng lực của 
Bồ đề tâm nhằm hoàn thiện tiến 
trình củng cố, kiện toàn và phát 
triển Tăng Đoàn.”

Tiếp theo là Đạo từ của Chủ 
Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, Đại 
Lão Hòa Thượng Thích Chánh 
Lạc. Trước tình trạng Phật Giáo 
từ trong nước ra đến Hải ngoại 
đều bị phân hóa trầm trọng, 
Đại Lão Hòa Thượng chỉ nhấn 
mạnh vào chữ Lục Hòa – Đây 
là yếu tố quan trọng nhất để 
Hợp Nhất GHPGVNTN. Trong 
Đạo từ của Chủ Tịch Hội Đồng 
Cố Vấn, Pháp Sư Niên Trưởng 
Thích Giác Đức, là vị Thầy nổi 
tiếng về những bài thuyết pháp 
có hồn Dân Tộc, có lửa Từ Bi 
từ thời Cách Mạng 1963 trước 
hằng chục ngàn người tại chùa 
Xá Lợi, từ lúc Pháp sư mới là 
Đại Đức. Trong Đạo từ, Pháp 
Sư Niên Trưởng đã nhấn mạnh 
vai trò của Cư sĩ: “Cư sĩ là lực 
lượng nòng cốt của Phật Giáo, 
Chư Tăng Ni cần phải yểm 
trợ…. Người Cư sĩ chân chính 
thì phải am hiểu Phật pháp. Nhà 
thơ Thanh Tịnh là một Tu sĩ đã 
có thơ rằng: “Gió luồn khe cửa 
chao đèn Phật, Một nụ cười xưa 
phát thệ nguyền.” Pháp sư đã 
mượn lời thơ Vũ Hoàng Chương 
để kết thúc Đạo từ: “Dân tộc ta 

không thể nào thua, Đạo Pháp 
ta đời đời bất diệt”.

Chương trình Hội Nghị gồm 
có 3 Khoáng Đại và Buổi Hội 
Luận của Cư sĩ Phật tử.

- Khoáng Đại I: Báo cáo 
Phật sự.

- Khoáng Đại ll: Kiện toàn 
và phát triển Tăng Đoàn.

- Khoáng Đại lll: Sứ mệnh 
của Tăng Đoàn trước nhu cầu 
thời đại.

Hội Luận: Vai trò Cư sĩ 
Phật tử trước thời cuộc.

Tiếp theo 3 Khoáng Đại trên 
là một chương trình Hội Luận, 
cư sĩ Nguyễn Cao Can, chủ trì 
buổi hội luận đã dè dặt mở đầu: 
“Đây là một đề tài có tầm vóc 
to lớn, phải tập họp một tập thể 
nhiều thiện trí thức và có thời 
gian mở rộng xứng hợp với 
đề tài thì mới rộng đường bàn 
thảo rốt ráo. Trong khuôn khổ 
chỉ giới hạn 1 giờ 30 phút, anh 
chị em Cư sĩ Bắc Cali thể theo 
tinh thần và dụng ngữ của Kinh 
Hoa Nghiêm “Sự Sự Vô Ngại”, 
với ý nghĩa “Nhất Đa Tương 
Tức”,“Đại Tiểu Tương Dung”. 
Được lời dạy ấy từ Kinh Hoa 
Nghiêm, chúng con / chúng tôi 
mạnh dạn tham gia và chủ trì 
buổi Hội Luận cùng với Ts.GS. 
Nguyễn Hồng Dũng điều hợp 
chương trình, Ký giả Nguyễn 
Xuân Nam, Tổng Giám Đốc Hệ 
thống Truyền Thông CaliToday, 
Ts.Lê Đình Cai, Cô Lê Thị Cẩm 
Vân, Ủy Viên Giáo Dục học 
khu East Side là Diễn giả góp 
lời tham luận vào chương trình 
Hội Luận hôm nay.”

Trước khi đi vào chủ đề: Vai 
trò Cư sĩ Phật tử trước thời cuộc, 
Gs. Nguyễn Cao Can đã lần lượt 
định nghĩa: “Cư sĩ (Kulapati), 
người tại gia mộ đạo Phật, đồng 
nghĩa với Cận sự nam và Cận sự 
nữ, đã Quy Y Tam Bảo và giữ 5 
giới. Đại thừa xem Cư sĩ có vai 
trò quan trọng, quan niệm rằng 
Cư sĩ cũng có khả năng thành 
Phật. Nhiều Bồ Tát Đại thừa ẩn 
dưới đời sống của một Cư sĩ tại 
gia thông thường như Cư sĩ Duy 
Ma Cật trong bộ Kinh Duy Ma 
Cật Sở thuyết. Phu nhân Thắng 
Man trong Kinh Thắng Man 
đều lấy Cư sĩ làm chủ mà tuyên 
thuyết Phật Pháp. Thiện Tài 
Đồng Tử tại gia trong Kinh Hoa 
Nghiêm cũng là một ví dụ cụ 
thể cho vai trò thiết yếu của Cư 
sĩ. Từ thời xa xưa, Cư sĩ đã đóng 
một vai trò quan trọng như thế. 
Một Lý Công Uẩn, một Trần 
Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Lê 
Đình Thám thời cận đại và hiện 
đại cũng đã viết nên những trang 
sử vàng son của Phật Giáo.”

Tham luận đầu tiên, Cư sĩ 
Tâm Phương Nguyễn Xuân 
Nam mở đầu, hùng hồn và xuất 
thần cao hứng, mạnh mẽ kêu gọi: 
“Chúng ta không nên nguyền 
rũa quá khứ, không những Giáo 
Hội bị chia làm hai, làm ba mà 
cho dù có chia làm 10, làm 20 
thì cũng chẳng sao, nhờ lòng Từ 
Bi và Trí Tuệ, người con Phật sẽ 
quyết tâm xây dựng tốt đẹp gấp 
bội ngày xưa. Chúng con rất tin 
tưởng vào năng lực Từ Bi- Trí 
Tuệ của tất cả Quý Chư Tôn 
Đức, Tăng Ni…. Chúng tôi đề 
nghị Gs. Nguyễn Cao Can cùng 
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anh chị em Cư Sĩ Phật tử hãy tổ 
chức Đại Hội SV-HS Phật tử, 
Cư sĩ Phật tử Thế giới tại TP. 
San Jose này.” Những tràng 
pháo tay nổ lên làm vang động 
cả Hội trường.

Ts. Lê Đình Cai mạnh mẽ 
xác định: “Lịch sử VN là một 
lịch sử oai hùng chống ngoại 
xâm phương Bắc từ thời Ngô 
Quyền với trận Bạch Đằng 
Giang đã đi vào sử sách, cho đến 
Quang Trung Nguyễn Huệ đại 
phá quân Thanh ở Đống Đa vào 
mùa Xuân Kỷ Dậu (1789), vốn 
đã làm nức lòng dân Nam trong 
truyền thống hào hùng của cha 
ông trong tinh thần chống quân 
xâm lược Bắc phương ngày ấy... 
Cho nên giờ đây, trước họa thôn 
tính của Trung Cộng, một lần 
nữa, con dân anh hùng Việt tộc 
sẽ chiến thắng và bảo vệ được 
Tổ quốc trước hiểm họa độc 
tài của Cộng sản quốc tế muốn 
nhuộm đỏ dân tộc chúng ta. 
Trong tinh thần nối chí người 
xưa của tổ tiên Hồng Lạc, toàn 
dân Việt nói chung, giới Cư sĩ 
Phật tử nói riêng cố gắng đoàn 
kết khối Cư sĩ Hải ngoại để yểm 
trợ cho phong trào đấu tranh ở 
quốc nội dành lại Độc Lập,Tự 
Do, Dân Chủ và Nhân Quyền 
cho Quê Hương.”

Với Diễn giả Lê Thị Cẩm 
Vân, Ủy Viên Giáo Dục học 
khu East Side: “Nhìn về Giáo 
dục thì vai trò người Cư sĩ phải 
làm gương cho mọi người noi 
theo. Vì vậy người Cư Sĩ phải 
giữ giới, nghĩa là tự nguyện từ 
bỏ những điều tiêu cực có thể 
gây ra phiền não từ gia đình 

và xã hội, tạo ra phẩm cách 
trong sáng của người Cư sĩ đức 
hạnh, khiến cho người khác tin 
tưởng, quý trọng, noi gương...
Thực hành hạnh bố thí, cứu giúp 
chúng sinh… Đó là nhiệm vụ 
căn bản của người Cư sĩ…”

Để đúc kết buổi Hội Luận, 
Gs Nguyễn Cao Can đã khẳng 
định: Vai trò Cư sĩ Phật tử trước 
thời cuộc là Hộ Pháp, Hộ Quốc, 
Hộ Dân và Ông cũng đã cảnh 
báo: “Tổ Quốc lâm nguy! Suốt 
27 năm qua, kể từ năm 1990, 
khi đảng CSVN bán nước, TBT 
Nguyễn Văn Linh đã ký Hiệp 
Ước Thành Đô với Giang Trạch 
Dân đến nay, cái Củi Thép vây 
bọc toàn cõi VN đã được Trung 
Cộng xây dựng một cách hoàn 
hảo mà trên 90 triệu dân Việt 
trong nước không hề hay biết, 
không một chút động tỉnh! 
Từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà 
Mau, Biên giới VN, đường biển, 
đường bộ đã được Tàu cộng và 
bọn Hán nô vây bọc kín không 
một lối thoát, ngay cả đường 
lên trời chúng cũng kiểm soát 
và chế ngự! Tàu Cộng đã chiếm 
VN mà không tốn một viên đạn. 
Người Việt chúng ta giống như 
Con Ếch bị luộc trong nước 
lạnh, cho nóng lên từ từ, Ếch 
chết dần lúc nào không hay. 
(Thí nghiệm của đại học John 
Hopskins) Người Việt và Con 
Ếch có gì khác?

Nhiệm vụ cấp thiết của Cư 
sĩ Phật tử Hải ngoại, theo như đề 
xuất của Nhà báo Nguyễn Xuân 
Nam trong lời phát biểu vừa qua, 
chúng ta phải Tổ chức Đại Hội 
Học sinh, Sinh Viên Phật tử, Cư 

Sĩ Phật tử Thế giới tại San Jose, 
để kết hợp với Đồng hương tỵ 
nạn cộng sản tiến đến tổ chức 
một Hội Nghị Diên Hồng Hải 
Ngoại với mục đích chuyển tải 
tin tức Đại Họa Mất Nước về 
Quốc nội và khắp nơi trên thế 
giới để thức tỉnh 90 triệu dân 
Việt trong nước, kịp thời chận 
đứng âm mưu bán nước của bọn 
Hán nô trước khi quá muộn.”

Lễ Hội Hoa Đăng:
Tiếp theo phần Hội Luận 

của Cư sĩ Phật tử là Lễ Hội Hoa 
đăng. Tiếng niệm Phật vang 
động cả Hội trường. Niệm Phật 
là điều kiện quý báu nhất, giúp 
ta tiếp xúc trực tiếp được với 
Chư Phật mười phương và là 
điều kiện gọi mời, đánh thức 
Đức Phật trong tâm ta Đản sanh 
hay thị hiện giữa cuộc đời, để 
cùng nhau dựng xây Tịnh Độ 
giữa thế giới Ta Bà. Lời cầu 
nguyện Quốc thái Dân an, thế 
giới hòa bình, chúng sinh an lạc 
vang động cả một góc trời. 

Hàng ngàn ngọn nến được 
thắp sáng lung linh cả một hội 
trường rộng lớn, âm vang lời 
cầu nguyện: Nam Mô A Di Đà 
Phật vang động khắp nơi.

Văn Nghệ Chào Mừng Hội 
Nghị của Nhóm Tuệ Đăng:

Để chào mừng Tăng Đoàn về 
San Jose mở Hội Nghị Thường 
Niên, Liên Hội Cư Sĩ, Nhóm Văn 
Nghệ Thiền Ca TUỆ ĐĂNG, 
Nhạc sĩ Lê Minh Hiền, Cs Thu 
Nga, Đồng Vàng phối hợp với 
Ns Trần Chí Phúc từ Nam Cali 
đến, ca sĩ Đồng Thảo, Đặng 
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Thế Luân, Ngọc Diệp, Giang 
Nhân… cùng nhau tổ chức một 
đêm Văn nghệ Thiền ca đạo vị, 
thắm đượm Đạo Từ Bi. 

Hằng ngàn lượt Đồng hương 
và Đồng bào Phật tử đến tham 
dự Hội Luận, Lễ Hội Hoa Đăng 
và thưởng thức một chương 
trình văn nghệ xuất sắc, đã nổ 
lớn nhiều tràng pháo tay liên 
tục, nồng nhiệt khen ngợi.

Lễ Bế Mạc Hội Nghị
Hội Nghị bế mạc vào lúc 

9:30 cùng ngày với Quyết Nghị 
của Hội Nghị được tuyên đọc 
trước Đại chúng như sau:

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN 
HẢI NGOẠI
QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI 
NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2017

Hơn 200 Tôn đức Giáo 
phẩm Tăng Ni và quí Cư sĩ, 
Huynh trưởng, cựu Huynh 
trưởng GĐPT từ khắp các nơi 
đã quang lâm tham dự Hội 
Nghị Thường Niên 2017 của 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại từ ngày 27 đến ngày 28 
tháng 10 năm 2017 tại chùa 
Từ Lâm và Hội trường Yerba 
Buena High School, thành phố 
San Jose, California, Hoa Kỳ. 
Sau hai ngày nỗ lực hành hoạt 
trong tinh thần “Sự sự vô ngại”, 
toàn thể Đại biểu tham dự Hội 
nghị thường niên 2017 của Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 
đã đồng thanh quyết nghị:

1/ Tiếp tục kiện toàn và phát 
triển Tăng Đoàn trong điều kiện 
và khả năng có thể trên căn bản 
của “lục hòa kính” và “sự sự vô 
ngại”.

2/ Cung thỉnh một số chư 
tôn đức giáo phẩm Tăng Ni và 
Cư sĩ, Huynh trưởng GĐPT bổ 
sung vào các Tổng vụ Tăng sự, 
Ni bộ, Hoằng pháp, Cư sĩ, Văn 
hóa, Thanh niên.

3/ Thực hiện lễ Bố Tát hằng 
tháng tại các tự viện thuận tiện.

4/ Hỗ trợ chư Tăng Ni trẻ 
và giới trẻ, đặc biệt GĐPTVN 
trong sự nghiệp tu học.

5/ Mở các khóa huấn luyện 
trụ trì, giảng sư, sứ giả, v.v… để 
đáp ứng nhu cầu hoằng pháp lợi 
sanh trong thời đại mới.

6/ Quan tâm nhiều hơn về 
các lãnh vực từ thiện xã hội, 
văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, 
thanh niên, truyền thông, nghi 
lễ và nhân sự.

7/ Nghiên cứu tổ chức trại hè 
sinh hoạt cho giới trẻ Hải ngoại.

8/ Tăng Đoàn luôn đồng 
hành với dân tộc trong sứ mệnh 
bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, 
lãnh hải và tranh đấu cho một 
Việt Nam thật sự tự do, nhân 
quyền và dân chủ.

9/ Toàn tâm gìn giữ hòa 
bình, bảo vệ môi sinh, lưu bố 
chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

10/ Đại lễ Phật Đản chung 
PL. 2562 của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ 
chức tại chùa Điều Ngự vào 
ngày 17 tháng 6 năm 2018.

11/ Khóa An Cư ngắn hạn 
của Tăng Đoàn sẽ được tổ chức 
tại chùa Điều Ngự từ ngày 18 
đến ngày 28 tháng 6 năm 2018.

San Jose, ngày 28/10/2017.

Lời Cảm Tạ:
Thượng Tọa Thích Viên 

Thông, Tổng Thư Ký Hội Đồng 
Điều Hành kiêm Trưởng Ban 

Tổ Chức đê đầu đảnh lễ đa tạ 
thâm ân Chư Tôn Đức Tăng Ni 
đã không quản đường xá xa xôi 
về tham dự thật đông đủ. Hội 
Nghị thành công tốt đẹp.

Thượng Tọa cũng không 
quên trân trọng cảm ơn Nghị 
Viên Nguyễn Tâm, đại diện Ông 
Thị Trưởng TP. San Jose, KS. 
Nguyễn Tấn Thọ, đại diện Nghị 
Sĩ Janet Nguyễn, Ông Phạm 
Hữu Sơn, Chủ Tịch Ban Đại 
Diện Cộng Đồng NVQG/Bắc 
Cali và Phu nhân, Ban Hướng 
Dẫn Trung Ương GĐPTVN/
Hoa Kỳ, Cư sĩ Giáo sư Nguyên 
Trung-Ngô Văn Bằng, Gs Trần 
Việt Long và phu nhân, LS 
Nguyễn Cao Thăng, Huynh 
Trưởng Nguyễn Ngọc Mùi, Nhà 
Báo Huỳnh Lương Thiện, NB 
Trương Xuân Mẫn… 

Hội Nghị bế mạc lúc 9:30 
pm trong niềm hân hoan, chuẩn 
bị cho ngày mai, Ngày Tu học 
và Pháp Hội Quan Âm – Thiền 
quán.

Tường trình của Nguyễn 
Cao Can.

(Nguồn: Báo CaliToday)
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Vào ngày khai mạc Hội 
nghị, 26 tháng 9 năm 
2017, Hòa Thượng Thích 

Viên Lý, Viện Chủ chùa Điều 
Ngự, Chủ Tịch Hội Đồng Điều 
Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN-
HN và là một Cố Vấn của Chủ 
Tịch Tổ Chức Liên Hữu Phật 
Giáo Thế Giới, tổ chức được 
hình thành năm 1950 mà thành 
viên gồm nhiều quốc gia trên 

thế giới, đồng thời cũng là đại 
diện cho tổ chức Liên Hữu Phật 
Giáo Thế Giới tại Hoa Kỳ, Hòa 
Thượng Thích Viên Lý đã phát 
biểu về đề tài xây dựng hòa bình 
và an lạc đích thực. Trong bài 
diễn thuyết của Hòa Thượng 
Thích Viên Lý có đoạn như sau:

“Chúng ta phải hiểu rằng 
hòa bình phải bắt đầu từ trong 
trái tim ta; được gieo trồng trong 

tâm thức chúng ta. Đây là cách 
chúng ta xây dựng được các gia 
đình, cộng đồng, và các quốc 
gia, và cuối cùng là một thế giới 
hòa bình.

Để chúng ta thực sự xây 
dựng một thế giới hòa bình, 
chúng ta cần thực hành và thực 
hiện những điều như sau: 

Thấu Hiểu
Tính không ích kỷ

HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ DIỄN THUYẾT TẠI

HỘI NGHỊ HÒA BÌNH THẾ GIỚI
VÀ TƯỞNG NIỆM VUA THAILAND
TẠI TRỤ SỞ UNESCO Ở PARIS, PHÁP QUỐC
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Thống nhất 
Vô điều kiện và
Nâng cao
Đức Phật dạy: “Trong thế 

gian này thù ghét sẽ không bao 
giờ xua tan được thù hận; chỉ có 
tình thương mới có thể xua tan 
được thù hận. ”

Hội Nghị cũng đã tưởng 
niệm và vinh danh cố Quốc 
Vương Thailand, một vị vua 
tài đức song toàn đã hy hiến cả 
cuộc đời để vừa theo đuổi, bảo 
vệ nền hòa bình của đất nước 
Thailand vừa góp phần phát 
triển nền hòa bình thế giới qua 
việc ứng dụng giáo pháp Trung 
Đạo từ bi vị tha vô ngã của Phật 
Giáo vào chính sách trị quốc an 
dân của mình nên đã giúp cho 

đất nước Thailand trải qua nhiều 
trăm năm không lâm vào hoàn 
cảnh chiến tranh…

Chương trình ngày thứ 2 của 
Hội Nghị diễn ra vào 27 tháng 
9 sẽ tập trung vào chủ đề: Nếu 
chúng ta chọn sự cạnh tranh, 

xung đột, và chiến tranh, Nhân 
loại sẽ phải hứng chịu những 
thảm họa không bao giờ chấm 
dứt. Nếu chúng ta từ bỏ sự cạnh 
tranh, xung đột, và chiến tranh, 
Nhân loại sẽ tận hưởng niềm an 
lạc  vô biên.
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Chương trình ngày thứ 3 của 
Hội Nghị diễn ra vào 28 tháng 
9 sẽ tập trung vào chủ đề: Thảo 
luận đặc biệt về Lễ Tưởng Niệm 
đến Tổ Tiên Loài Người trên 
Toàn Thế Giới; Tăng Cường 
Giáo Dục Tôn Giáo và Hài Hòa 
Xã Hội Hướng Tới Sự Hiểu Biết 
và Nhận Thức Rộng Rãi Hơn; 
Vai Trò của Văn Hóa Truyền 
Thống đối với Nhân Loại và 
Lễ Bế Mạc.  Chương Trình Hội 
Nghị Hòa Bình Thế Giới và 
Tưởng Niệm Đức Vua Thailand 
tại Trụ Sở của UNESCO ở 
Paris, Pháp Quốc có sự tham dự 
của đônrg đảo quý vị học giả, 
các giáo sư, các giới chức nhiều 
quốc gia trên thế giới như:

Bà Irina Bokova, Tổng Giám 
Đốc của UNESCO, Chủ Tịch 
Hội Đồng Quản Trị UNESCO, 
H. E. Michael Worbs, Đại Biểu 
Thường Trực UNESCO, Giáo 

Sư Stephen B. Young, Giám 
Đốc Điều Hành Toàn Cầu, 
CAUX ROUND TABLE, TS. 
Porametee Vimolsii, Tổng Thư 
Ký, Văn Phòng Phát Triển Kinh 
Tế và Xã Hội Thái Lan, Quyền 
Hiệu Trưởng Đại Học Phật Giáo 

Thế Giới, Chủ Tịch Hiệp Hội 
Phật Giáo Trung Quốc, đại diện 
các nước Nhật Bản, Australia, 
Đại Hàn, Malaysia, Nepal, Áo, 
Nigeria, Oman, Kuwait , Iran, 
Serbia, Yemen, Xứ Wales, 
South Africa, Hoa Kỳ v.v…  
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HÌNH ĐẠI LỄ VU LAN 2017 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP
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KHÓA TU HỌC MÙA ÐÔNG 2017 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP
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Sáng ngày 22 tháng 7 năm 
Đinh Dậu (12/9/2017), 
Chư Tôn giáo phẩm Hội 

Đồng Điều Hành Tăng Đoàn 
GHPGVNTN đã làm lễ Khánh 
Tuế Đức Thượng Thủ, tại Hậu 
Tổ Chùa Phước Thành, Huế.

Hòa Thượng Viện Trưởng 
Thích Viên Định, Thượng Tọa 
Thích Viên Hải từ tỉnh Bình 
Định; Hòa Thượng Thích Không 
Tánh, Thượng Tọa Thích Viên 
Kiên từ Sài Gòn; Thượng Tọa 
Thích Từ Giáo từ Quảng Trị; 
Thượng Tọa Thích Thiện Phúc 

từ Đà Nẵng, cùng với Quý Hòa 
Thượng Thích Chí Thắng, Hòa 
Thượng Thích Chơn Phương, 
Hòa Thượng Thích Thiện Tánh. 
Chư Tôn Đức đã đãnh lễ dâng 
hoa và khánh chúc Trưởng Lão 
Hòa Thượng Thượng Thủ tăng 
thêm một hạ lạp, cầu chúc Ngài 
mạng thọ miên trường, cửu trụ 
Ta bà, tùng lâm thạch trụ, đã 
lãnh đạo Tăng Đoàn vượt qua 
quốc nạn và pháp nạn hiện nay.

Trưởng Lão Hòa Thượng 
Thượng Thủ đã hoan hỷ nhận lời 
khánh chúc của Chư Tăng, và 

Ngài chúc cho Chư Tăng được 
mọi điều an lành. Cầu nguyện 
Tăng Đoàn ngày một vững 
mạnh, vượt qua pháp nạn cũng 
như quốc nạn hiện nay.

Sau khi đảnh lễ, khánh tuế 
Đức Thượng Thủ, Chư Tôn Đức 
HĐĐH đã đến Chùa Quốc Ân 
vấn an sức khỏe Trưởng Lão 
Hòa Thượng Thích Diệu Tánh 
và Chùa Bảo Quang thăm Hòa 
Thượng Thích Chơn Niệm đang 
dưỡng bệnh tại chùa!

Sau đây là một số hình ảnh 
kèm theo:

Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Khánh tuế Đức Thượng Thủ

Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ.
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Tăng Ðoàn GHPGVNTNHN cứu trợ tại Houston - Texas
Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 

năm 2017 - Tăng Đoàn Giáo Hội 
PGVNTN Hải Ngoại do Hòa 
Thượng Thích Chơn Trí – Phó 
Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký 
Hội Đồng Giáo Phẩm và Hòa 
Thượng Thích Viên Huy – Phó 
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 
kiêm Tổng Vụ Trưởng Xã Hội đã 
đáp phi cơ đến Houston, Texas 
thực hiện đợt cứu trợ các nạn 

nhân thiên tai do cơn bão Harvey 
gây nên trong tháng 9 năm 2017. 

Thứ Tư, ngày 13 tháng 9 
năm 2017 quý Ngài cùng phái 
đoàn đã thực hiện công việc cứu 
trợ tại 4 địa điểm thuộc Houston, 
Texas:

1- Chùa Hương Lâm 
2- Chùa Linh Sơn
3- Chùa Quảng Đức
4- Từ Bi Quan Âm Đạo 

Tràng
Thứ Năm, ngày 14 tháng 9 

năm 2017. Phái đoàn đã tiếp tục 
chuyển sự giúp đỡ đến các nạn 
nhân tại địa điểm:

Chùa Phật Giáo Việt Nam, 
Houston và hoàn mãn cứu trợ 
đợt I tại Chùa Viên Thông 

Xin chuyển đến quý đồng 
hương, đồng bào Phật tử một số 
hình ảnh:
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HÌNH TIỆC CHAY GÂY QUỸ
XÂY BỔ TÚC CHÙA ÐIỀU NGỰ NGÀY 16-12-2017
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Tăng Ðoàn GHPGVNTN phát quà từ thiện tại Huế
Chiều ngày 12 tháng 12 

năm 2017, Phái đoàn Tăng 
Đoàn GHPGVNTN đã phát 
quà từ thiện tại huyện Quảng 
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, 
địa phương vừa chịu thiệt hại 
nặng nề bởi đợt thiên tai lũ lụt 
vừa qua.

Phái đoàn gồm Hòa thượng 
Thích Không Tánh- Tổng Ủy 
Viên Từ Thiện Xã Hội, Hòa 
thượng Thích Chí Thắng, Hòa 
thượng Thích Thiện Tánh, 
Hòa thượng Thích Khế Viên, 
Đại đức Thích Minh Siêu, 

Đại đức Thích Minh Nhiếp, 
Đại đức Thích Phước Tịnh và 
đại diện một số Phật tử.

Đợt này, Hòa thượng 
Thích Không Tánh nhận 
được sự giúp đỡ của chư tôn 
đức Tăng Đoàn Hải Ngoại, 
quý mạnh thường quân, Hội 
Từ Thiện Hoa Sen Việt và 
Phật tử Tuyết Mai, để phân 
phát những phần quà đậm 
tình tương thân tương ái của 
những người ở xa chia sẻ cho 
đồng hương quê nhà bị thiên 
tai. Phái đoàn phát được 300 

phần quà, mỗi phần trị giá 
200.000đ.

Hòa thượng cũng xin gửi 
lời chia sẻ sâu sắc nhất về 
những sự mất mát của bà con, 
cầu chúc cho bà con được 
mạnh khỏe và được bình an.

Cũng trong dịp này, 
Phái Đoàn đã đến Chùa Bảo 
Quang, thăm và phúng viếng 
tang lễ thân mẫu của Hòa 
thượng Thích Chơn Niệm.

Dưới đây là một số hình 
ảnh đính kèm:
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HÌNH ẢNH CỨU TRỢ CỦA HỘI TỪ THIỆN HOA SEN VIỆT
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Thì Cành Mai Vẫn Nở
Tiếp theo trang 42

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Ký 
Tiếp theo trang 39

Mùa Xuân, Thi Ca và Thiền Đạo
Tiếp theo trang 46

TRANG XEM TIẾP BÀI LEOTRANG XEM TIẾP BÀI LEO

(đã đến bờ bên kia tức đến Niết Bàn)

5  Hữu Dư Niết Bàn: A-la-hán đã đoạn trừ 
tham , sân, si, diệt hết mọi nhân duyên tái sinh, 
nhưng chưa nhập diệt, vẫn còn có thân, chịu những 
sự hạn chế của thân (nóng, lạnh, bệnh…) do nghiệp 
nhân tạo ra từ các đời trước để lại.

6  Vô Dư Niết Bàn: sau khi chết, lìa bỏ 
thân này, mới nhập Vô dư Niết Bàn, hay Vô dư y 
Niết Bàn. Tức chỉ khi nào chứng được quả Phật, 
thành đạt được pháp thân thường trú của Phật 
mới là chứng Vô dư Niết Bàn. Trước đó, dù cho 
chứng bất cứ quả Thánh nào, cũng vẫn là Hữu 
dư Niết Bàn.

lầm bụi đỏ này!
Ôi! Một bức thông điệp về mùa xuân đã một 

ngàn năm qua đi mà dường như vẫn còn cháy 
sáng ý tưởng, bập bùng giữa tâm thức trần gian. 
Có ai nghe, ai thấy? Hãy vẫn tịch lặng muôn đời 
trong hố thẳm vô ngôn?

Thì đóa mai vẫn nở! Bodhisvāha

(Endnotes)
1  Nhất chi mai: Nhiều người dịch là một 

nhành mai, một nhánh mai, một cành mai. Thật 
ra, ta phải hiểu, “nhất chi mai” còn có nghĩa là 
“một đóa mai” mới thấy thâm thúy. Một đóa là 
đủ rồi, cái tối thiểu - một đóa – là đủ đại biểu cho 
mùa xuân - như câu thơ của Sư Tề Kỷ đời Đường 
“Tiền thôn thâm tuyết lý. Tạc dạ sổ chi khai” Đã 
bị Trịnh Cốc “thầy một chữ” chê chữ sổ (vài), 
nên sửa lại là “nhất”- Đêm qua nở một bông... 
(Xem thêm An Chi, sđd, q.3,  tr.183.)

cái “nhàn” của cứu cánh giải thoát, tận dụng tuổi 
xuân vô thường để chiêm nghiệm mùa xuân uyên 
nguyên bất diệt, suối nguồn tươi trẻ của vô lượng 
thọ, vô lượng an lạc! 

Tóm lại, “trộm được phù sinh nửa ngày nhàn” 
(thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn) đã trở thành 
danh cú trong văn học phương Đông, và triết lý 
“nhàn” đã trở thành tâm điểm nhân sinh quan của 
Nho, Lão, Thích, dù góc đ ộ nhìn nhận có sâu cạn 
khác nhau. Theo Phật giáo, muốn “nhàn” trước 
hết phải biết buông. Buông từ danh lợi bên ngoài, 
cho đến thân tâm, tình chấp bên trong. Buông từ 
nhẹ đến nặng, từ thô đến tế thì trình độ “nhàn” 
càng lúc càng sâu, sâu đến mức thân tâm thoát 
lạc, như thùng sơn thủng đáy, thì sẽ là cảnh giới 
đại địa phong quang, thỏng tay vào chợ của đạo 
nhân “nhàn”! Thực ra, khi tâm đã “nhàn” rồi, tức 
đã buông xuống danh lợi, tình chấp, thì dù sống 
chung đụng với nhân gian, thân bận mà lòng không 
bận, vẫn tự tại giữa dòng đời! Đây chính là cốt tủy 
của Bồ-tát đạo: “Đem tinh thần xuất thế để làm 
việc nhập thế,” “phục vụ chúng sinh tức là cúng 
dường chư Phật.”

Nói khác đi, có một phen chết đi sống lại (tuyệt 
hậu tái tô) mới có thể nhận ra sinh mệnh uyên 
nguyên, chưa từng sinh diệt. Đó chính là mùa xuân 
bất diệt với cành mai đêm trước (tạc dạ chi mai) 
luôn hiện tiền, mà hương thơm tinh tế của nó mang 
tin xuân miên viễn cho khách thơ đang đi tìm cõi 
vĩnh hằng trong vô thường, miền tịnh độ an vui 
giữa ta-bà đau khổ. Nhưng khách thơ “nếu chẳng 
một phen xương lạnh thấu/ Hoa mai đâu dễ thưởng 
mùi hương!” (Thiền Sư Hoàng Bích)

Cuối cùng, quả thực không có “Thích-ca trời 
sinh, Di-lặc tự nhiên”!

Trân trọng.
Sakya Minh-Quang kính ghi, 
Tu Viện Thiện Tường, Champaign, IL, ngày 

18/01/2018
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Tiếp theo trang 56

Cõi Thơ Bùi Giáng

(Endnotes)
1  Những phần dịch thơ văn trong bài viết 

này đều của bút giả, trừ trường hợp có ghi chú 
khác.

2  Kinh Tăng Chi Bộ, chương V, kinh 47. 
Thích Minh Châu dịch.

3  Huyền Giác, Chứng Đạo Ca
Đại Chánh Tạng, q. 48, kinh 2014, tr. 395, 

c9-10.

4  Kinh Pháp Cú, kệ số 47.
5  Về bốn loại ngựa dụ cho bốn hạng người 

tu hành thấy trong Kinh Tạp A-hàm, xin tham khảo 
sách Vô Thường và Giải Thoát Đạo, tr. 105-106 
của bút giả.

6  Đây còn gọi là bốn chi Dự Lưu, vì tu tập 
bốn chi phần này sẽ chứng quả Tu-đà-hoàn, tức 
thánh quả ban đầu, dự vào dòng thánh (dự lưu). 

Đại Chánh Tạng, q. 26, kinh 1537, tr. 458, b28-26)

7  

Lão già say rượu nói nhăng
Làm thơ lẩm cẩm gia tăng tâm tình
Máu tim chia sẻ tâm tình
Nửa dâng Thần Rượu nửa trình Nàng Thơ

Suốt ngày suốt tháng suốt năm
Nó be bét rượu muôn năm đế nồng
Thượng thừa kỳ vĩ vân mông
Sịch mành tỉnh mộng đêm mồng một giêng

Đền bù xiết kể bao lăm
Đáp đền muôn một trăm năm dại khờ
Khờ như dại dại như thơ
Dại không biết thẹn trơ trơ điên cuồng

Nói thì nói khề khà theo kiểu tự chế giễu, bỡn 
cợt khôi hài như thế, nhưng trái tim thi sĩ luôn 
luôn rực hồng ngọn lửa tình yêu thương vô lượng 
vô biên đối với cuộc đời đang sống trong túy sinh 
mộng tử này. Nhà thơ đau nỗi đau của con người, 
sầu nỗi sầu thiên cổ của kiếp nhân sinh tàn úa 
phai nhàu:

Nỗi buồn khôn tả từ đâu
Đi về phảng phất nỗi sầu thiên thu
Giữa đêm chén tạc chén thù
Một mình độc ẩm sương mù dưới trăng
Nỗi thương nỗi nhớ hằng hằng
Nhớ thương vô cớ cầm bằng như không

Ừ thì như không như có, như mộng như thực, 
như tỉnh như say... hết thảy đều là một chứ chẳng 
khác gì nhau như Tâm Kinh đã nói “sắc tức thị 
không, không tức thị sắc” đó mà:

Giật mình tôi chợt nhớ ra
Rằng đây đất của chúng ta chúng người
Mở môi em mỉm miệng cười
Tình yêu từ đó vẹn mười muôn năm
Yêu em yêu mãi tấm lòng
Yêu em quá độ long đong suốt đời
Nhớ em nhớ suốt mây trời
Suốt trăng vĩnh viễn suốt nơi nào là… 

(Trích Thế Giới Thi Ca Tư Tưởng Bùi Giáng 
của Tâm Nhiên)

(Endnotes)
1  Phạm Công Thiện. Một đêm siêu hình với Hàn 

Mặc Tử, Hoa Kỳ 2009

Tiếp theo trang 61

THƯỞNG THỨC ĐẠO PHẬT

bánh ngọt chia tay, anh Choden Jampa, người Tây 
Tạng sinh tại Mỹ đọc lại mấy vần thơ Thiền “như 
thị” (thế à, vậy đó, thế thôi), đại khái xoay quanh 
chủ đề:

Xuân sang hoa nở
Hạ đến chim ca
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pleasure when we get something new, but that 
happiness doesn’t last. So, as many of you have 
heard me say again and again, we are really no 
diff erent from an alcoholic or drug addict. We are 
all looking for that next hit of happiness. The only 
diff erence is that our addictions are more socially 
acceptable – sex, money, fame, power, and the like.

In a sense, then, if we are inspired in our practice 
of the Dharma by this sutra, and others are inspired 
to learn about the Buddha’s teachings because 
of our practice, then The Sutra of Innumerable 
Meanings has inspired them, too. In this way, the 
sutra is correct that it brings beings to.

THE SIX PERFECTIONS 
IN INNUMERABLE MEANINGS SUTRA
Tiếp theo trang 66

LỤC ĐỘ BA LA MẬT 
TRONG KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA
Tiếp theo trang 72
khác biệt duy nhất là những sự nghiện ngập của 
chúng ta thì đã được xã hội chấp nhận hơn – như 
tình dục, tiền bạc, danh vọng, quyền lực, và tương 
tự.

Theo một nghĩa nào đó, nếu chúng ta có được 
sự cảm hứng trong việc thực hành Phật Pháp qua 
bộ kinh này, và những người khác được truyền 
cảm hứng để tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật do 
từ sự thực hành của chúng ta, theo Kinh Vô Lượng 
Nghĩa là đã truyền cảm hứng cho họ. Bằng cách 
này, kinh điển chính là sự mang cảm hứng lại cho 
chúng sanh.

SIX KINDS OF LONELINESS
Tiếp theo trang 75
Rather than persecuting yourself or feeling that 
something terribly wrong is happening, right there 
in the moment of sadness and longing, could you 
relax and touch the limitless space of the human 
heart? The next time you get a chance, experiment 
with this.

Thu về trăng tỏ 
Đông lại tuyết sa

Tự nhiên như thế đó thì cái bình tâm thức mới 
khỏi tràn đầy.

Sau một cuộc hành trình tinh thần và tâm linh 
nho nhỏ dăm bảy tuần, điểm thành tựu mà ai cũng 
thấy rõ và chung vui là người tìm hiểu và học hỏi 
đạo Phật không xốc nổi xin quy y, thọ giới đông 
đảo hơn hay lý thuyết nhà Phật “kéo chân” được 
nhiều người hơn. Nhưng họ cảm thấy gần gũi hơn 
với một tôn giáo có dòng lịch sử lâu dài mà không 
bị lụi tàn; ngược lại, cả hai thế giới Đông và Tây 
đều nhiệt tình đón nhận hay ít nhất cũng cảm thấy 
an tâm và gần gũi hơn với tinh thần Phật giáo đang 
nở hoa trong chính mình.

Chiến tranh, kinh tế, chính trị, xã hội khi được 
hưng thịnh hay bị khủng hoàng, suy tàn thường 
kéo theo sự phát huy hay thoái trào của tôn giáo. 
Đạo Phật không là một ngoại lệ về sự thịnh suy 
của nhân sinh. Nhưng Phật giáo có một dòng sinh 
mệnh riêng. Những định kiến cho rằng, Phật giáo 
là một tôn giáo, là một triết lý, là một hệ thống 
giáo dục, là một lời khuyên nhân bản ở hiền gặp 
lành gieo gió gặt bão, là một con đường giải thoát, 
là chẳng gì cả… đứng trơ vơ và riêng biệt giữa 
cuộc đời này là tự khiêng đá tảng chắn lối con 
đường dài vô tận. Tất cả đều đúng và tất cả cũng 
đều chưa đúng vì chẳng có cái mũ nào đúng tầm; 
chẳng có chiếc áo nào vừa vặn cho một hạt bụi, 
cho một hư không, cho một thiên hà vũ trụ. Mỗi 
đời người cho dẫu sống hết trăm năm thì cũng chỉ 
có một khoản thời gian giới hạn được sống tròn 
đầy với cuộc sống tâm linh bay cao, vui với niềm 
vui tinh thần thông thoáng.

Và, lời nhắn gợi ý chân tình của quý thân hữu 
trong khóa Tâm Lý Tôn Giáo Ứng Dụng lúc chia 
tay ai về nhà nấy là: Đừng cột buộc chân trời bao 
la của nhà Phật vào giới hạn nào cả mà hãy mở 
rộng những cánh cửa của đời mình để hòa vui mà 
thưởng thức khu vườn ngàn hoa của đạo Phật.
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Tiếp theo trang 91

VƯỜN THIỀN NHẬT BẢN

1 2 . h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Tenry%C5%AB-ji

13  Nitschke, Le jardin japonais, pg. 86.
14  https://en.wikipedia.org/wiki/Ginkaku-ji#/

media/File:Ginkakuji_Temple_mars_2009_053.
jpg

15 h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Ry%C5%8Dan-ji#/media/File:Kyoto-Ryoan-Ji_

MG_4512.jpg
16 https://en.wikipedia.org/wiki/Daisen-in#/

media/File:Daisen-in2.jpg
17 h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Sessh%C5%AB_T%C5%8Dy%C5%8D
18  Michel Baridon:Les Jardins, pg. 474. 

Translation of this excerpt from French by D.R. 
Siefkin.

19 https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_
rock_garden#/media/File:TofukujiGarden1.jpg

20 https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_
rock_garden#/media/File:Toufuku-ji_hojyo5.JPG

Tỳ Kheo Và Bộ Ðồ Rách

Thật khó tìm ở đời...

Khi ngụ tại Kỳ Viên. Thế Tôn đã dạy câu 
trên vì Trưởng lão Pilotika.

Ngày nọ, Trưởng lão A-nan gặp một chàng 
trai lang thang, áo quần rách bươm, tay cầm 
miểng sành. Ngài kêu lại hỏi sao không đi tu có 
phải khá hơn sống như thế. Chàng trai hỏi tới:

- Tôn giả, ai cho con đi tu?
Ngài đáp:
- Ta sẽ độ ngươi.
Rồi Ngài cho anh ta theo, tự tay tắm rửa cho 

anh, giao anh một đề mục thiền quán và xuất gia 
cho anh. Tấm vải trước đây anh quấn làm nội y 
được phơi trên cành cây. Ðược nhận vào Tăng 
đoàn, anh làm tròn bổn phận và hưởng đầy đủ 
phẩm vật dành cho chư Phật, và đi khắp nơi với 
những y đáng giá.

Sau một thời gian, anh phát phì và bất mãn, 
nghĩ rằng chẳng lợi ích gì mà đi lang thang với 
bộ đồ của đàn na tín thí, tốt hơn là mặc bộ đồ cũ 
khi xưa. Rồi anh đến cành cây tìm lại tấm vải, 
tự mắng nhiếc mình là đồ vô liêm sỉ, ngu ngốc, 
trơ trẽn, bỏ đi ân huệ được mặc y phục tốt lành 
để đi đắp lên người tấm giẻ rách này với miểng 
sành, xin ăn đầu đường xó chợ. Giữ ý này làm 
đề mục thiền quán, anh tự khiển trách mình, và 

tâm trở nên an tịnh. Anh cất tấm vải, trở về tinh 
xá. Vài ngày sau anh lại bất mãn, và tự trách như 
lần trước. Ðến lần thứ ba cũng vậy. Các Tỳ-kheo 
thấy anh tới lui như thế, hỏi thăm, anh đáp là 
đến thầy anh. Và cứ thiền quán trên tấm vải cũ 
rách, anh tự điều phục. Chẳng bao lâu anh chứng 
A-la-hán. Các Tỳ-kheo lại hỏi anh sao không lui 
tới thầy nữa, anh cho biết:

- Chư huynh, khi còn dính mắc vào thế gian, 
tôi đến một vị thầy. Nhưng bây giờ tôi đã cắt đứt 
hết trói buộc với thế gian, tôi không cần đến ông 
ta nữa.

Các Tỳ-kheo báo với Phật, cho là Trưởng lão 
Pilotika nói dối. Phật liền dạy:

- Các Tỳ-kheo, con Ta nói thật đấy, ông ấy 
đã tự điều phục và chứng A-la-hán.

Và Ngài đọc Pháp Cú:

(143) Thật khó tìm ở đời,
Người biết thẹn, tự chế,
Biết né tránh, chỉ trích,
Như ngựa hiền tránh roi.

(144) Như ngựa hiền chạm roi,
Hãy nhiệt tâm hăng hái,
Với tín, giới, tinh tấn,
Thiền định cùng trạch pháp,
Minh hạnh đủ, chánh niệm,
Ðoạn dứt vô lượng khổ.

TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚTÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ
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CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA DIỆU PHÁP

Hàng ngày: 
 Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp 
 theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Hai-Thứ Năm: 7:30PM - Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích.
 Thứ Sáu:   7:30PM - Thọ trì Kinh Pháp Hoa, Kinh Hành Niệm Phật, 
          Tọa Thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa.
 Chủ Nhật:   10:00AM - Khóa Lễ của GĐPT Chánh Đạo, 
             các lớp Phật Pháp và các lớp Việt Ngữ.
                           11:00AM - Thuyết Pháp
                               11:45AM – Nghi Thức Hàng Tuần, Cầu An, Cầu Siêu
                           
Hàng tháng:
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 2: 8:00AM – Thọ bát Quan Trai
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 3: Ngày Tịnh Nghiệp
 Khóa Lễ Sám Hối vào cuối tháng và 14 Âm Lịch, lúc 7:30PM
 Chủ Nhật đầu tháng – Tụng Giới
 Chủ Nhật cuối tháng Bố Tát dành cho chúng Bồ Tát Tại Gia

Ngoài ra, Chùa còn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như 
Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, Cầu An, v.v.

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 
 - Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

CHÙA DIỆU PHÁP
311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776 – ĐT. (626) 614-0566

* Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với nhu cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.
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CHÙA ĐIỀU NGỰ
14472 Chestnut Street, Westminster, CA 92683 – ĐT. (714) 890-9513 / (714) 254-5068

Hàng ngày: 
Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Ba:  7:00PM – Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích
 Thứ Năm:  7:00PM – Thọ trì Kinh Pháp Hoa, kinh hành Niệm Phật, 
           tọa thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa
 Thứ Bảy:  11:00AM – Thuyết Pháp
                         11:45AM – Cầu An, Cầu Siêu
 Chủ Nhật:  09:00AM – Khóa lễ của GĐPT Điều Ngự
                        10:30AM – Các lớp Giáo Lý và các lớp Việt Ngữ
                         11:00AM – Tụng kinh
                      12:00PM – Thuyết Pháp 

Hàng tháng:
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 4:  8:30AM – Thọ Bát Quan Trai
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 3:  Ngày Tịnh Nghiệp
 Chủ Nhật tuần lễ thứ 3:  2:00PM Lễ Bố Tát cho chúng Bồ Tát Giới
 Khóa Lễ Sám Hối vào Mùng Một và Rằm mỗi tháng lúc 7:00PM

Ngoài ra, Chùa còn tổ chức các khóa Hội Luận, Huấn Luyện chuyên đề, 
những sinh hoạt văn hóa truyền thống và đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như 

Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, Cầu An, v.v..

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 

- Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

*Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với như cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA ĐIỀU NGỰ
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MỤC LỤC
LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ • Thích Viên Lý 1
THƯ CHÚC XUÂN NĂM MẬU TUẤT 2018 • Thích Viên Định 2
KHÁT VỌNG HẠNH PHÚC • The Dalai Lama - Lê Tuyên dịch 4
Never Give Up - THƠ - The Dalai Lama 7
Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc • THƠ • Tâm Minh-Ngô Tằng Giao dịch 7
KHÔNG QUÊN CHÍNH NIỆM • Thích Tâm Châu 9
TRUNG LUẬN - QUÁN VỀ SÁU CHỦNG • Long Thọ - Thích Thiện Hạnh dịch 10
THE THREE PRINCIPAL ASPECTS OF THE PATH • Je Tsongkhapa 13
BA CỐT TỦY CỦA ĐẠO LỘ • Thích Nữ Nhật Hạnh - Tezin YangChen Việt dịch 15
Xuân Đến Làm Chi  • THƠ • Thích Tâm Châu 17
MỘT THOÁNG SUY TƯ • Thích Chánh Lạc 18
NHÌN VÀO PHẬT GIÁO • Buddhadasa Bhikkhu - Thích Viên Lý dịch 21
Tự Tại • THƠ • Thanh Trúc-Chơn Diệu 26
CHÚNG TA ĐANG TÌM KIẾM CÁI GÌ? • J. Krishnamurti - Phạm Công Thiện dịch 27
HỘI THÔNG THIÊN HỌC DO HAI PHẬT TỬ MỸ THÀNH LẬP... • Thích Viên Lý 31
Khé p Trang Kinh Cũ  / Dạ o Chơi / Tự  Tá nh Vố n Không • THƠ • Viên Lý 36
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG KÝ - Quyển Thứ Nhất
Phẩm Phương Tiện thứ 2 • Thích Trí Dụ giản thuật / Thích Viên Huy Việt dịch 37
THÌ CÀNH MAI VẪN NỞ • Minh Đức-Triều Tâm Ảnh 40
MÙA XUÂN, THI CA VÀ THIỀN ĐẠO • Sakya Minh Quang 43
Xuân Đất Khách • THƠ • Sakya Minh-Quang 46
XUÂN TRONG Ý THIỀN, THIỀN TRONG THI CA VÀ... • Thích Nữ Chơn Như 47
Xuân Chiều Lạc Phố • THƠ • Diệu Minh-Tuệ Nga 50
Xuân Viễn Xứ • THƠ • Tâm Minh-Ngô Tằng Giao 50
XUÂN, VUI VỚI  HÒA THƯỢNG BỐ ĐẠI • Nguyễn Thế Đăng 51
Góp Nhặt Sao Trời • THƠ • Thanh Trí Cao 53
CÕI THƠ BÙI GIÁNG • Tâm Nhiên 54
THƯỞNG THỨC ĐẠO PHẬT •  Trần Kiêm Đoàn 57
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THE SIX PERFECTIONS
IN INNUMERABLE MEANINGS SUTRA • Thích Huệ Hải 62
LỤC ĐỘ BA LA MẬT TRONG KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA • Nhật Bảo Quốc dịch 67
SIX KINDS OF LONELINESS • Pema Chodron 73
SÁU LOẠI CÔ ĐƠN • Thiện Ý chuyển ngữ 76
Gió Thổi Tri Âm - Ngàn Phương Biệt - THƠ - Thái Tú Hạp 80
ĐÓA HOA ƯU ĐÀM - Thích Quảng Long 81
BÀI CA TÁN THÁN PHẬT A DI ĐÀ ... • Thích Viên Thành sưu tầm 83
Thanh Tịnh Khúc • THƠ • Thái Tú Hạp 85
VƯỜN THIỀN NHẬT BẢN • Nhật Nguyên sưu tầm 86
NĂM CON CHÓ, MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018 • Thích Nữ Giới Hương 92
Đón Mừng Chú Chó  • THƠ • Thích Nữ Minh Huệ 97
TIẾT XUÂN VÀ NHỮNG KHOẢNG LẶNG • Thích Nữ Trung Trí 98
Tình Bạn / Tấm Lòng Thơ • THƠ • Lê Giang Trần 100
BÀI HỌC VỠ LÒNG VỀ PHẬT PHÁP CỦA TÔI • Quảng Tuệ-Tống Phước Hiến 101
Ảo Vọng • THƠ • Minh Tâm-Hoàng Vinh 104
LÀM MỘT CHÚT GÌ CÓ Ý NGHĨA • Kiều Mỹ Duyên 105
HÀNH HƯƠNG ĐẤT NƯỚC PHÙ TANG 2017 • Nguyên Chánh 108
DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2017 
TĂNG ĐOÀN GHPGVN THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI • Thích Viên Lý 117
QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2017
TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI 120
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
TĂNG ĐOÀN GHPGVN THỐNG NHẤT • Nguyễn Cao Can tường thuật 121
HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ DIỄN THUYẾT TẠI
HỘI NGHỊ HÒA BÌNH THẾ GIỚI - PARIS 129
HÌNH ĐẠI LỄ VU LAN 2017 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ 132
HÌNH ĐẠI LỄ VU LAN 2017 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP 141
KHÓA TU HỌC MÙA ĐÔNG 2017 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP 149
HÌNH KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP CHÙA DIỆU PHÁP 1987-2017 160
HĐĐH TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN KHÁNH TUẾ ĐỨC THƯỢNG THỦ  169
TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN CỨU TRỢ TẠI HOUSTON - TEXAS 171
HÌNH TIỆC CHAY GÂY QUỸ
XÂY BỔ TÚC CHÙA ĐIỀU NGỰ NGÀY 16-12-2018 173
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