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H ơn hai thiên niên kỷ trôi qua, nơi cội vô ưu thuần khiết ấy, 
vẫn còn vẹn nguyên dấu ấn lịch sử bảy bước chân sen nở của 
một bậc đại giác ngộ phước trí vẹn toàn, đấng khai sáng Đạo 

Phật và là bậc thầy kỳ vĩ tối thắng của nhân thiên. Khi chúng ta 
kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, là chúng ta không chỉ tưởng 
niệm, xưng tán trí tuệ và lòng từ bi được thi thiết qua những giáo 
pháp mầu nhiệm, vừa có khả năng giải thoát vòng luân hồi sanh tử 
khổ đau, vừa giúp cho xã hội thăng hoa cao đẹp, mà chúng ta còn 
phải dụng công hành trì lời Phật dạy và tận lực, nhiệt thành lưu bố 
chánh pháp.

Chúng ta dường như đã được truyền cảm hứng từ những lời dạy 
cao siêu mầu nhiệm của Ngài, đó là lý do tại sao khi thế giới nhân 
loại đang đối diện với những tác động của đại dịch Covid 19, có 
những lúc tưởng chừng như vô vọng, nhưng nhờ vào lời nhắc nhở: 
“Thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ” của Ngài mà chúng 
ta đã nhanh chóng an trú trong định tỉnh, để không ngừng phát 
kiến và cung cấp các loại vaccines, giúp ngăn chận sức công phá 
kinh khiếp bởi sự bùng phát dịch bệnh mà chỉ trong một thời gian 
tương đối ngắn, đã tước đi hàng trăm ngàn sinh mạng và có hàng 
trăm triệu người bị lây nhiễm. Mối liên hệ duyên khởi “Thành tựu 
chúng sanh, tịnh Phật quốc độ” vừa nói lên thực tại vô ngã, nhưng 
cũng vừa xác lập tính tương tác hỗ tương là nhân tố quan yếu giúp 
giải quyết rất nhiều vấn nạn nơi một hành tinh vốn được kiến tạo 
bằng cộng nghiệp. 

Để tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật, chúng ta cần phải xem xét 
những việc sau đây:

Đức Phật thị hiện đản sanh để cứu độ muôn loài bằng lòng từ bi 
và trí tuệ. Ngài đã tạo điều kiện cho con người làm chủ hạnh phúc 
của chính mình bằng các hành động đức hạnh, toàn thiện.
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

Tu Viện Kim Quang, 18, Duy Tân, Thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phật lịch 2565 - Số 001/HĐCM/TĐ/TT

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL. 2565

Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch:
– Chư tôn Trưởng lão, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni.
– Cùng toàn thể đồng bào Phật tử trong và ngoài nước.

Hôm nay, ngày Đại Lễ Phật Đản, ngày trần gian chào đón Đức từ phụ cứu độ chúng sanh thoát 
vòng khổ lụy. Nhân ngày vui này, thay mặt chư Tôn đức Trưởng lão Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng 
Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi trân trọng kính gửi đến chư tôn 
Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni cùng tất cả Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước lời thăm 
hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất, với niềm hân hoan đón mừng Phật Đản, Phật lịch 2.565. Mặc dù gặp 
nhiều khó khăn, nhưng Tăng Đoàn GHPGVNTN trong và ngoài nước vẫn tùy hoàn cảnh, cố gắng tổ 
chức Đại Lễ Phật Đản thật trang nghiêm.

Kỷ niệm ngày Phật Đản, nhắc nhở chúng ta nhớ lại bản nguyện cứu độ chúng sanh cao cả. Đức 
Phật ra đời với mục đích duy nhất là phục vụ chúng sanh, chỉ rõ con đường ngộ nhập Tri kiến Phật.

Kính thưa Liệt Quý vị,
Trước khi thành đạo, Đức Phật dùng tinh thần vô úy để vượt qua những đánh phá của Ma vương, 

mở ra con đường cứu khổ cho chúng sanh. Đức Phật là hiện thân của Từ bi, Trí tuệ và Hùng lực.
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Trải qua trên 2000 năm truyền vào nước Việt, đạo Phật luôn đồng hành với Dân tộc, cùng Dân tộc 
dựng nước và giữ nước. Đạo Phật truyền vào Việt nam được thuận lợi nhờ tinh thần Vô úy phục vụ cho 
Dân tộc Việt nam, người dân Việt yêu mến thực hành đạo Phật, vì đạo Phật có những đóng góp tích cực 
cho đời sống tinh thần của con dân nước Việt. Phục vụ bằng tinh thần vô úy, nghĩa là biết thản nhiên, 
bình tỉnh xây dựng Phật Pháp để phục vụ Dân tộc và Nhân loại.

Đạo Phật chỉ dạy cho chúng ta với mục đích cứu khổ, tẩy trừ vô minh để khai mở cho chúng sanh 
trở về với bản chất giác ngộ. Nếu vô minh chưa được tẩy trừ thì khuynh hướng bạo động và khủng bố 
sẽ đưa chúng ta đến sự hủy diệt. Chỉ có đạo giác ngộ của Đức Phật mới có thể tiêu trừ được sự phân 
hóa, khủng hoảng này.

Trên 20 năm nay, Liên Hiệp Quốc, với gần 200 nước, đã cùng nhau thống nhất lấy ngày Phật Đản 
làm ngày Lễ Hòa Bình. Vì chỉ có Phật giáo mới là Đạo đem lại hòa bình cho thế giới.

Kính thưa Liệt Quý vị,
Con người ngày nay bị vô minh che lấp, lấy danh vọng, tiền bạc, vật chất làm thước đo giá trị cá 

nhân, trước mắt, thấy cảnh mất mát quá dễ dàng, nên càng cố bám chặc vào chức vị, quyền lực một 
cách mù quáng điên đảo, dẫn đến tham tàn bạo ngược, gây ra những thảm họa cho mọi người và cho 
cả chính mình trong tương lai.

Giáo lý nhân quả, thiện ác, nghiệp báo của Phật giáo được du nhập vào nước ta trên 2000 năm, đã 
ăn sâu vào tâm hồn người dân Việt nam, những đạo lý đó, mặc nhiên được xem như truyền thống văn 
hóa đạo đức của Dân tộc. Đa số những người dân hiền lành, chất phát đều biết tránh những điều dữ, 
làm các việc lành, điều đó đã xoa dịu phần nào những đau khổ cho nhau.

Đức Phật xuất thế với mục đích Khai mở Tri kiến cho chúng sanh. Khi đã được khai mở, nhìn cuộc 
đời một cách rõ ràng, thấu hiểu, thông suốt, chúng ta mới thức tỉnh, chấm dứt tình trạng vong thân, 
vong quốc, sẽ biết yêu thương đất nước, biết yêu thương đồng bào, cùng nhau đoàn kết, cứu dân giúp 
nước, thoát khỏi tình trạng lạc hậu, đói nghèo, mất tự do, dân chủ, nhân quyền, lãnh thổ, lãnh hải bị 
ngoại xâm, dân tộc đau khổ triền miên.

Kính thưa Liệt Quý vị,
Đức Phật ra đời như đóa hoa Vô ưu bừng nở giữa cõi đời uế trược ưu phiền. Ngài đã chiến thắng 

đạo quân hung hãn của Ma vương, vốn khống chế thế gian bằng sự chết, sự sợ hãi, buộc phải cúi đầu 
khuất phục trước sự chi phối của tham lam, thù hận và si mê.

Trong hoàn cảnh phân hóa, tranh chấp, thù hận, đổ vỡ hiện nay, chúng ta cần dùng pháp Lục Hòa 
để cùng nhau đoàn kết, hòa hợp, yêu thương, xây dựng.

Đón mừng ngày Phật đản, chúng ta hãy tinh cần tu học, nỗ lực quán chiếu để phát khởi tuệ giác 
Như thật nơi mỗi chúng ta, để thấy rõ nẻo chánh đường tà, không để danh lợi phù phiếm, quyền lực thế 
gian chi phối, đánh mất lý tưởng thượng cầu hạ hóa của người con Phật.

Nguyện cầu Đạo Pháp trường tồn, Đất nước vững bền, Nhân dân an lạc, Thế giới hòa bình, Đại 
dịch toàn cầu sớm tiêu trừ.

Cầu nguyện Đức Phật gia hộ Phật Giáo đồ chúng ta luôn luôn đoàn kết để phục vụ Dân Tộc, Đạo 
Pháp và Nhân loại.
Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.

Tu viện Kim Quang Huế, Mùa Phật Đản 2565, năm Tân sửu – 2021.

THƯỢNG THỦ
TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN

(đã ấn, ký)
Trưởng Lão Tỳ kheo Thích Thiện Hạnh



4 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 5 - 2021  

STATEMENT BY PRESIDENT BIDEN ON VESAK
MAY 26, 2021

 
US President Joe Biden1

Jill and I extend our warmest wishes to Buddhists in the United States and around the world as they 
celebrate Vesak, a day honoring the birth, enlightenment, and passing of the Buddha. The ceremonial 
lighting of a lamp, the symbol of this holiday that has been celebrated for over 2,500 years, reminds us 
of Buddhism’s teachings of compassion, humility, and selflessness that endure today. On this day, we 
also commemorate the many contributions of Buddhists in America who enrich our communities and 
our country as we all work together toward brighter days ahead.

THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THỐNG BIDEN VỀ ĐẠI LỄ VESAK
NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2021

Jill và tôi xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến các Phật Tử ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới 
khi họ tổ chức đại lễ Vesak, một ngày tôn vinh sự ra đời, giác ngộ và nhập diệt của Đức Phật. Nghi lễ 
thắp nến, biểu tượng của ngày đại lễ đã được tổ chức hơn 2.500 năm nay, nhắc nhở chúng ta về những 
lời dạy về lòng từ bi, sự khiêm cung và tinh thần vô ngã của Phật Giáo vẫn tồn tại cho đến ngày nay. 
Vào ngày này, chúng ta cũng tưởng nhớ nhiều về sự đóng góp của các Phật Tử ở Hoa Kỳ, những người 
đã làm phong phú cho cộng đồng và đất nước của chúng ta khi tất cả chúng ta cùng nhau hướng tới 
những ngày tươi sáng hơn.

(Endnotes)
1. From wikipedia.org
2. Nguồn bài: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/26/statement-by-president-biden-on-vesak/
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

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

Số: 01/HĐGP/TĐ/CT

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

trên thế giới,

Một lần nữa, mùa trăng tròn Phật Đản lại trở về 
với người con Phật khắp nơi trên thế giới. Là người 
đệ tử Phật, chúng ta đều đang thành kính tưởng 
niệm ngày đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni 
Phật đản sinh. Ngài ra đời vì mục đích cứu khổ độ 
sinh, đem trí tuệ giác ngộ vô thượng để soi sáng cho 
chúng sinh đang đắm chìm trong đêm dài vô minh 
tăm tối.

Vì tình hình đại dịch vẫn chưa hoàn toàn chấm 
dứt, cho nên Đại Lễ Phật Đản chung của Tăng Đoàn 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại năm nay vẫn sẽ tổ chức online như năm qua. 
Nhưng với tinh thần tùy duyên bất biến, tuệ giác 
tương tức tương nhập của giáo nghĩa Hoa Nghiêm, 
người con Phật chúng ta vẫn sẽ làm lễ tưởng niệm, 
tri ân ngày đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni 
thị hiện trong đạo tình tứ chúng đồng tu.

Kính thưa đại chúng,
Tăng Đoàn chúng ta là một khối hòa hợp thống 

nhất, luôn hướng đến mục đích và lý tưởng cao 
thượng là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn dù 
ở bất cứ thời kỳ và hoàn cảnh nào. Cho nên, dù đang 

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

Tăng Điệp Phật Đản Phật lịch 2565-DL 2021 
Của Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo 

Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

trong hoàn cảnh khó khăn, chư Tăng Ni và Phật 
tử hãy thành tâm tu tập và làm lễ tưởng niệm đức 
Bổn Sư ngay tại trụ xứ, hay Đạo Tràng của mình 
theo ngày giờ tùy duyên trong mùa Phật Đản. Quan 
trọng hơn, mỗi người con Phật chúng ta cùng hướng 
về Đức Phật, hướng về Chánh Pháp, hướng về Tăng 
Đoàn để làm lễ tưởng niệm ngày đức Từ Phụ Bổn 
Sư đản sinh một cách thành kính trang nghiêm, 
trong tinh thần hòa hợp thanh tịnh.

Trong ngày Đại Lễ Phật Đản này, chúng ta hãy 
cùng nhau thành tâm cầu nguyện cho đại dịch sớm 
dứt trừ, người mắc bệnh chóng bình phục, kẻ đã mất 
được siêu sinh, thế giới hòa bình, Phật Pháp xương 
minh, chúng sinh an lạc. Phật lực bất khả tư nghì. 
Nguyện lực bất khả tư nghì. Tâm lực cũng bất khả 
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tư nghì. Chúng ta tin rằng, nhờ công đức tu tập và 
năng lực cầu nguyện bất khả tư nghì này, dịch bệnh 
sẽ sớm tiêu trừ, pháp giới an hòa , ân triêm lợi lạc.

Kính thưa đại chúng,
Đại dịch virus Corona đã và đang ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tất cả khía cạnh của cuộc sống 
con người như sức khỏe, tâm lý, kinh tế, tôn giáo, 
chính trị, xã hội v.v. Hiện nay trên thế giới có đến 
hơn một trăm sáu mươi triệu người nhiễm bệnh và 
gần ba triệu năm trăm ngàn người đã chết vì dịch 
bệnh. Dịch bệnh không phân biệt bất cứ người nào, 
dù là lãnh đạo tôn giáo, chính trị, hay những người 
giàu có. Vì vậy hơn bao giờ hết, hiện nay con người 
dễ ý thức hơn về sự vô thường, mong manh của 
sinh mạng và sự bình đẳng của cái chết! Là những 
người con Phật đã tu học và thấm nhuần giáo lý vô 
thường, duyên sinh vô ngã từ lời dạy của đức Thế 
Tôn, chúng ta phải thể hiện tinh thần trí tuệ, từ bi và 
vô úy trong tình trạng nhân tâm đang lo lắng bất an.
Trải qua hơn một năm rưỡi từ khi dịch bệnh bắt 
đầu, hiện nay chúng ta đã có vaccine chống dịch 
bệnh Covid-19, tình hình dịch bệnh đã có phần cải 
thiện. Đây chính là nhờ sự nỗ lực của chính phủ, 
sự hy sinh của các nhà khoa học, các y bác sĩ, sự 
dấn thân phụng sự cộng động của tất cả mọi người, 
trong đó có sự đóng góp của người con Phật khắp 
nơi trên thế giới. Nhờ những cống hiến này, chúng 
ta được sống bình an vượt qua đại dịch cho đến hôm 
nay. Thế nên, chúng ta phải có lòng tri ân Tam Bảo 
Phật Pháp Tăng đã gia hộ và trao truyền ánh sáng 
Chánh Pháp, ơn đất nước chính phủ Hoa Kỳ đã làm 
mọi cách để giúp đỡ người dân, ơn tất cả mọi người 
trong xã hội đã góp phần chặn đứng dịch bệnh, giúp 
cho xã hội được an lành, hạnh phúc, và ơn đàn na 
tín thí đã hộ trì cho mình và tự viện của mình vượt 
qua cơn khó khăn nguy biến.

Trong giờ phút tưởng niệm ngày đức Phật Từ 
Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni thị hiện, chúng ta 
cũng biết rằng Ấn Độ và Nepal, nơi đức Phật ra 
đời và khai sáng Đạo Phật, đang chịu ảnh hưởng 
nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 và những biến 
chủng virus này gây ra. Nơi đó đang thiếu vaccine, 
nhân lực cứu hộ và thiết bị y tế trầm trọng. Cho 

đến hiện nay, theo thống kê, hơn hai mươi lăm triệu 
người Ấn Độ bị nhiễm bệnh và gần ba trăm ngàn 
người đã chết vì dịch bệnh. Hơn bao giờ hết, đại 
diện Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Hải Ngoại, tôi thiết tha kêu gọi tất cả 
người con Phật, không phân biệt hệ phái, giáo hội, 
pháp môn v.v., chúng ta hãy thể hiện tinh thần tri 
ân báo ân, lòng từ bi không biên giới, cùng hướng 
về Ấn Độ nói riêng và khắp nơi trên thế giới nói 
chung, để cầu nguyện cho mọi người sớm vượt qua 
dịch bệnh, trở lại cuộc sống an lành. Nhất là, chúng 
ta hãy phát tâm bố thí cúng dường, mỗi chùa hãy 
quyên góp và trích phần cúng dường để giúp Ấn Độ 
và Nepal mua vaccine cũng như phương tiện y tế 
cứu giúp người dân.

Riêng ở Hoa Kỳ, hiện nay dù đã có vaccine, 
dịch bệnh có phần cải thiện, nhưng chúng ta không 
thể lơ là, coi thường, mà phải tiếp tục chánh niệm 
tỉnh giác, vì dịch bệnh có thể bùng phát trở lại với 
biến chủng mới. Cho nên, chúng ta phải tiếp tục 
nỗ lực tu tập và góp phần vào việc phòng chống 
dịch bệnh theo tinh thần Bồ-tát đạo. Đức Phật dạy: 
“Phụng sự chúng sinh chính là cúng dường chư 
Phật.” Thực hành Bồ-tát đạo, góp phần làm vơi 
nhẹ nỗi khổ niềm đau của chúng sinh là Pháp cúng 
dường cao cả nhất, ý nghĩa nhất. Đây chính là lễ 
vật cúng dường mà chúng ta dâng lên đức Thế Tôn 
trong mùa Phật Đản.

Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc chư Tôn 
Thiền Đức Tăng Ni khắp nơi, cũng như tất cả quý 
Phật tử và gia đình có một mùa Phật Đản trang 
nghiêm thanh tịnh và đầy đủ ý nghĩa. Đó là mùa 
Phật Đản theo tuệ giác Hoa Nghiêm, sự sự vô ngại. 
Đây cũng là mùa Phật Đản với tinh thần tri ân báo 
ân, hướng về quê hương nơi đức Phật đản sinh để 
thực hành Bồ-tát đạo.

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

Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm
(đã ấn ký)

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
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 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
 Kính thưa chư Thiện hữu Tri thức Phật tử,
 Cách đây 2645 năm, vì sự khổ đau của muôn loài, đức Phật đã thị hiện đản sanh để cứu 

khổ độ sanh. Sự thị hiện đản sanh của Đức Phật đã không chỉ giải thoát con người ra khỏi sự 
vô minh đau khổ mà còn mở ra một quang lộ đầy triển vọng và trao cho thế giới nhân loại một 
giải pháp thù thắng để chung sống trong hòa bình, một nền hòa bình đích thực và lâu dài được 
kiến tạo bằng từ bi và trí tuệ; chẳng những thế, Đức Phật đã san bằng mọi giai cấp bằng cách 
tuyên dương tinh thần vô ngã và hình thành một Tăng Đoàn bình đẳng, vô phân biệt đã và đang 
được xem như một mô hình dân chủ lâu đời nhất trên thế giới vì mọi hành hoạt của Tăng Đoàn 
đều y cứ vào nguyên tắc Lục hòa và các pháp Yết ma.

 Khi khẳng định cứu cánh tối hậu đó là, chỉ khi nào phá đổ bản ngã, một lực cản to lớn của 
mọi gắn kết và cảm thông thì mới có được năng lực siêu việt để đưa con người xích lại gần nhau 
và chung sống bên nhau trên nền tảng của thương yêu và hiểu biết. Đức Phật đã đề ra một giải 
pháp khả thi và có hiệu quả cao đối với việc đoạn tận mọi ngã chấp, tháo gỡ mọi chướng ngại, 
triệt tiêu mọi tà kiến do tuệ tri lý vô ngã duyên sinh. Khi tuệ tri lý duyên sinh vô ngã thì chân 
thường, chân ngã sẽ hiển lộ. Và, khi chân ngã hiển lộ thì đó chính là sự biểu hiện của đấng tối 
tôn, tối thượng; do đó đức Phật đã khai thị rằng: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. 
Trên căn bản của thông điệp duy ngã độc tôn đó, chúng ta nhận thức rõ rằng, chỉ có những ai 
thật sự cống hiến cho lộ trình hướng đến vô ngã giải thoát mới có đủ phẩm chất hưởng được 
tự do, dân chủ và nhân quyền. Ngược lại nếu vì bất cứ quyền lợi nào dù đó là quyền lợi của cá 
nhân hay phe nhóm thì có mơ ước được sống trong tự do, dân chủ bao lâu đi chăng nữa cũng 
không thể biến ước mơ thành hiện thực. 
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Nhân mùa Phật Đản, xin tất cả chúng ta hãy hiện thực hóa ước vọng tự do, dân chủ của 
mình bằng sự dấn thân tích cực xả bỏ. Chính sự xả bỏ chứ không phải chấp thủ mới tạo nên hòa 
bình, tự do, dân chủ và giải thoát. Để xây dựng một cuộc sống tự tại, hạnh phúc, an lạc hãy góp 
phần “Thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ”. 

 Kính thưa chư liệt vị, sự thị hiện của Đức Phật là một cuộc siêu đại cách mạng, ý nghĩa 
cách mạng vĩ đại nhất của sự thị hiện chính là thông điệp vô ngã bình đẳng. Trên nền tảng của 
vô ngã bình đẳng, phẩm tính của mọi thành phần xã hội được nâng cao thành Phật tính và Phật 
tính là phẩm tính siêu việt, vô thượng. 

 Ngày nay, khi Covid 19 xuất hiện, ý nghĩa và giá trị của cuộc siêu cách mạng vĩ đại của 
Đức Phật một lần nữa lại được khắc họa; đặc biệt là sự khắc họa về chân lý vô thường, khổ và 
vô ngã. Khi đối diện với bao tang thương đổ nát, trực diện với các đột biến, thảm họa… ngoài 
dự kiến, con người đã tỉnh thức vì hiểu ra được là mình vẫn còn quá nhỏ bé, khiêm tốn và giới 
hạn trước vũ trụ bao la. Chính sự tỉnh thức này sẽ mang lại những giá trị thành tựu vô giá do 
những nỗ lực phát kiến cần thiết, nhất là dốc lòng thăng tiến trên lộ trình hướng đến giải thoát 
giác ngộ. Với tỉnh thức, con người càng tri nhận rõ dù là một nhà b ác học hay khoa học, những 
kiến giải về bản chất và hiện tượng của muôn sinh vẫn chỉ là những kiến giải mang tầm ngắn 
hạn và giới hạn và, chỉ đến khi chứng được Tam minh, đoạn tận mọi tà kiến, lậu hoặc thì mới có 
đủ khả năng tái khám phá bản chất của mọi hiện tượng như chính bản thân của chúng đang là.

 Để thể hiện lòng tri ân và báo ân lên đức Phật, nhân ngày thị hiện đản sanh của Ngài, xin 
tất cả chúng ta hãy học sống hạnh khiêm cung, cầu thị; hãy chấp nhận và tôn trọng sự khác 
biệt thay vì kỳ thị và triệt phá; hãy khoan dung, buông xả thay vì ích kỷ, thủ chấp; hãy tinh cần 
thành tựu giới đức, chứng đạt Tam minh bằng sự tinh tấn hành trì Giới - Định - Tuệ thay vì tự 
mãn và phóng dật.

 Cúi xin đức Phật từ bi soi sáng cho tất cả chúng con, giúp chúng con thấy ra được những 
điều cần thấy, hiểu thật đúng những gì cần hiểu, thực hiện tốt những gì cần thực hiện, thành tựu 
viên mãn những ước vọng của mình và người để giúp toàn thể nhân loại chấm dứt toàn bộ khổ 
đau và có được hạnh phúc, an lạc miên viễn.

Nam Mô Lâm Tì Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật tác đại chứng minh.

Trân trọng,

 Westminster, ngày 07 tháng 5 năm 2021
 Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Lý
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THÔNG TƯ
Về Đại Lễ Phật Đản Chung PL 2565

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa quý Thiện tín Cư sĩ, Huynh Trưởng GĐPT,

Hàng năm, để thể hiện lòng tri ân và báo ân lên Đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế 
Tôn, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đều long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản chung tại 
một trú xứ thuận tiện, tuy nhiên, vì đại dịch Covid 19, nên năm 2020 Tăng Đoàn đã không thể 
cử hành Đại lễ Phật Đản chung PL 2564 như thường lệ mà chỉ long trọng tổ chức trên online.

N ăm nay - 2021, do đại dịch vẫn còn đang đe dọa, vì thế, thể theo tinh thần cuộc họp định 
kỳ ngày 18 tháng 4 năm 2021 thì:

1. Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ không tổ chức Đại lễ Phật Đản chung PL 2565 
với sự tham dự đông đảo của chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quần chúng Phật tử;

Hòa Thượng Thích Viên Lý
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2. Tăng Đoàn sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản chung PL 2565 trên online vào lúc 10:30 sáng thứ 
tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021 (nhằm ngày Rằm tháng tư năm Tân Sửu) qua các phương tiện 
truyền thông đại chúng như đài Truyền hình IBC băng tầng 57.19 tại nam California, 16.12 tại 
bắc California, Galaxy 19 trên toàn quốc Hoa Kỳ và Canada; khắp thế giới trên các Facebook, 
Youtube, Website …

Để Đại Lễ Phật Đản chung PL 2565 online của Tăng Đoàn được tựu thành viên mãn, kính 
mong chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Đạo hữu bi mẫn “đồng sự” và “lợi hành” đối 
với  các Phật sự  sau đây:

1. Hiện trú tịnh xứ chứng minh và tham dự Đại Lễ Phật Đản chung PL 2565 của Tăng Đoàn 
trên các cơ quan truyền thông đại chúng nêu trên;

2. Tích cực phổ biến rộng rãi tin tức Đại Lễ Phật Đản chung, đồng thời share (chia sẻ) trên 
các facebook cá nhân hay của tự viện để mọi người cùng tham dự đông đảo;

3. Tùy theo hoàn cảnh sở tại, quý tự viện, tổ chức, đoàn thể có thể trang nghiêm cử hành 
Đại lễ Phật Đản trong khả năng có thể;

4. Khuyến tấn mọi giới tinh tấn thành tựu Giới - Định - Huệ để vừa tịnh hóa thân tâm vừa 
góp phần vào sứ mệnh “Tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh” nhằm đền đáp công đức 
giáo hóa độ sanh sâu dày của Đức Phật.

5. Mọi chi tiết có liên quan đến Đại Lễ Phật Đản chung xin hoan hỷ liên lạc với Hòa 
Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội Đồng Điều Hành kiêm Tổng Vụ 
Trưởng Tổng Vụ Xã Hội, Trưởng ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản chung PL 2565 online.

Cầu nguyện Đức Phật chứng minh gia bị Phật pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng 
sinh an lạc.

Trân trọng,
PL 2564 - Westminster, ngày 5 tháng 5 năm 2021

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Tỳ kheo Thích Viên Lý
 

Nơi nhận:

- Hội Đồng Điều Hành “để đồng sự”
Bản sao kính gởi:

- Hội Đồng Giáo Phẩm
- Hội Đồng Giám Luật
- Hội Đồng Cố Vấn “để kính thẩm tường”
- Các cơ quan truyền thông “để nhờ phổ biến”
- Hồ sơ, lưu
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Speaking to Young Mongolians about Buddhism and Science
His Holiness the Dalai Lama

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, India − 
This morning, March 11, 2021, after he had entered 
the room from which he broadcasts online, His 
Holiness the Dalai Lama stood quietly pondering 
the images of members of his audience in three 
locations in Mongolia—Ulaanbaatar, Erdenet and 
Bayankhongor. Then he waved and sat down.

A young Mongolian woman who was 
coordinating the event introduced Lamiin Gegeen 
Rinpoché who, speaking in Tibetan, off ered His 
Holiness greetings on behalf of all the Mongolian 
people. He mentioned how grateful they had 
been when His Holiness agreed to teach them last 
December, an event that could not go ahead because 
of the Covid pandemic. He further thanked him 
for agreeing to speak to young Mongolians about 

Buddhism and Science today.
Next, the Secretary General of the Mongolian 

Students’ Union off ered His Holiness greetings on 
behalf of Mongolian Students.

“Today,” His Holiness began, “what we think 
of as the Great Land of Mongolia includes Outer 
and Inner Mongolia, Kalmykia, Buryatia and Tuva. 
It’s where a large number of ethnic Mongolians live 
with whom we have strong historical connections—
greetings to you all.

“The Buddha prophesied that his teaching 
would travel from north to north, which we 
understand to mean fi rst to Tibet and then on to 
Mongolia. Historically, Mongolians have been 
Buddhist practitioners and there have been unique 
connections between us.

Lamiin Gegeen Rinpoché offering greetings to His Holiness the Dalai Lama at the start of his talk on Bud-
dhism and Science online from his residence in Dharamsala, HP, India on March 11, 2021. Photo by Ven 
Tenzin Jamphel
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“Gendun Drub, the First Dalai Lama, studied 
with Jé Tsongkhapa and prayed to be able to 
uphold his teaching. He founded Tashi Lhunpo 
Monastery and extended his infl uence throughout 
Tsang. Gendun Gyatso established Chökhorgyal 
Monastery, which is associated with Palden Lhamo, 
and was infl uential in Lhoka and Dagpo. The Third 
Dalai Lama, Sonam Gyatso went to Mongolia 
where he spread the teachings by encouraging 
study, refl ection and meditation. He was given 
the title Dalai Lama. This is how you Mongolians 
developed a special connection with the Dalai 
Lamas.

“At one time there were 100,000 monks in the 
country, but in the 20th century you faced huge 
suff ering and hardship. When I was able to make 
the fi rst of several visits to Mongolia, I witnessed 
your amazing faith. I sat on the throne in Gandan 
Monastery while elderly abbots and monks wept as 
they fervently recited prayers and I couldn’t help 
shedding a tear too.

“However, faith alone isn’t everything. The 
Buddha himself advised, ‘O monks and scholars, 
as gold is tested by burning, cutting and rubbing, 

examine my words thoroughly and only then accept 
them—not just out of respect for me’. Faith is best 
based on understanding.

“Buddhism also spread to Sri Lanka, Burma 
and so forth where followers of the Pali Tradition 
rely primarily on what the Buddha said. In 
Tibet, however, King Trisong Detsen invited 
Shantarakshita from India. He introduced the 
Nalanda Tradition that emphasized examining the 
teaching through the lens of logic and reason. This 
is the approach that was conveyed to Mongolia.

“Tibetans in the past had no connection with 
scientists and there were those in China who 
dismissed Tibetan Buddhism as rooted in blind 
faith. Nonetheless, in exile we’ve met scholars 
and scientists and came to realize that the Nalanda 
Tradition’s stricture not to accept things at face 
value corresponds to a scientifi c approach. In 
discussions with scientists, we’ve learned much, 
but they have little to tell us in terms of psychology 
and the workings of mind and emotions.

“It’s important to understand the reasoned 
approach of the Nalanda Tradition and also to 
appreciate that by integrating what we learn within 

His Holiness the Dalai Lama speaking on Buddhism and Science to an online audience of Mongolian youth 
from his residence in Dharamsala, HP, India on March 11, 2021. Photo by Ven Tenzin Jamphel
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ourselves we will fi nd peace of 
mind. Just as we observe basic 
hygiene to preserve our physical 
health, we can learn to apply 
emotional hygiene to reduce our 
sense of anger, fear and anxiety. 
Part of this also involves cultivating 
compassion, which is the essence 
of what the Buddha taught.

“Whenever you have the 
opportunity, it would be good if 
those of you in Outer Mongolia 
were able to help people in Inner 
Mongolia and Manchus, who have 
traditionally been Buddhist.

“We have published books 
that compile Buddhist science 
and philosophy as revealed in the 
literary collections of the Kangyur 
and Tengyur. They have been 
translated into other languages including Chinese. 
I’ve received reports that certain professors in 
Chinese Universities who’ve read these books 
have been impressed by the scientifi c approach of 
Tibetan Buddhism and the Nalanda Tradition on 
which it is based.”

His Holiness told his audience that that was what 
he had to say and invited them to ask questions. In 
answer to the fi rst about how to reconcile Buddhism 
with modern science, he explained that Buddhism 
can be thought of as a science of mind because 
it shows how to tackle disturbing emotions in a 
scientifi c way. He noted that in general science deals 
with things that are obvious to our senses, but when 
they begin to take interest in the workings of the 
mind scientists are intrigued by what Buddhism has 
to say. Meanwhile, science contradicts traditional 
Buddhist cosmology.

He mentioned that quantum physics asserts 
that things don’t exist as they appear and that 
there is a gap between appearance and reality. 
This is obvious at a sub-atomic level. His Holiness 
recalled the reputed Indian nuclear physicist Raja 
Ramanna telling him that while the observations of 
quantum physics were new in the West, the ideas 
that underlie them were known in India more than 

2000 years ago. He quoted verses from Nagarjuna’s 
work to make his point.

His Holiness reiterated that where science is 
mostly concerned with material objects, Buddhism 
focuses on the workings of the mind and tackling 
disturbing emotions. He stressed the importance 
of recognising the oneness of humanity, that since 
every human being wants to be happy and free from 
suff ering, we all need to fi nd peace of mind. He 
added that in this context Buddhism, like science, 
employs reason and investigation.

A question about care for the elderly prompted 
His Holiness to acknowledge the example that older 
people set and the advice they can provide. And yet 
since they are no longer able to work and look after 
themselves as they did when they were young, it’s 
important to serve and help them.

Asked to defi ne a 21st century Buddhist, His 
Holiness suggested that such a person would 
accept scientifi c fi ndings rather than adhering 
blindly to traditional Buddhist cosmology. Being a 

His Holiness the Dalai Lama addressing the virtual 
audience of Mongolian youth during his talk on Bud-
dhism and Science from his residence in Dharam-
sala, HP, India on March 11, 2021. Photo by Ven 
Tenzin Jamphel
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A member of the audience in Mongolian asking His Holiness the Dalai a question during his talk on Bud-
dhism and Science online from his residence in Dharamsala, HP, India on March 11, 2021. Photo by Ven 
Tenzin Jamphel

21st century Buddhist, he went on, also involves 
learning about diff erent states of mind in terms of 
logic and reason. He recalled his own experience 
of learning about mind and awareness as well as 
reason and logic when he was young.

Although these traditions have been upheld in 
Buddhist monasteries and nunneries, the knowledge 
involved can be taught in schools and other centres 
of learning. He declared that Buddhist tradition, 
particularly as it focusses on the perfection of 
wisdom, Madhyamaka philosophy, epistemology 
and logic is something to be proud of. This is what 
Mongolian and Tibetan monks and nuns study. 
These days there are about 1000 Mongolian monks 
studying in India, mostly at Drepung Gomang, 
Sera-jé, Gyumé and Gyutö Monasteries. They are 
discovering that modern science and Buddhism 
don’t contradict each other and that relying on logic 
and reason brings openness.

Commenting on superstition, His Holiness 
mentioned that as a child he was teased about 
whether there were ghosts in the dark corridors of 

the Potala Palace. He told a story about Milarepa 
alone in his cave. On one occasion he felt a chill as 
an ogress appeared as a dog that bit him. The ogress 
rebuked him saying that it was only because he was 
superstitious that he was aware of her.

Finally, His Holiness was asked if it is necessary 
to be a Buddhist to study Buddhism. He replied that 
if you believe in rebirth, liberation and omniscience, 
you’re a Buddhist. However, just as you don’t need 
to be a Buddhist to be a moral or ethical person, 
you don’t need to be a Buddhist to learn how to 
tackle your destructive emotions and achieve peace 
of mind.

The coordinator brought the session to a close 
by thanking His Holiness for talking to Mongolian 
students. She wished that he may live long. “Thank 
you,” he answered, “see you tomorrow.”

(Endnotes)
1 https://www.dalailama.com/news/2021/speaking-to-young-mongo-

lians-about-buddhism-and-science
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NÓI CHUYỆN VỚI THANH NIÊN MÔNG CỔ: PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC
Đức Dalai Lama

Lamiin Gegeen Rinpoché dâng lời chào đến Đức Dalai Lama khi bắt 
đầu buổi nói chuyện trực tuyến về Phật giáo và Khoa học tại Dinh thự 
của Ngài ở Dharamsala, HP, Ấn Độ vào 11 tháng 3, 2021. 

Ảnh của Thượng toạ Tenzin Jamphel

Thekchen Chöling, Dharams-
ala, HP, Ấn Độ - Sáng nay, 
ngày 11 tháng 3, 2021, sau khi 
bước vào căn phòng để phát trực 
tuyến, Đức Dalai Lama đứng 
lặng lẽ suy ngẫm về những hình 
ảnh của các thành viên khán giả 
của Ngài tại ba địa điểm ở Mông 
Cổ - Ulaanbaatar, Erdenet và 
Bayankhongor . Sau đó Ngài vẫy 
tay chào họ và an toạ.

Một phụ nữ trẻ người Mông 
Cổ - người điều phối sự kiện - 
đã giới thiệu Lamiin Gegeen 
Rinpoché - người nói bằng tiếng 
Tây Tạng - thay mặt cho toàn thể 
người dân Mông Cổ kính chào 
mừng Đức Dalai Lama. Rinpoche 
đề cập đến việc họ đã biết ơn như 
thế nào khi Ngài hứa khả sẽ giảng 
dạy cho họ vào tháng 12 năm 
ngoái, nhưng vì đại dịch Covid 

nên sự kiện này đã không thể 
tiến hành được. Ông cũng cảm ơn 
Ngài về việc hôm nay đã đồng ý 
nói chuyện với những người trẻ 
tuổi Mông Cổ về Phật giáo và 
Khoa học.

Tiếp theo, Tổng thư ký Hội 
sinh viên Mông Cổ đã thay mặt 
cho Sinh viên Mông Cổ chào 
mừng Ngài.

Ngài bắt đầu, “Hôm nay, 
những gì mà chúng ta nghĩ đến 
như là Miền Đất vĩ đại của Mông 
Cổ − thì gồm có Ngoại Mông và 
Nội Mông, Kalmykia, Buryatia 
và Tuva. Đó là nơi có một số 
lượng lớn người dân tộc Mông Cổ 
sinh sống cùng với những người 
mà chúng tôi có mối quan hệ lịch 
sử bền chặt - tôi xin gởi lời chào 
đến tất cả quý vị.

“Đức Phật đã tiên tri rằng 
Giáo Pháp của Ngài sẽ đi từ miền 
Bắc sang phương Bắc, mà chúng 
ta hiểu trước hết là đến Tây Tạng 
và sau đó là đến Mông Cổ. Trong 
lịch sử, người Mông Cổ là những 
người theo đạo Phật và đã có 
những mối liên hệ độc đáo giữa 
chúng ta.

“Ngài Gendun Drub − Đức 
Dalai Lama thứ nhất − đã theo 
học với Jé Tsongkhapa và cầu 
nguyện để có thể truyền bá Giáo 
Pháp của Ngài. Ông đã thành 
lập Tu viện Tashi Lhunpo và 
mở rộng ảnh hưởng của mình ra 
khắp Tsang. Gendun Gyatso đã 
thành lập Tu viện Chökhorgyal, 
kết hợp với Palden Lhamo, và có 
ảnh hưởng ở Lhoka và Dagpo. 
Đức Dalai Lama thứ ba, Sonam 
Gyatso đã đến Mông Cổ để truyền 
bá giáo lý bằng cách khuyến 
khích về học tập (văn), suy tư (tư) 
và thiền định (tu). Ngài được trao 
danh hiệu là Dalai Lama. Đây là 
cách mà người Mông Cổ đã phát 
triển mối liên hệ đặc biệt đối với 
Dalai Lama.

“Có thời điểm đã từng có 
100.000 Tăng Sĩ trong cả nước, 
nhưng trong thế kỷ 20, quý vị đã 
phải đối mặt với những đau khổ 
và khó khăn rất lớn. Khi tôi đã 
có thể đến Mông Cổ lần đầu tiên, 
tôi đã chứng kiến được niềm tin 
tuyệt vời của quý vị. Tôi ngồi trên 
Pháp toà ở Tu viện Gandan trong 
khi các vị Tôn đức Viện chủ và 
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Đức Dalai Lama thuyết trình về Phật giáo và Khoa học trước khán giả 
trực tuyến là giới trẻ Mông Cổ từ Dinh thự của Ngài ở Dharamsala, HP, 
Ấn Độ vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. Ảnh của Thượng toạ Tenzin 
Jamphel

chư Tăng đã khóc khi họ thành 
tâm đọc những lời cầu nguyện 
và tôi cũng không thể không thể 
kiềm được nước mắt.

“Tuy nhiên, niềm tin không 
phải là tất cả. Chính Đức Phật đã 
khuyên:

“Hỡi chư Tăng và các hàng 
Học Giả!

Cũng như vàng được thử bằng 
cách cắt chặt, cọ xát và đốt nung,

Lời của ta cũng như thế mà 
kiểm tra, nghiệm dụng;

Rồi mới chấp nhận, chứ đừng 
chỉ vì lòng ái mộ tôn sùng!”

Niềm tin tốt nhất là nên dựa 
trên nền tảng của sự hiểu biết.

“Phật giáo cũng lan truyền 
đến Sri Lanka, Miến Điện, v.v., 
nơi mà những người theo Truyền 
thống Pali chủ yếu dựa vào 
những lời Đức Phật đã dạy. Tuy 
nhiên, tại Tây Tạng, Hoàng Đế 
Trisong Detsen đã thỉnh Ngài 
Tịch Hộ từ Ấn Độ sang. Ngài đã 
giới thiệu Truyền thống Nalanda 
nhấn mạnh về việc nghiên cứu 
Giáo Pháp qua lăng kính logic và 
lý luận. Đây là phương pháp đã 
được truyền bá sang Mông Cổ.

“Người Tây Tạng trong quá 
khứ không có mối liên hệ với các 
nhà khoa học; và có những người 
ở Trung Quốc đã bác bỏ Phật 
giáo Tây Tạng vì cho rằng nó bắt 
nguồn từ niềm tin mù quáng. Tuy 
nhiên, khi sống lưu vong, chúng 
tôi đã gặp gỡ các học giả và các 
nhà khoa học và nhận ra rằng, sự 
nghiêm khắc của Truyền thống 
Nalanda không chấp nhận mọi 
thứ qua giá trị bề mặt bên ngoài; 
điều này tương thích với phương 
pháp khoa học. Trong các cuộc 

thảo luận với các nhà khoa học, 
chúng tôi đã học được nhiều điều, 
nhưng họ không có nhiều kiến 
thức để nói với chúng tôi về mặt 
tâm lý học cũng như về phương 
cách hoạt động của tâm thức và 
cảm xúc.

“Điều quan trọng là phải hiểu 
được phương pháp lý luận của 
Truyền thống Nalanda và cũng 
đánh giá cao điều đó bằng cách 
tích hợp những gì chúng ta học 
được cho chính bản thân mình, thì 
chúng ta sẽ có được sự an lạc nội 
tâm. Cũng như việc tuân thủ vệ 
sinh cơ bản để giữ gìn sức khỏe 
thể chất, chúng ta có thể học cách 
áp dụng vệ sinh cảm xúc để đoạn 
trừ sự sân giận, sợ hãi và lo lắng. 
Một phần của điều này cũng liên 
quan đến việc trưởng dưỡng lòng 
từ bi, đó là tinh tuý của những 
điều Đức Phật đã dạy.

“Bất cứ khi nào quý vị có 
cơ hội, sẽ rất tốt nếu như những 
người trong số quý vị ở Ngoại 

Mông có thể giúp đỡ những 
người ở Nội Mông và Mãn Châu 
− những người theo truyền thống 
Phật giáo.

“Chúng tôi đã xuất bản những 
cuốn sách biên soạn về khoa học 
và triết học Phật giáo như đã được 
tìm thấy trong các tuyển tập văn 
học của Kangyur (Kinh Tạng) 
và Tengyur (Luận Tạng). Những 
cuốn sách này đã được dịch sang 
các ngôn ngữ khác bao gồm cả 
tiếng Trung Quốc. Tôi đã nhận 
được báo cáo rằng, một số giáo sư 
ở các trường Đại học Trung Quốc 
đã đọc những cuốn sách này và 
đã bị ấn tượng bởi phương pháp 
khoa học của Phật giáo Tây Tạng 
và Truyền thống Nalanda mà 
Phật Giáo Tây Tạng đã dựa trên 
nền tảng đó.”

Ngài nói với khán giả của 
mình rằng đó là những điều mà 
Ngài cần phải nói; và Ngài mời 
họ đặt câu hỏi. Trong câu trả lời 
đầu tiên về cách dung hòa Phật 
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giáo với khoa học hiện đại, Ngài 
giải thích rằng Phật giáo có thể 
được coi là khoa học về tâm thức 
vì nó chỉ ra phương pháp giải 
quyết những cảm xúc phiền não 
một cách khoa học. Ngài lưu ý 
rằng, khoa học - nói chung - đề 
cập đến những điều rõ ràng đối 
với các giác quan của chúng ta, 
nhưng khi họ bắt đầu quan tâm 
đến những hoạt động của tâm 
thức, thì các nhà khoa học sẽ bị 
thu hút bởi những điều mà Phật 
giáo đã đề cập đến. Trong khi đó, 
khoa học thì lại mâu thuẫn với vũ 
trụ học Phật giáo truyền thống.

Ngài đề cập rằng, vật lý 
lượng tử khẳng định rằng mọi 
thứ không tồn tại như chúng xuất 
hiện, và có một khoảng cách giữa 
sự xuất hiện bề ngoài và thực tế. 
Điều này là rõ ràng ở cấp độ hạ 
nguyên tử. Ngài nhớ lại nhà vật lý 
hạt nhân nổi tiếng người Ấn Độ − 
Raja Ramanna − đã nói với Ngài 
rằng, trong khi những nghiên cứu 
về vật lý lượng tử là điều vẫn còn 
mới mẻ đối với phương Tây, thì 
những ý tưởng làm nền tảng cho 
chúng đã được biết đến ở Ấn Độ 
từ hơn 2000 năm trước. Ông trích 
dẫn các bài Kệ trong tác phẩm 
của Ngài Long Thọ để làm rõ 
quan điểm của mình.

Ngài nhắc lại rằng, khi khoa 
học chủ yếu quan tâm đến các 
đối tượng vật chất, thì Phật giáo 
lại tập trung vào sự hoạt động 
của tâm thức và giải quyết những 
cảm xúc phiền não. Ngài nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc 
nhận ra tính đồng nhất của nhân 
loại, rằng vì mỗi con người đều 
mong muốn hạnh phúc và thoát 

khỏi khổ đau, cho nên tất cả 
chúng ta đều cần phải tìm thấy 
sự bình yên trong tâm hồn. Ngài 
nói thêm rằng trong bối cảnh này, 
Phật giáo − giống như khoa học 
− sử dụng lý trí và sự nghiên cứu 
kiểm chứng.

Một câu hỏi về việc chăm sóc 
người cao tuổi đã gợi lên trong 
Ngài sự biết ơn về tấm gương 
mà những người lớn tuổi đã nêu 
ra và những lời khuyên mà họ 
có thể ban cho. Tuy nhiên, vì họ 
không còn có thể làm việc và tự 
chăm sóc bản thân mình như lúc 
còn trẻ, cho nên điều quan trọng 
là chúng ta cần phải phục vụ và 
giúp đỡ họ.

Khi được thỉnh cầu định 
nghĩa về người Phật tử của thế 
kỷ 21, Ngài gợi ý rằng, đó là một 
người sẽ chấp nhận những phát 
hiện khoa học hơn là tuân theo 
vũ trụ học Phật giáo truyền thống 
một cách mù quáng. Ngài tiếp 
tục, là một Phật tử của thế kỷ 21 
cũng liên quan đến việc tìm hiểu 

về các trạng thái khác nhau của 
tâm thức về mặt logic và lý luận. 
Ngài nhớ lại kinh nghiệm học hỏi 
về tâm thức và nhận thức cũng 
như lý luận và logic khi Ngài còn 
thơ ấu.

Mặc dù những truyền thống 
này đã được duy trì gìn giữ trong 
các Tu viện và Ni viện Phật giáo, 
nhưng kiến thức liên quan có thể 
được giảng dạy trong các trường 
học và các trung tâm học đường 
khác. Ngài tuyên bố rằng, truyền 
thống Phật giáo, đặc biệt khi nó 
tập trung vào Bát nhã Ba la mật, 
triết học Trung quán, nhận thức 
luận và logic −  là điều đáng tự 
hào. Đây là điều mà chư Tăng 
Ni Mông Cổ và Tây Tạng nghiên 
cứu. Ngày nay, có khoảng 1000 
Tăng Sĩ Mông Cổ đang tu học 
tại Ấn Độ, hầu hết tại các Tu 
viện Drepung Gomang, Sera-jé, 
Gyumé và Gyutö. Họ khám phá 
ra rằng khoa học hiện đại và Phật 
giáo không hề mâu thuẫn với 
nhau và dựa vào nền tảng logic 
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Một khán giả ở Mông Cổ đặt câu hỏi cho Đức Dalai Lama trong buổi nói chuyện về Phật giáo và Khoa học 
trực tuyến từ Dinh thự của Ngài ở Dharamsala, HP, Ấn Độ vào 11 tháng 3, 2021. 

Ảnh của Thượng toạ Tenzin Jamphel

và lý luận đã mang lại sự cởi mở 
thoáng đạt.

Nhận xét về sự mê tín, Ngài 
đã đề cập rằng, khi còn nhỏ, 
Ngài đã bị trêu chọc về việc có 
ma trong các hành lang tối tăm 
của Cung điện Potala. Ngài kể 
một câu chuyện về Đức Milarepa 
đã ở một mình trong hang động 
của Ngài. Có một lần, Ngài cảm 
thấy ớn lạnh như có một Bà Kẹ 
xuất hiện như một con chó và cắn 
Ngài. Bà Kẹ quở trách Ngài và 
nói rằng chỉ vì Ngài mê tín nên 
Ngài mới bị gặp Bà Kẹ.

Cuối cùng, Đức Dalai Lama 
được hỏi liệu có cần phải là một 
Phật tử để học hỏi về Phật pháp 
hay không. Ngài trả lời rằng nếu 
bạn tin vào sự tái sinh, sự giải 
thoát và sự toàn tri, thì bạn là một 

Phật tử. Tuy nhiên, cũng như bạn 
không cần phải là một Phật tử để 
trở thành một người có đạo đức 
hoặc một người đức hạnh, bạn 
không cần phải là một Phật tử để 
học cách giải quyết những cảm 
xúc tiêu cực của mình và để đạt 
được sự bình yên trong tâm hồn.

Điều phối viên đã kết thúc 
buổi nói chuyện bằng cách cảm 
ơn Ngài đã ban Pháp thoại cho 
các học trò Mông Cổ. Cô nguyện 
cầu Ngài trường thọ. Ngài đáp 
bằng lời “Cảm ơn! hẹn gặp lại 
vào ngày mai!”

(Endnotes)
1  Bản dịch tiếng Việt từ VP Thánh Đức Đạt Lai 

Lạt Ma Thứ 14

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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N hân ngày thị hiện Đản sanh 
của Đức Phật, đã có một ít 
người nghĩ rằng, làm sao 

Thái tử Tất Đạt Đa có thể bước 
đi bảy bước trên bảy đóa sen khi 
vừa mới đản sanh? Thực tế này 
phải chăng hoàn toàn đi ngược 
lại với thực tiễn khoa học và sinh 
học? Tại sao là 7 bước mà không 
là 8 bước hay 9 buớc? Vì lý do 
gì mà hoa sen đã đỡ chân Ngài 
chứ không phải là những đóa Vô 
ưu hay những đóa hoa nào đó? 
Ngoài mục đích cứu độ quần sanh 
sự thị hiện của Ngài còn hướng về 
những mục tiêu nào khác nữa?

Để trả lời những tra vấn nêu 
trên, trước hết xin được nêu lên 
vài ý kiến sau đây: 

Trên phương diện Phật học, 
cần phải hiểu rằng, có 18 Pháp 
Bất Cộng của Đức Phật mà cho 
dù những hàng Bồ Tát lớn cũng 
không thể có được; 

Trên phương diện đời thường 
thì các ngành như y học, vật lý 
học, thiên văn học hay kỹ thuật 
số v.v… dù không thuộc phạm 
trù siêu hình nhưng không phải 
ai cũng có khả năng liễu triệt 
dẫu cho các định đề, định luật, 
phương pháp thử nghiệm hay lập 

trình ấy đã được lý giải tương đối 
tỉ mỉ; 

Đừng đem trí năng của một 
người chưa chứng ngộ để phán 
xét về những phương tiện thiện 
xảo, thị hiện độ sanh của một bậc 
đại giác;

Đừng dựa vào những kiến giải 
của hàng Hữu Học (Sekha) để 
đánh đồng kiến giải của các bậc 
Vô Học (asekha);

Không nên chủ trương thần 
linh hóa Đức Phật nhưng cũng 
đừng nên chủ trương phàm tục 
hóa Đức Phật mà hãy nỗ lực tu 
học để Phật hóa bản thân và Phật 
hóa tha nhân;

Cần nên nhận thức rằng, Đức 
Phật là con người nhưng là con 
người giác ngộ tối thắng, Ngài vì 
đại nguyện mà thị hiện đản sanh 
chứ không do nghiệp lực mà bị tái 
sanh; 

Biến cố đại dịch Covid 19 
đã cho thấy sự hiểu biết của con 
người về sinh học hãy còn nhiều 
giới hạn. Đem cái giới hạn để 
hiểu về những việc vô hạn, nhất 
là trí tuệ siêu việt và lòng từ bi vô 
lượng của Đức Phật là một điều 
bất khả.

Khi tìm hiểu về Đức Phật, có 

hai phạm trù phổ quát không thể 
không đề cập:

Thứ nhất là Bản môn: Vượt 
lên trên mọi danh xưng, khái 
niệm; vô sinh vô diệt, vô sắc, vô 
tướng, thường tại châu biến khắp 
mười phương. Một nghĩa trong 
vô lượng nghĩa, Bản môn được 
hiểu là đồng nghĩa với Pháp thân 
( , sa. dharmakāya).

Thứ hai là Tích môn: Một 
Đức Phật lịch sử được hiểu là 
Ứng thân hay còn gọi là Ứng hóa 
thân ( , sa. nirmāṇakāya), vì 
lòng từ bi mà thị hiện trên thế 
gian này để cứu khổ độ sanh.

Chư Phật và nhiều vị Bồ tát 
vì lòng từ bi đã thị hiện bằng 
nhiều thân hình khác nhau. Khi 
hóa hiện bằng nhiều thân hình 
khác nhau thì đó là một thông 
điệp nội hàm nhiều ý nghĩa. Trên 
căn bản của đại bi tâm, phương 
tiện thiện xảo, năng động hóa, đa 
dạng hóa bằng một nguồn lực đầy 
sinh động để tùy theo căn cơ sai 
biệt của nhiều thành phần xã hội 
thuộc nhiều quốc độ khác nhau 
mà tùy duyên hóa độ. Đã là hóa 
hiện thì đó là do oai thần và diệu 
lực bất khả tư nghì của Đại trí. Từ 
một vị Bồ tát ở nội viện Đâu Suất 

Đức Phật Thị Hiện Đản Sanh 
Một Cuộc Siêu Cách Mạng Kỳ Vĩ Vô Tiền Khoáng Hậu 

Trong Lịch Sử Thế Giới Nhân Loại
 TK Thích Viên Lý
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thị hiện đản sanh thì không chỉ có 
khả năng đi 7 bước trên 7 đóa hoa 
sen mà còn có khả năng đi hàng 
ngàn hay hàng triệu bước dù trên 
mặt đất hay giữa hư không. Đã là 
một vị Bồ tát vì lòng từ bi thị hiện 
thì không thể và càng không nên 
so sánh Bồ tát Tất Đạt Đa với một 
em bé bình thường vừa mới chào 
đời.

Bảy bước chân tượng trưng 
cho thời gian và không gian. Thời 
gian gồm có 3: Quá khứ, hiện tại 
và tương lai. Không gian gồm có 
4: Đông, tây, nam bắc. 3+4 = 7. 
Con số 7 còn mang nhiều ý nghĩa 
khác trên phương diện triết học 
nhưng trên phương diện Phật học 
thì con số 7 biểu trưng cho Thất 
đại, Thất giác chi, Thất chúng, 
Thất thánh tài, Thất Phật… Con 
số 7 mang ý nghĩa vô cùng rộng 
lớn đối với Phật giáo, dù không 
gian hay thời gian có thay đổi, 
nhưng chân lý của Đức Thế Tôn 
vẫn xuyên suốt vũ trụ, vượt qua 
mọi không gian và thời gian để 
trở thành biểu tượng bất biến của 
mọi thời đại. Sự thật này đã được 
minh chứng qua sự tồn tại hơn 
2600 năm của Đạo Phật. 

Bảy đóa sen mục đích nhằm 
để nói lên ý nghĩa của việc từ bùn 
nhơ vươn lên nhưng không bị 
bùn nhơ làm ô nhiễm đó là diệu 
nghĩa của “Trần bất nhiễm trần”.

Đức Phật dạy: Trong một hồ 
sen, có các loài sen đã ngoi lên 
khỏi bùn nhưng chưa vươn lên 
khỏi nước; có các loài sen đã ngoi 
lên giữa nước nhưng chưa ngoi 
lên khỏi mặt nước; có các loài sen 
đã ngoi lên khỏi mặt nước nhưng 
chưa nở hoa. Có những búp sen 

đang đợi ánh sáng của vầng thái 
dương chiếu vào để bừng nở…

Và Ngài dạy: Tất cả chúng 
sanh trên thế gian này cũng tương 
tự như thế. Có hạng chúng sanh 
căn cơ thấp, có hạng chúng sanh 
căn cơ vừa, có hạng chúng sanh 
căn cơ cao; tuy nhiên các hạng căn 
cơ đó nếu gặp được ánh sáng chân 
lý của đức Phật thì cũng đều sẽ 
được giải thoát và giác ngộ. Hoa 
sen còn nói lên ý nghĩa nhân quả 
đồng thời. Trong tất cả loài hoa, 
hoa sen là loài hoa tinh khiết nhất 
và có nhiều đặc tính cao quý nhất.

Thông điệp ngắn “Thiên 
thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” 
là để khai thị về ý nghĩa vô cùng 
trọng đại của Chân ngã, nhưng 
đồng thời cũng nhấn mạnh đến 
lý bình đẳng vô ngã vì mọi hiện 
tượng đều do duyên sinh, không 
tánh (sunyata). Vô ngã nhưng 
không thể hiểu như là quan niệm 
bản ngã siêu hình giả định.

Sự thị hiện đản sanh của Đức 
Phật bằng hình hài của một con 
người ngoài nhân duyên lớn duy 
nhất: Khai, Thị chúng sanh Ngộ, 
Nhập Phật tri kiến còn đồng lúc 
khai mở nhiều cuộc siêu cách 
mạng kỳ vĩ vô tiền khoáng hậu 
đó là: Tất cả cuộc cách mạng đều 
khởi đi từ con người. Vì thế Kinh 
Hoa Nghiêm đã dạy: “Nhân thị 
tối thắng, năng sinh nhất thiết 
chư thiện pháp cố”: Con người 
là trên hết vì có khả năng tạo ra 
tất cả pháp lành.

Sự thị hiện đản sanh của Đức 
Phật đã mở ra nhiều cuộc siêu 
cách mạng kỳ vĩ đó là:

1. Siêu cách mạng Xã hội: 
Đức Phật đã san bằng giai cấp 

bằng cách tuyên xưng tinh thần 
vô ngã, bình đẳng; hình thành 
Tăng Đoàn bao gồm mọi thành 
phần xã hội. Tăng Đoàn Phật 
giáo cho đến ngày nay, được xem 
là mô hình dân chủ lâu đời nhất 
trên thế giới vì mọi hành hoạt đều 
y cứ vào các nguyên tắc Lục Hòa 
và các pháp Yết ma.

2. Siêu cách mạng Kinh tế: 
Nếu nói về học thuyết kinh tế thì 
có thể nói Đức Phật đã đưa ra 
những giải pháp, chính sách kinh 
tế khả thi, hiệu năng, mang lại 
thành quả cao nhưng không tạo 
ra sự tổn thương ngược đem lại 
sự hòa hợp, phú cường và hạnh 
phúc. Khi đề ra thuyết duyên 
sinh, đức Phật đã không chỉ nhấn 
mạnh đến thực tại vô ngã nhằm 
thể hiện lòng từ bi vị tha mà còn 
đề cao tính tương tác đa phương, 
nương tựa vào nhau và hỗ trợ lẫn 
nhau để cùng nhau tồn tại và đưa 
đến những thành tựu tốt đẹp nhất, 
viên mãn nhất. Trong kinh Trung 
Bộ, Đức Phật đã dạy về 6 nhân 
tố để xây dựng một nền kinh tế 
thịnh vượng. Trong kinh Tăng 
Chi Ngài đã đề xuất một chính 
sách gồm 4 phương pháp để phát 
triển kinh tế, đồng thời nêu lên 
những yếu tố khiến cho một cá 
nhân, công ty hay chính phủ phải 
phá sản vì nền kinh tế bị suy thoái 
đến mức vô phương cứu vãn.

3. Siêu cách mạng Chính trị: 
Đức Phật đã khai thị về 7 pháp bất 
thối được ghi lại trong kinh Du 
Hành (Trường A-hàm) và trong 
kinh Đại Bát Niết-bàn (Trường 
Bộ kinh) như một chánh sách 
gồm 7 nguyên tắc để giúp cho đất 
nước Vajjì, giữ vững chủ quyền, 
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độc lập, tự do, dân chủ, 
hưng thịnh. Một chính 
sách trị quốc được thiết 
lập bằng chánh tri kiến 
với tất cả lòng từ bi nên 
không chỉ có khả năng 
tạo dựng một quốc gia 
ổn định, hùng cường 
mà còn tạo nên một thế 
giới hòa bình lâu dài và 
chân chính.

4. Siêu cách mạng 
Giáo dục: Đức Phật 
đã cải tổ hệ thống giáo 
dục phiến diện thành toàn diện 
và, cao hơn, giá trị hơn, đó là một 
nền giáo dục Toàn Giác. Ngài đã 
thuyết giảng giáo pháp Tứ Diệu 
Đế để chỉ rõ con đường thoát khổ 
và, toàn bộ giáo lý do Đức Phật 
khai thị đều hướng đến tiêu chí 
giáo dục Toàn Giác tối thượng.

5. Siêu cách mạng Văn hóa: 
Đức Phật đã cổ súy một nền văn 
hóa lành mạnh, chuẩn mực, tiêu 
biểu cho những giá trị truyền thống 
đạo đức đặt nền tảng trên lòng từ 
bi bao la và tuệ giác siêu việt. Một 
nền văn hóa Từ bi, Tương sinh, 
Tương hỗ, Tương tức, Tương tại 
mà giáo nghĩa Thập Huyền Môn 
và Lục Tướng của Hoa Nghiêm 
Tông đã quảng diễn;

6. Siêu cách mạng Tôn 
giáo/Tâm linh: Giữa cơn khủng 
hoảng tâm linh nghiêm trọng vì 
sự xuất hiện của quá nhiều triết 
thuyết tà kiến, Đức Phật đã nâng 
cao khả tính giác ngộ của mỗi 
chúng sanh. Ngài đã nâng phẩm 
tính của mọi thành phần xã hội 
lên hàng Phật tính và đã khẳng 
định rằng: “Nhất thiết chúng 
sanh giai hữu Phật tính”: Tất cả 

chúng sanh đều có Phật tính, do 
vậy, tất cả chúng sanh đều có khả 
năng thành Phật lý do là vì đều 
có Phật tánh bình đẳng. Mọi hạnh 
phúc hay khổ đau đều phát sinh 
từ tham ái. Tham ái có mặt là vì 
do tâm vô minh, muốn chấm dứt 
khổ đau cần phải đoạn trừ tham 
ái. Tất cả hạnh phúc hay khổ đau 
đều do chính mình tạo ra nên 
cũng phải do chính mình tinh tấn 
tu tập để chuyển hóa chứ không 
thể trông đợi ở một ai khác. Đức 
Phật chỉ là người dẫn đường. 
Con đường mà Đức Phật khai mở 
và hướng dẫn là con đường giải 
thoát giác ngộ, chấm dứt toàn bộ 
khổ đau. Không có bất cứ một 
thần linh nào có quyền ban phước 
giáng họa, tất cả họa phúc đều do 
chính con người tạo nên. Những 
khai thị như thị như thế chính là 
cuộc siêu cách mạng tâm linh vô 
tiền khoảng hậu trong lịch sử thế 
giới nhân loại.

7. Siêu cách mạng Khoa 
học: Giữa một bối cảnh xã hội 
có nhiều mê tín, tà kiến, bằng 
Tam minh thực chứng, Đức Phật 

đã chứng minh sự hình thành và 
nguyên nhân hình thành của các 
thế giới hệ, cũng như đã diễn tả 
một cách cụ thể mối liên hệ nhân 
quả nghiệp báo dù hiện tượng đó 
thuộc về lĩnh vực vũ trụ hay thuộc 
phạm vi nhân sinh. Những lời dạy 
của Đức Phật về nhân sinh và vũ 
trụ đã như vầng thái dương rực 
sáng phá tan mọi bóng tối vô minh 
vọng tưởng và mở ra một tri kiến 
như thật đối với mọi hiện hữu từ 
bản thể đến hiện tượng, dù thực 
hữu tối hậu hay thực tại siêu hình.

8. Siêu cách mạng Y học: 
Ngoài vấn đề vật lý trị liệu, Đức 
Phật còn đặc biệt nhấn mạnh 
đến tâm lý trị liệu ngay tại thời 
điểm mà vấn đề phân tâm học 
chưa được đề cập đến. Đức Phật 
đã dạy về 4 loại thức ăn gồm có 
Đoàn thực, Xúc thực, Tư niệm 
thực và Thức thực. Ngài dạy phải 
tiết độ trong việc ăn uống, phải 
hộ trì các căn, phải đoạn trừ tham 
dục v.v… Và, Y Phương Minh 
trong Ngũ Minh đã nói lên tầm 
nhìn thấu triệt của Phật giáo như 
thế nào đối với lĩnh vực y học.
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Sau 49 năm giáo hóa độ 
sanh, cuối cùng, vì lòng bi 
mẫn, Đức Phật đã thị hiện 
nhập niết bàn đúng như bản 
hoài của chư vị Bồ tát: “Nếu 
cần dùng thân hình diệt độ 
để độ thoát liền hiện thân 
hình diệt độ để độ thoát”. Dù 
trong thời kỳ đó, đã có một 
số Tinh xá do các vị vua và 
trưởng giả phát tâm xây dựng 
để cúng dường, nhưng Đức 
Phật đã không chọn bất cứ 
ngôi tinh xá nào trong các 
ngôi tinh xá như Veluvana 
(Trúc Lâm), Jetavanàràma 
(Kỳ hoàn), Jìvàkàràma (Kỳ-
bạt) hay Ghositàràma (Cù-
sư-la) mà Ngài đã chọn thành 
Kushinagar (Câu Thi Na) nơi 
rừng ta la thanh vắng để thị 
hiện nhập niết bàn, thực tế 
đó đã khẳng định rõ mục tiêu 
tối hậu của việc thị hiện Đản 
sanh của Đức Phật là chỉ cho 
và vì sự an lạc đích thực của 
hết thảy muôn loài.

Nhân mùa Phật đản, để 
biểu tỏ lòng tri ân và báo ân 
của chúng ta lên Đức Phật, 
xin mỗi chúng ta, một cách 
tích cực và năng động, hãy 
tiếp nối các cuộc siêu cách 
mạng kỳ vĩ mà cách đây 2565 
Đức Phật đã thi thiết, thực 
hiện được điều ấy thì chẳng 
những vừa đền đáp công đức 
hóa độ sâu dày của Đức Phật 
mà còn vừa góp phần kiến tạo 
một thế giới hòa  bình, an lạc 
và thịnh vượng.

Mùa Phật Đản PL 2565 – 2021
TK Thích Viên Lý

Lá Thư Điều Ngự
Tiếp theo trang 1

Ngày Phật Đản là một thắng duyên để chúng ta quán niệm về những 
lời dạy của Ngài. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là: Tất cả chúng ta có 
thật sự khát vọng trở thành một Đức Phật? Như lời khai thị của Ngài: 
“Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh”: Tất cả chúng sanh đều có 
Phật tánh. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để Phật tánh đang hiện hữu 
trong mỗi chúng ta được hiển lộ? Như, khi làm lễ tắm Phật, chúng ta có 
quan tâm thanh tẩy những độc tố tham sân si đang ngủ ngầm trong tâm 
thức của chúng ta?

Lời dạy của Đức Phật hướng con người đến giác ngộ và giải thoát 
mọi khổ đau bằng sự tinh cần thực hành Giới, Định và Huệ. 

 Qua lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta nhận thức rằng, nhiều tai 
họa và bi kịch mà con người phải đối mặt là do con người gây ra. Nhiều 
bi kịch xuất phát từ sự không tuân thủ các quy luật tự nhiên và những 
ham muốn xấu xa của các cá nhân đã và đang tìm đủ mọi cách để thu 
lợi từ mối nguy hiểm của người khác, dẫn đến sự cách biệt xã hội, kỳ 
thị sắc tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa, màu da và các tầng lớp xã hội 
trên thế giới.

Ngoài ra, chúng ta tưởng nhớ sự Đản sanh của Đức Phật như một 
đấng mang giải pháp cho nhiều thách thức mà nhân loại phải đối diện 
thông qua triết lý và Trí tuệ của Ngài. Đức Phật đã đề ra các giải pháp 
cụ thể dựa trên lòng từ bi và sự tôn trọng sự thật cùng với lòng khoan 
dung, rộng lượng trong việc giải quyết, xử lý và tránh xa các xung đột 
như là cơ sở của một xã hội lành mạnh và là cửa ngõ dẫn đến hạnh phúc 
viên mãn trong cuộc sống.

Cuối cùng, là Phật tử, những người đi theo con đường Từ bi và Trí 
tuệ của Đức Phật, chúng ta có trách nhiệm giải thoát những người khác 
khỏi nỗi đau khổ của họ bằng các nỗ lực hiện thực hoá lý tưởng Bồ tát 
đạo và tích cực truyền bá giáo lý của Đức Phật cho mọi thành viên trong 
xã hội. Chúng ta nên là những người hòa giải, những người hết lòng tài 
trợ cho hòa bình và các giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng trong xã 
hội và kiên định tìm kiếm hạnh phúc và sự hài lòng trên căn bản của hỷ 
xả từ bi; đặc biệt thực hành Bát Chánh Đạo, con đường trung đạo giải 
thoát mọi khổ đau mà bậc thầy của nhơn thiên đã vạch ra và dẫn đạo.

Nơi đây, chúng con kính ngưỡng tri ân công đức giáo hóa độ sanh 
sâu dày của Ngài và nguyện xin lan tỏa nguồn năng lượng từ bi - trí 
tuệ đến khắp mọi miền để mọi loài được sống trong an hòa  hạnh phúc. 
Chúng con cũng nguyện cầu Phật pháp mãi trường tồn với niềm tin 
mãnh liệt nơi Đấng Đại Đạo Sư.

Mùa Phật Đản PL 2565-2021
TK Thích Viên Lý
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giản Ký - Quyển Thứ 5
Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất - Thứ 15

Hán Ngữ: Thích Trí Dụ / Việt dịch: Thích Viên Huy

Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất là phẩm triển 
khai ngữ nghĩa của phẩm Như Lai Thọ Lượng1, 
nhằm biểu đạt ý nghĩa bất khả tư nghị của phẩm 
kinh này, phẩm kinh nói rằng, khi pháp âm Như 
Lai vừa vang lên thì vạn vật trên thế gian đều 
lắng đọng để nghe. Nội dung trong kinh nói, do 
một tháng Như Lai đi vào cõi Trời hóa độ, ngàn 
sông tại thế gian đều lưu bóng ngài, vì vậy gọi 
là Tùng Địa Dũng Xuất.

Thế giới Ta bà, có đến hằng hà sa Bồ Tát 
cùng quyến thuộc của Như Lai (tức chỉ tất cả 
chúng sanh là thân bằng quyến thuộc của ngài), 
trong cõi hư không. Thế giới Ta Bà thuộc hạ 
phương, là nơi dùng để diễn giải cội nguồn của 
pháp tánh, nơi hư không, ngài tự là Pháp Thân 
Đại Sĩ, thuyết pháp Đệ Nhất Nghĩa Không, Đệ 
Nhất Nghĩa Không, chính là nói rõ cứu cánh 
tuyệt đối của pháp Thật Tướng, do muốn hiển 
bày pháp cứu cánh nên đức Phật mới kiến lập 
chư pháp, và tất cả các pháp trên thế gian đều 
quy về không, phi phi thật thật, cuối cùng thảy 
đều không. Như Lai cả đời vì chúng sanh, duy 
chỉ có lời dạy của ngài, mới khiến cho tâm của 
chúng sanh an lạc, đây là toàn thể ý nghĩa của 
phẩm Tùng Địa Xuất.

1. Kinh Như Lai Vô Lượng Thọ, là bộ Phật Thuyết Ðại 
Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình 
Ðẳng Giác Kinh. Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác 
Kinh, Chi Lâu Ca Sấm dịch đời Hậu Hán. Phật Thuyết 
Chư Phật A Di Ðà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Ðàn 
Quá Ðộ Nhân Ðạo Kinh, tên khác là Vô Lượng Thọ Kinh, 
tên khác nữa là A Di Ðà Kinh, Chi Khiêm dịch và o đời 
Ngô. Vô Lượng Thọ Kinh, Khang Tăng Khải dịch vào đời 
Tào Ngụy. Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, Bồ Ðề Lưu Chí 
dịch vào đời Ðường. Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ 
Trang Nghiêm Kinh, Pháp Hiền dịch vào đời Triệu Tống.

Chánh văn: Nhĩ thời tha phương quốc độ 
chư lai Bồ Tát ma ha tát, quá bát hằng 
hà sa số, ư đại chúng trung khởi lập hiệp 
chưởng tác lễ, nhi tự Phật Ngôn. Thế Tôn, 
nhược thính ngã đẳng ư Phật diệt hậu tại 
thử Ta Bà thế giới cần gia tinh tấn hộ trì 
đọc tụng thư tả cúng dường thị kinh điển 
giả, đương ư thử độ nhi quảng thuyết chi. 
Nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát ma ha tát 
chúng, chỉ thiện nam tử, bất tu nhữ đẳng 
hộ trì thử kinh.
Giản Thuật: Sáu vạn Bồ Tát cùng với hằng 

hà sa số Bồ Tát từ phương xa đều được thỉnh về 
nghe kinh, Như Lai liền can ngăn, bởi vì ngài biết 
những vị Bồ Tát nơi xa xôi, vì đại nguyện hóa độ 
chúng sanh, không màng đến thân bằng quyến 
thuộc hay quốc độ.

Chánh văn: Sở dĩ giả hà, ngã Ta Bà thế 
giới, tự hữu lục vạn hằng hà sa đẳng Bồ 
Tát ma ha tát, nhất nhất Bồ Tát các hữu 
lục vạn hằng hà sa quyến thuộc, thị thỉnh 
nhơn đẳng năng ư ngã diệt hậu, hộ trì đọc 
tụng quảng thuyết thử kinh, Ta Bà thế giới 
tam thiên đại thiên quốc độ giai chấn liệt, 
nhi ư kỳ trung hữu vô lượng thiên vạn ức 
Bồ Tát ma ha tát đồng thời dũng xuất, thị 
chư Bồ Tát thân giai kim sắc, tam thập 
nhị tướng vô lượng quang minh, tiên tận 
tại thử Ta bà thế giới chi hạ, thử giới hư 
không trung trụ, thị chư Bồ Tát văn Thích 
Ca Mâu Ni Phật sở thuyết âm thanh tùng 
hạ phát lai, nhất nhất Bồ Tát, giai thị đại 
chúng xướng đạo chi đầu.
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Giản Thuật: Tùng Địa Dũng Xuất Bồ Tát, 
thân vàng chiếu sáng, tướng hảo quang minh, 
dẫn đầu đại chúng xướng tụng. Hội chúng bấy 
giờ, một nửa là chư Bồ Tát, còn nửa khác là tứ 
chúng; Xướng đạo, ý là lãnh đạo, dẫn đầu.

Chánh văn: Các tướng lục vạn hằng hà sa 
quyến thuộc, huống tương ngũ vạn tứ vạn 
tam vạn nhất vạn hằng hà sa đẳng quyến 
thuộc giả, huống phục nãi chí nhất hằng 
hà sa bán hằng sa tứ phân chi nhất, nãi 
chí thiên vạn ức na do tha phân chi nhất, 
huống phục thiên vạn ức na do tha quyến 
thuộc, huống phục ức vạn quyến thuộc, 
huống phục thiên vạn bách vạn nãi chí 
nhất vạn, huống phục nhất thiên nhất bá 
nãi chí nhất thập, huống phục tướng ngũ tứ 
tam nhị nhất đệ tử giả, huống phục đơn kỷ 
lạc viễn vi hành, như thị đẳng thử, vô lượng 
vô biên toán số thí dụ sở bất năng tri.
Giản Thuật: Chư Bồ Tát dẫn đầu sáu vạn 

hằng hà sa quyến thuộc, nhẫn đến một người 
hoặc nhiều người, phần này xin đại chúng đừng 
chấp vào văn tự, đừng nên cho rằng sáu vạn 
hằng hà sa là số nhiều, kỳ thật số mục không 
nhiều, bởi vì nhất là nhất thiết (một là tất cả), 
và nhất thiết là nhất (tất cả là một). Kinh Hoa 
Nghiêm dạy “hộ nhiếp hộ nhập, chủng chủng 
vô tận”, tức các pháp trên thế gian đều hỗ trợ 
với nhau, giả dụ như: trong phòng có bảy ngọn 
đèn sáng, tuy số lượng đèn có bảy ngọn, nhưng 
ánh sáng chúng ta thấy chỉ duy nhất một, trên 
thực tế đó là ánh sáng của bảy ngọn đèn, nếu 
tắt đi một ngọn, hay hai ngọn, tuy có tối đi một 
chút, nhưng ánh sáng cũng vẫn là một. Do đó 
nên biết ánh quang minh là nói đến bảy ngọn 
đèn, trong ánh sáng đó có thể bảy hay nhiều 
hơn số đó, nên nói nhất tức nhất thiết, và nhất 
thiết tức nhất, vì vậy một người cũng không ít, 
mà sáu vạn hằng hà sa cũng không phải nhiều.

Chánh văn: Thị chư Bồ Tát tùng địa dũng 
xuất, các chỉ hư không Thất Bảo Diệu 

tháp Đa Bảo Như Lai Thích Ca Mâu Ni 
Phật sở, đáo dĩ hướng nhị Thế Tôn đầu 
diện lễ túc, cập chí chư bảo thọ hạ Sư Tử 
tòa thượng Phật sở, diệc giai tác lễ hữu 
nhiễu tam tạp hiệp chưởng cung kính, dĩ 
chư Bồ Tát chủng chủng tán pháp, nhi dĩ 
tán thán trụ tại nhất diện, hân lạc chiêm 
ngưỡng ư nhị Thế Tôn.
Giản Thuật: Chư Bồ Tát từ mặt đất xuất hiện, 

đảnh lễ Thích Ca Mâu Ni Phật ngài Đa Bảo Như 
Lai, cùng với thân phân chư Phật nhiễu quanh 
tháp Phật, sau đó chắp tay cung kính hoan hỷ 
tán thán công đức chư Phật.

Chánh văn: Thị chư Bồ Tát ma ha tát tùng 
sơ dũng xuất, dĩ chư Bồ Tát chủng chủng 
tán pháp nhi tán ư Phật, như thị thời gian 
kinh ngũ thập tiểu kiếp, thị thời Thích Ca 
Mâu Ni Phật mặc nhiên nhi tọa, cập chư 
tứ chúng diệc giai mặc nhiên, ngũ thập 
tiểu kiếp, Phật thần thông lực cố.
Giản Thuật: Chư Bồ Tát xuất hiện tán thán 

chư Phật, lúc này cách đức Phật năm mươi tiểu 
kiếp, nhưng nương nhờ thần thông chư Phật, 
nên đã thỉnh được tứ chúng vân hội.

Chánh văn: Nhĩ thời tứ chúng diệc dĩ thần 
thông lực cố, kiến chư Bồ Tát biến mãn 
vô lượng bách thiên vạn ức quốc độ hư 
không, thị Bồ Tát chúng trung hữu tứ đạo 
sư, nhất danh Thượng Hạnh, nhị danh Vô 
Biên Hạnh, tam danh Tịnh Hạnh, tứ danh 
An Lập Hạnh, thị tứ Bồ Tát ư kỳ chúng 
trung, tốt vi thượng thủ xướng đạo chi sư, 
tại đại chúng tiền các cộng hiệp chưởng, 
quán Thích Ca Mâu Ni Phật, nhi vấn tầm 
ngôn, Thế Tôn, thiểu bịnh não an lạc hạnh 
bất, sở ứng độ giả thọ giáo dị bất, bất mệnh 
Thế Tôn sanh bịnh lao da.
Giản Thuật: Trong số những vị Bồ Tát 

này, có bốn vị bậc thượng thủ (dẫn đầu), đó là 
Thượng Hạnh Bồ Tát, Vô Biên Hạnh Bồ Tát, 
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Tịnh Hạnh Bồ Tát, và An Lập Hạnh Bồ Tát; 
Thiểu bịnh thiểu não an lạc hạnh bất?, Như 
Lai vốn vô bịnh vô não, vậy chúng Bồ Tát vì 
sao lại hỏi Như Lai có bịnh có não phiền hay 
không? Kinh Duy Ma Cật viết “chúng sanh 
bịnh cố ngã bịnh”, chúng sanh bịnh như ta bịnh, 
ở đây do vì hóa độ chúng sanh cang cường, nên 
chư Bồ Tát mới hỏi đức Phật như vậy. Chư Bồ 
Tát lại tiếp tục hỏi Phật, Sở ứng độ giả, thọ 
giáo dị bất? Bất mệnh Thế Tôn sanh bịnh lao 
da? Ví dụ chúng ta tại gia có con cái, nếu con 
cái bịnh khổ, cha mẹ chắc chắn cũng thương 
xót khổ theo, đức Phật thương xót chúng sanh 
như con đẻ, do vậy chúng Bồ Tát mới hỏi có bớt 
bịnh bớt não không.

Chánh văn: Nhĩ thời tứ chúng đại Bồ Tát, 
nhi thuyết kệ ngôn, Thế Tôn an lạc, thiểu 
bịnh thiểu não, giáo hóa chúng sanh, đắc 
vô bì quyện, hựu chư chúng sanh, thọ hóa 
dị bất, bất linh Thế Tôn, sanh tật lao da.
Nhĩ thời Thế Tôn ư Bồ Tát đại chúng 
trung, nhi tác thị ngôn, như thị như thị, 
chư thiện nam tử, Như Lai an lạc thiểu 
bịnh thiểu não, chư chúng sanh đẳng dị 
khả hóa độ, vô hữu bịnh lao, sở dĩ giả hà, 
thị chư chúng sanh, thế thế dĩ lai thường 
thọ ngã hóa, diệc ư quá khứ chư Phật, 
cúng dường tôn trọng chủng chư thiện 
căn, thử chư chúng sanh, thỉ kiến ngã 
thân văn ngã sở thuyết, tức giai tín thọ 
nhập Như Lai huệ, trừ tiên tu tập học 
Tiểu thừa giả, như thị chi nhơn, ngã kim 
diệc linh đắc văn thị kinh nhập ư Phật 
huệ, nhĩ thời chư đại Bồ Tát, nhi thuyết 
kệ ngôn, thiện tai thiện tai, đại hùng Thế 
Tôn, chư chúng sanh đẳng, dị khả hóa độ, 
năng vấn chư Phật, thậm thâm trí huệ, 
văn dĩ tín hành, ngã đẳng tùy hỷ. 
Giản Thuật: Đức Phật bảo rằng, Như Lai an 

lạc, ít bịnh ít não, vì những chúng sanh này, đã 
nhiều đời nhiều kiếp học pháp của Như Lai và 

quá khứ chư Phật nên đã có sẵn thiện căn, khi 
gặp và nghe pháp của Ta, đều yên ổn tín thọ. 
Nhập Như Lai huệ, trí tuệ của Như Lai, là trí tuệ 
như thật, trừ các vị thuộc hàng Tiểu thừa Thanh 
Văn ra, vì hàng Tiểu thừa không thể lãnh hội trí 
tuệ của Phật, không hiểu rõ bổn tánh của pháp 
Thật Tướng, nên không kiến tánh, chúng Duyên 
Giác và Bích Chi Phật cũng vậy, thế nhưng ngay 
trong hội trường hôm đó, các chúng này đều đến 
nghe kinh Pháp Hoa, và đắc được trí tuệ Phật, kế 
đến chư Bồ Tát đọc kệ tán thán Phật.

Chánh văn: Ư thời Thế Tôn, tán thán 
thượng thủ chư đại Bồ Tát, thiện tai thiện 
tai, thiện nam tử, nhữ đẳng năng ư Như 
Lai phát phát tùy hỷ tâm, nhĩ thời Di Lặc 
Bồ Tát, cập bát thiên hằng hà sa chư Bồ 
Tát chúng, giai tác thị niệm, ngã đẳng tùng 
tích dĩ lai, bất kiến bất văn như thị Bồ Tát 
ma ha tát chúng, tùng địa dũng xuất trụ 
Thế Tôn tiền, hiệp chưởng cúng dường vấn 
tầm Như Lai, thời Di Lặc Bồ Tát ma ha 
tát, tri bát thiên hằng hà sa Bồ Tát đẳng 
tâm chi sở niệm, bái dục tự quyết sở nghi, 
hiệp chưởng hướng Phật, dĩ kệ vấn viết, vô 
lượng thiên vạn ức, đại chúng chư Bồ Tát, 
tích sở vị tằng kiến, nguyện lưỡng túc tôn 
thuyết, thị tùng hà sở lai, dĩ hà nhân duyên 
tập, cự thân đại thần thông, trí huệ phả tư 
nghị, kỳ chí niệm kiên cố, hữu đại nhẫn 
nhục lực, chúng sanh sở lạc kiến, vi tùng 
hà sở lai, nhất nhất chư Bồ Tát, sở tương 
chư quyến thuộc, kỳ số vô hữu lượng, như 
hằng hà sa đẳng, hoặc hữu đại Bồ Tát, 
tương lục vạn hằng sa, như thị chư đại 
chúng, nhất tâm cầu Phật đạo, thị chư đại 
sư đẳng, lục vạn hằng hà sa, câu lai cúng 
dường Phật, cập hộ trì thị kinh, tương ngũ 
vạn hằng sa, kỳ số quá ư thị, tứ vạn cập 
tam vạn, nhị vạn chí nhất vạn, nhất thiên 
nhất bá đẳng, nãi chí nhất hằng sa, bình 
cập tam tứ phân, ức vạn phân chi nhất, 
thiên vạn na do tha, vạn ức chư đệ tử, nãi 



26 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 5 - 2021  

chí ư bình ý, kỳ số phục quá thượng, bách 
vạn chí nhất vạn, nhất thiên cập nhất bá, 
ngũ thập dữ nhất thập, nãi chí tam nhị 
nhất, đơn kỷ vô quyến thuộc, lạc ư độc 
xứ giả, câu lai chí Phật sở, kỳ số chuyển 
quá thượng, như thị chư đại chúng, nhược 
nhơn hành trù số, quá ư hằng sa kiếp, do 
bất năng tận tri.
Giản Thuật: Đức Thế Tôn tán thán chư vị 

thượng thủ Bồ Tát, vì Như Lai phát tâm hoan 
hỷ, khai mở kinh Pháp Hoa và vì hộ trì kinh 
này nên mới xuất hiện. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát, 
cùng với tám ngàn hằng hà sa chúng Bồ Tát, 
đều sanh tâm hoài nghi, tức thời ngài Di Lặc Bồ 
Tát liền thỉnh hỏi đức Phật, duyên cớ vì sao mà 
chư Bồ Tát lại từ mặt đất xuất hiện? Văn nghĩa 
phần trên đã diễn bày rất rõ ràng, xin đại chúng 
tùy nghi đọc lại.

Chánh văn: Thị chư đại uy đức, tinh tấn 
Bồ Tát chúng, thùy vi kỳ thuyết pháp, giáo 
hóa nhi thành tựu, tùng tùy sơ phát tâm, 
xưng dương hà Phật pháp, thọ trì hành 
thùy kinh, tu tập hà Phật đạo, như thị chư 
Bồ Tát, thần thông đại trí lực, tứ phương 
địa chấn liệt, giai tùng trung dũng xuất, 
Thế Tôn ngã tích lai, vị tằng kiến thị sự, 
nguyện thuyết kỳ sở tùng, quốc độ chi danh 
hiệu, ngã thường du chư quốc, vị tằng kiến 
thị chúng, ngã ư thử chúng trung, nãi bất 
thức nhất nhơn, hốt nhiên tùng địa xuất, 
nguyện thuyết kỳ nhân duyên, kim thử 
chi đại hội, vô lượng bá thiên ý, thị chư 
Bồ Tát đẳng, giai dục tri thử sự, thị chư 
Bồ Tát chúng, bổn vị mạt chi nhân duyên, 
vô lượng đức Thế Tôn, duy nguyện quyết 
chúng nghi.
Giản Thuật: Thị chư đại uy đức, hàng Bồ 

Tát khi hóa độ những chúng sanh cang cường, 
thường dùng uy đức của mình để thuyết phục, 
còn đối với chúng sanh có thiện căn, quý ngài 
cũng dùng uy đức nhưng theo phương cách 

nhiếp thọ, Tùng thùy sơ phát tâm, tức nói đến 
người sơ phát tâm Bồ đề, Duy nguyên Thế 
Tôn, quyết chúng sở nghi, là xin nguyện Thế 
Tôn, giải lòng nghi hoặc cho chúng sanh.

Chánh văn: Nhĩ thời Thích Ca Mâu Ni 
Phật phân thân chư Phật, tùng vô lượng 
thiên vạn ức tha phương quốc độ lai giả, 
tại ư bát phương chư bảo thọ hạ Sư Tử tòa 
thượng kiết già ngoã tọa, kỳ Phật đãi giả, 
các các kiến thị Bồ Tát đại chúng, ư tam 
thiên đại thiên thế giới tứ phương tùng địa 
dũng xuất trụ ư hư không, các bạch kỳ 
Phật ngôn, Thế Tôn, thử chư vô lượng vô 
biên a tăng kỳ Bồ Tát đại chúng, tùng hà 
sở lai, nhĩ thời chư Phật các cáo đãi giả, 
chư thiện nam tử, thư đãi tu dũng, hữu Bồ 
Tát ma ha tát, danh viết Di Lặc, Thích Ca 
Mâu Ni Phật chi sở thọ ký, thứ hậu tác 
Phật, dĩ vấn kỳ sự, Phật kim đáp chi, nhữ 
đẳng tự đương nhân thị đắc văn.
Giản Thuật: Lúc này đức Thế Tôn phân 

thân ra chư Phật, chư vị liền vấn hỏi Thế Tôn, 
nguyên cớ vì sao chư Bồ Tát lại xuất hiện ra nơi 
đây, chư Phật liền đáp trả rằng, các ông nên đợi 
đã, Di Lặc Bồ Tát đã vấn hỏi, lúc này đức Thích 
Ca Mâu Ni thay chư Như Lai trả lời Di Lặc Bồ 
Tát cùng đại chúng, thời gian chờ không lâu, chỉ 
một ngày một đêm, từ Tu dũng, là chốc lát, rất 
nhanh, sau đó lại nói kệ tiếp.

Chánh văn: Nhĩ thời Thích Ca Mâu Ni 
Phật, cáo Di Lặc Bồ Tát, thiện tai thiện 
tai hà thốn đa, nãi năng vấn Phật như thị 
đại sự, nhữ đẳng đương cộng nhất tâm, bị 
tinh tấn khải kiên cố ý, Như Lai kim dục 
hiển phát tuyên thị chư Phật trí huệ, chư 
Phật tự tại thần thông chi lực, chư Phật 
Sư Tử phấn tấn chi lực, chư Phật uy mãnh 
đại thế chi lực, nhĩ thời Thế Tôn, dục 
trùng tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn. 
Đương tinh tấn nhất tâm, ngã dục thuyết 
thử sự, vật đắc hữu nghi hối, Phật trí phả 
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tư nghĩa, nhữ kim xuất tín lực, trụ ư nhẫn 
thiện trung, tích sở vị văn pháp, kim giai 
đương đắc văn, ngã kim an ổn nhữ, vật đắc 
hoài nghi cụ, Phật vô bất bảo ngữ, trí huệ 
bất khả lượng, sở đắc đệ nhất pháp, thậm 
thâm phả phân biệt, như thị kim đương 
thuyết, nhữ đẳng nhất tâm thính.
Giản Thuật: Đức Phật trước tiên khuyến chư 

Bồ Tát nên phát tâm tinh tấn dũng mãnh, tin 
tưởng vào giáo pháp mà đức Phật đương thuyết, 
trí tuệ và thần thông lực của đức Phật không thể 
so bì, các ông nên giữ tâm ý kiên cố, không nên 
sanh tâm nghi ngờ lời Như Lai, Sư tử tốc tấn 
chi lực, là thời khắc sơ tâm của người học Phật, 
rất dũng mãnh và tinh tấn, như uy lực của Sư 
Tử, Hoài nghi là không tin; Hối thị là ban đầu 
tin tưởng nhưng sau lại sinh tâm nghi hoặc, Sở 
đắc Đệ Nhất pháp, tức chỉ pháp Thật tướng, 
pháp này thâm sâu, bất khả tư nghì, các ông nên 
nhất tâm thính pháp.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn thuyết thử 
kệ dĩ, cáo Di Lặc Bồ Tát, ngã kin ư thử đại 
chúng, tuyên cáo nhữ đẳng, A Thốn Đa, 
thị chư Bồ Tát ma ha tát, vô lượng vô số a 
tăng kỳ tùng địa dũng xuất, nhữ đẳng tích 
sở vị kiến giả, ngã ư thị Ta Bà thế giới, đắc 
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề dĩ, 
giáo hóa thị đạo thị chư Bồ Tát, điều phục 
kỳ tâm linh phát đạo ý, thử chư Bồ Tát 
giai ư thị Ta Bà thế giới chi hạ thử giới hư 
không trung trụ, ư chư kinh điển đọc tụng 
thông lợi tư duy phân biệt chánh ý niệm, A 
Thốn Đa, thị chư thiện nam tử đẳng, bất 
lạc tại chúng đa hữu sở thuyết, đương lạc 
tịnh xứ cần hành tinh tấn vị tằng hưu tức, 
diệc bất y chỉ nhơn thiên nhi trụ, thường 
lạc thậm trí vô hữu chướng ngại, dược 
thường lạc ư chư Phật chi pháp, nhất tâm 
tinh tấn cầu vô thượng huệ.
Giản Thuật: Đức Phật nói với chư đại Bồ 

Tát, chư Bồ Tát từ mặt đất xuất hiện chính là 

những vị trước đây Như Lai từng giáo hóa, 
khuyến khích chư Bồ Tát phát tâm Bồ đề, lúc 
các vị Bồ Tát xuất hiện, cách Thích Ca Như Lai 
thành đạo đã lâu, sao ta có thể độ họ được? Chư 
Bồ Tát này cũng đang trụ nơi hư không, trong 
cõi Ta Bà, đức Phật nói, A Thốn Đa, tức chỉ 
ngài Di Lặc, những vị Bồ Tát này, đã từng ở 
trong đại chúng thuyết pháp, tất cả đều an trú 
nơi tịnh xứ, tinh tấn cần mẫn tu trì, không phút 
giây xao lãng.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trùng 
thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn. A Thốn nhữ 
đương tri, thị chư đại Bồ Tát, tùng vô số 
kiếp lai, tu tập Phật trí huệ, tất thị ngã sở 
hóa, kim phát đại đạo tâm, thử đẳng thị ngã 
tử, y chỉ thị thế giới, chí lạc ư tịnh xứ, xả đại 
chúng hội náo, bất lạc đa sở thuyết, như thị 
chư tử đẳng, học tập ngã đạo pháp, thư dạ 
thường tinh tấn, vi cầu Phật đạo cố, tại Ta 
Bà thế giới, hạ phương không trung trụ, chí 
niệm lực kiên cố, thường cần cầu trí huệ, 
thuyết chủng chủng diệu pháp, kỳ tâm vô 
sở úy, ngã ư Già Da thành, Bồ Đề thọ hạ 
tọa, đắc thành tốt chánh giác, chuyển vô 
thượng pháp luân, lưỡng nãi giáo hóa chi, 
linh sơ phát tâm đạo, kim giai trụ bất thối, 
tất đương đắc thành Phật, ngã kim thuyết 
kỳ ngữ, nhữ đẳng nhất tâm tín, ngã tùng 
cửu viên lai, giáo hóa thị đẳng chúng.
Giản Thuật: Những vị Bồ Tát này, vô số 

kiếp về trước, từng học pháp Như Lai, và đắc 
được trí tuệ của chư Phật, nhưng do lúc bấy giờ 
Như Lai đang ở cõi rất xa cách tám mươi dặm, 
là thành Già Da, thuyết pháp hóa độ chúng 
sanh (tức nói trong thành nội), ngoại thành Già 
Da, là hướng đông nam cách nội thành ba mươi 
hải lý, nơi đức Phật tọa thiền bảy ngày bảy 
đêm, dưới cây Bát Đa La, còn gọi là Bồ Đề thọ 
hạ, thành chánh đẳng giác; Kim giai trụ bất 
thối, bậc Bồ Tát từ cõi Sơ địa, là trụ vào bất 
thối chuyển, nếu như từ Sơ địa đến Thất địa mà 
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không chuyên cần tinh tấn, thì thuộc hạng giả 
danh, cho đến cảnh giới Đệ Bát Bất Động địa, 
mà thường gia lực tinh tấn, lúc này mới xứng 
gọi là chân bất thối.

Chánh văn: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát ma ha 
tát, cập vô số chư Bồ Tát đẳng, tâm sanh 
nghi hoặc, quái vị tằng hữu, nhi tác thị 
niệm, vân hà Thế Tôn ư thiếu thời gian, 
giáo hóa như thị vô lượng vô biên a tăng kỳ 
chư đại Bồ Tát, kim trụ A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề.
Giản Thuật: Lúc này Di Lặc Bồ Tát cùng 

tất cả chư đại Bồ Tát đều sanh tâm nghi hoặc, 
vì sao Thế Tôn đã thành Phật cách 40 năm rồi, 
nhưng vẫn có thể giáo hóa những vị Bồ Tát này, 
hôm nay còn khiến tất cả đều trụ vào A Nậu Đa 
La Tam Miệu Tam Bồ Đề? (tức trụ vào cõi vô 
thượng chánh đẳng chánh giác), tất cả đều được 
thọ ký thành Phật, bởi vì Bồ Tát là phải tu luyện 
ba A Tăng Kỳ kiếp mới thành quả vị, A Tăng 
Kỳ kiếp thứ nhất, là trụ ở cõi Thập Hồi Hướng, 
A Tăng Kỳ kiếp thứ hai, là trụ ở cõi Sơ địa đến 
Thất địa, A Tăng Kỳ kiếp thứ ba, là trụ nơi cõi 
Bát địa đến Thập địa, lại phải trải qua Chánh 
Giác, Diệu Giác mới đi đến thành Phật, do vậy 
chúng ta cần hiểu cẩn thận, không nên bị mê 
mờ, nghĩ rằng vì sao trong thời gian rất ngắn, 
mà Như Lai giáo hóa nhiều chư Bồ Tát đến như 
vậy? Vì thực chất Như Lai đã từng giáo hóa 
những vị này vô lượng vô số kiếp về trước rồi.

Chánh văn: Tức bạch Phật ngôn, Thế Tôn, 
Như Lai vi Thái tử thời xuất ư Thích cung, 
khứ Già Da thành bất viễn tọa ư đạo tràng, 
đắc thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề, tùng thị dĩ lai thỉ quá tứ thập dư 
niên. Thế Tôn, vân hà ư thử thiếu thời đại 
tác Phật sự, dĩ Phật thế lực dĩ Phật công 
đức lực, giáo hóa như thị vô lượng đại Bồ 
Tát chúng đương thành A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề, Thế Tôn, thử đại Bồ Tát 
chúng, giả sử hữu nhơn, ư thiên vạn ức 

kiếp, số bất năng tận bất đắc kỳ biên, kỳ 
đẳng cửu viễn dĩ lai, ư vô lượng vô biên chư 
Phật sở thực thiện căn, thành tựu Bồ Tát 
đạo thường tu Phạm Thiên, Thế Tôn, như 
thử chi sự thế sở nan tín.
Giản Thuật: Từ đầu phẩm kinh đến phẩm 

Thọ Lượng, chúng ta đã rõ thân và quyền diệu 
của đức Phật, đức Phật có tam thân, nếu như nói 
về thân thật của ngài, thì tam thân chính là nhất 
thân, còn luận về quyền, thì nhất thân chính là 
tam thân, như nói hư không, thì mười phương hư 
không cũng là một mà một cũng là mười, như 
nói chư pháp thật tướng, chính là sắc tức không, 
còn nói thật tướng chư pháp, chính là không 
tức sắc vậy. Nên khi nói thân thật hay thân quyền 
của đức Phật, liền nghĩ đến nghĩa vô lượng tức 
nhất, nhất tức vô lượng. Chúng ta chỉ biết đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni bỏ cung vàng điện ngọc, 
vượt thành Già Đa, và sông Kiền Tử, đến tọa 
thiền tu tập và thành đạo dưới cội Bồ đề, tính đến 
thời điểm này, đã trải qua hơn hai ngàn năm rồi, 
kỳ thật đức Phật đã hóa hiện ra rất nhiều pháp 
thân, và phi báu thân. Kinh Phạm Võng viết “ngã 
lai Ta Bà bát thiên phản” tức ta đã đến đi vào 
cõi Ta Bà tính đến ngàn kiếp, dựa vào luận điểm 
này, cho chúng ta hiểu được Như Lai đã hóa hiện 
rất nhiều pháp thân đến đi ba cõi. Những vị Bồ 
Tát nơi đạo tràng lúc này, số đông đến vô lượng 
vô biên, hơn nửa là những chúng đã từng làm đệ 
tử đức Phật, thiện căn sâu dày, từng thay Như Lai 
thừa hành Phật sự.

Chánh văn: Thí như hữu nhơn, sắc mỹ 
phát hắc niên nhị thập ngũ, chỉ bá tuế 
nhơn tín thị ngã tử, kỳ bá tuế nhơn, diệc 
chỉ niên thiếu ngôn thị ngã phụ sanh dục 
ngã đẳng, thị sự nan tín, Phật diệc như thị, 
đắc đạo dĩ lai kỳ thực vị cửu, nhi thử đại 
chúng chư Bồ Tát đẳng, dĩ ư vô lượng thiên 
vạn ức kiếp, vi Phật đạo cố cần hạnh tinh 
tấn, thiện nhập xuất trụ vô lượng bá thiên 
vạn ức tam muội, đắc đại thần thông cửu 



29PHẬT ĐẢN PL. 2565 ■ 202129 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 5 - 2021  

tu phạm hạnh, thiện năng thứ đệ tập chư 
thiện pháp, xảo ư vấn đáp nhơn trung chi 
bảo, nhất thiết thế gian thậm vi hy hữu, 
kim nhật Thế Tôn phương vân đắc Phật 
đạo thời sơ linh phát tâm giáo hóa thị đạo, 
kim hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề, Thế Tôn đắc Phật vị cửu, nãi năng 
tác thị đại công đức sự, ngã đẳng tuy phục 
tín Phật tùy nghi sở thuyết, Phật sở xuất 
ngôn vị tằng hư vọng, Phật sở tri giả giai 
tất thông đạt, nhiên chư Tân Phát Ý Bồ 
Tát, ư Phật diệt hậu, nhược văn thị ngữ 
hoặc bất tín thọ, nhi khởi bạt pháp tội 
nghiệp nhân duyên, duy nhiên Thế Tôn, 
nguyện vì giải thoát trừ ngã đẳng nghi, cập 
vị lai thế chư thiện nam tử, văn thử sự dĩ 
diệc bất sanh nghi.
Giản Thuật: Vô lượng tùng địa dũng xuất chư 

Bồ Tát, đã từng trải qua vô lượng thiên vạn kiếp, 
tinh tấn tu học, từng ra, vào, trụ trong thiền định 
đến vô lượng trăm ngàn số kiếp, đắc được tự tại, 
đắc thần thông lực, các ngài đã từng thanh tịnh tu 
tập nơi cõi Phạm Thiên rất lâu, và cũng trải qua 
vô số lần tu tập Bồ đề thiện pháp. Phẩm kinh này, 
xảo diệu ở chỗ vấn đáp, nếu không sáng suốt hay 
chưa từng tu tập, khi có người hỏi, thì khó mà trả 
lời cho thấu đáo ý Phật, không chỉ riêng những 
người không sáng suốt, mà ngay cả chúng Thanh 
Văn cũng không thể tùy vấn tùy đáp, vì khi có 
người vấn hỏi, Tiểu thừa Thanh Văn liền nói, nếu 
như tôi biết, tôi sẽ trả lời cho các ông. Với chúng 
Bồ Tát lại khác, như có người vấn hỏi giáo pháp, 
liền trả lời một cách tường tận mạch lạc, hỏi pháp 
gì trả lời pháp đó, đây gọi là thiện xảo vấn đáp. 
Lúc Như Lai thành Phật, ngài liền dạy những vị 
sơ phát Bồ đề tâm nên hướng về cõi vô thượng 
Bồ đề, chư vị Bồ Tát, thảy đều tin vào lời nói 
chân thật của Như Lai, nay Như Lai chỉ nhắc nhở 
các vị Bồ Tát mới phát tâm, sau khi ta diệt độ, khi 
nghe kinh Pháp Hoa, mà không phát tâm tín thọ, 
thì hãy nguyện nhờ thần lực từ bi của chư Phật 
khai thị cho.

Chánh văn: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát dục 
trùng tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, 
Phật tích tùng Thích chủng, xuất gia cận 
Già Da, tọa ư Bồ Đề thọ, nhĩ lai thượng vị 
cửu, thử chư Phật tử đẳng, kỳ số bất khả 
lượng, cửu dĩ hành Phật đạo, trụ ư thần 
thông lực, thiện học Bồ Tát đạo, bất nhiễm 
thế gian pháp, như Liên Hoa tại thủy, tùng 
địa nhi dũng xuất, giai khởi cung kính tâm, 
trụ ư Thế Tôn tiền, thị sự nan tư nghĩa, vân 
hà nhi khả tín, Phật đắc đạo thâm viễn, sở 
thành tựu thậm đa, nguyện vì trừ chúng 
nghi, như thật phân biệt thuyết, thệ như 
thiếu tráng nhơn, niên thỉ nhị thập ngũ, 
thị nhơn bách tuế tử, phát bạch nhi diện 
trứu, thị đẳng ngã sở sanh, tử diệc thuyết 
thị phục, phụ thiếu nhi tử lão, cử thế sở 
bất tín, Thế Tôn diệc như thị, đắc đạo 
lai thâm cận, thị chư Bồ Tát đẳng, chí cố 
vô xuy nhược, tùng vô lượng kiếp lai, nhi 
hành Bồ Tát đạo, xảo ư nan vấn đáp, kỳ 
tâm vô sở úy, nhẫn nhục tâm quyết định, 
đoan chánh hữu uy đức, thập phương Phật 
sở tán, thiện năng phân biệt thuyết, bất lạc 
tại nhơn chúng, thường hảo tại thiền định, 
vì cầu Phật đạo cố, ư hạ không trung trụ, 
ngã đẳng tùng Phật văn, ư thử sự vô nghi, 
nguyện Phật vì vị lai, diễn thuyết kim khai 
giải, nhược hữu ư thử kinh, sanh nghi bất 
tín giả, tức đương tùy ác đạo, nguyện kim 
vi giải thoát, thị vô lượng Bồ Tát, vân hà ư 
thiếu thời, giáo hóa kim phát tâm, nhi trụ 
bất thối địa.
Giản Thuật: Bồ Tát đạo, là con đường thực 

hành Lục Độ Ba La Mật, như hoa Sen trong 
nước, tuy gần bùn nhưng không nhiễm mùi bùn, 
chư Bồ Tát cũng vậy, tuy lưu lạc trong chốn 
nhân gian, nhưng không bị thế sự ô nhiễm; Kỳ 
tâm vô sở úy, là người có đủ thập lực của Như 
Lai, thuyết pháp không lo sợ.
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GIÁC NGỘ TỰ TÁNH BÊN TRONG
Daisetz T. Suzuki / Đào Nguyên Minh dịch

Nguồn bài:
Việt dịch theo nguyên tác Anh ngữ “BUDDHA OF 

INFINITE LIGHT” (PHẬT VÔ LƯỢNG QUANG) của Daisetz 
T. Suzuki, nhà xuất bản Shambhala Pubblica  ons. Chương 
“ENLIGHTENMENT OF THE INNER SELF” (GIÁC NGỘ TỰ TÁNH 
BÊN TRONG).

Bản Nguyện của Phật A Di Đà
Phật A Di Đà đã từng là một con người, nhưng 

thật ra, khó mà xác định thời gian là xa xưa bao lâu. 
Vào thời xưa, xa xưa, ngài là con của một vị vua 
lớn. Khi ngài thấy sự thống khổ của kiếp người như 
thế nào rồi, thì ngài muốn cứu con người ra khỏi 
cảnh khốn khổ đó và đưa họ sang Bờ Bên Kia thoát 
dòng sinh tử. Ngài thật là từ bi, cảm thông với tất 
cả nỗi khổ của người khác, xem đấy như là nỗi khổ 
của chính mình. Sự quan tâm của ngài đối với sự an 
sinh của mọi chúng sinh không bị hoen ố bởi lòng 
ích kỷ, mà hoàn toàn vị tha. Thông thường, bất kỳ 
sự lợi ích nào mà chúng ta có thể thực hiện đều dựa 
trên tư lợi. Một số người đã quá đáng mà cho rằng 
chúng ta không có lòng vị tha, nhưng tôi không thể 
đồng ý với những quan điểm như vậy. Chúng ta có 
lòng vị tha và chúng ta thường cho thấy bằng chứng 
là chúng ta có. Chúng ta quên đi bản thân mình và 
liều mạng vì người khác, và khi theo đuổi cách ứng 
xử đó, chúng ta không nghĩ về bất cứ điều gì. Chúng 
ta làm việc đó một cách không tính toán, cho thấy 
hành động của chúng ta phát khởi từ bản chất cơ 
bản của mình. 

Phật A Di Đà hiển hiện là đại diện cho lòng vị 
tha đã ăn sâu trong bản chất con người, có lẽ nó bắt 
nguồn từ ngay chính vũ trụ. Đây là lý do tại sao tôi 
nói, Bản Nguyện là sự biểu hiện của chí nguyện cơ 
bản. Để đạt đến lòng vị tha, theo lối suy nghĩ của 
người Ấn Độ, người ta cần phải thanh lọc mọi tình 
cảm, cảm giác, hoặc cảm xúc ô nhiễm. Nếu không, 
người ta không thể nào cứu được người khác. Vì 

vậy, Phật A Di Đà đã tìm ra được sự hoàn hảo như 
vậy.

Một ý tưởng thông thường khác của các nhà 
tư tưởng và nhân vật tôn giáo Ấn Độ là khi một 
người đạt được sự hoàn hảo về tâm linh, thì nơi ở 
của người đó, hoặc môi trường của người đó, cũng 
thay đổi. Có nghĩa là, khi một người đạt được giác 
ngộ, hay sự hoàn hảo về đạo đức, thì môi trường 
mà người đó ở cũng thay đổi theo. Khi A Di Đà đạt 
được giác ngộ, do đó, môi trường chung quanh cũng 
thay đổi như vậy. Quốc độ hay cảnh giới đã thay 
đổi cùng với sự giác ngộ của A Di Đà và trở thành 
là nơi thuận lợi cho những người khác đạt được sự 
giác ngộ tự thân. Những người khác đến quốc độ 
đó, được gọi là Tịnh Độ, sẽ đạt thành giác ngộ mà 
không phải vất vả trước những khó khăn hay trở 
ngại lớn.

Khi ngài còn sống như một con người, có vị Đại 
Phật, mà từ vị Phật ấy, A Di Đà muốn tiếp nhận 
sự giác ngộ để tự mình thích hợp cho việc tạo ra 
một quốc độ lý tưởng. Vị Đại Phật này đã khiến A 
Di Đà nhìn thấy tất cả các quốc độ mà ngài có thể 
chọn, và A Di Đà đã chọn lấy Tịnh Độ. Một số quốc 
độ không hoàn toàn thanh tịnh, một số quốc độ bị 
pha lẫn với sự bất tịnh và ô nhiễm, và một số khác 
không hoàn toàn như mong muốn. Vì vậy, ngài đã 
chọn Tịnh Độ, nơi đó không có dấu vết của ô nhiễm 
hay bất tịnh.

A Di Đà tự tu giới hạnh trong nhiều kiếp số hay 
kalpas. Trong truyền thống Ấn Độ, một kiếp số 
(kalpa) là một thời gian cực kỳ lâu dài; thật ra, nó 
vượt quá sự tính toán của con người. Với tất cả lòng 
kiên nhẫn, nhà toán học mới có thể xác định được, 
hay với máy móc hiện đại mới có thể tính ra được, 
nhưng nó vượt quá sự tưởng tượng của con người 
bình thường như chúng ta. A Di Đà tự rèn luyện 
đức hạnh bằng cách thực hành Sáu Đức Hạnh Hoàn 
Hảo (Lục Độ Ba La Mật) – Bố thí, trì giới, nhẫn 
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nhục, tinh tấn, thiền định, và trí tuệ. Quyết chí thực 
hành các hạnh ấy trong nhiều kiếp số, cuối cùng 
ngài đã đạt giác ngộ.

Trước khi đạt thành giác ngộ, ngài đã có một lời 
thệ nguyện. Thật ra, ngài đã có đến bốn mươi tám 
lời nguyện, nhưng có một lời nguyện trong số đó, là 
trọng tâm, được tín đồ Chân Tông tôn quý. Không 
có lời nguyện này, Lời Nguyện Thứ Mười Tám, thì 
các lời nguyện kia mất đi thần lực để cứu độ chúng 
sinh. Lời nguyện chủ yếu này được tìm thấy trong 
Kinh Vô Lượng Thọ (Large Sutra of Eternal Life), 
và được chuyển dịch từ tiếng Hoa, như sau:

Nếu, khi ta đạt quả vị Phật, tức là đạt giác ngộ, 
tất cả chúng sinh trong Mười Phương niệm danh 
hiệu ta với lòng chân thành, hoan hỷ tin tưởng, và 
nguyện sanh vào cõi nước ta, cho đến mười niệm – 
ngoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng 
chánh pháp - nếu không được vãng sinh, ta thề 
không đạt giác ngộ tối thượng.

Hiện nay, trong lời nguyện này, điều quan trọng 
nhất là nguyện sinh về quốc độ của Phật A Di Đà, 
không chỉ là hình thức bên ngoài hay hời hợt, mà 
phải với lòng chân thành, nghiêm túc, thiết tha nhất 
và hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Phật A 
Di Đà dẫn dắt chúng ta sinh về nơi ấy. Đồng thời, 
người ta phải niệm Danh Hiệu, NAM MÔ A DI ĐÀ 
PHẬT. Theo truyền thống Chân Tông, chỉ một lần 
là đủ, nhưng trong kinh này khuyên là “cho đến 
mười lần”. Thật ra, niệm danh hiệu A Di Đà Phật chỉ 
một lần là đủ, nhưng nếu một lần là đủ, thì mười lần 
cũng đủ. Chúng ta có thể niệm danh hiệu của ngài 
nhiều lần, thật nhiều lần, nhưng chúng ta phải niệm 
danh hiệu với sự chân thành, thật sự mong muốn 
được sinh vào quốc độ của ngài. Được sinh vào cõi 
nước ấy có nghĩa là đạt giác ngộ như chính ngài đã 
đạt. Chúng ta không thể đơn thuần mong cầu sinh 
vào cõi Tịnh Độ vì phúc lạc, mà vì mục đích được 
vào nơi đó là để đạt đến giác ngộ tối thượng.

 Lòng Chân Thành 
Chúng ta chân thành niệm danh hiệu của Phật 

A Di Đà, hoàn toàn tin tưởng vào lời thệ nguyện 
của ngài sẽ khai ngộ cho chúng ta. Xưng niệm danh 
hiệu với lòng tin và chân thành một lần là đủ, nhưng 

nói chung, chúng ta thường không xưng niệm nó 
một cách chân thành. Chúng ta có thể nghĩ rằng 
chúng ta chân thành và có niềm tin hay sự tin tưởng 
ở Phật A Di Đà, nhưng chân thành thật sự, niềm 
tin thật sự, thì hoàn toàn không mang một ý thức 
như vậy. Khi chân thành mà có ý thức về nó, thì nó 
không chân chính. Vì vậy người chân thành không 
nói, “Tôi chân thành”.

Tuy nhiên, một thái độ như vậy, có thể chỉ còn 
lưu lại một chút gì, có thể không nhận ra hay không 
hay biết, ở trong tận đáy sâu của vô thức; mặc dù 
vô thức không thể ý thức được, nhưng những gì có 
ý thức hãy còn lắng sâu trong ấy. Và bởi vì sự ý 
thức được lưu lại trong vô thức, cho nên đôi khi nó 
trồi lên một cách không ngờ, cho rằng, “Tại sao tôi 
rất chân thành, vậy mà người ta không tin tôi!” Khi 
chúng ta có cảm thức như vậy, ngay khi chúng ta 
chân thành nhất, thì lại không chân thành gì cả.

Khi chúng ta niệm danh hiệu của Phật A Di Đà 
trong khi vẫn còn có ý thức như vậy thì chúng ta 
không thể được sinh về cõi Tịnh Độ. Vì vậy, niệm 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT là quên đi tất cả, không 
ý thức gì cả khi niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. 
Nhưng khi ta tự nhận mình là một với NAM MÔ A 
DI ĐÀ PHẬT và quên rằng ta là người niệm Danh 
Hiệu, thì vẫn chưa đủ. Ngay cả khi ta cảm thấy rằng 
Danh Hiệu tự niệm lấy chính nó, rằng NAM MÔ A 
DI ĐÀ PHẬT tự niệm lấy chính nó, thì vẫn không 
chân thành nếu ý thức vẫn còn đó. 

“Chân thành” là hoàn toàn quên chính mình, 
nhưng đồng thời không những chỉ quên thôi. Trong 
đời sống thường nhật, chúng ta quên đi rất nhiều 
chuyện và làm đủ mọi chuyện, nhưng đây không 
phải là sự quên được nói đến ở đây. Về mặt tôn giáo 
và tâm linh, sự quên là những gì mà người ta phải tự 
chính mình thể nghiệm lấy. Đó là, người ta phải tự 
bản thân thể nghiệm lấy để biết thế nào là sự quên 
hay vô thức mà chúng ta nói ở đây.

Bây giờ, với lời nguyện này chúng ta nương theo 
lời của ngài, hay sự chỉ dạy của ngài, và bằng cách 
này lòng chân thành mới có được. Giác ngộ mới trở 
thành hiện thực. Nhưng theo giáo lý Chân Tông, thì 
trong sự hiện hữu tương đối này của chúng ta, tuy 
chúng ta có cố gắng chân thành đến đâu, nhưng hãy 
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còn một số không chân thành trong ta. Điều không 
thể tránh được. Sự hiện hữu tương đối và lòng 
không chân thành luôn luôn gắn bó chặt chẽ không 
thể tách rời được. Do vậy, kết luận quen thuộc là: 
chừng nào chúng ta hãy còn sống kiếp người này, 
thì sự đạt giác ngộ viên mãn là điều không thể nào 
được. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi đến cõi Tịnh Độ, 
nơi đó không có dấu vết của tương đối, không có 
phiền não, dấu vết còn lại của sự hiện hữu tương 
đối như thế cũng sẽ không hiện hữu. Đó là nơi thích 
hợp nhất cho sự giác ngộ hiển bày. Đây chính là chí 
nguyện của Phật A Di Đà.

Cuối cùng, sau khi trải qua vô số kiếp trì giới 
và khổ hạnh, A Di Đà đã đạt giác ngộ. Trong một 
phần khác của Kinh, A Di Đà có nguyện là, “Khi 
ta đạt giác ngộ mà tất cả chúng sinh không đạt giác 
ngộ, thì ta nguyện không đạt giác ngộ tối thượng”. 
Do đó, sự đạt giác ngộ của ngài tùy thuộc vào sự đạt 
giác ngộ của chúng ta. Điều này có lẽ khá khó hiểu. 
Tôi xin nhường phần lớn công việc này cho độc giả 
tự suy nghĩ lấy, có lẽ có phần lười, tôi nghĩ rằng đó 
là điều tốt nhất.

Có một số người cho rằng, “A Di Đà đã đạt 
thành giác ngộ và có cõi Tịnh Độ riêng của ngài – 
như vậy có ích gì cho việc chúng ta trì niệm danh 
hiệu ngài và nguyện được sinh về cõi Tịnh Độ?” 
Trên thực tế, A Di Đà đã đạt thành giác ngộ của 
ngài cho thấy chúng ta cũng đã đạt thành giác ngộ 
của mình. Chúng ta đã nhận được nó khi A Di Đà đã 
đạt được giác ngộ của ngài trong rất nhiều kiếp về 
trước. Vì vậy, chúng ta có thể nói, “Chúng ta là Phật 
ngay từ ban đầu, từ vô thủy của thời gian. Không 
cần có lòng mong cầu để được sinh về cõi Tịnh Độ 
hay niệm danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
của ta. Mọi việc điều do Phật A Di Đà hoàn tất, và 
chúng ta chỉ đơn giản sống như ý mình”.

Nhưng con người sống như thế, không có điều 
gì trong tâm tư của họ, không có điều gì lo lắng, 
sống như thú vật, như chó hay mèo. Dĩ nhiên, họ 
không nghĩ gì về A Di Đà, chứng giác ngộ, hay 
được sinh vào cõi Tịnh Độ. Nếu chúng ta có thể thu 
nhỏ chính mình vào cùng trạng thái giống vậy – về 
tâm linh, tinh thần, và tâm lý – như chó như mèo, thì 
có lẽ cũng được. Theo cách đó, chó và mèo còn hơn 

chúng ta rất nhiều, mặc dù bình thường, chúng ta 
vẫn cho rằng mình vượt trội hơn chúng. Thật kỳ lạ, 
chúng ta không bằng lòng với tâm trạng mà chúng 
ta ở trong đó; chúng ta luôn luôn không vừa lòng 
với đời sống của mình. Lý do cho điều này: sự hiện 
hữu của chúng ta trên trái đất này thật sự có nghĩa 
là siêu việt. Nếu trong một cõi khác chúng ta có thể 
khám phá ra ý nghĩa của sự hiện hữu, giá trị của 
cuộc sống này, giá trị của sự sống ở đây và bây giờ, 
đó chính là điều tối quan trọng. Nếu chúng ta có thể 
nhận chân ra được ý nghĩa của cuộc sống, giá trị của 
chính sự hiện hữu này, thì sự kết thúc của cuộc sống 
sẽ đạt được và chúng ta sẽ không còn ham muốn 
ích kỷ nữa.

Câu Chuyện của Shoma1

Gần đây tôi có đọc Meister Eckhart2. Khi người 
ta hỏi ông, “Cái gì là đời sống vĩnh cửu?” ông trả lời 
trong buổi giảng đạo của ông, “Tại sao không hỏi 
chính đời sống vĩnh cửu, thay vì hỏi tôi?” Nếu bạn 
muốn biết liệu mình có thể nhận ra được Phật Tánh 
hay không, thì tốt hơn hết bạn nên hỏi ngay chính 
Đức Phật. Đó là cách mà Eckhart trả lời.

Điều này gợi cho tôi về một thiện tín Chân Tông 
ở Nhật một số năm trước đây. Dù rằng Shoma là 
một người thất học đi làm công nhật để sống, ngài 
có một sự thấu hiểu kỳ diệu về Phật Pháp. Thật là 
tuyệt diệu đối với một người thất học như vậy mà lại 
có thể thấu suốt ý nghĩa thâm sâu nhất mà ngay cả 
những triết gia có học vấn, uyên bác, và đầu óc sắc 
bén lại không thể nào hiểu thấu nổi bởi vì nó quá 
thâm sâu đối với sự hiểu biết của họ. Người thất học 
nhưng thuần thành này đã hiểu Phật Giáo một cách 
thấu suốt, và ngài đã nổi tiếng trong những người 
hàng xóm về sự thấu hiểu thâm sâu của ngài. Đúng 
ra, “hàng xóm” của ngài trải rộng ra đến nhiều trăm 
dặm quanh nhà ngài, vì có rất nhiều người sống ở 
những vùng xa xôi nghe thấy về lòng tín mộ và sự 
hiểu biết của ngài. Nên họ tìm đến từ những vùng 
gần xa để hỏi thăm ngài về việc được cứu độ, được 
sinh vào cõi Tịnh Độ, hay được tiếp cận với Phật A 
Di Đà.

Vào một ngày, có một người từ phương xa tìm 
đến để gặp Shoma. Vào thời đó, không có xe lửa 
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hay máy bay, vì vậy người ấy phải đi bộ hàng mấy 
trăm dặm cho chuyến đi này. Cuối cùng khi tới nơi, 
người ấy tìm thấy Shoma đang bận rộn giã gạo để 
kiếm tiền độ nhật. Vào thời xưa – không xưa lắm, vì 
tôi hãy còn nhớ là chính tôi đã tự giã gạo – gạo phải 
được giã sạch trong cối gỗ với cái chày. Đó là một 
công việc khá vất vả, nhưng Shoma đang bận bịu 
với công việc trong khi người đàn ông mệt mỏi cuối 
cùng đã tìm đến hỏi ngài, “Xin làm ơn, xin làm ơn 
bảo cho tôi biết làm thế nào để tôi có thể được sinh 
về cõi Tịnh Độ? Làm thế nào để Phật A Di Đà từ bi 
độ lượng để ý đến tôi?”

Shoma đã không trả lời, chỉ tiếp tục giã gạo mà 
không để ý gì đến người khách. Nhưng người đàn 
ông phương xa này vẫn cứ hỏi một cách rất tha thiết. 
Thế nhưng Shoma vẫn giữ thái độ thờ ơ và không 
màng đến ông ấy. Lúc ấy những người mướn ngài 
thấy vậy, thương hại cho người khách và bảo với 
Shoma là không nên quá vô lễ và lạnh nhạt như thế. 
Nhưng ngài vẫn cứ tiếp tục giã gạo. Những người 
kia mới mời người khách vào trong nhà dùng trà.

Sau một thời gian trôi qua, người khách, chán 
ngán và thất vọng, buồn bã nói rằng, “Tôi đến đây 
từ phương xa, nhưng nếu tôi không thể có được câu 
trả lời về Phật A Di Đà và sự cứu độ của ngài, thì 
tôi không thể làm gì hơn là về lại quê nhà thôi!”. 
Ông ta trông thật khổ sở. Khi người đàn ông sắp ra 
đi, Shoma mới bảo, “Này, nếu ông mà cứ trong tâm 
trạng tuyệt vọng như vậy, thì ông hoàn toàn sai khi 
đến hỏi tôi những điều như thế. Tại sao ông không 
tìm đến chính Đức Phật A Di Đà? Ngài là người 
trả lời được với những câu hỏi như vậy. Việc này 
không phải là việc của tôi”. Người khách mới chịu 
từ biệt, rất cảm kích bởi ý tưởng này.

Voltaire đã được trích dẫn qua câu nói của ông, 
“Cứu độ con người là công việc thiêng liêng, công 
việc của Thượng Đế, và chúng ta không có việc gì 
phải làm với nó. Để công việc đó cho Thượng Đế; 
chúng ta không cần phải bận tâm đến những thứ đó. 
Chúng ta không nên can thiệp vào công việc của 
Thượng Đế”. Nếu Voltaire thật sự nói thế, ông ta 
quả là một người có tinh thần vĩ đại, một người giác 
ngộ như Shoma. Tôi không biết là liệu Voltair có 
phải là một người có tinh thần vĩ đại như vậy không. 

Đó là vấn đề khác. Nhưng nếu chúng ta thấy những 
lời này đúng y như vậy, thì Voltair quả thật đúng, 
cũng như Shoma đã đúng.

Bạn có thể cảm thấy rằng chúng ta không liên 
quan gì với A Di Đà, rằng A Di Đà không liên quan 
gì đến đời sống của chúng ta, một nhân vật thỉnh 
thoảng hoặc không thường xuyên hoặc thậm chí 
thất thường đến trong đời sống của chúng ta, như 
người Thiên Chúa Giáo thường nói, “do ân sủng 
thiêng liêng”. Ân sủng thiêng liêng xuất hiện ngẫu 
nhiên trong đời sống của chúng ta, vì vậy chúng ta 
không thể lúc nào cũng nương tựa vào đó cả.

Tự Tánh Bên Trong Của Chúng Ta
A Di Đà là một nhân vật như thế nào? Theo 

sự hiểu biết của tôi về A Di Đà mà trong Kinh Vô 
Lượng Thọ, đã mô tả những lời nguyện và sự chứng 
ngộ của ngài, trên căn bản có tính cách thần thoại 
thuật lại một câu chuyện siêu việt lịch sử, mà lịch 
sử thì bị ràng buộc bởi thời gian. Kinh này hầu như 
không liên can gì đến cái gọi là lịch sử thông thường.

Tôi nhớ đã nói chuyện nhiều, nhiều năm về 
trước, với nhà triết học Hoa Kỳ trong lúc ông đến 
thăm Nhật Bản, James Bissett Pratt3, ông không 
còn tại thế nữa. Ông ấy có sự hiểu biết thật sâu sắc 
về Phật Giáo. Tiến Sĩ Pratt và tôi đã thảo luận với 
nhau về điều nhấn mạnh của Thiên Chúa Giáo trên 
dữ kiện lịch sử và Thiên Chúa Giáo dựa vào đó như 
thế nào. Phật Giáo, mặt khác, lại lơ đi cái gọi là lịch 
sử khách quan và dựa nhiều vào truyền thuyết và 
thần thoại.

Chúng tôi đã đi đến sự đồng thuận như sau: 
thần thoại, truyền thuyết, và truyền thống (“truyền 
thống” có lẽ là một từ ngữ không thích hợp cho lắm) 
và tưởng tượng thi vị, thực ra có thật hơn là những 
gì mà người ta gọi là sự kiện lịch sử. Cái mà chúng 
ta gọi là sự kiện có thật không phải là sự thật có 
thật – không đáng tin cậy và không khách quan cho 
lắm như từ ngữ này mang hàm ý nghĩa ấy. Sự khách 
quan, theo quan điểm sự thật và có ý nghĩa chân 
thật, được tìm thấy trong thần thoại, thi kệ và những 
sự kiện tôn giáo siêu hình. Vì vậy chúng tôi đã 
đồng ý rằng câu chuyện A Di Đà có nhiều thực chất 
khách quan và tâm linh hơn những sự kiện thuần 



34 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 5 - 2021  

lịch sử. A Di Đà thật ra là chính chúng ta – đây là 
lý do tại sao chúng ta có thể sẵn sàng chấp nhận câu 
chuyện của A Di Đà và hiểu được câu chuyện của 
Shoma và những thiện tín khác trong truyền thống 
Chân Tông.

Ngay trong câu chuyện này là những gì thật sâu 
thẳm, nó trực tiếp kêu gọi tầng tâm thức tận cùng 
bên trong của chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng, có 
tầng tâm thức bên ngoài và tầng tâm thức bên trong. 
Chúng ta thường nghiêng về tầng tâm thức bên 
ngoài hay tự tánh bên ngoài này, mà không quay 
về tự tánh bên trong hay tận bên trong. Tự tánh tận 
bên trong nằm thật sâu không thể dò tìm được với 
ý thức tương đối của chúng ta. Tự tánh này thường 
bị che đậy thật kỹ dưới nhiều lớp của đủ loại sự vật 
di chuyển trên bề mặt của ý thức. Tầng tâm thức 
bên ngoài là những gì mà chúng ta thường nhận là 
cái tự tánh thật, nhưng thật ra nó không phải. Cái tự 
tánh thật bên trong rất khó mà đánh thức. Mà đánh 
thức được cái tự tánh bên trong đó, theo giáo điển 
Chân Tông, người ta trì niệm danh hiệu A Di Đà, là 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Nhưng đơn thuần niệm 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT không thôi sẽ chẳng 
bao giờ đánh thức được cái tự tánh bên trong. Như 
tôi đã nói, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT phải được 
trì niệm với lòng chân thành và sự thuần thành thật 
sự. Cái tự tánh bên ngoài của chúng ta, là bề ngoài, 
làm việc trên bề mặt cái ý thức của chúng ta. Cái bề 
ngoài này bao gồm sự phân biệt, tính nhị nguyên. 
Khi chúng ta nghĩ, “Đây là cái tự tánh của tôi”, hay 
“Đây là cái tự tánh bên trong của tôi”, thì cái tự 
tánh đó đã bị phân đôi – cái tự tánh và cái đối lại 
với cái tự tánh đó. Khi chúng ta có ý thức về tự tánh 
của chúng ta, chúng ta luôn có, cái nghĩ và cái được 
nghĩ – chủ thể và đối tượng. Chủ thể và đối tượng 
luôn luôn có mặt trong ý thức của chúng ta.

Kinh Pháp Cú, một trong những kinh điển sớm 
nhất của Phật Giáo, thuyết giảng khá dài về việc 
tiêu diệt ý thức, hay loại trừ ý thức. Khi người ta 
đọc một câu như “sự hủy diệt ý thức”, mà cho rằng 
nó có ý nghĩa là phủ định hoàn toàn sự hiện hữu của 
con người, điều đó giống như là tự sát. Đây là tín 
điều về sự tiêu cực mà người phương Tây thường 
dùng để chỉ trích Phật Giáo. Vì thế, người Á Châu 

bị cáo buộc là sống tiêu cực. Nhưng thật ra “tiêu 
diệt ý thức” có nghĩa là hủy diệt cái bao bọc bên 
ngoài, tức là cái ý thức tương đối. Đây có nghĩa là 
vượt lên trên, vượt ra ngoài (siêu việt) sự phân chia 
của chủ thể và đối tượng.

Chủ thể và đối tượng, trước khi chúng tách đôi, 
xuất hiện từ nơi chưa có chủ thể hoặc đối tượng. 
Thế giới, mà chúng ta có trước mặt và thấy, được 
tái tạo lại bằng tri thức; nó không phải là cái thật. 
Chúng ta đã tái-tạo ra nó thông qua các giác quan 
và tri thức của chúng ta hoạt động đằng sau các giác 
quan. 

Nhưng để đạt đến cái tự tánh bên trong, cái 
tương đối bên ngoài phải được loại trừ. Hủy diệt 
cái tương đối không phải là tạo ra một cái tương 
đối khác, mà là để tìm ra bản thân cái tương đối 
như khi nó không bị chia đôi ra thành những cái 
tương đối – việc này, lại một lần nữa, hơi khó hiểu. 
Nhưng cái tự tánh bên trong chỉ đạt được khi nào 
cái tương đối này được siêu việt. Khi không có chủ 
thể và không có đối tượng, một số Phật tử họ sẽ nói, 
chúng ta ở trong trạng thái như thế trước khi chúng 
ta được sinh vào thế giới này. Chúng ta nhìn sự vật 
như là chúng ta đã nhìn trước khi chúng ta bước vào 
thế giới này.

Nhưng nói cách này, chúng ta thường phải dùng 
ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì luôn luôn theo thời gian. 
Vì vậy, mọi sự việc mà chúng ta ngôn ngữ hóa đều 
được sắp đặt theo thứ tự thời gian. Do đó khi ta nói, 
“trước khi ta sinh ra”, hay “trạng thái mà ta đã từng 
ở, trước khi ta đến thế giới này”. Tất cả những câu 
như vậy đều nhắm vào những hành động đã xảy 
ra trong quá khứ. Chúng bị điều kiện hóa bởi thời 
gian. Bản thân ngôn ngữ của chúng ta bị vướng vào 
vòng nhị nguyên này. Vì vậy khi ta nói siêu việt cái 
thái độ tương đối này, là ta có ý gì? Chúng ta không 
thể suy nghĩ; chúng ta không thể đưa nó vào ý thức 
được.

Ý thức, tự nó là một sản phẩm của thời gian. 
Vậy, hủy hoại sản phẩm của thời gian đó và lại tái 
tạo nó kịp thời, hủy hoại ý thức đúng lúc và rồi lại 
thể nghiệm bất kỳ những gì mà ta có được từ nó, 
hình như là mâu thuẫn. Loại thể nghiệm như thế tự 
nó phô bày qua ý thức, trong ý thức, trong phạm trù 
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thời gian. Cái mà nó vượt thời gian mà chúng ta lại 
cố diễn tả bằng thời gian. Đây là một sự mâu thuẫn 
khi mà chúng ta trông cậy vào ngôn ngữ, nhưng 
chúng ta không có cách nào khác hơn là trông cậy 
vào ngôn ngữ. Vì vậy chúng ta thường xuyên ở 
trong tình trạng khó xử; chúng ta bề nào cũng phải 
sống với điều đó.

Và như vậy chúng ta biết rằng cái tự tánh thật 
sự, trong cùng của chúng ta là nơi mà chủ thể và đối 
tượng chưa xuất hiện. Nó như thể là thế giới chưa 
có mặt. Bạn có thể hỏi, “Cái gì đã có trước khi thế 
giới có mặt?” Câu hỏi đơn giản như vậy lại gợi lên 
ý tưởng bị ràng buộc bởi thời gian. Câu trả lời của 
tôi cho nó có lẽ rằng là trước khi thế giới ra đời là 
khoảnh khắc hiện tại này, khoảnh khắc tuyệt đối 
này. Nói một cách siêu hình, khoảnh khắc như thế 
là thời gian mà chúng ta thật sự thể nghiệm được 
sự chân thành, thời gian mà chúng ta thể nghiệm 
được những gì mà người Thiên Chúa Giáo gọi là 
“buông bỏ tự tánh”. Buông bỏ tự tánh là buông bỏ 
cái tự tánh tương đối và đi vào cái tự tánh tận cùng, 
nó không biết chủ thể, không biết đối tượng, không 
biết chân thành, không biết không chân thành. Khi 
chúng ta ý thức được sự chân thành, thì chúng ta 
thường cũng ý thức được sự không chân thành, bởi 
chúng dính líu với nhau. Khi mà sự chân thành và 
sự không chân thành được siêu việt, lúc ấy A Di Đà 
đi vào tự tánh bên trong của chúng ta và đồng nhất 
với tự tánh bên trong này. Hay là chúng ta có thể 
nói, cái tự tánh này tìm thấy chính nó trong A Di 
Đà. Và khi chúng ta tìm thấy cái tự tánh này trong 
A Di Đà, là chúng ta ở trong Tịnh Độ.

Như tôi đã nói trước đây, chúng ta không cần đi 
ra ngoài thế giới này để được sinh vào cõi Tịnh Độ, 
mà chúng ta lúc nào cũng mang cõi Tịnh Độ bên 
mình. Được sinh vào cõi Tịnh Độ có nghĩa là khám 
phá ra cõi Tịnh Độ trong chính chúng ta. Chúng ta 
dường như không bao giờ nhận ra điều đó. Thông 
thường chúng ta nói với người ta, “Nếu bạn làm 
điều xấu, bạn chắc chắn sẽ đi đến một nơi không 
toại ý. Nhưng nếu bạn biết tự giữ gìn, bạn sẽ được 
sinh vào cõi Tịnh Độ. Bạn sẽ hạnh phúc biết bao!”

Trong Nhật ngữ, và có lẽ trong Hoa ngữ, chúng 
tôi có một thành ngữ: “Cho đứa bé chiếc lá vàng, 
và đứa bé ấy sẽ chơi với chiếc lá ấy như là vàng 

thật”. Chúng ta chơi với những chiếc lá vàng, nghĩ 
rằng chúng là đồ quý giá. Thật ra, chúng ta chơi với 
những chiếc lá vàng rất nhiều. Thật ngây thơ làm 
sao! Tin vào một cõi Tịnh Độ sau khi chết giống 
như chơi với những chiếc lá vàng như thể chúng là 
vàng thật.

Chúng ta tìm thấy tự tánh bên trong của chúng 
ta khi NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT được niệm một 
lần và là tất cả. Kết luận của tôi rằng là A Di Đà 
chính là tự tánh tận cùng bên trong của chúng ta, 
và khi tự tánh tận cùng bên trong ấy được tìm thấy, 
chúng ta được sinh vào cõi Tịnh Độ. Loại Tịnh Độ 
ở nơi khác, ở ngoài chúng ta, là nơi không được 
mong muốn nhất. Có ích gì nơi sự nấn ná ở trong 
cõi Tịnh Độ, hưởng thụ và không làm gì cả? Phần 
lớn người ta không nghĩ về điều đó, và đó là điều 
tốt. Nếu họ đã nghĩ về nó, có lẽ họ sẽ không bằng 
lòng với chính mình và tự gây phiền não. Tốt hơn là 
không nghĩ về những điều đó.

Con người bị đặt vào trong thế giới sinh tử này, 
làm cho chúng ta đau khổ vô cùng. Nhưng không có 
gì đánh thức được ý thức tôn giáo bằng sự khổ đau.

GHI CHÚ:
1 Shoma (tên gọi tắt của Shomatsu) không rõ ngày sinh, là câu chuyện 

của một nhân vật, mà Ngài Suzuki rất thích và thường trích dẫn để nói 
lên tâm đạo vững chắc của một người Phật tử thuần thành myokonin 
(Diệu Hảo Nhân) Shoma.

2 Meister Eckhart (1260-1327) là một nhà thần học người Dominic và là 
một nhà thuyết giáo, một nhân vật trong huyền bí German. Ngài Suzuki 
dùng hai bản dịch Anh ngữ của Eckhart: Bản của Raymond Blakney, 
Meister Eckhart (New York: Harper and Row, 1941), và bản của Franz 
Pfeiffer, Mester Eckhart, dịch bởi C. de B. Evans (London: John M. Wat-
kins, 1924), vols. 1 và 2.

3 James Bissett Pratt (1875-1944) là một người tiên phong trong việc 
nghiên cứu về tôn giáo, dạy tại Williams College. Một trong những tác 
phẩm của ông là The Pilgrimage of Buddhism and a Buddhist Pilgrim-
age (Hành Hương Phật Giáo và Một Phật Tử Hành Hương) (New York: 
MacMillan, 1928), trong có nhắc đến Suzuki. Ông đã viết bài phê bình 
về cuốn Essays in Zen Buddhism (Thiền Luận) (London: Luzac & Co., 
1927) trong tạp chí The Journal of Religion, 8 (1928): trang 280-282.
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ĐẠO PHẬT TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
Nguyễn Thế Đăng

T ừ hơn 25 thế kỷ nay, Phật Giáo không chỉ dừng 
lại là một nền tảng của văn hóa văn minh nhân 
loại mà còn phát triển song hành cùng lịch sử 

để phổ cập khắp thế giới. Ngày nay, Phật Giáo phát 
triển khắp các nước Âu Mỹ, sách Phật Giáo chiếm 
số lượng lớn, là một phần không thể thiếu của văn 
hóa toàn cầu. Đạo Phật đã và đang là một động lực 
lớn thúc đẩy và hướng dẫn sự tiến hóa của nhân loại.

Năm 1949, trong cuốn Nguồn gốc và Mục đích 
của Lịch sử, Karl Jaspers (1883-1969), triết gia hiện 
sinh Thiên Chúa giáo, một trong vài triết gia quan 
trọng nhất của thế kỷ XX, đã nêu lên khái niệm thời 
trục và sau đó được công nhận như là một cột mốc 
khách quan của lịch sử nhân loại. Thời trục (axial 
age) là thời gian khoảng thế kỷ thứ VIII đến thứ III 
trước tây lịch. 

Trong thời gian này, ở Ba Tư, Ấn Độ, Trung 
Hoa và Hy Lạp, La Mã đồng thời xuất hiện những 
triết gia mở đầu cho văn hóa và văn minh nhân loại. 
Ấn Độ có Đức Phật và bộ kinh Upanisad, Trung 
Hoa có Khổng Tử và Lão Tử, ở Iran có Zarathustra, 
ở Palestine là những vị lập ra Do Thái giáo, Hy Lạp 
thì có Socrates, Parmenides, Heraclitus, Platon…
Thời trục là bình minh của văn hóa văn minh nhân 
loại. Nói như Jaspers, “…trong thời trục, những 
nền tảng đó đồng thời nhưng độc lập được thiết lập 
ở Ấn Độ, Trung Hoa, Ba Tư, Judea và Hy Lạp. Trên 
chính những nền tảng này mà nhân loại tồn tại và 
phát triển cho đến ngày nay”.

Như bất kỳ một công trình vật chất hay tinh thần 
nào được sáng tạo trên trái đất, nếu không đáp ứng 
được nhu cầu của con người hiện thời thì sẽ dần dần 
mai một. Phật Giáo càng ngày càng có sức sống 
mạnh mẽ khắp thế giới, vậy Phật Giáo đáp ứng cho 
nhu cầu nào của con người hiện đại?

Thoát khỏi cái chết, sự vô thường
Đây là nhu cầu, sự ước ao căn bản của con 

người. Chưa bao giờ con người được đáp ứng hầu 

hết các nhu cầu vật chất như ngày nay, nhờ khoa 
học kỹ thuật. Nhưng vẫn luôn luôn có đó nỗi bất an, 
sự buồn phiền, mau chán, sự mong manh và hữu hạn 
của thân phận con người. Mỗi chúng ta đều có thể 
biết bản đồ gien của mình, có thể biết những hạt và 
sóng tạo thành thân thể mình là hạt nào, sóng nào, 
nhưng gien nào hạt nào sóng nào cũng vô thường, 
không ai có thể thỏa mãn với những sự trả lời “khách 
quan” như vậy. 

Tôi là cái gì, tôi từ đâu sanh ra và chết tôi đi về 
đâu, đây vẫn là câu hỏi treo trên đầu mỗi người.

Trong khi đó, Đức Phật là người đã chiến thắng 
số phận sanh già bệnh chết của thân phận con người, 
khám phá con đường đưa đến “cánh cửa bất tử” . 
Thế nên Đức Phật được xưng là bậc Chiến Thắng  
(Jina).

“Rồi này các Tỳ-kheo, sau khi biết rõ sự nguy 
hại của cái bị sanh, già, bệnh, chết, ta tìm cầu cái 
không sanh, không già, không bệnh, không chết, cái 
vô thượng an ổn các khổ ách tức Niết-bàn, và đã 
chứng được cái không sanh, không già, không bệnh, 
không chết, cái vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, 
tức Niết-bàn.

Những cửa mở đến Bất Tử đang rộng mở
Cho những ai muốn nghe”. 
(Kinh Thánh Cầu, Trung bộ).
Những cánh cửa mở vào cái không sanh, không 

già, không bệnh, không chết đã được mở ra, đang 
mở ra, và mãi mãi còn mở ra. Đó là lý do sự hấp dẫn 
của Đạo Phật trong một thời đại mà mọi thứ đã được 
bão hòa như ngày nay.

Có trong hiện tại
Nhưng chúng ta không phải đi ngược về quá khứ 

mấy ngàn năm hay chờ đợi ở tương lai bao lâu nữa. 
“Pháp được Thế Tôn khai thị là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, trực tiếp hướng 
thượng, mỗi người trí tự mình chứng nghiệm”.
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Đạo Phật không phải là một tôn giáo theo nghĩa 
tin và chờ đợi một cách thụ động mà là trực tiếp 
chứng nghiệm cái đang có trong hiện tại. “Thiết 
thực hiện tại” nghĩa là luôn luôn có trong bất kỳ 
không gian thời gian nào. Nó hiện diện bình đẳng 
khắp không gian và thời gian.

“Mỗi người” nghĩa là ai cũng có thể. Mọi người 
đều bình đẳng trước “cánh cửa bất tử” ấy, không có 
điều kiện gì khác ngoài việc phải “tự mình chứng 
nghiệm”. Sự việc có trong hiện tại và mỗi người 
tự mình chứng nghiệm là sự bình đẳng rốt ráo của 
Đạo Phật.

Có nhiều phương tiện, nhiều con đường
Trong cuốn kinh nào cũng nói đến nhiều phương 

tiện để thực hành. Những phương tiện ấy không bị 
giới hạn trong hoàn cảnh sống nào. Những phương 
tiện để thực hành ấy dựa vào những cơ sở mà mọi 
người đều có như hơi thở, cảm thọ, thân thể, tâm 
thức, sắc thọ tưởng hành thức, đất nước lửa gió…

Những pháp môn của Đạo Phật khởi từ những 
yếu tố hàng ngày mà ai cũng có chứ không bắt 
nguồn từ một yếu tố siêu nhiên. Chính vì những 
phương pháp thực hành đặt cơ sở trên những yếu tố 
cụ thể của cuộc sống mà Đạo Phật là hiện thực cụ 
thể: “thiết thực hiện tại, đến để mà thấy”. Hơn nữa, 
mỗi một phương tiện, pháp môn đều huy động toàn 
bộ thân khẩu ý, lý trí và tình cảm, nói theo ngôn ngữ 
ngày nay là chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc.

Tóm lại, vì lấy nguyên liệu là tất cả những gì của 
trần gian này nên những phương pháp, con đường 
của Đạo Phật đáp ứng cho mọi loại khuynh hướng, 
mọi loại cấu trúc thân tâm, bởi thế, Đạo Phật trở nên 
phổ quát cho toàn nhân loại. Đó là con đường rộng 
lớn đến bao la, chứa đựng tất cả những con đường 
nhỏ khác thích hợp với từng loại người. Như kinh 
xưng tán Đức Phật là Đại Y Vương, vua thầy thuốc, 
có thể chữa tất cả mọi loại bệnh của con người.

Tương tục kế thừa
Sau khi có một số đệ tử đã đạt đạo quả A-la-

hán, Đức Phật nói các đệ tử hãy truyền bá chánh 
pháp khắp nơi:

“Này các Tỳ-kheo! Hãy ra đi khắp nơi, vì hạnh 
phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì 

lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, lợi ích, 
an lạc cho loài người loài trời. Chớ có đi hai người 
một chỗ. Này các Tỳ-kheo, hãy hoằng dương chánh 
pháp, toàn hảo ở giai đoạn đầu, toàn hảo ở giai 
đoạn giữa, toàn hảo ở giai đoạn cuối cùng; toàn 
hảo trong cả hai, ý nghĩa và văn tự . Hãy công bố 
đời sống thiêng liêng cao thượng, vừa toàn thiện, 
vừa trong sạch…

Hãy đưa cao ngọn cờ của bậc thiện trí. Hãy 
truyền dạy giáo pháp cao siêu. Hãy mang đến sự 
tốt đẹp cho người khác. Được như vậy, là các con 
đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Ngay khi còn tại thế, Đức Phật đã cho các đệ 
tử truyền bá giáo pháp khắp nơi. Khi sắp nhập diệt, 
Đức Phật không nói ai là người duy nhất có trách 
nhiệm với việc hoằng pháp, như một “giáo chủ”; 
mà “Pháp và Luật, sau khi ta diệt độ, sẽ là đạo sư 
của các ông”.

Chính vì không có một giáo chủ mà Đạo Phật 
đã mọc lên ở từng nước, riêng biệt nhưng thống nhất 
trong Pháp và Luật. Như vậy, Đạo Phật dù về sau 
được chia thành những tông phái, nhưng tất cả đều 
y vào Pháp và Luật, Pháp ấy có thể là từ kinh, tức là 
những lời dạy của Đức Phật.

Trong các kinh Đại Thừa, Đức Phật dạy các 
Bồ Tát tiếp tục ở trong sanh tử giáo hóa cho chúng 
sanh. Như Kinh Viên Giác nói, “Thiện nam tử! Bồ 
Tát chỉ sống bằng đại bi, từ đó khởi phương tiện vào 
các thế gian khai phát cho những người chưa ngộ, 
cho đến thị hiện đủ thứ hình tướng, cảnh giới khi 
thuận khi nghịch cùng họ đồng sự mà giáo hóa cho. 
Tất cả đều y vào nguyện lực thanh tịnh từ vô thủy.”

Sự truyền thọ giữa các đệ tử về sau, trong cả bốn 
chúng, không đứt đoạn, đã tạo thành những dòng 
truyền thừa tiếp nối chuyển giao Pháp của Phật. 
Những dòng truyền thừa này chính là sức mạnh của 
Đạo Phật để trụ vững và phát triển với thời gian. 
Sức sống để tồn tại và phát triển của Đạo Phật chính 
là dòng truyền thọ từ đời này sang đời khác Phật 
Pháp bất biến mà Đức Phật đã giác ngộ.

Qua thế kỷ 21 này, sự tiến bộ về vật chất hình 
như đã quá đủ cho con người, nhưng sự thiếu hụt 
về tâm linh lại lớn lao hơn bao giờ hết. Trong hoàn 
cảnh đó chúng ta có thể hình dung sự phát triển của 
Đạo Phật sẽ như thế nào.

(Nguồn: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo số 249)
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Tâm Và Cảnh
Thích Viên Huy

N hân loại hiện nay đang đứng 
trước muôn vàn khó khăn 
thử thách, sự thay đổi thần 

tốc của thiên nhiên dưới bàn tay 
nặn bóp vô tình của con người. 
Ý thức cá nhân của từng cá thể 
thể hiện biến tướng ác nghiệp 
thông qua mọi sinh hoạt của cuộc 
sống. Vì vậy, con người như đang 
gồng mình gánh chịu sự giận dữ 
của thiên nhiên, mọi thiên tai, 
hạn hán, lũ lụt, sự phá huỷ môi 
trường thiên nhiên, sự nạo vét 
cạn kiệt nguồn tài nguyên, nạn ô 
nhiễm môi trường, các bệnh tật, 
đói nghèo kèm theo lối sống băng 
hoại thiếu đạo đức của một số bộ 
phận không nhỏ của con người 
trong xã hội là những hậu quả tất 
yếu cấu thành ác nghiệp do chính 
con người tạo ra.

Sự xuất hiện quá nhiều mâu 
thuẫn trong cuộc sống đã đẩy con 
người đến chỗ cuối cùng của sự 
sa đọa trì trệ thiếu tình thương, 
thiếu lòng vị tha thông cảm, thiếu 
hiểu biết và thiếu cả sự cân nhắc 
đo lường giữa cái thiện và cái ác. 
Chúng ta thử đặt ra một giả sử, nếu 
như đời sống xã hội này vẫn vậy, 
vẫn duy trì thói xấu, vẫn che giấu 
lòng vị kỷ ghanh ghét tham sân 
giữa người với người, vẫn cố tâm 
vét cạn tài nguyên thiên nhiên cho 
dù đã nhận chịu bao cơn cuồng 
nộ của biển cả rừng xanh, vậy thì 
phải chăng đến một lúc nào đó thế 
giới này sẽ tự băng hoại theo lẽ tự 

nhiên vốn có đến đi vô thường, hay 
nên chăng con người nên ý thức 
cải thiện và nâng cấp cuộc sống 
này? Bởi lẽ, muốn có một cuộc 
sống hạnh phúc, một con người tốt 
đẹp trong một xã hội văn minh thì 
cần có một con người hoàn thiện. 
Mặt khác, chúng ta biết rằng mọi 
sự vận hành trong vũ trụ này đều 
là do ý thức con người tác động 
vào, do đó ý thức con người tốt thì 
cuộc sống sẽ tốt đẹp và hạnh phúc; 
bằng ngược lại, ý thức con người 
xấu thì cuộc sống tối tăm đau khổ.

Hành động của con người 
chính là tác nhân đến mọi hiện 
tượng trong xã hội, nên gọi là 
nghiệp lực, hành động tốt nhận 
quả lành, hành động xấu ác thì 
nhận quả xấu ác, và rồi tùy theo 
nghiệp lực mà dẫn dắt con người 
trôi quanh trong lục đạo luân hồi, 
tùy nghiệp sở sanh tái tạo.

Thật khó để tưởng tượng ra 

một xã hội thanh bình hạnh phúc 
và văn minh khi chính mỗi con 
người ra sức bành trướng quyền 
lực, tham vọng chiếm đoạt, chạy 
theo dục vọng muốn làm bá chủ 
và trục lợi cá nhân đặt trên nền 
tảng vô minh chấp ngã. Đứng 
trước những thành tựu của nghiên 
cứu khoa học kỹ thuật, kinh tế 
hiện nay, thoạt nhìn chúng ta lầm 
tưởng con người đã thực sự ấm no 
hạnh phúc, tự do dân chủ, vì đã đạt 
đến đỉnh cao của nghiên cứu khoa 
học, nhưng khi nhìn sâu vào bên 
trong, biết bao điều đau lòng, bao 
thảm trạng, bao sự dối trá lọc lừa 
được che đậy bằng những ngôn từ 
tốt đẹp, bằng những cử chỉ tưởng 
như rất hòa ái thân thương nhưng 
thực chất toàn là biểu cử giả tạo.

Là người con Phật, đang thực 
tập và lần đi trên con đường giải 
thoát giác ngộ, chúng ta tư duy gì, 
đặt giả thiết và nhận xét thế nào 



39PHẬT ĐẢN PL. 2565 ■ 2021

về thực trạng xã hội hiện 
nay? Con đường giải thoát 
không phải là ân huệ cho 
một số nhỏ hành giả nào, 
mà là con đường giải thoát 
cho tất cả chúng sanh trong 
bể khổ ái hà này. Cho nên 
thái độ tu tập đúng đắn 
nhất chính là tự rèn luyện 
tâm trí, làm sao tự tạo cho 
mình một tính chất Phật 
đích thực trong tâm hồn, 
rồi từ đó đem phẩm chất 
Phật đó ra như một lương 
dược trải rộng cứu khổ 
chúng sanh. Không có chất 
Phật trong tâm thì tự thân 
sẽ gây đau khổ cho chính 
mình và cho người khác, 
bởi chúng ta vận hành 
cuộc sống trong không khí 
nặng nề, vội vàng, và nóng 
nảy như kiểu châm dầu 
vào ba ngọn lửa Tam Độc 
tham sân si, chất thêm củi 
vào đống củi tam nghiệp 
làm cho cuộc sống lúc nào 
cũng phiền muộn, bất an, 
tù túng.

Bản chất của vô minh 
là sự trói buộc chấp thủ, 
nên thật đáng thương cho 
những ai chỉ biết cho bản 
thân, cung phụng cái tôi, 
xem cái tôi như một bản 

thể tuyệt đối, phủ nhận 
người khác bằng cách chì 
chiết miệt thị, nghĩ cái tôi 
của mình là đúng, là số 
một, là chân lý, và cái tôi 
khác đều là tà thuyết, là vô 
minh.

Giáo pháp nhân bản 
của Đức Phật là bài thuốc 
tâm linh vô cùng mầu 
nhiệm và cần thiết đối với 
đời sống còn quá nhiều 
mâu thuẫn bất an của con 
người. Giáo pháp của ngài 
có sức chuyển hóa tâm linh 
con người hữu hiệu nhất, 
phương pháp sống tích 
cực, sáng suốt và chan hoà 
tình yêu thương của ngài 
thông qua con đường Phật 
đạo và Trung đạo hoàn 
toàn không phụ thuộc vào 
các điều kiện đối đãi, mà 
tự nó có giá trị hoàn mãn. 
Nguồn lương dược đối trị 
chứng bệnh trầm kha sanh 
tử của chúng sanh không 
thể tìm đâu xa ngoài khả 
năng hiện thực của chánh 
pháp vi diệu.

Để kết luận, chúng 
ta hãy đi đến các lý luận 
“Tâm đối diện Cảnh” 
trong các kinh điển Hán 
tạng.

Hoàng Vinh

Thoải Mái

Quê nghèo giậu nứa phên đan
Mành tre gió lộng lại càng thảnh thơi
Tâm không vướng bận với trời
Hè về sáng rực tuyệt vời lố loan
Vọng như cánh cửa mở toan
Tay cầm bút pháp hân hoan thảo liền
Nào đâu ánh nắng ngả nghiêng
Cửa nhà ấm áp mái hiên nực cười
Ai vui cứ việc vào chơi
Trà chung một chén tỏ lời vấn vương
Tâm đồng ý hợp tỏ tường
Bừng vui tâm đắc nhún nhường cho nhau
Thời gian chuyển biến qua mau
Ân tình nghĩa bạn trước sau nhịp nhàng.
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Không Sắc Trùng TrùngVũ Trụ CaVũ Trụ Ca

G.S. NGUYỄN LONG

Thần Thoại Sáng-Vũ
1.
Mỗi sinh-hữu có nguyên nhân sinh-hữu
Mà Càn-Khôn đã sinh-hữu, cho nên
Càn-Khôn có một nguyên nhân sinh-hữu
Là con Rồng cổ-đại siêu-nhiên.1

Rồng phun lửa. Lửa đong thành Vũ-Trụ,
Có khởi đầu, Năng, Chất, Trọng, Thời, Không.
Mà thiếu nó, Càn-Khôn không khởi sự
Chẳng Thời, Không, Chất, Biến; mạnh vô cùng.2

Vì Vũ-Trụ đã đong thành từ lửa
Nên ban đầu, nóng và đặc màn thiên,
Được minh chứng bằng nền khoa học mới.
Lời hư ngôn thành cái có vi-huyền.

Vì Rồng lửa, chính là Rồng Sáng-Vũ
Nên bản-thân mang phẩm chất thiêng liêng
Như tự-hữu, tự-sinh, và tự-cấp,
Là vạn-năng, vô-hạn lẫn vô-biên.3

Là toàn-trí, toàn-tri, là bất biến,
Ở khắp nơi, phi vật-thể, mênh mông,
Không đối-đẳng, là nguyên-nhân thứ nhất,
Và đương nhiên là lý-giải sau cùng.4

Rồng tự-thể chính là Rồng hợp-thể,
Thiện, ái, nhân và độ: tức siêu linh,
Vượt mọi thứ thiêng liêng trong Vũ-Trụ,
Có chứng minh hay không có chứng minh.5

2.
Nên một số đưa ra Năm, Sáu, Bảy
Hay là Mười, hay Hai Chục lý do
Để biện-chứng là Rồng thiêng hiện hữu
Theo niềm tin lý-luận mơ-hồ.6

Một số khác cũng đưa Năm, Sáu, Bảy
Hay là Mười hay Hai Chục lý do
Để phản bác mỗi một điều biện-chứng
Của nhóm trên cách ráo riết không vừa.

À, nhân thế vẫn luôn luôn qui-định
Theo ý mình, phẩm chất của thần-linh.
Ta chưa thấy thần linh nào qui định
Tự bản thân, thiên tính của chính mình.

Ta đang sống trong kỷ nguyên lý-luận
Để bảo lưu hay phủ nhận tín-điều.
À, thế lực của tòa thiêng Dị-Giáo
Như bóng chiều vào sương khói đìu hiu!7
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3.
Rồng sáng-thế rồi Rồng liền ẩn-nhiệm,
Ẩn-nhiệm từ khởi-thủy của Càn-Khôn,
Để nghi-vấn bao đời không giải đáp:
Do từ đâu thần hiện-hữu sinh-tồn?8

Từ khởi thủy đến ngày nay biền biệt
Đã Mười Ba Chấm Tám Tỷ năm dài,
Thần ẩn nhiệm thì luôn luôn ẩn nhiệm
Hay còn chờ một thời-lượng gấp hai?9

Trái Đất có Bảy Tỷ Hai Nhân-Chứng,
Nếu thần-linh là linh thực như linh,
Sao không thấy tự hiện  hình chứng nghiệm,
Giải lời xin cầu-ứng được ứng-thành?10

4.
Rằng Vũ Trụ có nguyên nhân sinh-hữu
Thì nguyên nhân, theo thần thoại trong thơ,
Là Rồng lửa. Cho nên Rồng hiện hữu,
Đúng y chang cách ráp nối chuyên lừa.

Ta có thể thay Rồng bằng thứ khác,
Bằng vô vàn thứ tưởng-tượng lông bông.
Một con khỉ như Tề-Thiên Đại-Thánh,
Một cành hoa và cứ thế, khôn cùng.

Điều chắc chắn tiền-đề và kết-luận
Là hoàn toàn trái nghịch, triệt tiêu nhau
Vì sinh-hữu có nguyên nhân sinh-hữu,
Còn “uncaused” thì “cause” gốc từ đâu?11

Người lập luận vô tình hay cố ý
Để rơi sâu vào hố thẳm ngôn từ,
Ta gõ nhịp đọc lời xưa học lóm:
Non-sequitur, non sequitur!!12

Không thể có vô-căn thành hữu-thực,
Cằm bà kia, râu ông nọ, lộn sòng,
Thiếu liêm sĩ của một nhà trí thức,
Vì tâm mang bệnh “Thần-Tưởng” mông lung.13

Lối lý-luận hoàn toàn phi lý-luận
Chỉ biểu dương bệnh “Thần-Tưởng” trầm kha
Vì bất cứ đúng sai hay phải trái
Đặt Thần vào là mọi chuyện như pha.

Nếu tin tưởng, cứ nói rằng tin tưởng,
Còn chứng minh thì phải đúng chứng minh.
Không tráo trở dùng chữ “Then” chuyển hướng
Thực thành hư, hư thành thực… lênh chênh.14

5. 
Lối chơi chữ “Uncaused Cause” cùng lý
Lý cùng nên tạo chữ dối lòng người
Và do đó, không ứng vào thực tại,
Không thực thì ắt không tại. Thế thôi.

(Endnotes)
1  a. Mỗi sinh-hữu có nguyên nhân sinh-hữu – (Kalam) – Everything that 

exists has a cause of its existence. Xin xem “Tranh Luận Về Càn-Khôn 
Kiểu Kalam”
   b. Mà Càn-Khôn đã sinh-hữu – The Universe exists. Cho nên – 
(Kalam) Therefore,
   c. Càn-Khôn có nguyên nhân sinh-hữu – The Universe has a cause 
of its existence.
   d. Là con Rồng cổ đại lại siêu nhiên – (The cause is) a Dragon which 
is greater (than the    Universe) and beyond (The Universe). Lấy chữ từ 
câu của Tiến Sĩ William Lane Craig trích dẫn  bởi Wikipedia: (On whole 
universe was caused to exist by something) “beyond it and greater than 
it.”
   Tiến Sĩ William Lane Craig là người đã đưa ra “The Modern Kalam 
Cosmological Augument để chứng minh rằng “an uncaused personal 
Creator” (the uncaused cause, Thượng Đế) là hiện-hữu.

2 Mà thiếu nó… mạnh vô cùng - Lấy ý của Thiến Sĩ Craig trích dẫn bởi 
Wikipedia: “(If the Universe has a cause, then an uncaused, personal 
Creator of the universe exists), who sans the universe is beginningless, 
changeless, immaterial, timeless, spaceless, and enormously powerful.”

3 Tự-hữu, tự-sinh – Self-existent. Tự-cấp – Self-sufficient.
  Vạn-năng – All powerful. Vô-hạn – Eternal. Vô biên – Infinite.

4 Toàn-trí – All-Wise. Toàn-tri – All-knowing. Bất-biến – Unchanging.
  Ở khắp nơi – Everywhere-present. Phi vật-thể - Immaterial. Không đối 
đẳng – Impassible.
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Nguyên nhân thứ nhất – The first cause. Lý giải sau cùng – The last 
reasoning (mà sau đó, không còn một lý giải nào khác).

5 Hợp-thể - The unified being, one essence. Thiện – Good. Ái – Love. 
Nhân – Merciful. Độ - Graciuos. Siêu-linh - Holy, holiness.

6 Năm, Sáu, Bảy, Mười hay Hai chục lý do cho sự hiện hữu của… - 5, 6, 
7, 10 or 20 reasons for the existence of (a God). Ở đây là con Rồng lửa.

7 Tòa Thiêng Dị-Giáo – Inquisitions (Roman, Spanish, Portuguese).
8 Ẩn-nhiệm từ khởi thủy của Càn-Khôn: Lấy ý từ Monsignor Georges Re-

inaitre – “It is consonant with the working of Isaih speaking of the 
‘Hidden God’, hidden even in the beginning of the universe…”
Do từ đâu thần hiện-hữu sinh tồn: Lấy ý từ - “Does God have a cause 
of his existence?” Như là một phản-đề đối với The Kalam Cosmological 
Argument.

9 Mười Ba Chấm Tám Tỷ: Tuổi của Vũ-Trụ, chính xác hơn là 13.82 billion 
years (The Planck results).

10 Bảy Tỷ Hai: 7.2 billion Human Beings now on the Earth.
11 Uncaused – Không nguyên-nhân. Được hiểu là Tự-Thể. Cause – Nguyên 

nhân. The Uncaused Cause – (Đấng) Nguyên-Nhân không-có-nguyên-
nhân, tức Thượng Đế, tức Tự-Thể (tạm dịch).

12 Non sequitur – Theo tự điển Merriam Webster: A statement that is not 
connected in a logical or clear way to anything said before it – Lời tuyên 
bố không có liên lạc một cách hợp lý hay rõ ràng tới điều đã tuyên bố 
trước đó.
Lời tuyên bố trước (tiền đề) – Everything that exists has a cause of its 
existence.
Thơ: Mổi sinh-hữu có nguyên nhân sinh-hữu.
Lời tuyên bố sau (kết đề) – (If the universe has a cause,) then an 
UNCAUSED, personal creator (i.e. the uncaused cause) of the universe 
exists.
Vậy thì một đấng tạo-hóa (Thượng Đế) tự thân KHÔNG NGUYÊN NHÂN.
Thơ: (Nguyên nhân không nguyên nhân) là mâu thuẫn với tiền đề.
Tiếng La-tinh, Non sequitur có nghĩa là: “It does not follow”, không ai/
cái gì theo sau, không tương hiệp.

13 Cằm bà kia râu ông nọ - Tục ngữ Việt Nam: Râu ông nọ cắm cằm bà kia.
14 Then – Lập lại chú thích (1) trang đầu bài thơ này - (The Sample Cos-

mological Argument):
a. Everything that exists has a cause of its existence.
b. The universe exists
Therefore:
c. The universe has a cause of its existence.
d. If the universe has a cause of its existence, THEN that cause is God.
(Nếu Vũ-Trụ có một nguyên nhân sinh-hữu, THÌ nguyên nhân đó là 
Thượng Đế). Trong bài thơ này THÌ nguyên nhân đó là một con rồng lửa, 
một con khỉ như Tề-Thiên Đại-Thánh, một đóa hoa, hay bất cứ thứ gì 
mình muốn, đều hợp lý luận theo kiểu Kalam này.
e. Therefore - Do đó. Oxford Dictionaries: For that reason, 
consequently; as a consequence.
f. Lại thêm một lần nữa, dùng chữ THEREFORE để kết-luận theo lối tiền 
chế, có sẵn. Thơ gọi là “bệnh Thần-Tưởng mông lung” hay “trầm kha” 
vì theo lý luận này, ta có thể nói: Do đó, con rồng lửa sáng-thế, con khỉ 
như Tề-Thiên Đại-Thánh, một đóa hoa, hay bất cứ thứ gì mình muốn, 
đều hiện-hữu như là nguyên nhân của Vũ-Trụ. 

o0o

Thanh Trúc/Chơn Diệu

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 vời
Kinh đêm khấn nguyện thay lời yêu thương.
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HƠI THỞ ĐỊNH*

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

T rên trang mạng thuvien-
hoasen.org, hễ bài viết nào 
liên hệ đến sự tu tập, liên 

hệ đến cuộc sống đời thường 
với nhiều nỗi bức xúc, bất an 
cần phải giải quyết, những giáo 
lý nào có giá trị thiết thực trong 
đời sống hiện tại thì độc giả đọc 
nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. 
Còn những bài viết thiên trọng 
văn chương, nghiên cứu, có tính 
học thuật hoặc nói đến những gì 
quá xa vời thì số lượng độc giả 
ít đi. Đó là điều đáng mừng vậy. 
Đáng mừng vì chư tăng ni phật 
tử trong “thời đại mạt pháp” này, 
người “muốn” có được cái thực 
học và thực tu quả là còn nhiều 
lắm lắm!

Sở dĩ tôi nhận xét vậy là vì, 
sau mấy bài về hơi thở, tôi nhận 
được vài email hỏi cặn kẽ về cách 
hít thở trong khi tu tập nội quán 
và cả những khi lăng xăng với 
mọi sinh hoạt đời thường. Thấy 
đây là một đề tài mang lại lợi ích 
cho nhiều người nên tôi sẽ viết 
hai bài, trình bày hai nội dung 
liên quan đến hơi thở. Đó là cách 
thở của thiền định và cách thở 
thuộc về thiền tuệ, nói gọn là hơi 
thở định và hơi thở tuệ. Hai cách 
thở có khác nhau đấy.

Bài này nói về cách thở thuộc 
về thiền định. Và dĩ nhiên, thiền 
định chỉ là một giải pháp tình 
thế, là sự lắng dịu tạm thời, đáp 
ứng những bất an, rối loạn của 

tâm (như trong bài thiền định); 
ngoài ra, nó còn là nấc thang, là 
cơ sở lập địa cần thiết để bước lên 
“thắng vức” cao hơn để chấm dứt 
tất thảy mọi tham sân, phiền não 
khổ đau của kiếp người.

Bây giờ chúng ta đi vào nội 
dung chính.

Thở thì ai cũng thở, nhưng 
thở trong tu tập hoàn toàn khác 
với cách thở vô thức, cách thở 
bản năng vốn có của chúng ta. 
Sở dĩ hơi thở được làm đề mục 
vì nó luôn luôn ở bên ta và là sự 
sống của chúng ta. Hãy thử tập 
quan sát, khi nào hơi thở dồn dập, 
đứt khúc hoặc rối loạn là nó tác 
động tức khắc đến toàn bộ tim, 
mạch, bộ máy tuần hoàn và cả 
khí huyết... Khi nào hơi thở nhẹ 
nhàng, nhịp đi vào ra đều đặn 
thì toàn bộ tâm sinh lý bình ổn. 

Những người chơi thể thao như 
điền kinh, cử tạ, bơi lội... do tế 
bào cần nhiều oxy nên thở gấp, 
thở vội là nhu cầu sinh lý bình 
thường. Nhưng khi nào tâm lý 
bất an, lo lắng, sợ hãi, nóng giận, 
bức xúc... làm cho hơi thở không 
được bình ổn thì đây mới chính là 
vấn đề liên hệ đến thiền hơi thở.

Tâm chúng ta luôn luôn 
duyên cảnh, bị tác động bởi cảnh 
nên nó luôn luôn dao động, khó 
yên lặng được. Lại nữa, bản chất 
của tâm và pháp là dịch chuyển, 
dịch hoá, thay đổi từ dạng này 
sang dạng khác, hai giọt nước 
không giống nhau, hai sát-na 
không giống nhau, không bao 
giờ A bằng A được, chúng luôn 
A phẩy, A hai phẩy, A ba phẩy... 
Đấy là định luật như thật muôn 
đời. Tuy nhiên, nền văn minh 
tâm linh cổ truyền của Ấn Độ đã 
cung cấp cho nhân loại phương 
pháp ngưng lắng, tĩnh chỉ tạm 
thời những xung động thô tháo 
có hại cho đời sống tinh thần, cho 
môi trường tương duyên, tương 
sinh: Đấy là bát định của truyền 
thống Bà-la-môn và chánh định 
của Phật giáo.

Đi vào các định này, các bậc 
có thẩm quyền về tâm linh, nhất 
là đức Phật thấy rõ rằng, có 40 
đề mục thuộc định có công năng 
làm ngưng lắng những xung động 
thô tháo, gốc nguồn của những 
hành động sai lầm đem đến đau 
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khổ cho mình và cho người khác, 
trong đó có định thuộc về hơi thở.

Định thuộc về hơi thở là 
lấy hơi thở làm đề mục để định 
tâm, để ngưng lắng mọi lao xao, 
phóng dật, buông lung, bất an. 
Nếu định tâm vào hơi thở được 
năm, bảy phút thì tâm ta tạm thời 
yên lắng năm, bảy phút. Nếu 
định tâm vào hơi thở, sâu thêm, 
tâm ta có khả năng yên lắng một 
tiếng, hai tiếng, ba tiếng hoặc 
cả đêm. Trong thời gian ở trong 
định, toàn bộ tâm sinh lý vẫn vận 
hành, vẫn hoạt động nhưng với 
trạng thái bình ổn, nghỉ ngơi, tịnh 
dưỡng, ít tiêu tốn năng lượng và 
nó còn có khă năng phục hồi toàn 
bộ sinh lực bị hao tổn, bị tiêu tán, 
bị hư mất.

Thực hành thiền định về hơi 
thở có năm giai đoạn hoặc là một 
tiến trình có năm bước kế tục nối 
nhau không gián cách:

1-“Tầm” tâm sở (vitakka) đối trị 
“hôn trầm thụy miên” tâm sở 
(thīna-middha).

Nghĩa kinh điển căn bản của 
tâm sở tầm là khởi tư duy, khởi ý 
nghĩ, tư tưởng - nhưng trong thiền 
(jhāna) ta sử dụng tầm với nghĩa 
tìm kiếm để dán sát, áp sát vào đề 
mục, đối tượng.

Đầu tiên vừa mới tập thiền ta 
phải quay lại xem hơi thở của ta 
nó ra làm sao! Có người thở ngắn, 
có người thở dài, có người thở 
nhẹ, có người thở nặng. Không 
quan trọng. Ta chỉ việc xem nó 
vậy thôi, một cách khách quan 
và thụ động. Tuy nhiên, người 
không quen nhìn “vu vơ, vô ích” 
như vậy thì chỉ năm bảy hơi thở 
thôi thì sinh buồn chán, dã dượi, 

lừ đừ, đờ đẫn, buồn ngủ, và chỉ 
muốn ngủ. Đây là trường hợp thứ 
nhất cần phải đối trị.

Người bị trạng thái gọi chung 
là “hôn trầm, thụy miên” nầy, 
nếu bị nó chi phối thì sẽ không 
làm được bất kỳ cái gì thật sự 
có ích cho mình và cho xã hội, 
huống nữa là tập thiền, đòi hỏi sự 
gia công, phải có niệm và có tấn. 
“Hôn trầm” là trạng thái dã dượi, 
mệt mỏi của các tâm sở. “Thụy 
miên” là trạng thái dã dượi, mệt 
mỏi của thân. Vậy khi nó có dấu 
hiệu, triệu chứng như vừa kể, 
hành giả phải chú tâm liên tục 
vào hơi thở, tìm kiếm lại hơi thở 
và đeo bám nó không rời, không 
lơi một giây khắc nào. Làm được 
vậy thì “hôn trầm, thụy miên” tự 
động “tỉnh táo” lại, tự động “mở 
mắt” ra, tự động “dựng tâm đứng 
dậy”, không còn bị buồn chán, 
dã dượi, lừ đừ, đờ đẫn, buồn ngủ 
chi phối nữa.

Đây là bước thành công thứ 
nhất, là đã có một thiền chi phát 
sanh, được gọi là tầm đã đối trị 
được hôn trầm-thụy miên rồi vậy. 
Tầm, vitạkka, có nghĩa là tìm 
kiếm hơi thở, như con ong bay đi 
tìm kiếm đóa hoa vậy.

Có trường hợp hôn trầm, thụy 
miên quá, “tầm” không đối trị 
được thì ta nên đi rửa mặt rồi ngồi 
lại. Nếu vẫn chưa tỉnh táo được, 
ta nên để tâm lên trán hoặc huyệt 
bách hội để dẫn khí đi lên - vì hôn 
trầm, thụy miên là khí đi xuống. 
Sau đó, trở lại với hơi thở.

2-“Tứ” tâm sở (vicāra) đối trị 
“nghi” tâm sở (vicikicchā).

Tứ có nghĩa căn bản là dán sát, 
áp sát, quan sát. Nghi “nghi ngờ, 

nghi hoặc” chưa hẳn là không 
tin mà nó nằm khoảng giữa tin 
và không tin nên nó dường như 
là lưng chừng, là lửng lơ, là hàng 
hai.

Khi thiền chi “tầm” (vitakka) 
phát sanh rồi, nhưng chỉ một hoặc 
hai phút sau tâm ta lại “quên” 
đối tượng hơi thở, nó chạy vô rồi 
chạy ra, không yên. Đây được gọi 
là trạng thái phân vân, lưỡng lự, 
do dự, bất nhất, bất quyết, dùng 
dằng nửa ở nửa đi, đôi khi còn 
nghi ngờ, nghi hoặc cái gì đó nữa 
nên không thể bám sát đối tượng 
hơi thở một cách sít sao, gắn khít. 
Chỉ cần theo dõi, rà soát, quan sát 
hơi thở một cách liên tục, đừng 
gián đoạn, đừng lơ là thì trạng 
thái nghi tự động chấm dứt.

Thế là ta đã qua bước thành 
công thứ hai, thêm một thiền chi 
nữa phát sanh, được gọi là tứ đã 
đối trị hiệu quả nghi rồi vậy. Tứ  
nghĩa là rà soát không lơi, là quan 
sát liên tục. Như con ong tìm kiếm 
(tầm) đóa hoa, thấy đóa hoa rồi, 
nó bắt đầu rà soát, quan sát đóa 
hoa (tứ).

Trong khi “hôn trầm thụy 
miên” và “nghi” đang được đối 
trị bởi hai thiền chi “tầm” và 
“tứ” thì hơi thở bắt đầu yên. Và 
khi hơi thở yên thì thân sẽ yên. 
Tuy nhiên, cái thân vốn quen tự 
do, quen nhúc nhích, bây giờ bắt 
trói nó, bắt nó yên, nó sẽ phản ứng 
lại, do vậy sẽ có những cảm giác 
như đau, nhức, tê, ngứa ở đâu đó. 
Ta đừng để ý đến sự “làm nũng”, 
“trở chứng” của nó, cứ để tâm 
chuyên nhất vào hơi thở, khởi 
quyết tâm dính chặt vào hơi thở 
đừng xao lãng thì các cảm giác 
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kia sẽ chấm dứt, tự động chấm 
dứt. Ta có những ví dụ:

- Khi ngồi bán già hay kiết 
già, do chân tréo lên nhau nên sẽ 
có một hai mạch máu nào đó bị 
chèn ép nên phát sanh tê, đau. Cứ 
để yên, đừng thay đổi oai nghi. 
Cứ ngồi chịu trận như vậy, đừng 
để ý đến nó, cứ việc theo dõi 
hơi thở thôi, một hồi, mạch máu 
nghẽn nó sẽ tự động tìm hướng 
khác để lưu thông. Rồi cảm giác 
dễ chịu sẽ đến với ta.

- Khi bị ngứa hay bị muỗi đốt 
bị nhức cũng nên làm như trường 
hợp trên, ngứa, nhức sẽ từ từ tan 
mất đi.

3-“Phỉ” tâm sở (pī  ) đối trị 
“sân” tâm sở (vyāpāda):

“Phỉ” là cảm giác nhẹ nhàng, 
dễ chịu, khoan khoái. “Sân” là 
trạng thái không vừa lòng, bực 
bội, không thích thú, không hân 
hoan.

Khi thiền chi tầm và tứ đã 
phát sanh hiệu quả, có nghĩa là 
tâm bắt được hơi thở, dính khít 
liên tục hơi thở thì các cảm giác 
như đau, nhức, tê, ngứa sẽ không 
còn nữa, đồng thời những trạng 
thái bực bội, khó chịu, bứt rứt, 
nóng nảy, nghĩa là tất cả những 
thuộc tính của sân cũng lắng dịu 
luôn. Đến đây thì hơi thở vào ra 
bắt đầu nhẹ nhàng, thanh mảnh; 
và do thân đã quen với sự ở yên 
nên những cảm giác dễ chịu, mát 
mẻ, an lành, khoan khoái như là 
cái quả tự nhiên nó sẽ đến cho 
thân, được gọi là phỉ.

Nói cách khác, khi thiền chi 
phỉ phát sanh thì sân sẽ chấm dứt. 
Như con ong bay đi tìm đóa hoa, 
thấy đóa hoa rồi nó quan sát đóa 

hoa, sau đó thò cái vòi vào nhụy 
để hút mật hoa.

Phỉ tạo hiệu ứng ở nơi thân. 
Khi tầm tứ được áp sát, duy trì 
liên tục, miên tục thì phỉ phát 
sanh, nó trung tính, thiện hay bất 
thiện nó vẫn có mặt. Có thể, nơi 
thân sẽ phát sanh một, hai hoặc 
cả năm hiện tượng phỉ (hỷ) dễ 
chịu, lâng lâng, mát mẻ, khoan 
khoái sau đây:

- Tiểu hỷ (khuddaka-pīti), nổi 
da gà, mọc ốc, rần rần cả người....

- Sát na hỷ (khanika-pīti), 
chớp, ánh sáng...

- Hải triều hỷ (okkantika-
pīti), như dao động bởi thủy triều, 
như võng ru êm.

- Ubbega-pīti (khinh hỷ, 
thượng thăng hỷ), nhẹ lâng lâng 
như muốn bốc lên, bay lên.

- Pharaṇa-pīti (sung mãn hỷ), 
thấm mát, tẩm mát cả toàn thân.

Nếu một trong năm hiện 
tượng nầy phát sanh là hành giả 
đi đúng hướng thiền định. Còn 
thấy Phật, bồ-tát, thiên đường, 
địa ngục, kiếp này, kiếp kia thì 
biết đã hướng tâm sai, do vọng 
tưởng, tưởng tượng, mơ tưởng gì 
đó xen vào quấy rối.

Khi  phỉ  này phát sanh 
rồi,  sân hoàn toàn lắng dịu, 
thì “tướng hơi thở” của hành 
giả lúc này nó đã trở nên vi tế, 
nhẹ mỏng, ngắn, có thể nó chỉ 
còn mảnh như sợi chỉ nhích lên, 
nhích xuống. Cũng có thể, có 
người, cái tướng hơi thở là nhúm 
bông gòn di chuyển xuống lên. 
Ngoại giới xung quanh đã bắt 
đầu mơ hồ. Và đối tượng của 
tâm chỉ còn theo dõi quan sát cái 
tướng hơi thở ấy.

4-“Lạc” tâm sở (sukha) đối 
trị “trạo cử-hối quá” tâm sở 
(uddhacca - kukkucca)

Lạc là trạng thái an lành, 
an lạc của tâm. Trạo hối là gọi 
chung tất cả trạng thái lay động, 
lăng xăng, lao xao, buông lung, 
phóng dật, ăn năn, hối quá. Vậy 
nếu phỉ là khoan khoái dễ chịu ở 
nơi thân, thì lạc đã len vào tâm, 
làm cho tâm no đầy, hạnh phúc. 
Và khi lạc no đủ, tròn đầy thì trạo 
hối không còn, tâm bắt đầu có 
dấu hiệu dừng lặng, ở yên.

Hành giả đến đây vẫn không 
rời tướng hơi thở. Nếu tướng hơi 
thở là sợi chỉ ngắn, mảnh thì nó sẽ 
càng nhỏ, càng ngắn, càng mảnh. 
Nếu là bông gòn thì cũng vậy. 
Hãy cứ quan sát hơi thở, quan sát 
cái tướng hơi thở của mỗi người, 
nó ra sao thì chỉ việc theo dõi nó 
như vậy. Có người cái tướng hơi 
thở lúc này là sợi chỉ ngắn, hay 
bông gòn có màu xám cứ nhích 
lên nhích xuống. Cái tướng có 
màu xám ấy còn di động, cứ chú 
tâm vào đấy thì nó có dấu hiệu 
lần hồi đi đến bất động, trạng thái 
an lạc, theo đó lại càng được củng 
cố, len thấm sâu vào tâm.

Tâm sở lạc này được ví như 
con ong, sau khi hút mật nhụy có 
vẻ đã no nê, thoả mãn.

5-“Nhất tâm” tâm sở (ekaggatā) 
đối trị “dục lạc” tâm sở 
(kāmachanda).

Nếu lạc đã có dấu hiệu ở yên, 
dừng lặng thì nhất tâm là trạng 
thái dừng lặng bắt đầu đi sâu, 
bắt đầu đi vào tĩnh chỉ. Muốn 
được vậy thì hành giả quan sát 
tướng hơi thở. Cứ miên mật chú 
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tâm vào tướng xám của hơi thở 
thì màu xám bắt dầu có dấu hiệu 
xám bạc rồi xám trong. Cứ chú 
tâm mãi vào tướng xám trong, 
màu xám sẽ dần mất nhường chỗ 
cho tướng sáng trong. Lúc này 
thì “tướng sáng trong” không 
còn nhúc nhích nữa, nó đã bất 
động. Chú tâm vào tướng sáng 
bất động ấy, thiền (jhāna) gọi là 
“quang tướng”, nắm bắt quang 
tướng này, hành giả sẽ đi vào 
định. Đến đây, ta lần lượt đi vào 
định cạn và định sâu, trải qua 7 
sát-na tác hành tâm (javana) (1). 
Định cạn gọi là cận hành, định 
sâu gọi là an chỉ. Định cận hành 
thì mọi đối tượng ngoại giới đã 
rất mơ hồ, nhưng khi vào an chỉ 
thì sáu căn đã đóng kín, không 
còn nghe còn biết những gì ở thế 
giới ngoại trần nữa, chỉ còn dòng 
chảy bình lặng của tâm, nhập vào 
dòng bhavaṇga, như giấc ngủ 
ngon không mộng mị. Cận hành 

định thì còn ở cõi dục giới nhưng 
vào an chỉ định thì tâm đã chuyển 
đổi, chuyển tánh chất, từ bỏ cõi 
dục để đi vào cõi sắc giới.

Đến đây thì mọi ham muốn 
dục lạc ngũ trần sẽ không còn 
nữa, hành giả đã từ bỏ dục vật 
chất, thọ hưởng hạnh phúc tinh 
thần của hỷ, lạc, định. Ví như con 
ong sau khi hút no nê mật nhụy 
nó nằm ngủ một giấc ngủ ngon 
ngay trên đóa hoa!

Ta còn biết rằng, an chỉ chỉ 
khởi lên một sát-na rồi diệt. Tuy 
nhiên người trú định thuần thục, 
thâm sâu có thể nuôi dưỡng, an 
trú tâm, bằng cách giữ mãi sát-
na tâm này sanh diệt liên tục hai 
tiếng, bốn tiếng, hay một ngày 
đêm...

Sau này chúng ta còn biết 
thêm rằng, người nhập định, tùy 
theo “nguyện lực” của mình 
để nhập định một thời gian nào 
đó theo ước muốn. Ví dụ: “Tôi 
nguyện nhập định chừng ba tiếng 
đồng hồ rồi xả”. Lời phát nguyện 
phải thành khẩn, với đức tin trọn 
vẹn, không lay chuyển, không 
hoài nghi thì chừng ba tiếng sau, 
hành giả tức khắc xả định. Trong 
trường hợp này, hành giả đã “an 
trú”, tức là giữ mãi “sát-na an 
chỉ sinh diệt” liên tục trong ba 
tiếng đồng hồ, gọi là nhập định 
được ba tiếng đồng hồ.

Lợi ích của thiền định là ta 
có được hạnh phúc nội tâm (lạc 
định) khi năm triền cái bị năm 
thiền chi khống chế, do vậy, tham 
sân phiền não hoàn toàn bị ngưng 
lắng, không có đối tượng để khởi 
sanh được.

Thiền định hơi thở hay là hơi 
thở định là vậy.

Lưu ý là “tướng hơi thở”
do chú tâm miên mật, do tưởng 
sanh, biến thành “quang tướng”
mới đi vào định được, không có 
quang tướng không thể có định, 
tất cả đối tượng sắc pháp đều y 
như vậy, không có ngoại trừ.

Ghi chú:
(1) Trong 7 sát-na của tác 

hành tâm (javana), có sự hiện 
hữu của những sát-na tâm sau 
đây: Parikamma (chuẩn bị); 
upācara (cận hành, cận định); 
anuloma (thuận thứ); gotrabhū
(chuyển tánh); appanā (an chỉ 
định).

- Parikamma (chuẩn bị):
Đây là sát-na tâm sửa soạn, 
chuẩn bị thu nhiếp để đi vào cận 
định. Tuy nhiên, chỉ có hành giả 
căn cơ trì độn, chậm lụt mới có 
sát-na tâm này. Còn hành giả căn 
cơ nhạy bén, mau lẹ thì không có 
sát-na tâm chuẩn bị.

- Upācara (cận hành): Cận 
hành định là sự lặp đi lặp lại 
tương tục của những sát-na định, 
là thuật ngữ dùng để chỉ giây 
khắc sắp đi vào định, không thể 
có trong sinh hoạt thường nhật.

- Anuloma (thuận thứ): Sát-
na tâm này là dòng chảy tự nhiên 
tiếp theo của lộ trình, nó thuận 
với sát-na tâm đi trước, thuận với 
sát-na tâm đi sau.

- Gotrabhū (chuyển tánh): 
Đến đây, sát-na tâm này từ bờ cõi 
Dục giới, chuyển tính chất của 
tâm để bước sang cõi Sắc giới.

- Appanā (an chỉ): Sát-na 
tâm này đã thuộc tâm Sắc giới, 
không còn tham muốn dục vật 
chất nữa mà nuôi sống tâm bằng 
hạnh phúc của thiền định.

LỜI PHẬT DẠY

“Holding on to anger is like 
grasping a hot coal with 

the intent of throwing it at 
someone else; you are the 

one who gets burned.” 
- Gautama Buddha

“Nổi cơn nóng giận như cầm 
cục than nóng trong tay để 
ném vào người khác; bạn là 
người bị cháy phỏng trước.”

- Đức Phật
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KHÁI NIỆM VỀ NGHIỆP TRONG ĐẠO PHẬT
Thích Quảng Long

K hi đề cập đến chữ nghiệp dường như ai cũng 
biết và thường nói về chữ nghiệp. Điều này 
chứng tỏ đạo Phật đã có gốc rễ sâu xa trong 

lòng dân tộc. Người chưa từng đi chùa chưa nghe 
giảng nhưng họ cũng nghe loáng thoáng đâu đây về 
chữ nghiệp. Vậy chúng ta là người Phật tử đi chùa 
thường nghe quý Thầy giảng pháp thì phải hiểu chữ 
nghiệp một cách thấu đáo thì mới không lầm lẫn. 
Nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn không vượt 
qua được và bất kỳ chuyện gì họ cũng đổ thừa cho 
nghiệp. Chúng ta khi hiểu rõ ý nghĩa chữ nghiệp và 
ứng dụng tu hành chắc chắn có kết quả và đồng thời 
quán chiếu một cách rõ ràng thì không còn ngộ nhận 
nữa. Có đôi khi chữ nghiệp bị lạm dụng một cách 
quá đáng làm ảnh hưởng không ít trong giáo lý đạo 
Phật. Hoặc khi có những bệnh đui điếc câm ngọng 
là một trong tám nạn mà trong kinh điển đức Phật 
đã dạy quá rõ ràng. Thế mà gần đây có những thầy 
thuốc trị không hết và nằm ngoài khả năng của họ 
thì bảo là tại nghiệp và kiếp trước chửi cha mắng mẹ 
và không tu. Nói như thế là nói một cách đoán mò 
và phản lại nền y khoa đương đại và phản lại giáo lý 
nhân quả của đạo Phật. Những người lạm dụng chữ 
nghiệp trong nhà Phật thì chúng ta phải mạnh dạn 
lên án họ. Vì bản thân thầy thuốc ấy chẳng hiểu gì 
là nghiệp mà họ phán như thể biết rõ quá khứ của 
người bệnh. Thế thì chúng ta phải tỉnh táo đừng để 
họ lừa gạt. Chữ nghiệp ảnh hưởng rất sâu đậm trong 
dân gian. Cụ Nguyễn Du cũng bảo rằng:

“Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa ..”
Vậy chữ nghiệp là gì, người Phật tử cần phải 

hiểu rõ để biết cách tu và chuyển hóa nó.
Trước tiên người Phật tử nên hiểu chữ nghiệp bắt 

nguồn từ tiếng pali là kama và Sanskrit là karma. 
Nghiệp là hành động tạo tác gồm có thân nghiệp, 
khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nghiệp là thói quen là tập 
quán huân tập lâu ngày và trở lại chi phối chúng ta. 

Nghiệp không có nghĩa là xấu ác, vì nghiệp có rất 
nhiều chủng loại bao hàm thiện nghiệp, ác nghiệp, 
biệt nghiệp, đồng nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử 
nghiệp, định nghiệp, bất định nghiệp v..v…

Nếu người Phật tử đi chùa thường nghe pháp, 
tụng kinh và làm các điều thiện bố thí cúng dường 
giúp đỡ người nghèo thì người đó đang huân tập thiện 
nghiệp. Huân tu lâu ngày nghiệp thiện này sẽ đi vào 
tàng thức A lại Da và trở thành một sức mạnh gọi là 
nghiệp lực. Nhưng khi nói đến nghiệp lực thì người 
ta lại ám chỉ là nghiệp xấu. Chẳng hạn mình muốn 
tu mà có bạn bè rủ rê đi tạo nghiệp bất thiện thì mình 
đổ lỗi là tại nghiệp của tôi. Hoặc có những vị tu sĩ 
đi xuất gia vài năm rồi sau đó tu xuất cũng bảo là 
nghiệp đổ. Do vì mình không cương quyết và thiếu 
ý chí tu tập nên thường chúng ta hay đổ lỗi để chống 
chế cho sự yếu đuối của mình. Người Phật tử khi tu 
cũng cần có bạn đồng tu với nhau để nhắc nhở cùng 
nhau tinh tấn vượt qua con đường tạo ra nghiệp ác. 
Chúng ta cần phân biệt là thiện nghiệp và ác nghiệp 
một cách rõ ràng thì mới không còn mơ hồ nữa.

Kế đến là bàn về biệt nghiệp là nghiệp riêng 
cho từng cá nhân. Trong đời sống chúng ta đã từng 
chứng kiến có người thông minh có kẻ ngu khờ, có 
người giàu có và có kẻ cả cuộc đời cơm không đủ 
ăn, áo không đủ mặc. Nếu không hiểu về nhân quả 
nghiệp báo thì người đời than thân trách phận và 
mặc cảm với thân phận của mình. Theo đạo Phật 
thì không quan niệm có một đấng thượng đế nào đó 
có quyền sinh sát trong tay; mình nghèo là tại ông 
trời đặt để số phận mình như thế. Tư tưởng này ảnh 
hưởng rất nặng về quan điểm số phận do trời quyết 
định. Khi mới đọc sách Nho cụ Tiên Điền Nguyễn 
Du cũng cho rằng: 

“Cho hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao”
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Quan điểm ấy là khi Cụ Nguyễn Du chưa đọc 
sách Phật về sau này khi đọc sách Phật và nghiên 
cứu thấy chỗ thâm thúy cao siêu của đạo Phật cụ đã 
nói lại rằng: 

“Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”
Tất cả chúng ta mỗi người sinh ra trên cuộc đời 

này là do mang một chủng tử hạt giống thiện ác từ 
kiếp quá khứ nên người xưa bảo rằng: “Thiện ác 
đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ lai trì” 
Chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc thiện ác của 
mình không bao giờ sai chạy đó là phù hợp và công 
bằng nhất của luật nhân quả.

Ngoài biệt nghiệp còn có cộng nghiệp là nghiệp 
chung của cộng đồng của số đông. Nếu ta gieo 
trồng việc thiện thì cộng hưởng chung với người tốt 
ngược lại ta vụng dại tạo nghiệp ác thì cũng cộng 
nghiệp với mẫu số chung của những người đã từng 
gây ra đau khổ cho người khác. Trong thực tế điều 
này chúng ta dễ dàng chứng kiến về nghiệp riêng và 
nghiệp chung mà đức Phật chỉ dạy. 

Tích lũy nghiệp là nghiệp chứa nhóm lâu ngày 
thành chủng tử nằm trong tiềm thức. Khi tai nạn 
xảy ra đột ngột thì chúng ta vẫn có một hướng đi 
rõ ràng. Trường hơp ngài Ma Ha Nam đã bạch đức 
Thế Tôn và đức Phật chỉ dạy như cây đang nghiêng 
về một phía khi có người cưa thì chắc chắn nó sẽ 
ngã về hướng nghiêng nhất định. Vì vậy trường hợp 
chết bất đắc kỳ tử nhưng nhờ tích lũy nghiệp này 
sẽ soi sáng con đường chúng ta hướng tới. Chính vì 
vậy người Phật tử nên luôn luôn vâng lời đức Phật 
dạy:

“Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh kỳ ý 
Thị chư Phật giáo”
Cận tử nghiệp là nghiệp diễn ra trước giờ phút 

lâm chung của một người. Do đó, người tu theo 
pháp môn niệm Phật trước giờ phút ra đi họ cần 
phải tỉnh táo và nhớ niệm Phật, nếu có thiện hữu 
tri thức đến trợ niệm để nhắc nhở cho người đó nhớ 
lại câu niệm Phật mà trong lúc bình sinh mình đã 
từng niệm Phật. Vấn đề hiện nay sau khi lâm chung 
niệm Phật 8 tiếng điều đó không có quyển kinh nào 

đức Phật dạy như thế. Người niệm Phật vãng sanh 
phải hội đủ căn lành lớn, phước đức lớn và điều 
đặc biệt là phải niệm Phật nhất tâm bất loạn từ một 
ngày cho đến bảy ngày. Lúc bình sinh không niệm 
Phật và không hề nghe danh hiệu Phật mà đến lúc 
lâm chung trông chờ niệm Phật 8 tiếng thì đó là một 
điều không thực tế.

Định nghiệp là do nghiệp chướng sâu dày từ 
nhiều đời nhiều kiếp không từng tỉnh thức hồi tâm 
để tu tập chuyển hóa thì không thay đổi được. Kỳ 
thật nghiệp không cố định nếu hành giả nổ lực tinh 
tấn tu tập chuyển hóa thì định nghiệp kia sẽ thay đổi 
gọi là bất định nghiệp. Nếu định nghiệp vĩnh viễn 
thì làm sao chúng ta tu tiến được. Với lý này thiền sư 
Tư Nghiệp đã nói: “ Hôm qua tâm dạ xoa, hôm nay 
mặt Bồ tát, Bồ tát cùng dạ xoa, không ngăn cách sợi 
chỉ”. Tóm lại tu là chuyển nghiệp xấu thành nghiệp 
tốt, chuyển cái dỡ thành cái hay, chuyển từ phàm 
phu lên bậc thánh. 

Nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2565 – Dương 
lịch 2021, dù trong hoàn cảnh dịch Covid-19 vẫn 
còn hoành hành và biến chủng khắp nơi trên toàn 
cầu nhất là ở Ấn Độ hiện nay. Cầu nguyện cho 
thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc đặc biệt cầu 
nguyện cho đại dịch Corona Virus mau sớm chấm 
dứt tiêu trừ để mọi người trên trái đất thân yêu này 
sống một đời sống an lạc hạnh phúc. Tất cả chúng 
ta cùng nhau tạo ra những nghiệp thiện lành tốt đẹp 
trong hiện tại và tương lai để dâng lên cúng dường 
ngày Phật Đản trọng đại thiêng liêng này.

Thích Quảng Long 
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GIỮA ÐẠI DỊCH VIRUS CORONA
MÙA PHẬT ĐẢNMÙA PHẬT ĐẢN

Thích Nữ Giới Hương

G iống như lễ Giáng 
Sinh của Chúa Jesus 
(Christmas) được tổ chức 

hàng năm, các người con Phật 
trên khắp thế giới vào tháng 4 âm 
lịch cũng cùng nhau tổ chức lễ 
Mừng Phật đản (Happy Buddha 
Birthday!). Tuy nhiên theo văn 
hóa, phong tục và hoàn cảnh mỗi 
đất nước mà ngày này có thể xê 
dịch thay đổi cho thuận tiện, như 
ở Hoa Kỳ thường tổ chức vào 
Chủ nhật là ngày người dân được 
nghỉ làm và có thời gian để đến 
chùa dự lễ hội. 

Theo Kinh Phật Bản Hạnh 
Tập1 kể rằng theo thông lệ xứ 
Ấn độ cổ đại, người phụ nữ mang 
thai phải về nhà cha mẹ, nên vào 
ngày 8 tháng 4, Hoàng hậu Ma-
ya trên đường về quê ngoại để 
chờ ngày khai hoa nở nhụy. Lúc 
đó, trời trong sáng, nắng ấm chan 
hoà và muôn hoa đua nở. Hoàng 
hậu cùng các thị nữ vào nghỉ chân 
nơi vườn thượng uyển Lâm-tì-ni. 

1 http://daitangkinh.org/images//lspbdtk/
T012/

Phật Đản (sinh nhật của đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Birthday of Sakyamuni 
Buddha) hay Vesak là ngày kỷ niệm thái tử Sĩ-đạt-đa (Siddhārtha Gautama - 
con trai của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya) sinh ra tại vườn Lâm-tì-ni vào 
ngày 8 tháng 4 âm lịch (hoặc 15 tháng 4 âm lịch) năm 624 trước công nguyên. 

Ngay khi Hoàng hậu vịn cành hoa 
vô ưu, đang toả hương thơm ngạt 
ngào, Bồ tát Sĩ Đạt Đa thị hiện 
đản sanh ra đời. Ngài (the Buddha 
baby) tươi sáng, nhẹ nhàng, thánh 
thoát đi bảy bước trên mặt đất ấm 
áp. Lạ thay! Dưới mỗi bước chân 
ngài đều có những hoa sen đở gót 
chân hồng. Rồi ngài ngẩng nhìn 
bốn phương và cất tiếng sư tử 
hống, vang khắp trời người:

“Trên trời dưới đất chỉ có cái 
Ta chân thật là đáng quý.”

Sau đó, vua Tịnh Phạn mời 
một vị Tiên ẩn sĩ A-Tư-Đà vào 
xem tướng Bồ Tát. Tiên thưa 

rằng Thái tử Sĩ Đạt Đa khi trưởng 
thành sẽ xuất gia học đạo, quyết 
định thành Phật, chuyển đại pháp 
luân, độ trời người vô số kể. Bởi 
vì Thái tử Sĩ Đạt Đa có 80 tùy 
hình hảo và 32 đại hảo tướng.  
Những tướng như thế, nếu ở đời 
sẽ là Chuyển Luân Thánh Vương 
và nếu xuất gia sẽ là bậc Đại Giác 
Ngộ, Phật, Thế Tôn. 

Vua Tịnh Phạn nghe xong, 
liền phóng thích các tù nhân, 
phóng sinh các cầm thú, cúng 
dường các Bà-la-môn, tháp miếu, 
làm đủ phước thiện và bố thí 
người nghèo để ghi nhớ ngày 8 



50 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 5 - 2021  

tháng 4, cõi ta bà có được phúc 
báo bậc thánh nhân tức Thái tử Sĩ 
Đạt Đa giáng thế như thế.

Bồ tát Sĩ Đạt Đa đã ra đời vì 
mục đích trọng đại là mang thông 
điệp hạnh phúc, chỉ ra “cái Ta 
chân thật” tức là tâm Phật mà ai 
cũng có và cũng có thể trở thành 
Phật như kinh Pháp Hoa, Lăng 
Nghiêm, Hoa Nghiêm và các 
kinh Đại Thừa khác đã đề cập. 

Nếu cõi đời không có đau 
khổ, tham dục, ganh ghét, chiến 
tranh, hận thù, tai biến tối tăm 
hay dại dịch thì ngài đã chẳng 
xuất hiện ra đời. Mừng mồng tám 
tháng tư Ngày Phật Đản, chúng 
ta nguyện sẽ trân quý những điều 

hy hữu, thắng duyên mà chúng ta 
đang hưởng và có được như kinh 
Pháp Cú đã tán dương rằng:
“Hạnh phúc thay, đức Phật 
giáng sinh!
Hạnh phúc thay, giáo pháp cao 
minh!
Hạnh phúc thay, chúng Tăng 
hòa hợp!
Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng 
tu!”2

Năm nay Mùa PHẬT ĐẢN 
Phật Lịch 2565 – tức dương lịch 
2021 lại rơi giữa nạn ĐẠI DỊCH 
COVID-19 bùng phát trên toàn 

2 Luận A-tỳ-đạt-ma Câu-xá, T29, no. 1558, p. 2.

thế giới, tính đến ngày hôm nay 
ngày 06/04/2021, theo thống kê 
của Worldometers, thế giới đã 
ghi nhận tổng cộng 85. 493. 384 
ca nhiễm virus SARS-CoV-2 
gây bệnh viêm đường hô hấp cấp 
Covid-19, trong đó có 1.850.243 
ca tử vong. Hoa Kỳ vẫn là quốc 
gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi 
dịch bệnh Covid-19 với hơn 31,1 
triệu ca nhiễm và hơn 560 nghìn 
ca tử vong, tiếp đó là Ấn Độ và 
Brazil... 

Kể từ tháng Ba năm 2021, 
Vaccine của Moderna, Pfizer/ 
BioNtech... đã được phổ biến và 
nhiều người dân trên toàn cầu 
được chích ngừa nhưng dịch bệnh 
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vẫn diễn biến phức tạp, dai dẳng 
và chưa dứt hẳn.

Vào thời điểm rất khó khăn 
này, chúng ta là những người con 
Phật phải theo sự hướng dẫn của 
chánh phủ, các bác sĩ và chuyên 
gia y tế để giữ môi trường trong 
sáng, trong sạch và thanh tịnh 
cũng là một cách để đón mừng 
ngày của ngài đản sanh vào mồng 
8 tháng 4 sắp tới.

Do cách ly, giữ khoảng cách 
an toàn xã hội (social distancing) 
chúng ta có thể tổ chức lễ Phật 
đản nội bộ tại chùa, tập trung 
không quá nhiều người. 

Chúng ta đeo khẩu trang, 
bao tay và đồ bảo hộ, phải rửa 
tay thường xuyên với xà-phòng, 
thường xuyên sám hối lễ lạy để 
tiêu nghiệp báo oan khiên.

Chúng ta cũng nên dành nhiều 
thời gian tụng kinh, tọa thiền, và 
góp lời cầu nguyện cho Hoa Kỳ, 
Việt Nam và thế giới tai ách ôn 
dịch chóng qua đi.

Nguyện tất cả chúng ta có 
được một nội tâm an tĩnh, giàu 
nghị lực, niềm tin, lạc quan, có 
tinh thần trách nhiệm với nhau để 
cùng nhau vượt qua cộng nghiệp 
chung của giai đoạn khó khăn này. 

Chúng ta mỗi người luôn chân 
thành trì giữ Giới-Định-Tuệ mà 
Đức Thế Tôn đã giáng thế và đã 
trao cho nhân loại. Đây là thông 
điệp hạnh phúc và con đường 
thanh tịnh duy nhất để chuyển 
hóa và đưa đến một thế giới an 
lạc và hòa bình.

Nam Mô Cam Giá Nguyên 
Lưu, Ứng Thân Hiện Thoại,

Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại 
chứng minh.

CELEBRATING THE BUDDHA’S BIRTHDAY 
DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC

“Phật đản” (Vietnamese) means Vesak, the birthday of Prince Siddhārtha 
Gautama, the son of King Śuddhodana and Queen Maya. He was born in the 
Lumbini Royal Garden on the eighth of the fourth lunar month in 624 BC. Later 
he attained enlightenment and became Sakyamuni Buddha.

Buddhist followers around 
the world celebrate the Buddha’s 
birthday on the fourth lunar 
month. However, according 
to the cultures, customs, and 
circumstances of each country, 
this date can be diff erent for 
convenience, as in the United 
States where it is often held on a 
Sunday when people are off  from 
work and have time to attend the 
festival in the temple.

The Scripture on the Main 
Conduct of the Buddha (Kinh 
Phật Bản Hạnh Tập)1 narrates 

1 http://daitangkinh.org/images//lspbdtk/T012/

that according to ancient Indian 
custom, pregnant women must 
return to their parents’ homes to 
give birth, so on April 8th Queen 
Maya was on her way home. At 
that time, it was clear, sunny, and 
the fl owers were blooming. The 
queen and her maids stopped 
at Lumbini, the Royal Garden, 
to rest. As soon as the imperial 
queen leaned over the fragrant 
uḍumbara fl ower branch, Prince 
Siddhartha was born. He was 
bright, gentle, and began seven 
holy steps on the warm ground. 
Amazingly with every step, pink 
rose lotus fl owers bloomed under 
his feet. Then he looked up at the 

four directions and uttered a cry 
echoing throughout the sky: “In 
heaven and earth, the True Self is 
the most valuable.”

The sky became clear and 
the sacred rain of eight merits 
came down. The earth quaked in 
six ways. When that happened, 
all species detached from greed, 
anger, and ignorance. The 
hungry and sick people seemed 
to forget their problems. Angry 
and embittered people suddenly 
were awakened and everyone felt 
tranquility in all their six senses. 
Animals seemed to escape 
their fear. Hungry ghosts found 
themselves full enough. So it 
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came to be that all species enjoy 
the peace and happiness from 
the wonderful birthday of the 
Bodhisattva Siddhartha.

After that, King Śuddhodana 
invited the ascetic Asita to see 
Prince Siddhartha’s statue. Asita 
said that when he was mature, 
he would be ordained, become 
a Buddha who spread dharma, 
and transform countless people. 
Bodhisattva had eighty small 
good marks and the thirty-two 
great good marks. Such marks are 
not of a universal monarch, but of 
Buddha’s fi gures. Ascetic Asita 
was sad because he could not live 
enough long to hear the Buddha’s 
sermons. Asita dropped himself 
on the ground and sobbed.

Asita watched King 
Suddhodana release prisoners 
and animals, make off ers to the 
Brahmins, build the temple, and 
do charity work to earn merit so 
people could remember the April 
8 occasion of the Buddha’s birth. 
The Saha world had enough 
good merit to have the birth of 
the saint.

The Bodhisattva was born to 
show the “True Self,” i.e., the true 
nature of mind, Bodhi Nirvana, 
marvelous essence and the 
ultimate truth which is mentioned 
in Mahayana scriptures such 
as the Lotus Sutra, Śūraṅgama 
Sūtra, and so on. If the world had 
no suff ering, craving, jealousy, 
war, hatred, and ignorance, then 

he would not appear in the world.
The Buddha descended to this 

world to bring the Bodhi torch to 
light the enlightened path for us 
who can return to “the True Self.” 
Happily, his classic Tripitaka is 
still here and with the modern 
and eff ective communication 
methods of mass media, the 
dharma is now available to many. 
Fortunately, the sangha appeared 
for the noble cause. Four kinds of 
Buddhist groups (monks, nuns, 
male and female lay Buddhists) 
collaborated together, gave up 
their respective egos to return “the 
True Self.” Happily, Buddhists 
worship the Three Jewels and 
off er their lives as a pink lotus to 
serve for the sake of many.
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Celebrating the eighth of 
April, the Buddha’s Birthday, 
we pray to cherish this rare event 
and the blessings we are enjoying 
right now:

Happy Buddha’s Birthday!
Happy is the Great Dharma!
Happy is the Harmony of Sangha!
Happy are four Buddhist groups 
that practice together!2

This year, the Buddhist 
Calendar 2565–2021 fell in 
the midst of the COVID-19 
pandemic outbreak around the 
world. According to Worldometer 
statistics, as of April 6, 2021, the 
world has a total of 85,493,383 
cases of SARS-CoV-2 virus 
infection causing acute respiratory 
infections, COVID-19 with 
1,850,243 deaths. The United 
States is still the country most 
aff ected by the COVID-19 
epidemic with more than 31.1 

2 Luận A-tỳ-đạt-ma Câu-xá, T29, no. 1558, p. 2.

million cases and more than 
560,000 deaths, followed by India 
and Brazil. 

Since March 2021, Moderna 
vaccines, Pfi zer/ioNtech have been 
disseminated and many people 
have received the vaccine, but 
the epidemic is still complicated, 
persistent, and not defi nitive.

At this very diffi  cult time, 
we as Buddhists must follow 
the guidance of the government, 
doctors, and medical experts 
to keep a clean, pure, and safe 
environment. This is also a way 
to welcome and to celebrate the 
Buddha’s birthday.

Following CDC guidelines, 
wearing masks, and keeping a safe 
social distance, we can organize a 
Buddha’s birthday ceremony at 
the temple with a small group of 
people.

We wear masks, gloves, 
and protective gear and must 
wash our hands often with soap 
often, and repent and prostrate to 
eliminate the negative karma.

We should also spend much 
time in chanting, meditating, 
and contributing prayers for the 
United States, Vietnam, and the 
world to soon recover from the 
pandemic.

May all of us have a 
calm mind, rich in energy, 
confi dence, optimism, and a 
sense of responsibility together to 
overcome the common karma of 
this diffi  cult period.

Each of us always sincerely 
maintains the precept-meditative-
wisdom that the Blessed One has 
given to mankind. This is the 
message of happiness and the 
only pure path to transform and 
lead us to a peaceful and liberated 
world.

Triple Homage to Our 
Original Teacher, Sakyamuni 
Buddha.

Hương Sen Temple, 
April 14, 2021

 Thích Nữ Giới Hương
huongsentemple@gmail.com
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Lumbini

Lumbini…!
Sáng nao bình minh xanh lấp lánh
Rừng cây reo, chim muôn cành xào xạc
Khấp khởi nắng vàng, rộn rã nghìn hoa
Chân trời xa… hạ xuống
Vũ vần cùng mây nước múa ca
Bên kia hồ, ngơ ngác nai hiền lặng đứng
Nhìn đất trời đại kiếp bang giao…
Sông ngân hà thổn thức… hợp tấu thiên khúc lừng 
vang
Giờ phút hoàng thiêng…
Gió ngậm lời ca
Gót hồng Maya du bước…

Lumbini!
Ôi cành Sal nghiêng nghiêng kính cẩn
Vũ trụ rung mình, thái tử vừa sinh!
Gautama Siddhàrtha…!
Bảy bước sen,
Bảy cung đàn mật ngữ
Hé mở nghìn sao đêm lữ thứ băng ngàn.
Ngày đản sinh trang đời tươi mới
Vô lượng năm thiên nhân chờ đợi
Trăng Đâu Suất rãi vàng đêm u tối
Ngọt lời thương trên những phiếm cung buồn.
Gautama Siddhàrtha…!
Nơi tinh cầu xa lạ
Người bước xuống cõi ta bà điên dại
Gót chân mang huyền thoại
Đất đá bụi trần hóa nở đài sen.
Kapilavastu!
Tù vò Pepa vẫn còn giục giã
Rộn ràng kỵ binh diễu khúc hành ca
Tung hô “Gautama Shiddhàrtha…!”
Vạn nụ cười rạng rỡ thiết tha …

Thích Nữ Tịnh Quang 

Baranas!
Vũ điệu Pague cháy bỏng
Vòng chân khua tiếng Holi
Gợi hồn… Cung nữ Hindu
Mừng vui Thái tử vào đời.
Magadha!
Tiếng còi dholak quay cuồng
Chiều tàn…
Gợi nhớ cố hương
Bình minh Magad rực sáng
Đường xa du mục trở về.
Kushinara!
Đàn Sarangi hoang dại
Những chàng vạm vỡ cong môi
Tấu khúc hoài hương luyến mộ
Sala bóng ngã nhòa tây.
Kapilavastu!
Thành quách nghìn thu nay phủ nhòa sương khói
Tráng lệ muôn đời ánh sáng shakya.
Ôi Gautama!
Người hiện sinh
Bằng đôi chân trần thế kỷ
Bước dọc thời gian xuyên ngang miền Âu Á
Hùng thiêng Hymalaya phả bầu khí quyển
Địa cầu chuyển vận minh triết huyền vi.
Lumbini!
Ngọn lửa cao thiêng
Gautama Shiddhartha sáng mãi!
Hiện sinh bằng huyền thoại
Bảy bước đi vào đời vững chãi
Trên đôi chân thơ dại
Trí tuệ bừng khai
Tình yêu thương nở giữa trần ai
Mặt đất phôi thai nụ hoa thanh khiết
Nhớ bước chân ai dạo đầu khúc thanh bình siêu 
tuyệt
Lumbini!
Lung linh huyền nhiệm đản sinh!
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T he traditional legend of 
the Buddha’s quest for 
enlightenment tells us that 

throughout his youth and early 
manhood Prince Siddhattha, the 
Bodhisatta, lived in complete 
ignorance of the most elementary 
facts of human life. His father, 
anxious to protect his sensitive 
son from exposure to suff ering, 
kept him an unwitting captive 
of nescience. Incarcerated in the 
splendor of his palace, amply 
supplied with sensual pleasures 
and surrounded by merry friends, 
the prince did not entertain 
even the faintest suspicion that 
life could off er anything other 
than an endless succession of 
amusements and festivities. It 
was only on that fateful day 
in his twenty-ninth year, when 
curiosity led him out beyond the 
palace walls, that he encountered 
the four “divine messengers” that 
were to change his destiny. The 
fi rst three were the old man, the 
sick man, and the corpse, which 
taught him the shocking truths 
of old age, illness, and death; the 
fourth was a wandering ascetic, 
who revealed to him the existence 
of a path whereby all suff ering 
can be fully transcended.

This charming story, 
which has nurtured the faith of 
Buddhists through the centuries, 
enshrines at its heart a profound 
psychological truth. In the 
language of myth it speaks to us, 

not merely of events that may 
have taken place centuries ago, 
but of a process of awakening 
through which each of us must 
pass if the Dhamma is to come 
to life within ourselves. Beneath 
the symbolic veneer of the ancient 
legend we can see that Prince 
Siddhattha’s youthful sojourn in 
the palace was not so diff erent 
from the way in which most of 
us today pass our entire lives — 
often, sadly, until it is too late to 
strike out in a new direction. Our 
homes may not be royal palaces, 
and the wealth at our disposal 
may not approach anywhere near 
that of a North Indian rajah, but 
we share with the young Prince 
Siddhattha a blissful (and often 
willful) oblivion to stark realities 
that are constantly thrusting 
themselves on our attention. If the 
Dhamma is to be more than the 
bland, humdrum background of a 
comfortable life, if it is to become 
the inspiring, sometimes grating 
voice that steers us on to the great 
path of awakening, we ourselves 
must emulate the Bodhisatta in 
his process of maturation. We 
must join him on that journey 
outside the palace walls — the 
walls of our own self-assuring 
preconceptions — and see for 
ourselves the divine messengers 
we so often miss because our 
eyes are fi xed on “more important 
things,” i.e., on our mundane 
preoccupations and goals.

The Buddha says that there 
are few who are stirred by things 
that are truly stirring, compared to 
those people, far more numerous, 
who are not so stirred. The spurs 
to awakening press in on us from 
all sides, yet too often, instead of 
acknowledging them, we respond 
simply by putting on another layer 
of clothes to protect ourselves 
from their sting. This statement is 
not disproved even by the recent 
deluge of discussion and literature 
on aging, life-threatening illnesses, 
and alternative approaches to death 
and dying. For open and honest 
awareness is still not suffi  cient 
for the divine messengers to get 
their message across. In order for 
them to convey their message, the 
message that can goad us on to the 
path to liberation, something more 
is needed. We must confront aging, 
illness, and death, not simply as 
inescapable realities with which 
we must somehow cope at the 
practical level, but as envoys from 
the beyond, from the far shore, 
disclosing new dimensions of 
meaning.

This disclosure takes place 
at two levels. First, to become 
divine messengers, the facts of 
aging, illness, and death must 
jolt us into an awareness of the 
fragile, precarious nature of our 
normal day-to-day lives. They 
must impress upon our minds 
the radical defi ciency that runs 
through all our worldly concerns, 

MEETING THE DIVINE MESSENGERS1

Bhikkhu Bodhi
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extending to conditioned 
existence in its totality. Thereby 
they become windows opening 
upon the fi rst noble truth, the 
noble truth of suff ering, which 
the Buddha says comprises not 
only birth, aging, illness, and 
death, not only sorrow, grief, 
pain, and misery, but all the “fi ve 
aggregates of clinging” that make 
up our being-in-the-world.

When we meet the divine 
messengers at this level, they 
become catalysts that can 
induce in us a profound internal 
transformation. We realize 
that because we are frail and 
inescapably mortal we must make 
drastic changes in our existential 
priorities and personal values. 
Instead of letting our lives be 
consumed by transient trivia, by 
things that are here today and 
gone tomorrow, we must give 
weight to “what really counts,” to 
aims and actions that will exert a 
lasting infl uence upon our long-
range destinies — upon our fi nal 
destiny in this life, and upon our 
ultimate direction in the cycle of 
repeated birth and death.

Before such a revaluation 
takes place, we generally live 
in a condition that the Buddha 
describes by the term pamada, 
negligence or heedlessness. 
Imagining ourselves immortal, 
and the world our personal 
playground, we devote our energies 
to the accumulation of wealth, the 
enjoyment of sensual pleasures, 
the achievement of status, the 
quest for fame and renown. 
The remedy for heedlessness is 
the very same quality that was 
aroused in the Bodhisatta when 

he met the divine messengers in 
the streets of Kapilavatthu. This 
quality, called in Pali samvega, 
is a sense of urgency, an inner 
commotion or shock which 
does not allow us to rest content 
with our habitual adjustment to 
the world. Instead it drives us 
on, out of our cozy palaces and 
into unfamiliar jungles, to work 
out with diligence an authentic 
solution to our existential plight.

It is at this point that the second 
function of the divine messengers 
comes to prominence. For aging, 
sickness, and death are not only 
emblems of the unsatisfactory 
nature of mundane existence but 
pointers to a deeper reality that 
lies beyond. In the traditional 
legend the old man, the sick 
man, and the corpse are gods in 
disguise; they have been sent 
down to earth from the highest 
heaven to awaken the Bodhisatta 
to his momentous mission, 
and once they have delivered 
their message they resume their 
celestial forms. The fi nal word of 
the Dhamma is not surrender, not 
an injunction to resign ourselves 
stoically to old age, sickness, and 
death. This is the preliminary 
message, the announcement that 
our house is ablaze. The fi nal 
message is other: an ebullient cry 
that there is a place of safety, an 
open fi eld beyond the fl ames, and 
a clear exit sign pointing the way 
of escape.

If in this process of 
awakening we must meet old 
age, sickness, and death face to 
face, that is because the place 
of safety can be reached only 
by honest confrontation with 

the stark truths about human 
existence. We cannot reach 
safety by pretending that the 
fl ames that engulf our home are 
nothing but bouquets of fl owers: 
we must see them as they are, as 
real fl ames. When, however, we 
do look at the divine messengers 
squarely, without embarrassment 
or fear, we will fi nd that their 
faces undergo an unexpected 
metamorphosis. Before our eyes, 
by subtle degrees, they change 
into another face — the face of 
the Buddha, with its serene smile 
of triumph over the army of Mara, 
over the demons of Desire and 
Death. The divine messengers 
point to what lies beyond the 
transient, to a dimension of 
reality where there is no more 
aging, no more sickness, and no 
more death. This is the goal and 
fi nal destination of the Buddhist 
path — Nibbana, the Unaging, 
the Unailing, the Deathless. It is 
to direct us there that the divine 
messengers have appeared in 
our midst, and the good news of 
deliverance is their message.

(Endnotes)
1 “Meeting the Divine Messengers”, by Bhik-

khu Bodhi. Access to Insight (BCBS Edition), 
5 June 2010, http://www.accesstoinsight.
org/lib/authors/bodhi/bps- essay_32.html.
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T heo truyền thuyết về việc 
truy tìm giác ngộ của Đức 
Phật, cho ta thấy, suốt thời 

niên thiếu và thanh niên của Thái 
Tử Tất Đạt Đa, một vị Bồ Tát, đã 
sống hoàn toàn không hay biết 
gì về những điều căn bản nhất 
của kiếp người. Cha của Ngài, 
lo bảo bọc người con nhạy cảm 
của mình khỏi phải khổ đau, bằng 
cách giữ cho Ngài sống một cách 
vô tư. Bảo bọc Ngài nơi hoàng 
cung tráng lệ, cung ứng những 
khoái lạc và bao quanh toàn là 
những bạn bè vui vẻ, làm cho vị 
hoàng tử không còn thắc mắc gì 
về cuộc sống, ngoài những thú 
vui và hoan lạc bất tận. Vào một 
ngày trọng đại của năm Ngài 
hai mươi chín tuổi, vì hiếu kỳ, 
Ngài trốn ra khỏi hoàng thành, 
phát hiện ra bốn vị “sứ giả thần 
linh”, đã làm thay đổi huệ mạng 
của Ngài. Ba vị đầu là một người 
già, một người bệnh, và một xác 
chết, đã đánh thức nơi Ngài một 
sự thật phủ phàng về già, về bệnh, 
và chết; vị thứ tư là một người du 
hành tu khổ hạnh, gợi cho Ngài 
là có một con đường vượt thoát 
hoàn toàn mọi khổ đau phiền não.

Câu chuyện lý thú này, đã 
bồi đắp lòng tin nơi người Phật 
Tử trong nhiều thế kỷ qua, mang 
một ý nghĩa tâm lý thâm sâu. Qua 
ngôn ngữ thần thoại, nó gợi cho 
ta, không chỉ là các sự kiện đã 
xảy ra vào nhiều thế kỷ trước, mà 
đó là một tiến trình tiến đến giác 

ngộ, xuyên qua đó, mỗi chúng ta 
phải trải qua, nếu Phật Pháp hiển 
hiện trong lòng chúng ta. Bên 
dưới hình thức của truyền thuyết, 
mà ta có thể thấy, thời niên thiếu 
của Thái Tử Tất Đạt Đa sống nơi 
cung điện, không có xa lạ gì với 
lối sống, mà trong đó, phần lớn 
chúng ta hiện nay đều trải qua 
trong đời – cứ như vậy, buồn 
chán, cho đến khi quá trễ để phát 
triển một đường hướng mới. Nhà 
của ta không phải là hoàng cung, 
và tài sản của ta để tiêu xài không 
đáng gì so với cung điện xứ Bắc 
Ấn, nhưng chúng ta chia xẻ với 
vị Hoàng Tử trẻ Tất Đạt Đa niềm 
hoan lạc (và thường là cố tình) 
lãng quên đi những thực trạng 
phủ phàng, chúng thường xuyên 
xuất hiện trong tâm thức của ta.  
Nếu Phật Pháp là những gì cao 
quý hơn là những hoàn cảnh lạt 
lẽo, nhàm chán của cuộc đời đầy 
đủ tiện nghi, nếu nó là niềm hứng 
khởi, đôi khi thôi thúc ta trên con 
đường tiến đến giác ngộ siêu việt, 
thì chúng ta phải tự mình noi theo 
Vị Bồ Tát để hoàn thành cuộc 
hành trình. Chúng ta phải theo 
bước chân của Ngài trong hành 
trình ra ngoài bức tường thành – 
những bức tường tự tạo bởi những 
định kiến sai lầm của ta – và để 
chính ta giáp mặt các sứ giả thần 
linh, mà ta thường lơ là vì ta chỉ 
lo chú mục vào những việc được 
coi là “quan trọng hơn,” nghĩa là, 
nhắm vào những bận rộn lo toan 

vào các mục đích tầm thường của 
ta.

Đức Phật dạy rằng, có một số 
ít người được đánh thức bởi những 
sự kiện thật đáng được quan tâm, 
so với số người này, một số rất 
đông, đã không được đánh thức 
như vậy. Sự thôi thúc tỉnh thức đè 
nặng trong ta từ mọi phía, mà lại 
thường xuyên, thay vì nhìn nhận 
chúng, ta lại chỉ phản ứng một 
cách đơn thuần là khoát thêm một 
lớp áo khác để tránh đi sự châm 
chích thúc đẩy của chúng. Quan 
niệm này không nhằm bác bỏ 
những tranh luận sôi nổi và văn 
chương hiện thời về sự già yếu, 
bệnh tật chết-người, và những 
điều khác nữa đưa đến chết chóc. 
Khai mở và thực sự tỉnh thức vẫn 
còn là chưa đủ để nói lên trọn vẹn 
thông điệp của các vị sứ giả thần 
linh muốn chuyển đạt. Muốn trọn 
vẹn, thì thông điệp phải làm thế 
nào để có thể thúc đẩy chúng ta 
làm điều gì hơn thế nữa, là thực 
sự bước lên con đường tiến đến 
giải thoát. Chúng ta phải đương 
đầu với cái già, cái bệnh, và cái 
chết, không chỉ đơn thuần chấp 
nhận những hiện thực không thể 
tránh được này, mà chúng ta phải 
coi như là những vị sứ giả phương 
xa, từ bờ xa bên kia, khai mở ra 
chiều hướng mới mang đầy ý 
nghĩa.

Sự khai thị này bao gồm hai 
trình tự. Thứ nhất, muốn hoàn 
tất sứ mệnh mang thông điệp 

GIÁP MẶT SỨ GIẢ THẦN LINH
Bhikkhu Bodhi / Từ Nguyên dịch
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về chân tướng của già, bệnh, và 
chết, chúng phải làm sao gợi 
cho ta sự tỉnh giác về thực chất 
yếu kém, mong manh của cuộc 
sống thường nhật ngày qua ngày 
của ta. Chúng làm sao phải đánh 
mạnh trong ta về sự non kém 
xuyên qua mọi quan tâm thường 
tục của ta, suốt cho đến toàn bộ 
sự hiện hữu của ta được tạo ra từ 
những ràng buộc chấp trước. Do 
đó, chúng phải là những cánh cửa 
mở ra chân lý thứ nhất, chân lý 
về sự khổ đau, (Khổ Đế) mà Đức 
Phật đã hàm ý, không những chỉ 
là sinh, già, bệnh, và chết; không 
những chỉ là buồn lo, sầu khổ, 
đau đớn, và khốn cùng, mà là tất 
cả về “chấp trước vào ngũ uẩn” 
đã đưa đẩy chúng ta trở thành 
chúng-sanh-trong-thế-gian này.

Khi chúng ta gặp các vị sứ giả 
thần linh trong trạng huống này, 
họ trở thành là chất xúc tác, thôi 
thúc trong ta sự chuyển hóa nội 
tâm một cách sâu rộng. Chúng ta 
nhận chân ra rằng, vì chúng ta già 
yếu và không tránh khỏi cái chết, 
cho nên chúng ta phải quyết tâm 
thay đổi các ưu tiên cuộc sống 
hiện tại và nhân phẩm. Thay 
vì cứ để giòng đời trôi nổi theo 
những sự ngắn ngủi tầm thường, 
theo những gì nay có mai không, 
chúng ta phải đặt nặng vào “thực 
chất đáng kể”, đặt mục đích và 
hành động vào những nỗ lực có 
ảnh hưởng chắc chắn tới huệ 
mạng lâu dài của ta – trong huệ 
mạng cuối kiếp này, trong chiều 
hướng để siêu việt thoát ly vòng 
sinh tử luân hồi.

Trước khi tái chuẩn định như 
vậy, ta thường sống trong hoàn 
cảnh, mà Đức Phật gọi là pamada, 
có nghĩa là cẩu thả và sơ ý. Cứ 

nghĩ rằng mình sống mãi lâu 
dài, cứ vui chơi trong cuộc đời, 
dồn mọi năng lực vào việc kiếm 
tiền làm giàu, tận hưởng thú vui, 
tranh chấp địa vị, mưu cầu danh 
lợi. Đối pháp cho sự sơ ý này rất 
giống tâm trạng khơi mào nơi Vị 
Bồ Tát (cũng tức là Đức Phật) 
khi Ngài gặp các sứ giả thần linh 
trên đường ra ngoài thành Ca Tì 
La Vệ. Tâm trạng này, theo tiếng 
Pali gọi là samvega, có nghĩa là 
một cảm giác cấp bách, một sự 
kích động nội tâm hay một chấn 
động lớn, không cho phép chúng 
ta an hưởng với những tập quán 
thói quen trần tục của ta. Thay 
vào đó, nó là sự thúc đẩy để 
chúng ta thoát ra khỏi cung điện 
ấm cúng và bước vào rừng thẳm 
xa lạ, làm việc một cách tinh tấn 
trong giải pháp chân chính hướng 
đến sự hằng hữu của ta.

Đến giai đoạn này thì nhiệm 
vụ thứ hai của các vị sứ giả thần 
linh mới trở nên nổi bật. Vì cái 
già, cái bệnh, và cái chết không 
những chỉ là những biểu tượng 
của tánh chất không toại ý (tức 
khổ đau) của kiếp sống tầm 
thường, mà còn là những điềm 
chỉ về thực chất sâu xa hơn thế 
nữa. Theo truyền thuyết, người 
già, người bệnh, và xác chết là 
những vị thần linh cải trang; họ 
được sai xuống trần thế từ cõi trời 
cao nhất để đánh thức Vị Bồ Tát 
trong nhiệm vụ thiêng liêng của 
Ngài, và một khi họ hoàn tất công 
việc truyền đạt, họ lại trở lại cõi 
trời. Ngôn từ sau cùng của Phật 
Pháp là không bỏ cuộc, không 
thể không chống lại sự cam chịu 
cái già, cái bệnh, và cái chết. Đây 
là thông điệp bắt đầu, cho ta biết 

rằng căn nhà của chúng ta đang 
cháy. Thông điệp kết thúc chính 
là sự kêu gọi chúng ta rằng có 
một nơi an ổn, đồng trống bao 
la xa rời ngọn lửa, và chỉ dấu rõ 
ràng về con đường giải thoát.

Trên con đường tiến đến giác 
ngộ, nếu chúng ta có gặp phải cái 
già, cái bệnh, và cái chết, diện 
đối diện, có nghĩa rằng cõi an lạc 
chỉ có thể đạt đến được bằng cách 
trực diện thực sự với thực chất về 
sự hiện hữu của con người. Chúng 
ta không thể đạt đến sự an lạc 
bằng cách chỉ coi ngọn lửa đang 
đốt cháy căn nhà chúng ta như là 
những bó bông mà thôi: chúng 
ta phải nhìn thật rõ chúng như 
chúng là, thực sự là ngọn lửa. Khi 
mà chúng ta nhìn thật kỹ vào các 
sứ giả thần linh một cách không 
lúng túng hay sợ sệt, ta sẽ thấy 
gương mặt họ chuyển biến hình 
thái không ngờ được. Trước mắt 
ta, một cách tinh tế, họ trở thành 
gương mặt khác – gương mặt của 
Đức Phật, với nụ cười thanh thản 
của sự chiến thắng lũ giặc Mara, 
chiến thắng bọn yêu ma của Dục 
Vọng và Chết Chóc. Các sứ giả 
thần linh chỉ cho ta thấy những gì 
xa hơn đời người ngắn ngủi này, 
đến một cõi chân thực, nơi đó 
không còn già, không còn bệnh, 
và không còn chết. Đây chính 
là cứu cánh và là điểm đích cuối 
cùng của Phật Đạo – Niết Bàn 
Tịch Tịnh, Không Già, Không 
Bệnh, Không Chết. Vì chỉ cho 
chúng ta đến đó mà các vị sứ 
giả thần linh này mới xuất hiện 
trong đời sống của chúng ta, và 
mang tin tốt lành đến, đây chính 
là thông điệp của họ.
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MAKING THE MOST OF EACH DAY*

Ayya Khema

N ow the time has come to go home from this 
retreat. In order to take as much benefi t as 
possible with us, we need to be aware how 

to organize our daily lives. If we go back and do 
exactly as we’ve always done, within a week 
everything will be forgotten. Coming to another 
meditation course in the future, we would have to 
start all over again.

Who knows whether there is much time in 
this life. This is the only life the we can take 
responsibility for. Here we have some control over 
how we spend our day. The future is non-existent. 
“I’m going to meditate ‘tomorrow’” is foolish. 
There is no tomorrow, there is only now. When the 
next life comes, it’s this life; actually this is our next 
life. Finding lots of reasons not to practice today 
is always possible: the children, the weather, the 
husband, the wife, the business, the economy, the 
food, anything will do. What kind of priorities we 
have is strictly of our own making.

If the future does not exist and the past is 
completely gone, what do we have left? A very 
fl eeting moment indeed, namely this one. It passes 
quicker than we can say it. But by using each 
moment skillfully, we can eventually have moment-
to-moment awareness, which results in deep insight.

When getting up in the morning, the fi rst thing 
would be a determination to be mindful. Becoming 
aware of opening our eyes, is the beginning of the 
day, and the beginning of mindfulness. If we have 
opened our eyes before becoming aware of that, we 
can close them and start all over again. And from 
that small incident we will gain an understanding of 
mindfulness and what it means, then we can let the 
mind be fl ooded with gratitude that we have another 
whole day at our disposal, for one purpose only. Not 
to cook a better meal, not to buy new things, but to 
draw nearer to Nibbana. One needs enough wisdom 

to know how this can be accomplished. The Buddha 
told us again and again but we are hard of hearing 
and not totally open to all the instructions. So we 
need to hear it many times.

Being grateful brings the mind to a state of 
receptivity and joyful expectation of “What am I 
going to do with this day?” The fi rst thing would 
be to sit down to meditate, maybe having to get up 
a little earlier. Most people die in bed, it’s a perfect 
place for dying, and not such a perfect place for 
spending an unnecessarily long time. If one has 
passed the fi rst fl ush of youth, one doesn’t need so 
much sleep any more.

In most homes, starting at 6 o’clock, there is 
noise. If that is so, we need to get up early enough to 
avoid that. That alone gives a feeling of satisfaction, 
of doing something special to get nearer to Nibbana. 
If we have a whole hour available for meditation, 
that’s fi ne; at least let us not practice under half 
an hour, because the mind needs time to become 
calm and collected. The morning hour is often the 
best for many people, because during the night the 
mind is not bombarded with as many conscious 
impressions as it is during the day, and is therefore 
comparatively calm. If we start meditating for half 
an hour and slowly increase it until we reach a 
whole hour, that’s a good program. Each week we 
could add ten minutes to the daily practice.

After the meditation we can contemplate the 
fi ve daily recollections. Now the mind is calm and 
collected and has more ability to reach an inner 
depth.

I am of the nature to decay
I have not gone beyond decay
I am of the nature to be diseased
I have not gone beyond disease
I am of the nature to die
I have not gone beyond death
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All that is mine, dear, and delightful, will 
change and vanish

I am the owner of my kamma
I am born of my kamma
I am related to my kamma
I live supported by my kamma.
Any kamma I will do, good or evil, that I will 

inherit.
The exact words do not matter that much. 

Words are concepts, only the meaning counts; the 
impermanence of our bodies, of what we think 
we own, such as people and belongings, and 
being responsible for our own kamma. Another 
recollection is about having a loving and kind 
attitude towards oneself and others and to protect 
one’s own happiness, and wishing to same for all 
beings:

May I be free from enmity
May I be free from hurtfulness
May I be free from troubles of mind and body
May I be able to protect my own happiness.
Whatever beings there are,
May they be free from enmity
Whatever beings there are,
May they be free from hurtfulness
Whatever beings there are,
May they be free from troubles of mind and 

body
Whatever beings there are,
May they be able to protect their own happiness.
Having refl ected on these two aspects in a 

meaningful way, we can keep three things in mind. 
First comes mindfulness, bare attention to the 
prevailing mode of being. That can be a physical 
activity without the mind going astray, or it may 
be a feeling or a thought which has arisen. Paying 
full attention, not trying to bury it under discursive 
debris, but knowing exactly what is happening in 
one’s life.

When physical activity does not demand our 
attention, we can again direct thoughts to the fl eeting 
aspects of our own lives and everyone else’s, and 
refl ect what to do in the short time available. When 
we consider this correctly, kindness, lovingness, 
and helpfulness arise as priorities. We need not help 
a lot of people all at once. Even helping one person, 

maybe someone who lives in the same house, is 
benefi cial. It is the attitude and motivation that 
count, not the results.

Many people want to do some good, but expect 
gratitude. That’s spiritual materialism, because they 
are aiming for a form of repayment for their goodness, 
at least a very nice future life. That too, is equivalent 
to getting pain, not in the coin of the realm, but 
through results. Both attitudes could be dropped and 
the realization re-established that “this is the only 
day I have, let me use it to best advantage.” “What 
is most important, if I only have such a short time in 
this life?” Then we can act out of the understanding 
that in order to drew nearer to Nibbana, we have to 
let go of self-concern, egocentricity, self-affi  rmation, 
personal likes and dislikes, because otherwise the 
ego will grow instead of diminish. As we affi  rm and 
confi rm it more and more throughout this life, it gets 
bigger and fatter, instead of reducing itself. The more 
we think about our own importance, our own cares 
and concerns, the further away we get from Nibbana, 
and the less chance for peace and happiness arises in 
our lives.

If someone has a very fat body, and tries to go 
through a narrow gate, he might knock his/her body 
against either side and get hurt. If someone has an 
extremely fat ego, s/he might knock against other 
people constantly and feel hurt, other people’s egos 
being the gate posts against which one knocks. If 
we have this kind of experience repeatedly, we get 
to realize that it has nothing to do with other people, 
but only concerns ourselves.

If we start each day with these considerations 
and contemplations, we will tend towards not being 
overly concerned with ourselves, but trying to think 
of others. Naturally, there is always the possibility 
of accidents. Accidents of non-mindfulness, of not 
being attentive to what we are doing, accidents of 
impetuous, instinctive replies, or in feeling sorry for 
ourselves. These occasions have to be seen for what 
they are, namely accidents, a lack of awareness. 
There’s no blame to be attached to other people or 
to oneself. We can just see that at that particular 
moment we were not mindful, and try to remedy it 
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in the next moment. There’s only the arahant, who 
is fully enlightened, who does not have accidents 
of that sort.

The Buddha did not teach expression or 
suppression. But instead he taught that the only 
emotions which are worthwhile are the four 
supreme emotions (brahma viharas) and that 
everything else needs to be noticed and allowed 
to subside again. If anger arises, it doesn›t help to 
suppress or to express it. We have to know that the 
anger has arisen, otherwise we’ll never be able to 
change our reactions. We can watch it arising and 
ceasing. However this is diffi  cult for most people; 
anger doesn’t subside fast enough. Instead we can 
immediately remember that to express anger means 
that particular day, which really constitutes our 
whole life, contains a very unfortunate occurrence, 
and therefore we can try to substitute. It is much 
easier to substitute one emotion for another 
than to drop one altogether. Dropping means a 
deliberate action of letting go. As we have learned 
in meditation, we can substitute discursive thinking 
with attention on the breath; in daily living we 
substitute the unwholesome with the wholesome.

Usually our anger arises towards other people. 
It’s not so important to us what animals do, nor 
what people do whom we don’t know. Usually 
we are concerned with those whom we know and 
who are near to us. But since that is so we must 
also be familiar with some very good qualities of 
these people. Instead of dwelling upon any negative 
action of that person, we can put our attention on 
something pleasant about them. Even though they 
may have just used words which we didn’t like, 
at other times they have said things which were 
fi ne. They have done good deeds, and have shown 
love and compassion. It is a matter of changing 
one’s focus of attention, just as we learn to do 
in meditation. Until this becomes very habitual 
in meditation, it will be diffi  cult in daily life, but 
diligent practice makes it happen. We practice in 
spite of any diffi  culty. If we remove our attention 
from one thing and put it somewhere else, that’s 
all we need to work with. We will be protecting 
ourselves from making bad kamma and spoiling 
our whole day. We may not have another day.

The immediate resultants of all our thoughts, 
speech and action are quite apparent. If we keep our 
attention focused, we will know that wholesome 
emotions and thoughts bring peace and happiness, 
whereas unwholesome ones bring the opposite. 
Only a fool makes him/herself deliberately unhappy. 
Since we’re not fools, we’ll try to eliminate all 
unwholesomeness in our thinking and emotions 
and try to substitute with the wholesome. All of us 
are looking for just one thing, and that is happiness. 
Unhappiness can arise only through our own ideas 
and reactions.

We are the makers of our own happiness and 
unhappiness and we can learn to have control over 
that. The better the meditation becomes, the easier 
it will be, because the mind needs muscle power to 
do this. A distracted mind has no strength, no power. 
We cannot expect perfect results overnight, but we 
can keep practicing. If we look back after having 
practiced for some time we will see a change. If 
we look back after only one or two days, we may 
not fi nd anything new within. It is like growing 
vegetables. If we put seeds in the ground and dig 
them up the next day, all we will fi nd is a seed. But 
if we tend the seeds and wait some time we will 
fi nd a sprout or a plant. It’s no use checking from 
moment to moment, but it is helpful to check the 
past and see the changes taking place.

At the end of each day it can be a good practice to 
make a balance-sheet, possibly even in writing. Any 
good shop-keeper will check out his merchandise 
at the end of the day and see which one was well 
accepted by the customers and which stayed on the 
shelves. He will not re-order the shelf items but 
only the merchandise that sold well. We can check 
our actions and reactions during the day, and can 
see which ones were conductive to happiness for 
ourselves and others and which ones were rejected. 
We do not re-order the latter for the next day, but just 
let them perish on the shelf. If we do that night after 
night, we will always fi nd the same actions accepted 
or rejected. Kindness, warmth, interest in others, 
helpfulness, concern and care are always accepted. 
Self-interest, dislike, rejection, arguments, jealousy 
are always rejected. Just for one single day, we can 
write down all our actions on the credit or debit 
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side, whether happiness-producing or not. As we 
do that, we will fi nd the same reactions to the same 
stimuli over and over again. This balance sheet will 
give a strong impetus to stop the pre-programmed 
unwholesome reactions. We have used them for 
years and lifetimes on end, and they have always 
produced unhappiness. If we can check them out 
in writing or see them clearly in our minds, we will 
surely try to change.

Starting the day with the determination to be 
mindful, contemplating the daily recollections, 
realizing that this is the only day we have and 
using it most skillfully, and then checking it out 
in the evening on the balance sheet, will give us a 
whole lifetime in one day. If this is done carefully 
and habitually, the next day, which is our next life, 
has the advantageous results. If we’ve had a day 
of arguments, dislikes, worries, fears and anxiety, 
the next day will be similar. But if we have had a 
day of loving-kindness, helpfulness and concern 
for others, we’ll wake up with those same modes 
of being. Our last thought at night will become the 
fi rst one in the morning. The kamma we inherit 
shows up the next day, we don’t need to wait for 
another lifetime. That’s too nebulous. We do it now, 
and see results the next day.

Before going to sleep it’s useful to practice 
loving-kindness meditation. Having done that as 
the very last thing at night, it will be in one’s mind 
fi rst thing in the morning. The Buddha’s words 
about loving-kindness were: “One goes to sleep 
happily, one dreams no evil dreams, and one wakes 
happily.” What more can one ask? Applying the 
same principles day after day, there is no reason 
why our lives should not be harmonious. That way 
we’re making the most of each day of our lives. If 
we don’t do it, nobody else will. No other person 
is interested in making the most of each day of our 
lives. Everyone is interested in making the most of 
their own lives. We cannot rely on anyone else for 
our own happiness.

As far as our meditation practice is concerned, 
we must not allow it to slide. Whenever that 
happens one has to start all over again. If one 
keeps doing it every day, one can at least keep the 
standard attained in the retreat, possibly improve 

on it. Just like an athlete, who stops training has to 
start all over again, in the same way the mind needs 
discipline and attention, because it is the master of 
the inner household.

There is nothing that can give us any direction 
except our own mind. We need to give it the 
possibility to relax, to stop thinking for a little 
while, to have a moment of peace and quiet, so that 
it can renew itself. Without that renewal of energy, 
it decays just the same as everything else does. If 
the mind is taken care of, it will take care of us.

This is a sketch of how to use one’s day to day 
activity and practice. We must never think that 
Dhamma is for meditation courses or special days: 
it is rather a way of life, where we do not forget the 
impermanence and unsatisfactoriness of the world. 
We realize these truths within our own heart, just 
thinking about them is useless. If we practice every 
day in this way, we will fi nd relief and release from 
our cares and worries because these are always 
connected with the world. The Dhamma transcends 
the world.

(Endnotes)
* “(To Be Seen) Here and Now: Ten Dhamma Talks”, by Sister Ayya Khema. 

Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013, http://www.ac-
cesstoinsight.org/lib/authors/khema/herenow.html.
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HÃY TẬN DỤNG THỜI GIAN SỐNG MỖI NGÀY*

Ayya Khema / Diệu Liên Lý Thu Linh

G iờ đã đến lúc trở về nhà sau khóa thiền. Để 
có thể mang theo nhiều lợi lạc nhất, chúng 
ta cần biết cách tổ chức cuộc sống hằng 

ngày của mình. Nếu ta trở về và cũng hành xử giống 
như trước đây, thì chỉ sau một tuần ta sẽ quên hết 
mọi thứ. Và khi đến với một khóa thiền khác trong 
tương lai, ta lại phải bắt đầu mọi thứ trở lại.

Làm sao ta biết mình còn bao nhiêu thời gian 
trong cuộc sống này. Đây là cuộc sống duy nhất mà 
ta có trách nhiệm. Ở đây ta còn có thể quyết định 
ngày nay làm gì. Tương lai không hiện hữu. Nói 
rằng, “Tôi sẽ hành thiền ‘ngày mai’”, là dại khờ. 
Không có ngày mai, chỉ có giây phút này. Khi cuộc 
sống kế tiếp đến, nó là cuộc sống này; thực ra đây 
là cuộc sống kế tiếp của ta. Có rất nhiều duyên cớ 
để không hành thiền hôm nay: Thời tiết, con cái, 
chồng, vợ, kinh tế, thực phẩm, đủ mọi thứ chuyện 
trên đời. Tuy nhiên, điều gì là tối ưu, là quyết định 
của riêng ta.

Nếu tương lai không hiện hữu và quá khứ đã 
hoàn toàn qua đi, thì ta còn lại gì? Một giây phút 
thoáng qua, như giây phút này đây. Ta chưa nói dứt 
câu, nó đã qua đi rồi. Nhưng nếu biết sử dụng từng 
giây phút một cách khôn ngoan, dần dần ta có thể có 
từng giây phút tỉnh thức, và kết quả là tuệ sâu lắng.

Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên ta cần làm là 
quyết tâm giữ chánh niệm. Có ý thức khi mở mắt, là 
bắt đầu một ngày, là bắt đầu chánh niệm. Nếu mở 
mắt trước khi có ý thức về hành động này, ta có thể 
nhắm mắt lại và bắt đầu lại. Từ hành động nhỏ đó, 
ta sẽ hiểu chánh niệm là gì; sau đó hãy để tâm tràn 
ngập hàm ân vì được có thêm một ngày trọn vẹn, 
cho một mục đích duy nhất. Không phải là để nấu 
một bữa ăn ngon hơn, không phải để mua sắm thứ 
này thứ nọ, mà là để tiến gần hơn đến Niết bàn. Ta 
cần phải có đủ trí tuệ để biết làm thế nào đạt được 
mục đích đó. Đức Phật đã thuyết giảng điều này bao 
lần, nhưng dường như ta không nghe thấy, không 
hoàn toàn tiếp nhận những lời giáo huấn của Ngài. 
Nên ta cần phải nghe chúng nhiều lần.

Lòng biết ơn mang đến cho tâm trạng thái cởi 
mở, hoan hỷ về việc “Tôi sẽ làm gì với ngày hôm 
nay?”. Việc đầu tiên phải là ngồi xuống hành thiền, 
có thể phải dậy sớm hơn. Đa số người ta chết trên 
giường, một nơi thật phù hợp để chết, nhưng không 
phù hợp lắm để nằm đó hằng giờ một cách không 
cần thiết. Nếu đã qua thời thanh xuân, ta không cần 
ngủ nhiều nữa.

Trong nhiều gia đình, 6 giờ sáng đã ồn ào tiếng 
động. Nếu thế, ta cần dậy sớm hơn để tránh điều đó. 
Chỉ vậy cũng cho ta cảm giác hài lòng, vì đã làm 
điều gì đó đặc biệt để tiến gần hơn đến Niết bàn. 
Nếu có đủ một tiếng để hành thiền, càng tốt; ít nhất 
không dưới nửa tiếng, vì tâm cần thời gian để thu 
nhiếp và tĩnh lặng. Buổi sáng thường là giờ tốt nhất 
cho nhiều người, vì qua một đêm tâm không bận 
rộn với nhiều việc như trong ngày, nên dễ trở nên 
tĩnh lặng hơn. Nếu bạn bắt đầu hành thiền trong nửa 
tiếng, rồi từ từ tăng dần lên được một tiếng, là điều 
tốt. Mỗi tuần ta thêm mười phút vào việc thực hành 
hằng ngày.

Sau thời thiền, chúng ta có thể suy nghĩ về năm 
điều quán tưởng hằng ngày. Giờ thì tâm ta đã thu 
nhiếp, tĩnh lặng và có nhiều khả năng để đạt đến nội 
tâm sâu lắng hơn.

Tôi phải bị hoại diệt
Tôi không thể tránh bị hoại diệt.
Tôi phải bị bệnh
Tôi không thể tránh bệnh.
Tôi phải chết
Tôi không thể tránh cái chết.
Tất cả những gì thuộc về tôi, thân thiết, quý yêu, 

sẽ đổi thay và biến mất.
Tôi là chủ của nghiệp
Tôi sinh ra từ nghiệp
Tôi liên hệ với nghiệp
Tôi sống bởi nghiệp
Bất cứ nghiệp gì tôi tạo, tốt hay xấu, tôi đều thừa 

hưởng.
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Các câu kệ không cần phải chính xác lắm. Ngôn 
từ chỉ là khái niệm, ý nghĩa đằng sau đó mới quan 
trọng; sự vô thường của thân, của những gì ta nghĩ 
thuộc về ta, như con người, vật thuộc, và trách 
nhiệm về nghiệp của riêng mình.

Những điều quán tưởng khác nữa là thái độ 
thương yêu, tử tế đối với bản thân và người, việc 
bảo vệ hạnh phúc của riêng mình cũng như mong 
cho tất cả chúng sinh đều được như thế:

Xin cho tôi không có oán thù
Xin cho tôi không bị hãm hại
Xin cho tôi không phải phiền não về thân tâm
Xin cho tôi bảo vệ được hạnh phúc của bản thân.
Chúng sinh dẫu ở nơi nào
Xin cho họ không có oán thù.
Chúng sinh dẫu ở nơi nào
Xin cho họ không bị hãm hại.
Chúng sinh dẫu ở nơi nào
Xin cho họ thân tâm không phiền não.
Chúng sinh dẫu ở nơi nào
Xin cho họ bảo vệ được hạnh phúc của bản thân.
Đã quán tưởng về hai phần này một cách có ý 

nghĩa, ta có thể nhớ ba điều này trong tâm. Đầu tiên 
là chánh niệm, sự chú tâm đến trạng thái hiện hữu. 
Đó có thể là một hoạt động nơi thân với tâm không 
phóng dật, hay một cảm thọ, một tư tưởng vừa phát 
khởi. Hoàn toàn chú tâm đến điều đó, không cố 
gắng khỏa lấp nó dưới những mảnh vỡ vụn vặt, mà 
biết chính xác điều gì đang xảy ra trong đời ta.

Khi các hoạt động vật lý không đòi hỏi sự chú 
tâm, ta lại có thể hướng tư duy của mình đến các 
trạng thái thoáng qua trong chính cuộc đời của 
mình hay của ai đó, và quán chiếu xem ta cần làm 
gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ta có. Khi 
ta quán tưởng điều này một cách chín chắn thì lòng 
từ bi, tình thương yêu, tâm muốn cống hiến, giúp 
đỡ người trở thành những chọn lựa ưu tiên. Chúng 
ta không cần phải giúp đỡ nhiều người ngay lập tức. 
Nhưng ngay cả giúp đỡ chỉ một người, có thể là 
người cùng sống trong một nhà, cũng đều hữu ích. 
Chính là hành vi và động lực mới đáng kể, không 
phải kết quả.

Nhiều người muốn làm điều tốt, nhưng mong 
đợi sự biết ơn. Đó là duy vật tâm linh, vì họ muốn 

có một sự đáp trả nào đó cho lòng tốt của họ, chí 
ít cũng là một sự tái sinh tốt đẹp. Điều đó cũng 
giống như bị hành hạ đớn đau, dù không phải trong 
ngục tù, mà do chờ đợi kết quả mang đến. Ta có thể 
buông bỏ cả hai thái độ và thiết lập thực tại rằng 
“Đây là ngày duy nhất còn lại của tôi, hãy để tôi 
sử dụng nó một cách hiệu quả nhất”. “Nếu tôi chỉ 
còn một ít thời gian trong kiếp sống này, thì điều gì 
quan trọng bậc nhất đối với tôi?” Sau đó chúng ta 
sống với ý thức rằng để đến gần với Niết bàn hơn, 
ta phải buông bỏ ngã mạn, sự quan tâm đến ngã, 
những thứ ta thích hay không thích, vì nếu không 
cái ngã của ta sẽ ngày càng bành trướng thay vì thu 
nhỏ lại. Khi ta càng chấp ngã, khẳng định cái ngã 
xuyên suốt cuộc đời, nó càng lớn hơn, to béo hơn, 
thay vì teo tóp lại. Ta càng nghĩ đến sự quan trọng 
của ta, càng lo lắng, chăm sóc tự thân, ta càng xa 
cõi Niết bàn, càng ít có cơ hội tìm được an vui, hạnh 
phúc trong cuộc sống.

Nếu một người to béo, tìm cách đi qua cánh 
cửa hẹp, thì người đó phải chèn ép thân, làm thân 
trầy xước. Nếu cái ngã của ai đó qua to béo, thì vị 
đó phải luôn va chạm với người khác, phải bị tổn 
thương, trong khi cái ngã của tha nhân lại trở thành 
cửa chắn mà người đó va vào. Nếu ta luôn kinh 
nghiệm những điều như thế, ta phải nhận ra rằng, 
đó không phải do lỗi của người, mà chính là do ta.

Nếu ta bắt đầu mỗi ngày với những suy nghĩ, 
quán tưởng như thế, ta sẽ trở nên bớt quan tâm đến 
tự ngã, mà cố gắng để nghĩ đến người khác. Dĩ 
nhiên, tai nạn vẫn có thể xảy ra. Tai nạn của việc 
thiếu chánh niệm, không để ý đến việc đang làm, tai 
nạn của các phản ứng mạnh mẽ, bản năng, hay do 
cảm giác tự thương hại. Những trường hợp đó cần 
được nhìn nhận cho đúng, là tai nạn, là thiếu chánh 
niệm. Không cần phải trách người hay trách mình. 
Ta chỉ cần biết là ở giây phút đó ta không có chánh 
niệm, và cố gắng sửa đổi lần sau. Chỉ có bậc A-la-
hán, đã hoàn toàn giác ngộ, mới không gặp phải 
những tai nạn như thế.

Đức Phật không dạy chúng ta phải thể hiện tình 
cảm hay đè nén chúng. Thay vào đó Ngài dạy rằng 
chỉ có bốn tình cảm tối thượng (brahma viharas) là 
những tình cảm đáng có, còn mọi thứ khác ta chỉ 
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cần biết rồi để chúng qua đi. Nếu sân hận khởi lên, 
ta có đè nén hay bộc lộ ra ngoài đều vô ích. Ta cần 
biết sân đã khởi, nếu không ta sẽ không bao giờ có 
thể chuyển đổi các phản ứng của mình. Ta có thể 
quan sát nó khởi lên rồi qua đi. Tuy nhiên, nhiều 
người khó làm được việc này; vì sân không qua đi 
nhanh chóng. Nhưng ta có thể nhớ rằng khi bày tỏ 
sự giận dữ có nghĩa là cái ngày đặc biệt đó, mà thực 
ra là một phần đời của mình, đã chứa đựng một sự 
việc kém vui, do đó ta có thể cố gắng thay thế, sửa 
đổi. Thay thế tình cảm này bằng một tình cảm khác 
dễ hơn là hoàn toàn loại bỏ nó. Loại bỏ là một hành 
động cố ý buông bỏ. Ta đã biết qua kinh nghiệm 
thiền quán rằng ta có thể thay thế vọng tưởng với sự 
chú tâm vào hơi thở; trong cuộc sống đời thường ta 
thay thế sự bất thiện với điều thiện lành.

Ta thường nổi sân với ai đó. Đối với người không 
quen biết, ta không quan tâm. Ta thường quan tâm 
đến người ta biết hay ở gần ta. Nếu như thế, ta cũng 
nên biết đến một vài đức tính của những người này. 
Do đó thay vì chỉ nhìn thấy những hành động tiêu 
cực của người đó, ta có thể chú tâm đến những điều 
tốt nơi họ. Dầu họ có thể vừa nói những lời trái tai 
mà ta không thích nghe, nhưng ở lúc khác họ có thể 
nói những điều phải lẽ. Họ cũng biết làm điều thiện, 
cũng thể hiện tình thương yêu, tâm từ bi. Cho nên 
vấn đề là chuyển mục tiêu chú tâm, như ta đã tập 
làm trong thiền định. Nếu điều đó chưa trở thành 
thuần thục trong thiền tập thì sẽ rất khó thực hành 
trong đời sống hằng ngày, nhưng với sự kiên trì thực 
tập ta sẽ làm được. Ta phải thực hành bất chấp mọi 
khó khăn. Ta chuyển sự chú tâm từ chỗ này sang 
chỗ khác, chỉ cần làm như thế mà thôi. Làm được 
thế ta sẽ tự bảo vệ mình khỏi rơi vào các nghiệp ác, 
khỏi làm uổng phí một ngày trong đời ta. Biết đâu 
ta không còn ngày nào khác nữa.

Kết quả tức thời của tất cả những ý nghĩ, lời nói, 
hành động của ta khá rõ ràng. Nếu chánh niệm, ta sẽ 
biết rằng cảm xúc và ý nghĩ thiện sẽ mang lại cho ta 
bình an, hạnh phúc, trong khi điều xấu ác sẽ mang 
lại khổ não. Chỉ có kẻ khờ mới cốt ý khiến mình 
phải đau khổ. Vì chúng ta không phải là kẻ khờ, ta 
sẽ cố gắng loại bỏ tất cả mọi bất thiện trong tư duy, 
cảm xúc và cố gắng thay thế chúng bằng điều thiện. 

Tất cả mọi người đều tìm kiếm một thứ, đó là hạnh 
phúc. Khổ đau chỉ phát khởi qua chính ý nghĩ, hành 
động và phản ứng của ta.

Chúng ta chính là người tạo ra hạnh phúc hay 
khổ đau cho bản thân. Ta có thể huân tập để làm 
chủ điều đó. Thiền tập của ta càng tiến bộ thì điều 
đó càng dễ thực hiện, vì tâm cần có sức mạnh để 
làm thế. Tâm phóng dật không có sức mạnh, không 
có uy lực. Dĩ nhiên, chúng ta không thể mong đợi 
những kết quả mỹ mãn qua đêm, nhưng ta có thể 
tiếp tục thực hành. Nếu nhìn lại sau một thời gian 
thực hành, ta sẽ thấy sự chuyển đổi. Nếu chỉ mới 
thực hành một, hai ngày thì không thể có sự chuyển 
đổi bên trong. Cũng giống như khi ta trồng rau. Nếu 
ta vừa trồng hạt giống xuống, hôm sau đã đào lên 
thì ta cũng chỉ thấy hạt giống. Nhưng nếu sau khi 
gieo hạt, ta chăm sóc nó, cho nó thời gian thì ta sẽ 
thấy cây đâm chồi, kết quả. Cứ đào xới để xem kết 
quả liên tục chẳng ích lợi gì, nhưng qua thời gian, 
nhìn lại, ta sẽ thấy được sự thay đổi.

Nếu ta có cuốn sổ ghi lại mỗi cuối ngày các 
hoạt động của mình là điều tốt. Bất cứ người chủ 
cửa hàng nào cũng thường kiểm kê lại hàng hóa của 
mình vào cuối ngày để xem món hàng nào được 
khách ưa chuộng và món nào ế ẩm. Dĩ nhiên, người 
đó sẽ không mua thêm những món hàng ế, mà sẽ đặt 
thêm các thứ bán chạy. Trong ngày, ta có thể kiểm 
tra hành động, phản ứng của mình để xem hành 
động nào mang đến hạnh phúc cho mình, cho người 
và phản ứng nào không được tiếp nhận. Ngày hôm 
sau, ta sẽ không lặp lại các hành động, phản ứng đó, 
mà để chúng tiêu rụi đi. Nếu ngày này qua ngày kia, 
ta đều kiểm kê như thế, ta sẽ thấy hành động nào 
được chấp nhận thì luôn được chấp nhận, hay ngược 
lại cũng thế. Sự tử tế, nồng hậu, quan tâm đến người 
khác, hay giúp đỡ, quan tâm, chia sẻ đều luôn được 
tiếp đón. Chỉ quan tâm đến mình, khó chịu, cãi cọ, 
ganh tỵ luôn bị phản kháng. Mỗi ngày ta có thể viết 
xuống những hành động được tiếp nhận một bên, 
và không được tiếp nhận một bên khác, bất chấp 
chúng có mang đến hạnh phúc hay không. Khi làm 
thế, ta sẽ thấy là các phản ứng đối với cùng một 
tác nhân sẽ giống nhau. Bảng cân đối này sẽ cho ta 
nhiều động lực để chấm dứt các phản ứng bất thiện 
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đã được hình thành trong ta từ trước đây. Chúng ta 
đã sử dụng chúng hằng bao năm, bao kiếp sống, 
và chúng luôn đưa đến khổ đau. Nếu ta có thể viết 
chúng xuống một cách rõ ràng, và biết chúng rõ 
ràng trong tâm, chắc chắn là ta sẽ cố gắng thay đổi.

Bắt đầu một ngày với quyết tâm giữ chánh 
niệm, quán chiếu về những việc xảy ra trong ngày, 
với nhận thức rằng đây là ngày duy nhất mà ta có, 
và sử dụng nó một cách tốt đẹp nhất, sau đó vào 
buổi tối kiểm kê lại trên bảng cân đối, sẽ cho ta 
một ngày sống trọn vẹn như một đời. Nếu ta làm 
việc này một cách cẩn trọng, thường trực, thì ngày 
hôm sau, hay kiếp sau, ta sẽ có được những kết quả 
thuận lợi. Nếu ta trải qua một ngày đầy tranh cãi, 
bực bội, lo âu, sợ hãi, thì ngày hôm sau cũng sẽ xảy 
ra giống như thế. Nhưng nếu ngày của ta đầy tình 
thương yêu, quan tâm, giúp đỡ cho người, ta sẽ thức 
giấc ngày hôm sau với những điều tương tự. Ý nghĩ 
cuối cùng trước khi ngủ sẽ là ý thức đầu tiên vào 
sáng hôm sau. Nghiệp quả sẽ trổ vào ngày hôm sau, 
không phải đợi đến kiếp sau. Quá mù mịt. Ta làm gì 
bao giờ, sẽ thấy kết quả ngày hôm sau.

Trước khi đi ngủ, hãy hành thiền tâm từ, rất ích 
lợi. Làm việc đó cuối cùng trước khi ngủ, nó sẽ là 

điều đầu tiên xuất hiện trong tâm ta sáng hôm sau. 
Đức Phật đã nói về kết quả của tình thương yêu 
như sau: “Ngủ bình an, không ác mộng, tỉnh giấc 
an bình”. Ta còn muốn gì hơn thế nữa chứ? Hãy sử 
dụng nguyên tắc này ngày này qua ngày khác, thì 
không có lý do gì mà cuộc sống của ta không được 
an ổn. Đó là cách sử dụng tốt nhất mỗi ngày trong 
cuộc sống của ta. Không có ai làm điều đó cho ta, 
nếu ta không tự làm cho bản thân. Không có ai khác 
quan tâm đến việc làm cho mỗi ngày trong cuộc 
sống của bạn được tốt đẹp nhất. Ai cũng tự lo cho 
bản thân họ. Ta không thể dựa vào người khác để 
tìm hạnh phúc cho bản thân.

Về việc hành thiền, chúng ta không được để 
việc thực hành trôi đi. Nếu không, ta lại phải bắt 
đầu trở lại. Nếu ta tiếp tục hành thiền mỗi ngày, ít 
nhất ta cũng duy trì được mức độ mà mình đã đạt 
được trong khóa tu thiền, mà cũng có thể tiến bộ 
hơn. Giống như vận động viên mà không thường 
xuyên tập luyện, sẽ phải bắt đầu trở lại, với tâm 
cũng thế. Nó cũng cần có kỷ luật, sự quan tâm theo 
dõi, vì nó là chủ của ngôi nhà bên trong bạn.

Không ai có thể bảo ta làm điều này, điều nọ, 
ngoại trừ tâm. Ta cần cho nó cơ hội nghỉ ngơi, dừng 
suy nghĩ một chút, có giây phút của tĩnh lặng, bình 
an, để nó có thể tái tạo bản thân. Không có sự làm 
mới năng lượng, tâm sẽ hao mòn giống như tất cả 
mọi thứ khác. Nếu tâm được chăm sóc, nó sẽ chăm 
sóc lại ta.

Đây chỉ là nét phác họa cách ta sử dụng một 
ngày cho công việc và sự tu tập. Đừng bao giờ nghĩ 
rằng Pháp chỉ có mặt tại các khóa tu hay vào những 
ngày đặc biệt nào đó: Đúng hơn nó là cách sống 
qua đó ta không quên tính chất vô thường và khổ 
của cuộc đời. Ta nhận thức được những sự thật này 
trong tâm, chứ chỉ suy nghĩ về chúng cũng chẳng 
ích lợi gì. Nếu mỗi ngày ta đều tu tập theo cách này, 
ta sẽ rũ bỏ được âu lo, những mối quan tâm vì chúng 
luôn dính dáng đến thế tục. Còn Pháp thì thăng hoa 
thế tục.

Nguồn bài:
1 https://thuvienhoasen.org



67PHẬT ĐẢN PL. 2565 ■ 2021

Mùa hạ trong trí tưởng 

Mùa hạ ao sen biệt tích người 
Sông mang dáng núi ngậm ngùi trôi 
Trần gian sao vắng chiều cổ tích 
Người đi nhật nguyệt có luân hồi ?

Giữ hương đất tỏa bờ tre mát
Mười phương thấu triệt mấy quan hà
Lòng nhau phố cũ Hoài lưu luyến
Có không sao tình mãi xót xa ?

Gió thổi trăm năm vừng trăng khuyết
Tóc thơm ngát bưởi chốn quê nhà
Sông với biển chung dòng thương nhớ
Nghĩa tương giao nồng thắm thiết tha

Có phải chim hồng  tha trái mật
Thiên thu hoài vọng dấu em qua
Từng trang hoa mộng bay thành bướm 
Đỉnh trời u mặc vết mưa xa

Ta sẽ về thăm rừng đá tảng
Đỗ quyên nào khan giọng nỉ non
Chùm hoa tím bờ sông vô thỉ 
Trưa hạ nồng hát giữa trường sơn

Tìm lại trúc xanh dòng cổ ngữ
Thời gian chưa nhạt nét phù vân
Có bóng hình nhau trong mấy kiếp
 Thanh âm đồng vọng chốn mây ngàn

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

Vườn xưa còn Nguyệt hạ
Giữ thơm tình cổ thư
Mưa đời phai ý đá
Còn chi nữa Chân Như 

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

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

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

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

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

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

Tâm động trúc đào bay
Gió đùa ngàn mây trắng 
Em qua vườn có hay
Tình ta rơi giọt nắng
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TÂM Ý LÀ KẺ TẠO TÁC RA CẢM NHẬN CỦA CHÚNG TA*

Thupten Chodron / Thích Minh Thành

Cái ý phát khởi trước rồi mới có hành động,
Cái ý dẫn dắt mọi hành động; chính ý tưởng làm 
phát sinh hành động.
Nếu ai đó nói ra hay hành động với ý tưởng sa đoạ,
thì khổ não sẽ đi theo người đó như bánh xe lăn theo 
con bò kéo xe.
Cái ý phát khởi trước rồi mới có hành động,
Cái ý dẫn dắt mọi hành động, chính ý tưởng làm 
phát sinh hành động.
Nếu ai đó nói ra hay hành động với ý tưởng thanh 
thoát,
thì hạnh phúc chắc chắn sẽ đi theo người đó như 
bóng không rời hình.
(Kinh Pháp Cú, câu 1 và 2)

T heo đạo Phật thì cái ý của chúng ta là kẻ 
tạo tác cũng là nguồn cội làm phát sinh ra 
những niềm vui và nỗi buồn của chúng ta. 
Điều này có ý nghĩa rất thâm sâu: Vì chính 

mỗi người chúng ta điều khiển cái ý hướng riêng 
của bản thân mình cho nên chung cuộc chúng ta 
phải chịu tránh nhiệm đối với những vui buồn do 
cái ý của chúng ta đem lại. Không có cơ sở nào để 
đổ lỗi cho người khác về những khốn khổ mà chúng 
ta gặp phải khi chính ý lực hay ý hướng của chúng 
ta là nguồn gốc của những khốn khổ đó. Tương tự 
như vậy muốn có được hạnh phúc, chúng ta không 
cần phải cầu vái, phỉnh nịnh một ai ở bên ngoài cả 
mà chúng ta phải tạo nên nguồn cội của hạnh phúc 
bên trong bản thân mình bằng cách phát huy những 
ý tưởng lành mạnh.

Chữ “ý” trong đạo Phật bao hàm nhiều lãnh vực 
hoạt động tâm lý khác nhau gồm ý tưởng và cảm 
nhận, nhận thức và cả tình cảm của chúng ta nữa. 
Như vậy cái ý bao hàm không phải chỉ là cái suy 
nghĩ, chí hướng hay chỉ thuộc chức năng của não 
bộ như người ta vẫn thường nghĩ. Cái ý không hình 
không dạng và không phải do vật chất tạo thành nên 
người ta không thể đo đếm được nó.

Cái ý là cái cảm nhận hạnh phúc và đau khổ; 
cái suy nghĩ, cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm và xúc 
chạm. Cái ý cũng là cái trong sáng và tỉnh thức vì 
nó phản ánh những đối tượng của nhận thức đồng 
thời lại vướng mắc với những đối tượng đó. Mặc 
dù chúng ta có thể nói “cái ý của chúng ta” nhưng 
nó không có nghĩa là một cái ý tổng thể chung nhất 
mà chỉ có nghĩa là cái ý cá nhân của mỗi một người 
trong chúng ta. “Dòng ý thức” là từ ngữ dùng để chỉ 
cho sự có mặt liên tục của ý thức từ phút giây này 
sang phút giây kế tiếp.

Cái ý tạo tác ra những vui buồn của chúng ta 
theo hai nguyên lý: (1) Cái ý làm động cơ cho hành 
động hay còn gọi là nghiệp. Những hành động mà 
chúng ta thực hiện sẽ tạo ra dấu ấn trong dòng tâm 
thức của chúng ta. Khi những dấu ấn nghiệp thức 
này chín muồi thì chúng sẽ tác động lên những hoàn 
cảnh mà chúng ta gặp phải. (2) Cái ý của chúng 
ta sẽ lý giải và phân tích mọi sự, mọi chuyện mà 
chúng ta đối diện và như vậy cái ý điều tiết nhận 
thức của chúng ta. Qua cơ chế đó, cái ý của chúng 
ta là kẻ quyết định ta sẽ tiếp nhận những sự kiện của 
cuộc đời ta theo cách như thế nào. Ở đây chúng ta 
sẽ xem xét sâu xa hơn hai nguyên lý này.

Cái ý là kẻ tạo tác ra nghiệp
Trong bài kinh Gieo Mạ, Đức Phật cho chúng 

ta biết làm thế nào mà cuộc sống lại là kết quả của 
những hành động mà chúng ta thực hiện, và làm thế 
nào mà những hành động này lại có gốc gác từ cái ý 
của chúng ta. Vô minh chính là nguồn gốc. Vô minh 
tạo ra những trạng thái nhiễu loạn khác như sân hận 
và chấp thủ. Bị thúc đẩy bởi những trạng thái nhiễu 
loạn nên chúng ta hành động. Những hành động có 
ý thức hay còn gọi là nghiệp đã để lại dấu ấn trong 
dòng chảy tâm ý của chúng ta. Những dấu ấn nghiệp 
thức giống như là một lực lượng tồn đọng (trong tâm 
ý) khi chúng ta hoàn thành xong một hành động. 
Một cách âm thầm, lực lượng này đã chảy theo dòng 
chảy tâm thức của chúng ta. Khi thời cơ chín muồi 
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thì những lực lượng nghiệp thức tiềm ẩn này trỗi dậy 
tạo nên những vui buồn của chúng ta.

Tiến trình này rất phức tạp và thường phải mất 
nhiều thời gian quán chiếu, chiêm nghiệm chúng ta 
mới có thể hiểu thấu đáo. Dưới đây chỉ là một cách 
diễn đạt ngắn gọn với những khái niệm tổng quát 
mà thôi.

Theo cái nhìn của Phật giáo, tâm ý hiện tại của 
chúng ta đang bị vô minh che mờ: Chúng ta không 
biết được chúng ta là ai theo ý nghĩa thâm sâu nhất; 
chúng ta cũng không biết con người và vạn vật đang 
tồn tại như thế nào. Không ý thức được bản chất 
tối hậu ra sao nên chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta 
là vững mạnh, có thực chất và có thể nắm bắt. Ảo 
tưởng về cái ngã càng trở nên rõ ràng khi chúng ta ở 
trong một trạng thái khích động. Thí dụ, khi chúng 
ta tức giận thì chúng ta có cảm giác rằng có một 
cái tôi mà cái tôi này đang bực dọc một cách chính 
đáng. Nhưng nếu chúng ta tự hỏi mình: “Ai đang 
giận dữ đó?” Thì lập tức chúng ta khó có thể chỉ ra 
một cách chính xác một cái “tôi” dường như là độc 
lập đó. Thật ra cái tự ngã hay cái “tôi” là có chớ 
không phải không nhưng nó tồn tại không giống 
như cách mà chúng ta nghĩ đâu.

Chúng ta tìm cách để bảo vệ và làm thỏa mãn 
cái ngã độc lập này; những ý niệm sai lầm đã khiến 
cho chúng ta làm như vậy. Thế nên chúng ta bị 
vướng mắc vào sự vật làm cho chúng ta vui thích, 
ngược lại chúng ta bực tức những sự vật hay người 
nào can thiệp vào hạnh phúc của chúng ta. Từ quan 
điểm vô minh này phát sinh ra tánh ganh tỵ, lòng 
kiêu ngạo, tâm hẹp hòi, cố chấp, lười trễ và hàng 
loạt những tính xấu khác của con người. Những 
trạng thái nhiễu loạn này cản trở những phẩm tính 
tốt đẹp của chúng ta và làm cho chúng ta không thể 
trở nên mẫu người như chúng ta muốn.

Bị thúc bách bởi những trạng thái nhiễu loạn 
này nên chúng ta tạo nghiệp. Nghiệp có nghĩa là 
những hành động có ý đồ được thực hiện qua thân, 
khẩu và ý; tức là những điều mà chúng ta nghĩ, nói 
và làm. Ba loại hành động này phát sinh từ cái ý 
của chúng ta. Trước tiên một động lực phát khởi 
trong tâm ý rồi chúng ta mới thể hiện động lực đó ra 
thành hành động bên ngoài. Có những khi chúng ta 
không ý thức được những động lực nằm bên trong 
nên chúng ta cảm thấy ngạc nhiên với những hành 

động mà chúng ta làm hay những lời mà chúng ta 
nói. Nhưng nếu chúng ta có tỉnh giác thì chúng ta sẽ 
thấy được rằng tất cả những hành động của chúng 
ta đều được khởi phát bởi những động lực nằm sẵn 
trong tâm ý rồi.

Thí dụ trước khi chúng ta chỉ trích một người 
nào đó thì ý tưởng này khởi lên, “Người này đang 
làm cho ta không vui. Ta phải ngăn chặn người 
này lại.” Rồi chúng ta to tiếng với người ấy, kể lể 
cho người khác thấy những khuyết điểm của người 
đó. Đức Phật dạy rằng hành động như vậy sẽ tạo 
nên những dấu ấn nghiệp trong dòng tâm thức của 
chúng ta; về sau, khi chúng ta gặp những hoàn cảnh 
bên ngoài đồng tình thuận hạp thì dấu ấn nghiệp 
thức sẽ có điều kiện để trở nên chín muồi và quyết 
định trạng thái vui buồn của chúng ta.

Cũng như một hạt giống nhỏ bé có thể phát triển 
để trở thành một cây to có nhiều trái, một hành động 
duy nhất có thể tạo ra nhiều kết quả khác nhau: 
những người khác sẽ chỉ trích chúng ta, những người 
xung quanh không thân thiện với chúng ta, chúng 
ta sẽ có thói quen chỉ trích người khác và khi mệnh 
chung chúng ta sẽ sinh vào cảnh giới kém may mắn.

Cũng vậy, khi chúng ta có những động cơ tốt, 
không có tính chất vị kỷ đồng thời quan tâm tới sự lợi 
lạc của người khác thì chúng ta sẽ thể hiện ra bằng 
những hành động lợi lạc. Điều này tạo nên những 
dấu ấn tốt trong tâm thức của chúng ta; những dấu 
ấn tốt này sẽ tạo nên nhiều kết quả: những người 
khác sẽ mến chúng ta, nơi chúng ta cư trú rất đáng 
ưa thích, chúng ta sẽ có những phẩm tính tốt đẹp và 
khi mệnh chung chúng ta sẽ sinh vào những cảnh 
giới may mắn.

Như thế, trong những thời gian khác nhau, 
chúng ta có những trạng thái và tình cảm nhiễu loạn 
khác nhau như tức giận, cố chấp và hẹp lượng, đồng 
thời chúng ta cũng có trạng thái và tình cảm tốt đẹp 
khác nhau như thương yêu, tự trọng, trí tuệ và quan 
tâm tới người khác. Đạo Phật là một con đường tẩy 
trừ trạng thái nhiễu loạn và phát triển trạng thái tốt 
đẹp với mục đích mang lại hạnh phúc cho bản thân 
chúng ta và cho những người xung quanh.

Nhận lấy tái sinh
Nhờ vào quán trí thâm sâu về cách thức mà các 

pháp hiển hiện, Đức Phật biết được rằng những trạng 
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thái nhiễu loạn và nghiệp lực khiến cho chúng sinh 
phải bị tái sinh. Trong giây phút sắp từ bỏ thân này 
những người phàm phu chúng ta theo bản năng cảm 
thấy thèm khát, níu giữ xác thân. Rồi người phàm 
phu gần như hoảng loạn khi từ bỏ xác thân và vĩnh 
biệt mọi sự vật thân thuộc quanh họ. Cũng giống như 
khi người chết thấy rõ ràng rằng mình đang từ từ rời 
bỏ thân xác này và đang kết thúc sinh mạng thì người 
chết bèn lập tức nắm chắc một thân thể khác.

Hai lực lượng - thèm khát và níu giữ - hoạt động 
như những nhân tố tiền đề hỗn hợp để làm cho những 
dấu ấn nghiệp thức được chín muồi trong giây phút 
mệnh chung. Khi mà những dấu ấn nghiệp thức này 
bắt đầu chín muồi thì cái ý của người đang chết lập 
tức bị lôi cuốn vào một xác thân khác và kiếm cách 
tái sinh vào xác thân đó. Trong trường hợp của loài 
người thì sau khi trải qua giai đoạn trung ấm giữa 
mạng sống này và mạng sống kế tiếp, tâm thức của 
chúng ta đi vào một cái trứng đã thụ tinh. Thế là 
theo ngày tháng chúng ta phát triển các uẩn của một 
con người gồm thân thể và ý thức.

Trong đời sống mới này, chúng ta nhận thức 
những người và những sự vật nhờ vào các giác quan 
mới. Khi cảm nhận được những niềm vui và nỗi 
buồn, chúng ta lại phát sinh chấp thủ, sân hận hay 
bình thản. Những động lực này thúc đẩy chúng ta 
hành động. Những hành động của chúng ta lại tạo 
nên nhiều dấu ấn mới nữa trong dòng chảy của tâm 
thức và đến khi chúng ta phải vĩnh viễn từ bỏ xác 
thân thì chúng ta lại một lần nữa bị thôi thúc tìm tái 
sinh trong một thân xác khác.

Vòng tròn tái sinh như vậy được gọi là luân hồi 
(samsara). Luân hồi không phải là một cảnh giới: nó 
không phải là thế giới của chúng ta. Đúng hơn luân 
hồi, còn gọi là vòng tròn hiện hữu, tức là tình trạng 
mà chúng ta nhận lấy hết cuộc sinh tồn này đến cuộc 
sinh tồn khác dưới sự điều khiển của những lực lượng 
nhiễu loạn và những hành động tạo nghiệp.

Như vậy những lực lượng của chính chúng ta 
đã khiến cho chúng ta sinh ra và trưởng thành như 
chúng ta đang hiện diện ở đây. Tuy nhiên nghiệp 
không phải là một “khối đông cứng,” cũng không 
mang tính chất cố định của định mệnh nên số phận 
của chúng ta không phải đã được sắp đặt trước đâu 
vào đó rồi. Tất cả đều tùy thuộc vào hoàn cảnh mà 
chúng ta đang sống và trạng thái tâm ý của chúng 

ta. Chính hoàn cảnh sống và ý hướng hay ý chí của 
chúng ta sẽ quyết định dấu ấn nghiệp lực nào chín 
muồi và những dấu ấn nghiệp nào không chín muồi 
được. Hơn nữa, chúng ta có khả năng kiểm soát 
được hành động của mình và qua đó định dạng cho 
tương lai.

Đây là quy luật của nghiệp, là sự vận hành của 
nguyên nhân và hậu quả trong dòng chảy tâm ý của 
chúng ta. Chúng ta cảm nhận niềm vui hay nỗi buồn 
là do những hành động có tác ý mà chúng ta đã làm 
trong quá khứ. Tâm ý của chúng ta trước đây đã tạo 
tác ra những hành động hay là những hạnh nghiệp. 
Như vậy thì tâm ý của chúng ta là kẻ tạo tác chủ 
chốt đã tạo ra những cảm nhận vui buồn mà chúng 
ta đang nhận lãnh.

Phải chăng có một khởi thủy?
Một số người tự hỏi: “Tiến trình này bắt đầu 

như thế nào? Phải chăng có một điểm khởi đầu cho 
cái vũ trụ này và vạn loại sinh linh trong đó?”

Quá trình tiến hóa về phương diện vật lý của vũ 
trụ này là một đối tượng nghiên cứu của khoa học. 
Khoa học đã xem xét tính chất liên tục về phương 
diện vật chất của vũ trụ này. Khoa học đã nghiên 
cứu xem làm thế nào mà nhân và quả vận hành để 
tạo ra vô vàn những sự vật muôn màu muôn vẻ 
trong vũ trụ của chúng ta.

Phải chăng vật chất trong vũ trụ có một nguyên 
nhân tức là một thời điểm khi đó chưa có một dạng 
vật chất nào cả, chưa có một dạng năng lượng nào 
cả? Khó mà chứng minh được rằng có một thời gian 
lúc đó vật chất chưa có, và năng lượng cũng chưa 
có. Giả sử có một thời gian như vậy thì vật chất 
từ đâu phát sinh? Không có gì làm nguyên nhân 
thì làm sao tạo tác ra sự vật được? Người ta có thể 
khẳng định rằng vũ trụ hiện nay mà chúng ta thấy 
là dạng biến hóa của một năng lượng vật chất đã có 
sẵn từ trước.

Tâm ý của chúng ta không phải được làm bằng 
vật chất và do vậy nguyên nhân của nó cũng không 
phải là vật chất. Tương tự như vấn đề khởi nguyên 
của vật chất, tâm ý của chúng ta phát sinh từ một 
tâm ý có trước trong dòng chảy của tâm ý. Chúng ta 
có thể tìm lại tâm ý của chúng ta lui lại từng bước 
một trở về trước cho đến hồi chúng ta còn thơ ấu. 
Tâm ý của chúng ta đã thay đổi từ hồi đó, và tâm 
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ý hiện nay của chúng ta được tạo tác bởi và có liên 
quan với tâm ý trước đây của chúng ta.

Như vậy chúng ta có thể đi ngược dòng thời gian 
tìm lại lúc dòng tâm ý của chúng ta xuất hiện, đó là 
lúc thọ thai. Cái tâm thức đi vào một cái trứng đã thụ 
tinh trong tử cung cũng phải từ một nhân trước đó. 
Theo Phật giáo thì phải có một tâm ý trước đó, tức 
là tâm ý của một đời sống trong kiếp trước. Cứ như 
vậy mà truy ngược về quá khứ vô cùng tận. Không 
có một điểm đầu tiên. Một dãy số đại số cũng không 
có số nào có thể gọi là số đứng đầu, vì người ta có thể 
thêm vào một con số nữa. Cũng vậy dòng chảy của 
tâm ý của chúng ta không có điểm khởi đầu.

Những trạng thái nhiễu loạn của chúng ta, trong 
đó có vô minh, cũng phát sinh từ những nguyên nhân 
tức là những trạng thái nhiễu loạn có trước. Dòng 
chảy của những trạng thái nhiễu loạn này có mặt 
từ vô cùng vô tận về quá khứ. Nếu có một cái mốc 
thời gian đầu tiên của những trạng thái nhiễu loạn 
thì chúng ta lại phải nêu ra cái gì là nguyên nhân 
của trạng thái nhiễu loạn đầu tiên đó. Nếu thoạt kỳ 
thủy chúng ta thanh tịnh và sau đó chúng ta trở nên 
vô minh thì vô minh từ đâu mà phát sinh? Không 
thể có những chúng sinh thanh tịnh nhận thức được 
thực tại là gì rồi lại trở nên vô minh. Nếu một người 
trong hiện tại đang trở nên vô minh thì chắc chắn 
trước đó trong quá khứ người ấy đã không phải là 
hoàn toàn thanh tịnh.

Không có ai làm chúng ta vô minh. Không ai có 
thể đổ những gáo nước đen vô minh vào trong dòng 
chảy của tâm thức chúng ta.

Theo quan điểm của Phật giáo thì chẳng có ích 
lợi gì trong việc tìm kiếm khởi thủy của đời sống và 
điểm bắt đầu của những trạng thái nhiễu loạn của 
chúng ta. Đức Phật rất là thực tế, luôn nhấn mạnh 
việc xử lý tình trạng trước mắt và cố gắng cứu vãn 
nó. Bị lạc hướng vào trong những ức đoán phiếm 
luận vô bổ khiến cho chúng ta không tận tâm lo cho 
những việc hiện tại hầu cải thiện chúng.

Thí dụ một người bị xe tải tông đổ máu nằm 
giữa đường. Ông ta cứ nằng nặc đòi biết ai là người 
lái chiếc xe tải đó, hãng nào đã sản xuất ra chiếc 
xe “chết tiệt” như vậy, xe đó đời nào, rồi mới chịu 
băng bó và chữa trị. Trong khi bận rộn và mất thời 
giờ trong quá trình tìm hiểu về chiếc xe tải đã gây 
tai nạn cho mình thì người ấy chết. Chúng ta cho 

rằng người ấy là một kẻ ngu. Biết được nguồn gốc 
của chiếc xe tải thì vết thương trên người không bớt 
đi chút nào, máu cũng không ngưng chảy chút nào, 
vi trùng cũng không ngừng xâm nhập cơ thể qua vết 
thương. Biết được ai là người tài xế đã lái chiếc xe 
tải gây tai nạn thì cũng không thay đổi được gì trong 
việc người ấy phải đối diện với tử thần. Người khôn 
ngoan hơn sẽ xử lý tình huống trước mắt, tìm cách 
cứu cấp để vượt qua cơn hiểm nghèo.

Cũng vậy, thay vì mất thời giờ vô ích trong 
việc bàn luận, đoán già đoán non về một khởi điểm 
không hề có, tốt hơn hết chúng ta nên xem xét 
những cái khó khổ trong hiện tại, tìm ra nguyên 
nhân của chúng - những trạng thái nhiễu loạn - và 
khắc phục chúng. Đức Phật không bàn về nguyên 
nhân của vũ trụ, vì bàn về việc đó không giúp cho 
chúng ta giải quyết được những vấn đề mà chúng 
ta đang gặp phải và làm cho cuộc sống tốt hơn. 
Thay vào việc đó Đức Phật đã tìm cách giải thích 
cách thức mà tâm ý của chúng ta tạo nên những 
cảm nhận vui buồn thông qua việc thúc đẩy chúng 
ta hành động tạo nghiệp. Hiểu biết được việc này 
giúp cho chúng ta có thể chế ngự và làm cho thanh 
tịnh quá trình này.

Ý là kẻ lý giải về hoàn cảnh của chúng ta
Phương cách thứ hai tâm ý tạo nên những cảm 

nhận vui buồn của chúng ta là nó lý giải những sự 
kiện mà chúng ta gặp phải. Chính cách lý giải của 
chúng ta về một sự kiện nào đó sẽ quyết định chúng 
ta sẽ tiếp nhận sự kiện đó như thế nào. Mặc dù 
thường thường chúng ta đều cho rằng chúng ta đã 
thấy rõ ràng chính xác là như vậy nhưng những cảm 
nhận của chúng ta thực sự đã bị lược qua màn lý giải 
của tâm ý và đã bị nhuốm màu theo cách phóng ảnh 
của tâm ý chúng ta.

Thí dụ khi hai người gặp ông Trần, một người 
thích ông và người kia thì không thích. Người này 
nhận xét ông Trần là có ý tứ, thông minh và có óc 
hài hước. Người kia thì cho rằng ông Trần là một 
người hay cợt nhả người khác, có đầu óc cạnh tranh 
và không màng đến cảm xúc của người khác. Cả 
hai đều nghĩ rằng họ đã thấy đúng về ông Trần là 
như vậy. Nếu thấy đúng, thì cả hai phải thấy ông 
Trần như nhau. Rõ ràng là họ nghĩ về ông Trần với 
những quan điểm khác nhau.
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Cả hai người đều nghe những lời của ông Trần 
nói nhưng mỗi người lại lý giải nội dung lời nói một 
cách khác đi. Tâm ý của mỗi người phóng nhanh qua 
một quá trình từ nhận thức (âm thanh hay biểu hiện 
mà mỗi người nhận được qua các giác quan) đến kết 
luận (ý nghĩa của những dữ liệu đã được xử lý).

Như vậy, một người cảm nhận rằng những cách 
đùa của ông Trần là hóm hỉnh và có ý tốt nên nghĩ: 
“Ông Trần là một người tốt. Tôi thích thân cận với 
ông ta”. Về sau lúc nào anh này cũng xem ông Trần 
là bạn và tin rằng sẽ vui vẻ với nhau. Chị kia thì lý 
giải cách khác cho rằng lời nói đùa của ông Trần 
là biếm nhẻ nên nghĩ: “Ông Trần là kẻ tự thị, tôi 
không thích ông ta.” Về sau lúc nào chị kia cũng 
xem ông Trần là kẻ không đáng ưa và có tâm trạng 
khinh ghét.

Cả hai đều tưởng rằng điều họ nghĩ về ông Trần 
là đúng. Nhưng thật ra nhận thức của hai người về 
về ông ấy đều đã được tiến hành thông qua bức màn 
của tâm ý hay của những quan niệm có trước. Những 
phẩm chất tốt hay xấu, đáng mến hay đáng ghét của 
ông Trần đều được tạo nên bởi những phóng ảnh 
của ông Trần hiện ra trong tâm ý của người gặp 
ông. Tự thân ông Trần không có và không thuộc về 
những phẩm tính đó.

Cách mà chúng ta lý giải về một tình cảnh sẽ 
quyết định cảm nhận của chúng ta về tình cảnh đó. 
Chúng ta có thể nhìn người mẹ của chúng ta và nghĩ 
rằng: “Mẹ lúc nào cũng bảo chúng ta việc này việc 
kia. Mẹ có nhiều yêu cầu quá.” Sau đó, mỗi lần gặp 
bà chúng ta không cảm thấy thoải mái.

Ngược lại, chúng ta có thể suy nghĩ: “Mẹ đã 
sanh thân chúng ta ra. Mẹ đã săn sóc cho chúng 
ta suốt thời còn trong nôi, lúc mà chúng ta hoàn 
toàn không có thể tự mình làm được gì cả ngay cả 
việc ăn uống của bản thân. Mẹ đã dạy cho chúng ta 
những điều hay lẽ phải.” Như vậy người mẹ là hiện 
thân của một trái tim thương yêu. Mỗi lần gặp là 
mẹ luôn tỏa rạng tình thương và chúng ta cảm thấy 
thương mẹ.

Vì chúng ta lý giải một số hành vi của những 
người khác là tổn hại nên chúng ta dán nhãn “kẻ 
đối nghịch” cho họ. Từ đó về sau trong đôi mắt của 
chúng ta họ là những kẻ đối nghịch. Cũng vậy, vì 
chúng ta dán nhãn “tử tế” cho một số hành vi của 
người khác và xem họ là những người bạn nên từ đó 

về sau trong đôi mắt của chúng ta những người đó là 
bằng hữu. Bằng hữu hay kẻ đối nghịch thật sự phát 
xuất từ tâm ý của chúng ta. Chính chúng ta tạo ra. 
Sau khi tạo ra bằng hữu và kẻ đối nghịch bằng sức 
mạnh của tâm ý, chúng ta luyến ái bạn và cố gắng 
làm hại kẻ đối nghịch. Thật ra chúng ta đã luyến ái 
và thù ghét những cái mà chính tâm ý chúng ta đã 
tạo ra.

Chúng ta lý giải về hoàn cảnh và những con 
người liên quan đến chúng ta như thế nào là tùy vào 
mức độ thanh tịnh của tâm ý chúng ta. Giống như 
một sự vật phản chiếu trên một tấm gương dơ bẩn 
thì bức ảnh đó u ám và không khả ái, cũng như vậy 
khi bị phóng ảnh qua một tâm ý ô nhiễm với những 
trạng thái nhiễu loạn và những dấu ấn nghiệp lực 
đen tối thì hình ảnh của một sự vật cũng u ám và 
không khả ái. Nhưng nếu như sự vật đó được phản 
chiếu qua một tấm gương không tì vết thì hình ảnh 
thu nhận sẽ trong sạch và xinh đẹp. Giống như vậy, 
qua cảm nhận của một tâm ý thanh tịnh thì bất cứ sự 
vật gì cũng dễ thương cả.

Một số người mắc bệnh tâm lý nên cứ ngỡ rằng 
những người xung quanh đang rắp tâm hại họ. Bị 
khủng hoảng vì sợ hãi, họ còn thấy có những hình 
ma bóng quế mà thật ra không có gì cả. Mặc dầu họ 
cứ tin tưởng rằng những gì họ thấy là đúng nhưng 
chúng ta không thấy như vậy. Do những hành động 
khác nhau trong quá khứ và chức năng hoạt động 
của trạng thái tâm lý nhiễu loạn hiện tại mà có sự 
khác nhau như thế.

Đối với một người đã tiến xa trên con đường 
giác ngộ thì thế gian này là thanh tịnh. Đối với một 
người mà tâm hồn chứa đầy sự sân hận thì thế gian 
tồi tệ này là cảnh địa ngục. Thế gian này tự nó không 
phải là đầy niềm vui hay đầy nỗi khổ và cảm nhận 
của chúng ta về nó tùy thuộc vào hành vi mà chúng 
ta đã làm trong quá khứ và tùy thuộc vào cách mà 
chúng ta cảm nhận nó trong hiện tại. Cảnh địa ngục 
và cảnh thanh tịnh là do tâm thức của chúng ta tạo 
tác. Tâm thức của chúng ta là đầu nguồn, là kẻ tạo 
dựng ra những cảm nhận của chúng ta.

Biết như vậy chúng ta luôn nhận thức rằng 
phương pháp duy nhất để đạt được một trạng thái 
hạnh phúc hoàn hảo và lâu bền là làm cho tâm ý của 
chúng ta thanh tịnh, tức là không còn những trạng 
thái tâm lý nhiễu loạn, những dấu ấn và những nhơ 
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uế do nghiệp cũ của chúng ta để lại. Chúng ta phải 
có trách nhiệm thực hiện việc này và chúng ta có 
thể thực hiện được. Một đoạn thi ca Phật giáo hiện 
đại dựa trên kinh Pháp Cú đã viết như sau:

Do chúng ta làm nên điều quấy,
Do chúng ta làm nên nỗi đau.
Do chúng ta dừng tay tội lỗi
Do chúng ta thanh tịnh nhiệm mầu
Không người nào cứu rỗi được ta
Không ai có thể, không ai đâu.
Đức Phật chỉ chỉ đường dẫn lối
Còn chúng ta phải bước chân mau.

Chư Phật chỉ cho chúng ta con đường cần phải đi. 
Chư Phật biết con đường vì chính các ngài đã đi qua 
con đường đó. Những vị hiện giờ là chư Phật trước 
kia cũng đã từng bị rối ren mù mờ và khó khăn như 
chúng ta. Tuy nhiên, nhờ đi theo con đường này mà 
chư vị đã làm thanh tịnh được tâm ý và phát triển đến 
chỗ viên mãn những phẩm chất cao thượng nhất của 
con người và trở thành những vị Chánh Đẳng Giác. 
Chúng ta cũng có thể làm y như vậy.

Chư Phật hướng dẫn chúng ta, chúng ta phải làm 
theo sự hướng dẫn đó. Thầy giáo có thể dạy chúng 
ta nhưng thầy giáo không thể học dùm cho chúng 
ta; cũng vậy, chư Phật có thể hướng dẫn chúng ta 
phương cách thực hành nhưng chính chúng ta phải 
là người thực hành. Một bài kinh nói rằng:

Để rửa trôi đi những nặng nề ác trược
Chư Phật đâu thể “sái tịnh” bằng giọt nước;
Để tẩy trừ niềm đau và nỗi khổ
Chư Phật đâu thể dùng bàn tay ấn quyết;
Chư Phật cũng đâu thể nào “chuyển khoản”
Sự giác ngộ sang “tài khoản” của chúng sinh.
Để độ thoát vạn loại hàm linh.
Chư Phật chỉ truyền dạy con đường như thật.

Trong khi đạo Phật nhấn mạnh trách nhiệm mà 
mỗi cá nhân phải tự làm, điều đó không có nghĩa 
là chúng ta đơn thân độc hành trên con đường đạo. 
Chúng ta có thể nương tựa vào sự hướng dẫn và 
phấn khởi với Ngôi Tam Bảo: chư Phật, Giáo Pháp 
và Tăng-già.

Chư Phật là những vị đã thanh lọc hoàn toàn tất 
cả sân hận, tham nhiễm, u mê và vị kỷ ra khỏi tâm 
thức; đã phát triển viên mãn tất cả những phẩm tính 
tốt đẹp như tâm từ bình đẳng, lòng bi thương xót và 
trí tuệ soi sáng.

Giáo pháp hay giáo lý là những miêu tả về thực 
tại như thật cùng với những trạng thái và trường hợp 
chấm dứt tình trạng rối khổ do vô minh gây nên. 
Theo nghĩa phổ thông thì giáo pháp là những lời 
dạy của Đức Phật dẫn dắt chúng ta nhận chân ra 
thực tại như thật.

Tăng-già là nói đến những vị đã nhận ra được 
thực tại vô ngã, cái thực tại mà trong đó không có 
một cái ngã tự nó tồn tại một cách độc lập. Những 
vị đã tiến xa trên con đường giải thoát và giác ngộ 
này có thể là tăng ni mà cũng có thể là cư sĩ tại gia. 
Nhưng theo nghĩa phổ thông thì tăng-già là đoàn 
thể của các vị tăng ni, những người đã dành hết 
cuộc đời của mình cho việc tu tập bản thân và làm 
lợi lạc cho người khác.

Trong những chương kế tiếp, chúng ta sẽ học 
hỏi sâu xa hơn về vấn đề làm thế nào mà tâm ý 
tạo tác nên những cảm nhận của chúng ta. Chúng 
ta cũng sẽ biết được cách để điều phục tâm viên ý 
mã rất khó điều phục của mình để có thể tạo được 
nền tảng của hạnh phúc, làm cho cuộc sống thêm ý 
nghĩa và có được những mối liên hệ hòa hợp tốt đẹp 
với tha nhân.

Nguồn bài:
* Dịch theo tác phẩm “Taming the Monkey Mind” của NS Thupten Chodron
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Lời Giới Thiệu: Việt Nam – Đại Việt có Vua 
Trần Nhân Tông, được hướng dẫn Thiền bởi Tuệ 
Trung Thượng Sĩ; Nhật Bản - thời kỳ Tokugawa 
có Sứ Quân Tokimune, được hướng dẫn Thiền bởi 
Bukko Kokushi (Phật Quang Quốc Sư) đã đánh 
đuổi được quân Mông Cổ ra khỏi bờ cõi một cách 
oanh liệt vào thế kỷ thứ 13. Từ thành tích đó, bài 
viết dưới đây đưa ra hai nhân vật lịch sử là Phật 
Quang Quốc Sư và Sứ Quân Tokimune đã chịu ảnh 
hưởng của Thiền Phật Giáo như thế nào trong việc 
xử thế hàng ngày của mình với tựa đề là “Thiền Sư 
và Tinh Thần Võ Sĩ Đạo”:

PHẬT QUANG QUỐC SƯ1
 
2

Bukko Kokushi (Phật Quang Quốc Sư) hay 
Mugaku Sogen (Vô Học Tổ Nguyên) (1226 -1286) 
là đệ tử của Wuzhun Shifan (Vô Thuận Sư Phạm 
Thiền Sư) (1177-1249) thời nhà Tống – Trung 
Hoa. Ngài được mời sang Nhật Bản bởi Triều Đình 
Mạc Phủ Kamakura của Sứ Quân Hojo Tokimune 
(1251-1284), đến năm 1279. Sau khi phục vụ một 
thời gian làm trụ trì của ngôi Kencho-ji, ngài được 
bổ nhiệm làm trụ trì của tự viện vĩ đại Engaku-ji 
(Viên Giác Tự). Và ở đó đã truyền dạy thiền cho 
một số nhà sư rất có ảnh hưởng tại Nhật Bản. Sau 
đây là một bài thơ được ngài viết như sau:

Shooting with a Broken Bow
The bow is shattered; arrows are all gone.
At this critical moment—
Cast aside all doubt.
Shoot without the slightest delay.

Bắn với Cây Cung Gãy
Cung đã gãy; tên đã hết.
Trong phút giây khẩn yếu này-
Buông hết mọi nghi ngờ.
Bắn không chút ngần ngại.

(Đào Nguyên Minh dịch)

THIỀN SƯ VÀ TINH THẦN VÕ SĨ ĐẠO
Đào Nguyên Minh sưu tầm

Bukko (Phật Quang) đã trở thành một nhà sư ở 
tuổi 13 và theo học với Thiền sư Shiban (Vô Thuận). 
Vô Thuận Sư Phạm là một trong những thiền sư rất 
nổi tiếng thời bấy giờ, và là một trong số ít người 
sẵn sàng nhận đệ tử người Nhật. Ngoài việc là một 
bậc thầy của truyền thống Lâm Tế, Vô Thuận Thiền 
Sư còn là một nghệ sĩ và là nhà thư pháp nổi tiếng, 
cho nên các đệ tử của ngài cũng đã được truyền thụ 
tài nghệ thư pháp của ngài đồng thời với quá trình 
tu học Thiền của họ.

Bukko Kokushi (Phật Quang Quốc Sư)
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Shiban Thiền Sư đã trao cho Bukko công án 
"Mu." (Vô), là một thanh niên tự tin, chắc chắn 
rằng mình sẽ giải được công án trong vòng một 
năm. Nhưng sáu năm trôi qua, sư vẫn chưa đạt 
được thành tựu nào với nó. Sau đó, như sư đã trình, 
“trong khi không có thay đổi đặc biệt nào đến với 
tôi, ‘Mu’(Vô) đã trở nên gắn bó với tôi không thể 
tách rời đến mức tôi không thể rời khỏi nó ngay cả 
khi đang ngủ. Cả vũ trụ này dường như không là gì 
khác ngoài chính ‘Mu’(Vô). ”

Shiban Thiền Sư đã nhận ra khó khăn mà 
Bukko đã gặp phải và khuyên sư nên để ‘Mu’(Vô) 
sang một bên và tập luyện shikan taza. Tuy nhiên, 
lúc đó Bukko đã quá chú tâm vào ‘Mu’(Vô) đến 
nỗi sư không thể rút lại sự chú ý của mình khỏi nó 
mặc dù sư vẫn không biết nó biểu thị điều gì. Sư kể 
rằng ‘Mu’(Vô) mạnh đến nỗi nhiều lúc sư không 
biết đang ngồi hay đang đứng. Sư kiên trì tập luyện 
thêm sáu tháng nữa; sau đó, khi nghe thấy một khối 
gỗ va vào nhau, sư đã tỉnh ngộ.

Sau khi giác ngộ, Bukko trở thành trụ trì ngôi 
chùa của mình. Vào thời điểm đó, quân Mông Cổ 
đang hoàn thành cuộc chinh phục Trung Quốc, và 
binh lính của họ đi lùng xét khắp các vùng nông 
thôn để tìm cách trấn áp các ổ kháng chiến. Một 
nhóm trong số này đã đột kích vào ngôi chùa của 
Bukko, với ý định là giết chết tất cả các nhà sư ở đó 
như họ đã từng làm ở các nơi khác. Bukko vẫn bình 
thản đối mặt với cuộc tấn công và yêu cầu người 
lãnh đạo của những người lính Mông Cổ cho phép 
sư có thời gian để sáng tác một bài thơ nhân dịp sư 
qua đời. Trong khi những người lính chờ đợi với 
những thanh kiếm đã được rút ra chờ sẵn, Bukko 
cầm cây bút lông lên viết thư pháp của mình:

LÂM ĐAO KỆ
Càn khôn vô địa trác cô cung
Hỷ đắc nhân không pháp diệc không
Trân trọng Đại Nguyên tam xích kiếm
Điện quang ảnh lý trảm xuân phong.

‘Throughout heaven and earth there is not a 
piece of ground where a single stick could be 
inserted;
I am glad that all things are void, myself and 
the world:
Honoured be the sword, three feet long, 
wielded by the great Yüan swordsmen;
For it is like cutting a spring breeze in a flash 
of lightning.’
(Daisetsu T. Suzuki dịch)

In all this world there is no place for me to lay 
down my staff
Subject and object are totally empty! How 
delightful!
The great sword of a famous warrior of the 
past—
It is as if a spring breeze were split by a bolt of 
lightning.

(Richard Bryan McDaniel dịch)

Vũ trụ không nơi đơm gậy chiếc 
Vui thay nhân pháp thảy đều không
Nâng cao Đại Nguyên ba thước kiếm
Phóng tia điện chớp chém gió xuân.

 (Đào Nguyên Minh dịch)

Ấn tượng mạnh qua sự bình tĩnh mà nhà sư đối 
mặt với cái chết sắp xảy ra, những người lính đã rút 
lui mà không làm hại bất kỳ một nhà sư nào ở trong 
chùa. 

Tin truyền về cuộc gặp gỡ giữa Bukko và những 
người lính Mông Cổ đến tai nhà lãnh đạo đương 
thời của Nhật Bản là Hojo Tokimune. Tokimune là 
shikken, hay Shogun (Sứ Quân), nhưng trên thực tế 
lại nắm giữ toàn quyền đất nước Nhật. Cha của ông, 
Tokiyori, đã từng là một người tu Thiền và đã đạt 
giác ngộ dưới sự hướng dẫn của một thiền sư Trung 
Quốc đang truyền dạy ở Nhật Bản. Tokimune được 
ghi nhận là người đã đẩy lùi nỗ lực đầu tiên của 
người Mông Cổ nhằm xâm lược Nhật Bản, nhưng 
ông nhận thấy rằng chỉ nhờ vào sự may mắn mới 
ngăn chặn được cuộc xâm lược đầu tiên thành công. 
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Ông hoàn toàn mong đợi quân 
Mông Cổ thực hiện một nỗ lực 
thứ hai, và, để giúp ông chuẩn 
bị cho điều đó, Tokimune đã 
mời Bukko đến Nhật Bản vào 
năm 1279 để tham khảo như 
một vị quốc sư cho mình.

Bukko, lúc đó 56 tuổi, đã 
nhận lời. Ngài hỏi Tokimune 
rằng ông đang tìm kiếm điều 
gì từ việc thực hành Thiền. 
Tokimune giải thích rằng ông 
đang tìm cách chinh phục sự 
sợ hãi. Bukko mới hướng dẫn 
Tokimune tìm kiếm nguồn gốc 
của nỗi sợ hãi ở trong chính 
mình; điều này đã trở thành 
công án của Tokimune— “Nỗi 
sợ hãi của tôi nằm ở đâu?”

HOJO TOKIMUNE (1251-84)3

Hojo Tokimune (
) (1251-1284) là con trai 

duy nhất của Tokiyori, và khi 
chiếc áo sứ quân của cha mình 
khoát lên ông vào năm 1268, 
ông chỉ mới mười tám tuổi. 
Ông đã chứng tỏ là một trong những nhân vật lịch 
sử vĩ đại nhất mà Nhật Bản đã có được. Thực ra, 
nếu không có ông, lịch sử của đất nước Nhật sẽ 
không là những gì nó thực sự đã là. Ông là người 
đã nghiền nát  cuộc xâm lăng của quân Mông Cổ, 
kéo dài trong mười mấy năm – thực ra kéo dài toàn 
bộ chiều dài trị vì của ông, từ năm 1268-1284. Có 
lẽ Tokimune dường như là vị thiên sứ từ cõi trời 
giáng hạ để ngăn chặn tai họa khốc liệt nhất có lẽ 
đã xảy ra trên đất nước Nhật, vì ông qua đời với sự 
chấm dứt sự kiện lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản. 
Cuộc đời ngắn ngủi của ông chỉ đơn thuần và hoàn 
toàn cống hiến cho sự kiện này. Từ đó, ông là thể 
xác và linh hồn của cả dân tộc Nhật Bản. Tinh thần 
bất khuất của ông đã kiểm soát toàn bộ tình hình, 
và thể xác của ông qua hình thức của một đội quân 
đoàn kết hùng mạnh nhất giống như một tảng đá 
vững chắc chống lại những đợt sóng ào ạt hoành 
hành từ vùng Biển Phía Tây.

Còn một điều tuyệt vời về 
nhân vật mà hầu như là siêu 
nhân này, đó là điều mà ông 
đã dành thời gian, năng lực và 
ước vọng để cống hiến bản thân 
mình cho việc nghiên cứu Thiền 
dưới sự chỉ đạo của những bậc 
thầy từ Trung Quốc. Ông dựng 
chùa cho họ, đặc biệt một ngôi 
chùa cho Bukko Kokushi (Phật 
Quang Quốc Sư) (1226-1286), 
là vị quốc sư, và cũng giúp 
an ủi những vong linh của cả 
những chiến binh Nhật Bản và 
Trung Quốc vào thời gian có 
cuộc xâm lăng Mông Cổ. Ngôi 
mộ của Tokimune hiện vẫn còn 
trong ngôi chùa Engakuji (Viên 
Giác Tự). Một số thư tịch hiện 
nay vẫn còn lưu giữ, đã được gửi 
cho ông từ nhiều bậc thầy tâm 
linh của mình, và từ đó chúng 
tôi được biết ông đã chăm chỉ 
và nỗ lực như thế nào để áp 
dụng bản thân mình về Thiền. 
Câu chuyện sau đây, mặc dù 

không hoàn toàn chính thống, cho phép chúng ta tái 
lập trí tưởng tượng về thái độ của ông đối với Thiền.

Được biết là có một lần Tokimune hỏi Bukko, 
“Kẻ thù tồi tệ nhất trong cuộc sống của chúng ta là 
sự sợ hãi, và làm thế nào tôi có thể thoát khỏi nó?”

Bukko trả lời, “Cắt căn nguyên từ đâu mà sợ 
hãi đến.”

Tokimune: “Từ đâu mà nó đến?”
Bukko: “Nó đến từ chính bản thân Tokimune!”
Tokimune: “Trên tất cả mọi thứ, sợ hãi là điều 

tôi ghét nhất, và làm thế nào mà nó có thể xuất phát 
từ bản thân tôi?”

Bukko: “Quan sát xem thế nào khi ngài ném 
xuống biển cái ngã được nuông chìu của ngài gọi 
là Tokimune. Tôi sẽ gặp lại ngài khi ngài làm xong 
công việc đó. “

Tokimune: “Làm thế nào để có thể thực hiện 
được việc này?”

Hojo Tokimune
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Bukko: “Gạt bỏ mọi suy nghĩ của ngài!”
Tokimune: “Làm thế nào để các suy nghĩ của 

tôi có thể bị gạt ra khỏi ý thức?”
Bukko: “Ngồi bắt chéo chân trong tư thế thiền 

và quán sát vào nguồn căn của tất cả các suy nghĩ 
của ngài mà ngài tưởng là thuộc về Tokimune.”

Tokimune: “Tôi có rất nhiều việc thế sự để 
chăm lo và rất khó để tìm những khoảnh khắc rãnh 
rang mà hành thiền.”

Bukko: “Bất cứ chuyện thế gian nào mà ngài 
tham dự vào, đưa chúng lên là dịp để ngài xét 
nghiệm vào trong, và một ngày nào đó ngài sẽ tìm 
ra con người Tokimune thân yêu này của ngài là 
ai.”

Một điều giống như trên đã xảy ra giữa 
Tokimune và Bukko. Khi nhận được báo cáo chắc 
chắn về những kẻ xâm lăng Mông Cổ đã vượt tới 
biển Tsukishi, ngài xuất hiện trước Quốc Sư Bukko 
và nói:

“Sự kiện lớn nhất trong đời tôi cuối cùng đã tới.”
Bukko hỏi, “Làm thế nào ngài đối diện với nó?”
Tokimune hét lên “Thắng!”(“Katsu!”) như 

thể là ngài đứng lên đuổi tất cả kẻ thù như thực sự 
chúng đang đứng trước mặt ngài. Bukko rất hài lòng 
và nói: 

“Quả thật, sư tử con rống giống như sư tử cha!”
Đây là sự can đảm mà Tokimune phải đối mặt 

trước những kẻ thù áp đảo tiến từ lục địa và đã thành 
công đẩy lui chúng.

Tuy nhiên, về mặt lịch sử mà nói, đó không phải 
là một mình lòng can đảm mà Tokimune thực hiện 
được các sự việc vĩ đại nhất trong lịch sử Nhật Bản. 
Ngài đã lên kế hoạch với tất cả mọi thứ cần thiết 
cho công việc này, và ý tưởng của ngài đã được 
truyền đi thực hiện bởi đội quân có sự tham gia từ 
các vùng lãnh thổ khác nhau của đất nước để chống 
lại những kẻ xâm lăng hung hăng. Ngài chẳng bao 
giờ rời khỏi Kamakura, nhưng đội quân của ngài ở 
xa về phía tây Nhật Bản lại thi hành mệnh lệnh của 
ngài kịp thời và hiệu quả. Đây là điều phi thường 
vào những ngày xa xưa, khi không có phương pháp 
truyền tin nào nhanh hơn là việc dùng đến ngựa. 
Trừ khi ngài đã có sự tin tưởng hoàn toàn vào các 
cấp thuộc hạ của mình, thì không thể nào mà không 
đạt được một chiến công như vậy.

Trong điếu văn viết về Tokimune mà quốc sư 
Bukko đọc tại tang lễ của ngài đã nói lên tính chất 
của ngài như sau:

“Có mười điều kỳ diệu trong cuộc sống của 
ngài, đó là thực hiện các đại nguyện (pranidhana) 
của một vị Bồ Tát: ngài là một người con hiếu thảo 
đối với mẹ của mình; ngài là một trung thần đối với 
hoàng đế của mình; ngài tận tâm chăm sóc phúc lợi 
của người dân; ngài tu học Thiền và nắm bắt được 
chân lý tối hậu của nó; nắm giữ thực quyền trong 
hai mươi năm mà ngài đã không để lộ dấu hiệu vui 
buồn và giận dữ; quét sạch bằng đức hạnh của một 
cơn mây gió thịnh nộ khơi dậy bởi đám man rợ, 
ngài đã cho thấy không có cảm giác của sự hứng 
khởi; thành lập tu viện Engakuji, ngài đã lên kế 
hoạch cho sự an ủi tinh thần cho những người chết 
[kể cả Nhật Bản và Mông Cổ]; tỏ lòng tôn kính đối 
với các bậc thầy và đấng từ phụ [Phật Giáo] mà ngài 
đã tìm thấy sự giác ngộ - tất cả điều này chứng tỏ 
rằng ngài đã đến với chúng ta chỉ vì lợi ích qua Giáo 
Pháp. Và sau đó khi ngài sắp ra đi, ngài đã cố ngồi 
dậy trên giường của mình, khoác vào chiếc áo  nhà 
Phật mà tôi đã tặng ngài trên cơ thể suy nhược của 
mình, và viết ra bài kệ với đầy đủ tinh thần. Như thế 
ngài phải được tôn xưng là một bậc giác ngộ thật sự, 
hay là một Bồ Tát hóa thân…”

Tokimune được sinh ra một cách tuyệt vời, 
không nghi ngờ gì nữa, nhưng sự nghiên cứu của 
ngài về Thiền đã giúp cho ngài rất nhiều trong việc 
đối phó với các vấn đề quốc gia đại sự và luôn cả 
trong cuộc sống riêng tư của ngài. Vợ ngài cũng là 
một Thiền giả thuần thành, sau khi ngài chết bà đã 
thành lập một ni viện trong những ngọn đồi đối diện 
với Engakuji.

Khi chúng ta nói rằng Thiền là dành cho các 
chiến sĩ, tuyên bố này có một ý nghĩa đặc biệt trong 
thời kỳ Kamakura. Tokimune không chỉ là một vị 
tướng chiến đấu nhưng cũng là một chính khách vĩ 
đại mà đối tượng là hòa bình. Lời cầu nguyện của 
ngài dâng lên Đức Phật tại buổi đại lễ tôn giáo diễn 
ra tại Kenchoji dưới sự chứng minh của vị trụ trì, 
khi bóng dáng của cuộc xâm lược Mông Cổ đầu 
tiên đã được phát hiện, là như sau:

“Chỉ có kẻ cầu nguyện Tokimune, một đệ tử 
Phật, tha thiết mong: rằng Hoàng Gia tiếp tục trong 
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sự thịnh vượng; rằng trong 
một thời gian dài sắp tới 
đức vua [Thiên Hoàng] có 
thể là người giám hộ cho 
giáo pháp của Đức Phật; 
rằng bốn biển vẫn bình lặng 
mà không có một mũi tên 
nào được bắn ra; rằng tất cả 
các linh hồn ma quỷ được 
khuất phục mà không có 
một mũi thương nào được 
đâm ra; rằng quần chúng 
được hưởng phúc lành qua 
sự cai trị của chính quyền 
nhân từ để họ có thể tận 
hưởng cuộc sống lâu dài 
trong hạnh phúc hơn bao 
giờ hết; rằng bóng tối của 
tâm trí con người được soi 
sáng bởi ngọn đuốc trí tuệ 
siêu việt cần được dương 
cao; rằng những người nghèo được giúp đỡ đúng 
cách và những ai bị nguy nan được cứu giúp bằng 
tấm lòng từ bi rộng mở. Cầu mong tất cả các vị thần 
linh hãy đến và bảo vệ chúng ta, tất cả các bậc thánh 
hiền mở rộng sự giúp đỡ âm thầm của họ. Và mỗi 
giờ trong ngày có thể có được sự tập hợp lớn các 
dấu hiệu tốt lành! ... “ 

Tokimune là một Phật Tử có tinh thần vĩ đại và 
là một hành giả thuần thành của Thiền, và đó là do 
sự khuyến khích của ngài mà Thiền đã được thiết 
lập một cách vững chắc ở Kamakura và sau đó ở 
Kyoto và bắt đầu lan rộng ảnh hưởng đạo đức và 
tinh thần của Thiền trong các tầng lớp chiến sĩ. 

Được dẫn dắt bởi các nhân vật có tinh thần 
mạnh mẽ như Tokiyori và Tokimune, Thiền đã 
thành công đưa vào đời sống của người Nhật Bản, 
đặc biệt là vào đời sống của các võ sĩ đạo. Như 
Thiền đã có được ảnh hưởng nhiều hơn và nhiều 
hơn nữa trong vùng Kamakura trải rộng đến Kyoto, 
nơi mà nó đã được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các Thiền 
sư Nhật Bản. Sau đó đã sớm thấy các thành viên 
vững chãi trong hoàng gia, dẫn đầu là các Thiên 
Hoàng Godaigo, Hanazono, và các vị khác. Các tu 
viện lớn được xây dựng ở Kyoto, và các bậc thầy 

nổi tiếng về đức hạnh, trí tuệ, và học thức đã được 
mời làm sáng lập viên và trụ trì kế thừa của các cơ 
sở này. Các tướng quân của chế độ Ashikaga cũng 
là người ủng hộ rất nhiều cho Thiền Phật Giáo, và 
hầu hết các tướng dưới trướng của họ cũng tự nhiên 
làm theo. Trong những ngày này chúng ta có thể 
nói rằng các thiên tài của Nhật Bản đã, hoặc là làm 
tu sĩ hoặc là làm chiến sĩ. Tinh thần hợp tác của hai 
ngành nghề không thể không góp phần vào việc tạo 
ra những gì mà bây giờ được gọi là Bushido – Võ Sĩ 
Đạo, “con đường của các chiến sĩ.”

(Endnotes)
1 Richard Bryan McDaniel: Zen Masters of Japan. The Second Step East. 

Rutland, Vermont: Tuttle Publishing, 2013.
2 D. T. Suzuki (鈴木大拙貞太郎 Suzuki Daisetsu Teitarō, 1870-

1966) in Essays in Zen Buddhism, First Series. New York: Harper & 
Brothers, 1949, pp. 255-257.

3 D. T. Suzuki in Zen and Japanese Culture, Published by Princeton Uni-
versity Press, N.J.

4 https://en.wikipedia.org/wiki/H%C5%8Dj%C5%8D_Tokimune
5 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/En-

gakuji-Shariden-M9239.jpg/1280px-Engakuji-Shariden-M9239.jpg

Xá Lợi Điện, nơi thờ xá lợi của Sứ Quân Tokimune tại Viên Giác Tự ở Kam-
akura, Nhật Bản5
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Lê Giang Trần

Hóa Ra
1.
Hóa ra là gã phụ tình
Không còn đón ngắm bình minh trổ màu
Lơ là hoa cỏ xôn xao
Hững hờ chim hót rộn chào ngày lên.

Phụ tình cả giấc ngủ đêm
Đàn ma tạp niệm hiện hình rú âm
Loạn cuồng vây bủa nội tâm
Mặc cho thần chú Quán Âm định thần.

2.
Hóa ra lặng lẽ vô tâm
Từ đêm mưa xóa sạch tan tác tình
Trái tim khô cạn thánh linh
Trêu ma ghẹo quỷ - lưu linh sặc cười.

Bèo dạt cám cảnh hoa trôi
Hóa ra ghềnh đá hét lời sóng tan
Điệu Nam Ai khóc Hoài Lang
Bạch Thu Hà mất Võ Đông Sơ rồi.

3.
Hóa ra quỳ trước Phật đài
Nhờ Sư cắt bỏ tóc dài vô minh
Tiếng hồng chung tiễn thời kinh
Hóa ra rửa sạch trắng tinh tâm hồn.

Cổ tay đeo chuỗi tịnh tâm
Vô thường im lặng - tình trường hồn nhiên
Hóa ra tạ hạnh nhân duyên
Truyền thơ hơi thở diệu huyền yêu thương.

4.
Thơ truyền kiếp sầu bi vương
Thơ bơ vơ cõi văn chương muôn đời
Ai người ngâm thơ lệ rơi
Cho Hàn Mặc Tử hát cười siêu sinh?

Ở phương hóa cảnh phụ tình
“Nổi cơn gió bụi” cho mình “truân chuyên”
Buồn tình tang bỗng thường xuyên
Ba tuần mượn bạn triền miên rượu trà.

5.
Buồn vui tàn - lòng trống huơ
Lại mang máy nhạc gắn vào tai nghe
Lại mở máy tính hành nghề
Tiền đong mỗi tháng còn đè trên lưng.

Hóa ra con ốc mượn hồn
Trú trong cái vỏ tưởng trong tháp ngà
Cái thân cũng mượn mẹ cha
Hóa ra hồn buổi thân già hồi xuân!!
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Phật Giáo Việt Nam dưới chế độ cộng sản
Quảng Tuệ Tống Phước Hiến

Dẫn nhập
Cộng sản dựa vào duy vật biện chứng để giải 

quyết những vấn đề và dùng duy vật sử quan để 
chứng minh. Ngược lại, triết học Phật giáo tìm hiểu 
nguồn gốc phát sinh và giải quyết trên tinh thần 
hòa hợp, trí tuệ và lòng bi mẫn. Đó chính là nguồn 
cội phát sinh ra phương tiện và lý luận biện minh 
mà cộng sản gọi là “Bạo Lực Cách Mạng”, còn 
Phật giáo thì :”Lấy ân báo oán oán tiêu tan, lấy oán 
báo oán oán chập chùng”, tức lấy sự bi mẫn để giải 
quyết sự bất đồng. 

Ý chí lớn nhất của cộng sản là chia xã hội ra 
nhiều thành phần, nhiều giai cấp để khống chế và 
thống trị. Phật giáo giải quyết những xung khắc bất 
đồng trên tinh thần vị tha, và bình đẳng. Do vậy, 
Phật Giáo và cộng sản không có đểm chung, và 
cộng sản cũng không có quần chúng. 

Xã hội do cộng sản cai trị chỉ có hai loại thành 
phần là bị trị và thống trị. Mỗi loại thành phần nầy 
lại chia phân ra bị trị và thống trị theo mỗi cấp độ 
mà con người bị chi phối bởi đảng quyền và ưu thế 
riêng. Tận cùng đáy xã hội bị trị là loại dân nô lệ, 
cùng đinh nghèo khổ bất hạnh. Lao tù là căn nhà của 
xã hội chứa dân cùng đinh nầy. Cao nhất là thượng 
tầng quyền lực thuộc giai cấp đảng viên cộng sản. 
Vị trí trong đảng cũng chính là nơi định vị giá trị 
con người trong xã hội cộng sản.

A/ Tương quan giữa Phật Giáo và Dân Tộc
Tương quan giữa Phật Giáo và Dân Tộc là sự 

tương quan gắn chặc và quyện lấy nhau để cùng tồn 
tại, cùng phát triển, thăng hoa và cũng cùng chung 
khổ nạn.  

I/ Tổng Quan:
Cộng sản phải tạo ra sự chia rẽ trong mọi cộng 

đồng, từ gia đình đến xã hội, phá vỡ tình đoàn kết 
liên đới. Cộng sản chia quần chúng ra thành nhiều 
phần nhỏ, để cai trị.

Từ xưa, tình thôn xóm của xã hội Việt Nam lấy 
đạo lý làm gốc rễ. Đó là giềng mối của đoàn kết, 
tôn kính nhau. Sự tôn kính ấy không dựa trên quyền 
lực, bạo lực. Quyền lực hung bạo và bất chính làm 
quần chúng kinh sợ nhưng khinh ghét. Sự tuân phục 
của nền đạo lý Việt Nam là tự nguyện. Danh dự và 
sự quý trọng đều căn cứ vào tài đức, vào sự cống 
hiến của cá nhân đối với nhân quần xã hội. 

Hình ảnh các cụ Đồ Nho lạc đệ về thôn trang 
mở trường dạy học, những sĩ phu từng tham chính 
bất mãn quan trường, những danh y sau thời gian 
tham dự  vào thương  trường danh lợi, ngán ngẫm 
thế sự, muốn đem sở học và tài lực ra trước để cứu 
nhân độ thế sau lưu danh thanh sử. 

Trong số những bậc thanh cao nầy, còn có một 
thành phần không màng danh phận phù vân, đem sở 
học, sở kiến của mình nhập thế với tinh thần Từ Bi, 
Trí Tuệ và Hùng Lực. Họ vừa là những lương y giúp 
người vì chí nguyện “Quán Âm”, họ là những lương 
sư mở những lớp khai tâm, hướng dẫn quần chúng 
xác tín rằng chỉ có trí tuệ, tâm từ bi và ý chí dũng 
mãnh mới đưa con người thoát cảnh trầm luân, tạo 
sự an lành. Họ nêu gương sáng bằng huấn dụ tha 
nhân từng bước loại trừ ich kỷ hẹp hòi, xa dần ác 
đạo, phát triển và đề cao tình người. Từ ý thức sinh 
động như vị tha, giác tha, đến kỷ cương, nhân ái đều 
từ tự nguyện, khởi phát vì chúng sinh. Đó là thành 
phần Tăng giới hòa nhập vào quân chúng để hóa dộ 
nhân gian.

Đó là lý do giải thích Phật Giáo đã quyện vào 
hồn quần chúng. Nhà thơ Nguyễn Bính đã ngậm 
ngùi khi phải rời xa ngôi chùa;

Quê tôi có gió bốn mùa
Có trăng giữa tháng có chùa quanh năm
Sương hôm gió sớm trăng rằm
Chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi
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Mai nầy tôi bỏ quê tôi
Bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi bỏ chùa

Còn nhà thơ Huyền Không tức Thiền sư Thích 
Mãn Giác tâm sự:

Tôi nhớ làm sao những buổi chiều
Lời kinh giải thoát vọng cao siêu
Đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi
Cầu nguyện dân làng sống mến yêu.
Vì vậy làng tôi sống thái bình 
Sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh
Sắn khoai gạo bắp nuôi dân xóm
Xây dựng tương lai xứ sở mình.
Mỗi tối dân quê đón gió lành
Khắp chùa dào dạt ánh trăng thanh
Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi
An ủi dân lành mọi mái tranh
(Nhớ Chùa - 
Huyền Không tức Thiền Sư Thích Mãn Giác )

Làng xóm an bình, tình thương bảo bọc tối lửa 
tắt đèn có nhau, dân trí và dân khí của Dân tộc Việt 
đã chứng minh qua bao cuộc binh đao giữ nước, từ 
chống quân xâm lược Hán - Mông đến chống xâm 
lăng Pháp - Nhật. 

Cộng sản Việt Nam (CSVN) ra đời không phải 
vì nhu cầu của lòng ái quốc, mà chỉ núp vào lòng 
ái quốc, ngụy trang tình tự dân tộc. Thực chất của 
CSVN là mai phục chờ thời cơ tiêu diệt hồn thiêng 
sông núi mà họ trá ngụy cho ràng Dân Tộc là chủ 
nghĩa hẹp hòi. Cộng sản quốc tế sản sinh ra CSVN 
nhằm phục vụ cho quyền lợi Nga cộng và Tàu cộng. 
Khi gia nhập vào tổ chức ”Vô Sản Quốc Tế”, là 
CSVN đã tự biến mình thành kẻ nội xâm, thành tên 
nội thù của nhân dân và lịch sử Việt Nam. 

Ngược lại, Phật Giáo Việt Nam đã trở thành máu 
thịt của Tổ quốc Việt Nam, thế nên ảnh hưởng Phật 
Giáo đối với quần chúng lớn về số lượng, mạnh về 
ý chí. Phật giáo có thể huy động sức mạnh quần 
chúng để kháng cự bất cứ thế lực nào xúc phạm đến 
an nguy của Tổ Quốc Việt Nam. Do vậy, đối với 
CSVN thì Phật giáo  chính là mầm mống đại họa 
cho sự thống trị của họ.

Do cộng sản không có quần chúng, và thế giới 
càng văn minh, tiến bộ thì cộng sản càng lâm vào 

thế bị cô lập. Muốn tồn tại để thống trị, muốn góp 
mặt với cộng đồng nhân loại, cộng sản phải giành 
quần chúng và độc quyền quần chúng. Lấy lý do 
tôn giáo là thuốc phiện. cộng sản  rắp tâm và kiên 
quyết tiêu diệt Phật giáo.

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã khằng định mối 
tương quan sinh tồn giữa Phật Giáo với Dân tộc như 
sau:

Dân tộc ta không thể nào thua!
Đạo pháp ta đời đời xán lạn
Dầu trải qua mấy phân ly tán,
Bị áp bức, phao vu, bội phản
Nhưng vẫn còn núi, còn sông,
(Vũ Hoàng Chương - Nối lửa từ bi)

Hiển nhiên, Phật giáo chính là sức mạnh của 
quần chúng Việt Nam. Mái chùa và giáo lý Phật 
Đà đã ảnh hưởng tương tác với Dân tộc, nên Thi sĩ 
Huyền Không  tức Thiền sư Thich Mãn Giác đã nói:

Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ lùng
Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung
Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông.
(Nhớ Chùa - Thiền Sư Thích Mãn Giác)

Bất cứ kẻ nào manh tâm phản bội Tổ Quốc thì 
trước tiên phải tiêu diệt Phật Giáo vì Phật Giáo là 
quần chúng, là sức mạnh trên 80% tổng lực Dân Tộc.

II/ Búa Liềm đập phá Thiền Môn:
1/Hình thức tiêu diệt: Như đã trinh bày ở trên, 

Cộng sản lấy cớ tôn giáo là thuốc phiện, đầu độc và 
triệt tiêu ý thức dấn thân. Trong phần nầy, chúng 
tôi chỉ xin bàn về Phật giáo vì chúng tôi không đủ 
những hiểu biết cần thiết về các tôn giáo khác.

a/ Cộng sản tranh giành quần chúng với Phật 
giáo bằng biện pháp lao tù, vây khổn  kinh tế, cưỡng 
ép… biến quần chúng Phật giáo thành quần chúng 
của họ.

b/ Hạ thấp giá trị tổ chức Phật giáo thành những 
hội đoàn như hội Thanh niên, Phụ nữ, Thể thao... 
đặt dưới quyền của Ban Tôn giáo và Mặt Trân Tổ 
Quôc Viêt Nam.

c/ Kiểm soát sự hiến cúng và biến sự hiến cúng 
thành lợi tức thu nhập cho đảng.
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d/ Biến Phật giáo từ tôn giáo có hệ thống lý luận 
triết học chặc chẻ và khoa học thành một thứ tín 
ngưỡng mê tín dị đoan.

e/ Chỉ cho phép Phật giáo có hệ thống tổ chức 
bên trên, nghĩa là chỉ có Tăng sĩ nhưng loại tăng sĩ 
đào tạo theo mục đích đánh mất giá trị cao quý Phật 
giáo. Cộng sản chặt đứt phần mặt chân đế bên dưới 
nên không có quần chúng, nếu có thì  quần chúng 
không phẩm chất vì bị tha hóa bởi mê tín vì không 
có tín lý.

2/Kế hoạch tiêu diệt Phật giáo:
1/ Tu Sĩ: Tuyển chọn huấn luyện và thành lập 

bộ phận công an tôn giáo. Công an Tôn giáo nầy sẽ 
hóa thân thành những tu sĩ Phật giáo cũng như các 
tôn giáo khác. Do vậy nên nhìn bên ngoài khó phân 
biệt. Vì vậy, công luận Quốc tế không thấy được 
những uẩn khúc bên trong, Các Tự viện, Thiền viện, 
trường Phật học đào tạo tăng sĩ, các tu sĩ mạo hóa 
vẫn sinh hoạt như bình thường. Nhưng thực chất 
cộng sản cưỡng chiếm các cơ sở Phật Giáo. Tạo khó 
khăn để khống chế, áp lực những Tăng sĩ phải rời 
bỏ Tự viện, hoặc phải hoàn tục, hay phải thi hành 
chỉ thị của họ.

Tổ chức Phật giáo chỉ có ban bệ trên Trung 
ương, đến tỉnh quận nhưng lại dưới sự chỉ đạo của 
Ban Tôn Giáo, còn địa phương  xã ấp thì trống vắng, 
đã vậy, cộng sản còn gây khó khăn trở ngại, như tín 
đồ bị đe dọa, đánh đập, tù đầy. Ngăn chận gây trở 
ngại sự tụ tập lễ bái tại chùa vào những ngày Vía 
Lễ, làm nản lòng và tiến tới quần chúng không quan 
tâm đến Chùa tu học, nghĩa là Cộng sản làm cho Tổ 
chức Phật Giáo là tòa nhà xây trên cây, không nền 
móng, sự tồn tại tùy theo quyết định của đảng CS.

2/Quần chúng:  Quần chúng Phật tử bị gây 
trở ngại, bị vu khống, bị đe dọa thậm chí bị bạo 
hành với mục đích chia cắt Phật tử quần chúng với 
Tăng Sĩ. Do không được quý thầy hướng dẫn cuộc 
sống tâm linh, nên quần chúng ngày càng khiếm 
khuyết và hậu quả Đạo Phật bị biến thành đạo mê 
tín. Tiền công đức chính là nguồn thu nhập của 
chính quyền. Những tranh, tượng, Pháp khí. tài sản 
của Chùa đương nhiên thành tài sản của bạo quyền 
CSVN. 

B/ Những thủ đoạn CSVN đàn áp Phật Giáo 
sau khi cưỡng chiếm được VN.

 I/Tấn công tiêu diệt Phật Giáo để giành quần 
chúng: Lợi dụng cuộc chiến tranh chống thực dân 
Pháp, CSVN sử dụng một nhân vật tên là Phạm thế 
Long trụ trì chùa Cổ Lễ, Phủ Xuân Trường Nam 
Định dựng lên “Phật Giáo Cứu Quốc” (Phật giáo 
quốc doanh), nằm trong Mặt trận Liên Việt (tức 
Mặt Trận Tổ Quốc ngày nay) kêu gọi thanh niên 
Tăng đang tu học bỏ tu, đi theo cái gọi là kháng 
chiến. Thế là vì không có Tăng lữ, nên thành chùa 
hoang. Quần chúng không có người dẫn dắt tu học, 
quần chúng mất hướng đi. Đạo Phật bước vào suy 
thoái như CSVN mưu tính.

II/ Dùng bàn tay của Thực dân Pháp: Cộng 
sản thường cho đóng quân tại các ngôi chùa, với 
mục đích vừa là nơi dưỡng quân, vừa là nhà lao, 
vừa là tòa án, cũng là nơi tuyển quân…Trước khi 
dời chùa, CSVN cho treo biểu ngữ, cờ đỏ sao vàng. 
Lính bộ binh thực dân Pháp đi ngang ngó thầy, nên 
có lý do để tàn phá hoặc giết chết các Phật tử, hoặc 
không quân Pháp thả bom triệt hạ ngôi chùa. Một 
khi Chùa đã bị tàn phá, thì không có cơ may phục 
hồi. 

III/ Hủy phá tính thiêng liêng của Chùa: 
CSVN dùng ngôi Chùa làm trụ sở Ủy Ban, làm nhà 
kho chứa nông sản hay thuốc sâu rầy, làm bếp ăn 
công cộng, làm nhà tù, nơi xử án, làm chuồng heo 
của Hợp tác xã, thâm chí làm pháp trường của các 
đội cải cách, hay ngăn phòng cấp cho cán bộ thôm 
xóm cư ngụ, rồi cư dân moi lấy gạch về sử dụng.

Thế là Chùa bị thế tục hóa, không còn là nơi 
tôn nghiêm. Lần hồi với thời gian, những ngôi Cổ 
Tự lịch sử không còn, bị hoang phế biến dạng. Cội 
nguồn đạo lý, sức mạnh dựng nước, giữ nước bị phá 
vỡ và băng hoại. 

IV/ Tấn công vào hàng giáo phẫm, và Tăng sĩ:
1/ Hủy phá tổ chức và phương tiện hoàng 

pháp của Phật Giáo:
Thành lập Hội Phật Giáo Cứu Quốc thuộc Mặt 

Trận Liên Việt, dùng ông Phạm thế Long kêu gọi 
thanh niên Tăng bỏ chùa theo “kháng chiến” – ông 
nầy chính là người đứng gác xác cho Hồ chí Minh, 
và cũng là người đại diện cho bạo quyền cộng sản 
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đến gặp hai Hòa Thượng Thích 
Huyền Quang, Thích Quảng Độ 
yêu sách gia nhập Phật giáo quốc 
doanh. 

b-Trước năm 1954 HT Thích 
Tố Liên trụ trì Chùa Quán Sứ 
là Trị Sự Trưởng Giáo Hội Phật 
Giáo Miền Bắc thuộc Tổng Hội 
Phật Giáo VN Toàn Quốc (gồm 
6 tập đoàn Tăng Sĩ và Cư Sĩ Phật 
giáo Nam Trung Bắc)Tổng hội 
cũng là thành viên sáng lập Hội 
Phật Giáo Thế Giới. Chùa Quán 
sứ là Trụ sở 

Trung Ương Giáo Hội Phật 
Giáo Miền Bắc gồm có:     

-/ Viện Phật Học Đào Tạo 
Tăng tài,

-/ Trường Trung Học Khuông 
Việt dạy theo chương trình dân 
sự thế tục.

-/ Nguyệt San Đuốc Tuệ.
-/ Cơ sở ấn loát.
-/ Hai thư viện.
Khi cưỡng chiếm được chính 

quyền, để có lý cớ cướp chiếm 

Chùa, CSVN cho  tổ chức đấu tố 
rồi tịch thu, cuối cùng là cưỡng 
đoạt chùa Quán Sứ bằng hình 
thức buộc Phật tử viết đơn xin 
hiến tặng cho Hội Phật Giáo Cứu 
Quốc. 

2/ Giết chết tăng sĩ: Khẩu 
hiệu trong cuộc biếu tình “Xô 
Viết Nghệ Tỉnh” ngày 12.9.1930 
là:” Trí, Phú. Địa . Hào, Tôn Giáo, 
Lưu manh – đào tận gốc trốc tận 
ngọn”. Vì vậy, Chùa không còn 
là nơi học đạo hay truyền đạo, 
Tăng sĩ và Cư sĩ đều không được 
vãng lai, tạm trú. Chữ lưu manh 
ở đây có nghĩa là những tổ chức 
đảng phái hay cá nhân không 
phục tùng đảng cộng sản, nhất 
là các đảng phái Việt Nam như 
Quốc Dân Đảng, Đại Việt…nên 
bất cứ ai, nhất là các nhà chính 
trị hay tu sĩ rất dễ bị ghép vào tội 
“lưu manh” để giết hại. Một vài 
sự kiện để nhớ:

a/ Lúc 10 giờ sáng  ngày 
19/08.1945 (tức 12.7 Ất Dậu) 

Hòa Thượng Thich Tố Liên

Hòa Thượng (HT) Thích Đức 
Hải (sư phụ của HT Thích Quảng 
Độ), trú trì Chùa Linh Quang xã 
Thanh Sam, Phủ Ứng Hòa tỉnh 
Hà Đông bị bắn chết trên bãi cỏ 
trước Đình Làng Bặt, Phủ Ứng 
Hòa, Hà Đông.

b/ Năm 1946 HT Thích Đại 
Hải (anh trong đạo của HT Thích 
Đức Hải tức Bác trong Đạo của 
HT Thích Quảng Độ) trú trì Chùa 
Pháp Vân (Chùa Dâu) vì tội ủng 
hộ VNQD Đảng, bị tù đày đến 
chết.

c/ Năm 1954 HT Thích Thanh 
Quyết tức ông Nội trong Đạo của 
HT Thích Quảng Độ, bỉ cộng sản 
cáo tội “Dùng thuốc phiện” tức 
tôn giáo để ru ngũ quần chúng”, 
rồi quy ra thành phần để đấu tố, 
nhưng Ngài đã thắt cổ chết trước 
khi bị đấu tố.

d/ Một Sư cụ không tõ danh 
tính bị cộng sản quản thúc tại 
chùa Long Khánh xã Vũ Đoài 
hơn 10 năm (1982-1992). 

3/ Ngăn cấm việc xuất gia: 
CSVN xem chùa là một đơn vị 
gia cư, nên mỗi ngôi chùa chỉ có 
một sư trụ trì. Nếu vị sư nầy viên 
tịch thì phải đợi chính quyền bổ 
nhiệm. Ai muốn xuất gia phải 
được CSVN cho phép và dĩ nhiên, 
cộng sản ít khi cho phép. Và như 
thế đạo Phật mất tính truyền thừa; 
và đương nhiên không có nhân sự 
bổ sung để hành dạo, còn Tăng sĩ 
muốn xuât gia thì không có nơi 
trú ngụ, thờ phụng, và hành đạo.

Quảng Tuê 
Tống phước Hiến

Nguồn: các tài liệu sách báo, các trang mạng.

Nguyệt San Đuốc Tuệ
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Thức Ăn 
Dành Cho Mùa Xuân

An Truong

I. Giới thiệu về mùa Xuân

M ùa xuân luôn được 
chú ý nhiều nhất 
trong năm khi đem 
tới niềm vui, hy vọng 

và vô vàng màu sắc cho thiên 
nhiên cũng như con người. Vào 
mùa xuân cây cối, hoa cỏ khoác 
lên mình một diện mạo tươi mới 
giàu sức sống, từ màu xanh tươi 
của cỏ, của lá non đến những 
nụ hoa e ấp trong ánh nắng dịu 
dàng. Các con vật trú đông cũng 
đua nhau ra ngoài khi xuân về 
để tận hưởng nguồn thức ăn dồi 
dào tươi mới, chúng nhảy múa 
như một cách vận động cơ thể 
sau những ngày đông lạnh lẽo ru 
rú trong tổ của mình. Con người 
chúng ta thì sao? Vượt lên trên tất 
cả con người chuẩn bị chào đón 
mùa xuân thật kỹ lưỡng từ bên 
trong lẫn bên ngoài. Bên cạnh 
việc chuẩn bị nhà cửa, sắm sửa 
trang phục, thức ăn chào đón năm 
mới, nhiều dự định và kế hoạch 
cũng được vạch ra để chào đón 
một năm làm ăn phát đạt, dồi dào 
sức khoẻ và nhiều may mắn.

Năng lực siêu nhiên của mùa 
xuân tạo ra gió ở trên Thiên Đàng 
và tạo ra Gỗ (Mộc) trên Trái Đất. 
Trong cơ thể vạn vật thì năng lực 
này tạo ra Gan và Gân, ngoài ra 
còn tạo nên màu xanh, tạo nên 
mắt, vị chua và cả cảm xúc tức 
giận. Năng lực ấy còn tạo nên âm 
thanh gào thét vào mùa xuân.

II. Các loại thức ăn được sử 
dụng nhiều trong mùa xuân

Chúng ta có xu hướng tự 
nhiên là ăn ít lại hoặc là bỏ bữa 
để cơ thể tự loại bỏ đi mỡ và năng 

lượng tích trữ dư thừa của mùa 
đông. Chế độ ăn trong mùa này 
có thể được xem là nhẹ nhàng 
nhất trong năm bao gồm các loại 
thực phẩm dương tính biểu hiện 
đặc trưng của mùa xuân như các 
loại rau củ non, rau xanh lá, rau 
mầm... Các loại thức ăn chứa 
nhiều muối như nước tương, miso, 
thịt nguội bảo quản bằng muối sẽ 
làm năng lượng bị dồn nén lại nên 
tốt nhất là cần hạn chế.

Những thức phẩm mang vị 
ngọt và vị cay được khuyến khích 
sử dụng (theo y học cổ truyền 
Phương Đông) vì mang tính mở 
rộng và trỗi dậy giúp đem được 
nguồn năng lượng bên trong ra 
bên ngoài do đó chúng được dùng 

làm phương tiện để tạo ra mùa 
xuân bên trong cơ thể chúng ta. 
Với hiệu ứng này, ta có thể sử 
dụng một chút chất làm ngọt như 
đường hay mật ong kết hợp với 
một vài loại thảo mộc ví dụ như 
lá bạc hà (hún lủi) để tạo nên một 
loại trà thảo mộc vừa ngon miệng 
lại giúp làm sạch cơ thể.

Các loại rau thơm thường được 
sử dụng trong chế biến thức ăn như 
lá quế, thì là, kinh giới, rosemary, 
caraway, bay leaf... càng nên được 
sử dụng vào mùa này. Hầu hết các 
loại nông sản chứa tinh bột thô 
chưa qua tinh chế như gạo lức, đậu 
các loại...chứa vị ngọt tự nhiên và 
sẽ ngọt hơn nếu được ngâm để nảy 
mầm. Các loại củ non như củ dền, 
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cà rốt và các lại củ khác mang vị 
ngọt thanh mát là một loại thực 
phẩm không thể thiếu trong thời 
điểm này.

Nói về mùa xuân là nói về sự 
đổi mới và tươi non, cũng với đặc 
trưng này thức ăn thường được 
chế biến nhanh gọn và tiện lợi. 
Thực phẩm ăn sống hay các loại 
rau mầm được nhấn mạnh hơn. 
Trong Ayuveda (y học cổ truyền 
Ấn Độ), những thức ăn tươi hay 
rau mầm được gọi là “vatic”, có 
nghĩa là “mang tính gió”, tính 
chất này tang cường sự nhanh 
nhẹn, ảnh hưởng tích cực đến 
những hoạt động di chuyển liên 
tục và hầu hết các hoạt động thể 
chất bên ngoài nói chung. Ngoài 
ra, những thức ăn mang tính chất 
trên còn giúp cơ thể làm mát và 
đào thải tốt.

Chế biến thức ăn theo mùa cần 
lưu ý đối với những người sống ở 
vùng khí hậu ôn đới như Mỹ và 
Châu Âu, chúng ta cần sử dụng 
nhiệt để nấu hầu hết các loại thức 
ăn nhằm đảm bảo phù hợp với khí 
hậu mình đang ở và hỗ trợ tiêu 
hoá được dễ dàng. Vào mùa xuân, 
thức ăn được nấu nhanh ở nhiệt 
độ cao, với cách chế biến này thì 
thực phẩm không chín hoàn toàn, 
phần bên trong vẫn còn sống. Vài 
phương pháp chế biến dễ dàng 
nhanh chóng và tiện lợi chúng ta 
có thể ghi nhớ như xào nhanh, 
luộc nhanh, hấp nhanh.

III. Cơ quan cần được chăm 
sóc đặc biệt

Nguyên tố Mộc (Kim, Mộc, 
Thuỷ, Hoả, Thổ) được xem là 
đại diện cho mùa xuân và cơ 
quan mang đặc tính của nguyên 

tố này chính là Gan. Gan có thể 
được xem là cơ quan bị tắc nghẽn 
nhiều nhất so với các nội tạng 
khác trong cơ thể. Tiêu thụ quá 
nhiều chất béo, hoá chất, chất độc 
hại và những thức ăn biến chất 
làm phá vỡ hàng trăm quá trình 
chuyển đổi sinh hoá của gan. 
Theo y học truyền thống Phương 
Đông, một lá gan khoẻ mạnh sẽ 
thiết lập dòng luân chuyển năng 
lượng nhẹ nhàng và điều hoà cho 
toàn bộ cơ thể cả về thể chất lẫn 
tinh thần. Khi lá gan hoạt động 
nhịp nhàng sẽ không có áp lực 
hay căng thẳng xuất hiện.

Nguyên nhân dẫn đến sự mất 
cân bằng của gan bắt nguồn từ 
sự hiểu biết về nền tảng của tất 
cả các loại bệnh tật. Quá nhiều 
mong muốn, cho dù là về tình, 
tiền, danh, quyền, yên ổn hay 
cảm giác ngon miệng, tất cả có 
thể kích thích chúng ta dung nạp 
một lượng lớn thức ăn bất chấp 
vượt qua sự hấp thụ của cơ thể. 
Trong trường hợp chúng ta ăn ít 

mà gan vẫn bị bệnh là do đôi khi 
bị những mong muốn làm mờ đi 
những nhận định đúng đắn dẫn 
đến việc lựa chọn thực phẩm hay 
chế độ ăn không thích hợp.

Quan trọng nhất dù có ăn 
theo chế độ nào đi nữa thì những 
cảm xúc được dẫn dắt bởi tham 
lam, giận dữ, sân hận sẽ tàn phá 
chức năng gan một cách mãnh 
liệt. Những vấn đề về cảm xúc 
không được giải toả sẽ được giữ 
lại trong cơ thể dưới dạng những 
chất cặn bã tồn trữ ở gan trong 
khi sự sáng tỏ về mặt cảm xúc sẽ 
mở khoá và giải phóng các chất 
thải này. Bên cạnh một chế độ 
ăn uống cân bằng đòi hỏi chúng 
ta cũng thường xuyên luyện tập 
những phương thức chăm sóc tâm 
hồn để dễ dàng cắt đứt hoặc loại 
bỏ mọi cảm xúc tiêu cực có thể 
xuất hiện.

Đối với đại đa số những con 
người hiện đại, đặc biệt ở một 
nước giàu như Mỹ thì tình trạng 
“dư thừa” và ứ đọng trong gan xảy 
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ra phổ biến hơn. 
Chế độ ăn được 
khuyến khích 
trong trường 
hợp này là cắt 
giảm hoặc loại 
bỏ hoàn toàn 
thịt động vật, 
kem, sữa, trứng, 
các loại dầu và 
chất béo, ngay 
cả việc sử dụng 
quá nhiều các 
loại hạt cũng 
nên cắt giảm lại. Ngoài ra lưu ý 
các loại hoá chất trong thức ăn, 
nước uống, thuốc điều trị bệnh 
(tư vấn với bác sĩ của mình), tất 
cả những chất độc từ rượu, thuốc 
lá, thuốc phiện..., các loại thức ăn 
chế biến sẵn, tinh chế cần được 
hạn chế để tạo cơ hội cho gan 
phục hồi chức năng của mình.

Ưu tiên các loại thức ăn từ 
hạt, ngũ cốc nguyên cám, đậu, 
các loại gia vị cay như gừng, 
hành, tỏi, tiêu, rau thơm, các loại 
trái cây có nhiều trong mùa xuân 
như dâu tây, đào, mận, cherry,... 
rau có họ bắp cải, củ cải, su hào, 
bông cải xanh, bông cải trắng, cải 
brussel,... Ngoài ra các loại rau 
như xà lách, măng tây, lá củ cải, 
vỏ cam chanh... những loại mang 
vị đắng cũng góp phần làm giảm 
tình trạng ứ động của gan.

IV. Vài món ăn đơn giản, giàu 
dinh dưỡng, dễ dàng thực hiện

Ngoài cách chế biến như luộc 
nhanh, hấp nhanh, xào nhanh tôi 
sẽ gửi tới quý vị cách thực hiện 
món salad đơn giản để tăng thêm 
dinh dưỡng và sự ngon miệng 
trong những ngày xuân.

1. Kale salad
- 10 -12 lá kale, bỏ cọng cắt 

nhỏ
- ½ trái táo nhỏ cắt mỏng
- 1 củ cà rốt bào sợi (dùng 

grater)
- 1 cup bắp cải tím bào sợi 

hay cắt mỏng
* Dressing: dùng 1 hũ nhỏ 

thuỷ tinh có nắp kín cho tất cả các 
nguyên liệu sau vào và lắc đều:

- 2 tables spoon dầu olive
- 1 teaspoon dầu mè
- ½ teaspoon tiêu xay
- 1 miếng nhỏ gừng mài 

nhuyễn (cỡ đầu ngón tay cái)
- 1 table spoon nước tương
- Vắt nước 1 trái chanh nhỏ 

hay ½ trái chanh lớn
Trộn các nguyên liệu trên với 

dressing là chúng ta có được một 
món salad tươi ngon giàu dinh 
dưỡng và bắt mắt cho mùa xuân.

2. Sinh tố các loại dâu
Đối với món sinh tố này 

chúng ta sử dụng máy xay có thể 
xay được đá hay bất kỳ máy nào 
đủ mạnh để làm cho món sinh 
tố thật mịn và các nguyên liệu 
quyện vào nhau.

- 3 trái strawberries (frozen)
- 1 cup mix rasberries và 

blueberries (có thể fresh hay 
frozen)

- 1 cup sữa hạnh nhân (hay 
bất kỳ loại sữa nào nếu thích)

- 1 trái chuối (có thể fresh 
hoặc frozen)

- 1 trái chà là lớn đã bỏ hạt
Cho tất cả vào xay nhuyễn 

và thưởng thức, đây sẽ là món ăn 
vặt giúp cho các bé có thêm năng 
lượng trong những hoạt động 
ngoài trời vào mùa xuân.

3. Sinh tố kale (green smoothie)
- 4 lá kale (Kale lacito màu 

xanh đậm nhất và giàu dinh 
dưỡng)

- 1 trái chuối cắt nhỏ (frozen)
- ½ trái táo
- ½ trái chanh lấy cả vỏ
- 1 nhánh cần tây cắt nhỏ
- 2 - 3 trái chà là đã bỏ hạt
- 2 cups nước lọc
Cho tất cả vào xay nhuyễn 

và thưởng thức ngay, đây là một 
trong những loại thức uống giúp 
giảm cân hiệu quả vì chứa những 
ngưyên liệu làm sạch gan, giúp 
tiêu hoá mỡ thừa, giàu chất xơ hỗ 
trợ tiêu hoá.

Kính chúc quý đọc giả một 
mùa xuân khoẻ mạnh may mắn 
bên người thân, gia đình!

An Truong

Nguồn: 

Trích dịch từ Healing With Whole Foods – 
Giáo sư Paul Pitchford
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Hơn một năm qua kể từ tháng 
3/2020, thế giới đã rơi vào 
tình trạng đau thương. Khi 

đại dịch Covid-19 Vũ-Hán bùng 
phát, những ngày cao điểm của đại 
dịch với con số hàng ngàn người 
chết mỗi ngày, không thể tưởng 
tượng được. Nỗi lo lắng sợ hãi 
kinh hoàng cũng không thể ước 
tính được sự mất mát mà bá tánh 
phải gánh chịu. Mọi người trên 
thế giới chỉ còn biết cầu nguyện. 
Người cứu người, cầu mong các 

ngành khoa học sớm tìm được 
thuốc chủng trị dịch thành công. 

Tin tức truyền thông báo chí 
đăng tin từng hàng xe tải chở 
xác người bên nước Italia – Tâm 
chúng ta niệm A Di Đà Phật – khi 
có quá nhiều người nhiễm bệnh 
mà không có máy trợ thở, không 
có giường nằm, – Phật tử chúng 
ta niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi 
Quan Thế Âm Bồ Tát – cầu mong 
mọi người sẽ vượt qua trận dịch 
Covid-19 trên toàn cầu.

Khi quyền lực đều bó tay, 
tiền tài cũng không giải quyết 
được vấn nạn của con người, mỗi 
chúng ta chỉ biết dựa vào tâm linh 
để mong tìm được sự bình an. 
Trong cơn nguy biến, chúng con, 
những Phật tử, thành tâm cầu xin 
Hồng Ân Tam Bảo, công đức của 
Đức Phật, Chư Tôn Hòa Thượng, 
Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng 
Ni – chúng con niệm Phật, cầu 
xin Phật – lắng nghe những giờ 
Giảng Pháp của Chư Tôn Đức 

Phật Giáo Trong Đời Sống
Nhật Bảo - Nguyễn Phúc



88 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 5 - 2021  

trên online. Tin tưởng vào sự mầu 
nhiệm của Phật Pháp để giữ vững 
tinh thần vượt qua cơn Đại dịch 
của thế kỷ 21 này.

Cuộc sống thật sự khắc nghiệt 
bế tắc đến ngần nào khi mỗi buổi 
sáng thức dậy lại nghe tin một 
người thân bị nhiễm Covid-19 
hoặc vừa ra đi mãi mãi. Hỏi thăm 
ngày nào làm mai tang thì chưa 
biết. Nhà quàn hết chỗ chứa, 
không biết ngày nào lên lịch làm 
lễ được.

Đồng cảm với sự lo lắng bất 
an của đồng hương Phật Tử, chư 
Tôn Hòa Thượng Chư Thượng 
Tọa Đại Đức Tăng Ni Chùa Điều 
Ngự và Chùa Diệu Pháp luôn nêu 
cao công tác thiện nguyện, và 
được sự chung tay góp sức của 
Phật tử, ngỏ hầu giúp làm giảm 
nhẹ sự lo lắng, sợ hãi của bá 
tánh. Thật sự vô cùng cảm động 
khi nhìn thấy Hòa Thượng Thích 
Viên Lý đêm đêm ngồi cặm cụi 
may từng cái khẩu trang vải cho 
bệnh viện, đồng hương Phật tử 
dùng. Để có thể góp phần ưu tiên 
khẩu trang N95 cho nhân viên 
Y-Tế, cho những người đứng 
tuyến đầu chống dịch cứu người. 
Không dừng lại ở công việc may 
khẩu trang, khi New York cần sự 
giúp đỡ, quí Ngài đứng ra quyên 
góp tận tình để có tài chánh mua 
khẩu trang N95 cho các bệnh 
viện ở New York.

Được biết nhiều đồng hương 
Phật tử thiếu gạo, thiếu thức ăn, 
quí Ngài tìm cách vận động mua 
từng xe gạo, phát cho bà con 
và các cụ già neo đơn, không 
phân biệt tôn giáo. Đặc biệt Hòa 
Thượng Thích Viên Lý, Hòa 

Thượng Thích Viên Huy, cùng 
chư Tăng Chùa Điều Ngự kêu gọi 
đồng hương cố gắng thực hiện 
những quy tắc của CDC, chính 
phủ Mỹ, để tránh tình trạng lây 
nhiễm Covid-19.

Dù đang ở tâm điểm của đại 
dịch Covid-19, chư Tôn Đức, chư 
Hòa Thượng Thích Viên Lý, Hòa 
Thượng Thích Viên Huy Chùa 
Điều Ngự, cùng Chùa Diệu Pháp, 
mỗi khi gia chủ có lời thỉnh cầu, 
đã không hề quản ngại đêm hôm 
mưa gió, đến từng gia đình nào 
có người thân ra đi để tụng kinh 
cầu siêu; cũng như quí Ngài nhận 
lời việc đến nơi tang nghi quán để 
giúp hậu sự cho tang gia và hoàn 
thành Phật sự. Đang trong mùa 
Đông giá rét, sự hiện diện của 
Chư Tôn Đức Tăng Ni đã đem 
lại sự an ủi ấm lòng cho gia chủ, 
cũng như tình người trở nên gắn 
bó hơn, thông cảm với nhau hơn.

Đại dịch Covid-19 đã cho 
người Phật Tử chúng ta một bài 
hoc sâu sắc về sự mất mát trong lẽ 
vô thường – sự bình an quí giá như 
thế nào. Trước đó sáu tháng hoặc 
một năm, không ai trong chúng 
ta có thể nghĩ mình sẽ không gặp 

cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè, 
dù ngay cả hai nhà chỉ cách nhau 
vài con đường. Cũng không ai 
nghĩ rằng Đại Lễ Phật Đản và Đại 
Lễ Vu Lan năm 2020 phải tổ chức 
trên online. Những điều mơ hồ lạ 
lẫm thì nay trở thành hiện thực 
sinh hoạt hàng ngày: mua thức ăn 
online, gặp mặt nói chuyện online 
cũng như Lễ Phật tụng kinh nghe 
trên online.

Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 
2565 năm 2021 sắp đến, mặc dù 
tình hình dịch bệnh tại California 
có khá hơn, nhưng chư Tôn Đức 
và đồng hương Phật tử còn dè dặt 
cẩn thận, chưa thể tổ chức Đại Lễ 
tụ tập đông đúc như trước được. 

Thuốc chích ngừa Covid đã 
có, hiện nay mỗi ngày mọi người 
dưới tuổi già ưu tiên đã được tiêm. 
Hy vọng một ngày sớm sủa trời 
quang mây tạnh đến với chúng ta 
trong bình yên, cuộc sống trở lại 
bình thường như trước. 

Dẫu rằng Đại dịch rồi sẽ đi 
qua nhưng sự mất mát về con 
người quá lớn không thể tìm lại 
được. Cuộc sống vốn dĩ muôn 
màu, còn nhiều điều bất ngờ xảy 
ra vô thường, song chúng ta hãy 
dùng tâm yêu thương đối xử với 
mọi người chung quanh để không 
cảm thấy hối tiếc khi có việc gì 
xảy ra. Có tâm tu tập Phật Pháp 
để Bồ Đề Tâm tăng trưởng. Vững 
tin vào Chánh Pháp để có thêm 
nghị lực cũng như tinh thần vượt 
qua những thử thách bất ngờ mà 
chúng ta không biết trước được.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ 
Tát tác đại chứng minh.

NHÂT BẢO-
NGUYỄN PHÚC
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In a historic fi rst, a candle-
lighting ceremony to observe 
and commemorate the Bud-

dha’s birth, attainment of enlight-
enment, and passing into parinir-
vana was conducted at the White 
House in celebration of the day of 
Vesak. Lamps were lit and prayers 
off ered in the presence of Second 
Gentleman Douglas Emhoff  and 
representatives of all three major 
traditions of Buddhism: Vajraya-
na, Mahayana, and Theravada.

“On this occasion, we cel-
ebrate the invaluable contribu-
tions of Buddhist communities the 
world over. We join these commu-
nities in recommitting ourselves 
to upholding the universal prin-
ciples of compassion, peace, and 
respect for human dignity,” US 
secretary of state Antony Blinken 
stated for the event. “May this 
day inspire us all to refl ect on our 
shared values and to collectively 
work to build a better world for 

Buddhists and people of all belief 
traditions.” (The Times of India)

Vesak, also known as Bud-
dha Purnima (or more infor-
mally Buddha’s Birthday), com-
memorates three key events in 
the life of the historical Buddha, 
Shakyamuni, that represent the 
birth of Buddhism: his birth, en-
lightenment (Skt: sopadhishesa-
nirvana), and passing from this 
world (Skt: mahaparinirvana). 

Making History:

Vesak Celebrated at the White House with Candle Offerings
Buddhistdoor Global 2021-05-27(1)

by Craig Lewis

Tarthang Tulku Rinpoche. From dharma-college.com
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Ven. Uparatana speaks. From dharma-college.com

Rev. Marvin Harada. From dharma-college.com
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The occasion is a public holiday 
in many countries in Asia and is 
celebrated by millions of Bud-
dhists across the world. Although 
the date of the holiday can vary 
between diff erent Buddhist tra-
ditions nand national customs, 
it is most widely observed on or 
around the date of the full moon 
in the month of May.

The occasion was accom-
panied by a statement from US 
President Joe Biden, who an-
nounced in his offi  cial message 
published by the White House on 
Wednesday:

[First Lady] Jill [Biden] and 
I extend our warmest wishes to 
Buddhists in the United States 

Semo Wangmo Dixey speaks with Second Gentleman Douglas Emhoff. From dharma-college.com

and around the world as they cel-
ebrate Vesak, a day honoring the 
birth, enlightenment, and pass-
ing of the Buddha. The ceremo-
nial lighting of a lamp, the sym-
bol of this holiday that has been 
celebrated for over 2,500 years, 
reminds us of Buddhism’s teach-
ings of compassion, humility, and 
selfl essness that endure today. 
On this day, we also commemo-
rate the many contributions of 
Buddhists in America who enrich 
our communities and our country 
as we all work together toward 
brighter days ahead. (The White 
House)

“Tarthang Tulku Rinpoche lit 
a lamp at the White House as the 
representative of Vajrayana Bud-

dhism in the very fi rst Vesak Day 
celebration ever held there!” 
explained Prashant V, projects 
director for Siddhartha’s Intent 
India, part of an international col-
lective of Buddhist groups sup-
porting the Buddhadharma ac-
tivities of Dzongsar Khyentse 
Rinpoche. “Rinpoche’s daughter, 
Semo Wangmo Dixey, president 
of the International Buddhist As-
sociation of America, coordinat-
ed the event, attended by Second 
Gentleman Douglas Emhoff , Rev. 
Marvin Harada, who was rep-
resenting Mahayana Buddhism, 
and the Most Venerable Uparata-
na, representing Theravada Bud-
dhism.”

In a separate message shared 
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over social media, US Vice Presi-
dent Kamala Harris observed:

"Today Buddhists in the US 
and across the world honor Bud-
dha’s birth, enlightenment and 
passing with the celebration of 
Vesak -- a symbol of compassion, 
unity and care for each other. 
These lessons couldn’t be more 
important today. Doug [Em-
hoff ] and I wish a Happy Vesak to 
all who celebrate!"

Secretary Blinken also shared 
his own social media message for 
Vesak:

On #VesakDay, we celebrate 
the invaluable contributions of 
Buddhist communities the world 
over, inspiring us all to compas-
sion, peace, and respect for hu-
man dignity.

The ceremony at the White 
House was reported to have been 
facilitated by Shekar Narasim-
han, president of the Dharma Into 
Action Foundation.

“It is wonderful that prayers 
were off ered from all three great 
traditions of Buddhist practice 
here, at the heart of American 
democracy,” said Dixey. “It is so 
auspicious that this should hap-
pen on this day of celebration of 
the life and teachings of the Bud-
dha. May the prayers we off er 
today to bring peace and heal-
ing to all peoples, particularly to 
our brothers and sisters in India, 
the heartland of the Dharma, and 
may the light that radiates from 
here, the White House of Ameri-
ca, bring wisdom and harmony to 
the whole world. We are lighting 

a million camps today to honor 
this historical moment in our 
Buddhist history in America.”

According to data from the 
Washington, DC-based Pew Re-
search Center, Buddhists repre-
sent 1.2 per cent of the US popu-
lation, or roughly 3.7 million peo-
ple, making it the third-largest re-
ligion in the nation. Although the 
majority of American Buddhists 
are of Asian heritage, the spiritual 
tradition is represented among all 
ethnic and cultural backgrounds.

(Endnotes)
1. https://www.buddhistdoor.net/news/

making-history-vesak-celebrated-
at-the-white-house-with-candle-
offerings

Làm nên lịch sử:

Lễ Vesak được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc với Lễ Dâng Nến
Craig Lewis1

T rong lịch sử lần đầu tiên, 
một buổi lễ thắp nến để quán 
tưởng và kỷ niệm ngày Đức 

Phật đản sinh, thành đạo và nhập 
niết bàn đã được tiến hành tại 
Tòa Bạch Ốc nhân kỷ niệm ngày 
Vesak. Đèn được thắp sáng và 
những lời cầu nguyện được dâng 
lên trước sự chứng kiến của Đệ 
Nhị Phu Quân Douglas Emhoff 
và đại diện của cả ba truyền thống 
chính của Phật giáo: Kim Cương 
thừa, Đại thừa và Nguyên thủy.

 “Nhân dịp này, chúng tôi 
xin vinh danh những đóng góp vô 
giá của các cộng đồng Phật Giáo 
trên toàn thế giới. Chúng tôi tham 
dự cùng các cộng đồng này trong 
việc khẳng định, bảo tồn, và  duy 
trì các nguyên tắc phổ quát về 
lòng từ bi, hòa bình và tôn trọng 
nhân phẩm con người “, Ngoại 
Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken 
đã tuyên bố như trên trong sự kiện 
lịch sử này. “Cầu mong ngày này 
truyền cảm hứng cho tất cả chúng 

ta suy ngẫm về các giá trị chung 
và cùng làm việc để xây dựng 
một thế giới tốt đẹp hơn cho các 
Phật Tử và những người thuộc tất 
cả các truyền thống tín ngưỡng.” 
(The Times of India)

2 HÌNH
Vesak, còn được gọi là Đức 

Phật Purnima (hay chính thức hơn 
là Lễ Phật Đản Sanh), kỷ niệm ba 
sự kiện quan trọng trong cuộc đời 
của Đức Phật lịch sử, Thích Ca 
Mâu Ni, đại diện cho sự ra đời 
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của Phật Giáo: sự ra đời, giác ngộ 
(Skt: sopadhishesa-nirvana) và 
nhập diệt (Skt: mahaparinirvana). 
Đây là một ngày lễ chung của 
nhiều quốc gia ở Châu Á và được 
hàng triệu Phật Tử trên khắp thế 
giới tổ chức. Mặc dù ngày lễ có 
thể khác nhau giữa các truyền 
thống Phật Giáo khác nhau và 
phong tục quốc gia, nhưng nó 
được tổ chức rộng rãi nhất trong 
hoặc vàoi mùa trăng tròn trong 
tháng Năm.

Sự kiện này được kèm theo 
một thông điệp chính thức của 
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, 
được Tòa Bạch Ốc công bố hôm 
thứ Tư:

 [Đệ Nhất Phu Nhân] Jill 
[Biden] và tôi xin gửi những lời 
chúc nồng nhiệt nhất đến các Phật 
Tử ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới 
khi họ tổ chức đại lễ Vesak, một 
ngày tôn vinh sự ra đời, giác ngộ 
và nhập diệt của Đức Phật. Nghi 
lễ thắp nến, biểu tượng của ngày 
đại lễ đã được tổ chức hơn 2.500 
năm nay, nhắc nhở chúng ta về 
những lời dạy về lòng từ bi, sự 
khiêm cung và tinh thần vô ngã 
của Phật Giáo vẫn tồn tại cho đến 
ngày nay. Vào ngày này, chúng ta 
cũng tưởng nhớ nhiều về sự đóng 
góp của các Phật Tử ở Hoa Kỳ, 
những người đã làm phong phú 
cho cộng đồng và đất nước của 
chúng ta khi tất cả chúng ta cùng 
nhau hướng tới những ngày tươi 
sáng hơn. (The White House)

“Ngài Rinpoche Tarthang 
Tulku đã thắp một ngọn nến tại 
Tòa Bạch Ốc với tư cách là đại 
diện của Phật Giáo Kim Cương 
Thừa trong buổi lễ Vesak lần 

Sem

Rinpoche Tarthang Tulku. Ảnh từ dharma-college.com

Ngài Marvin Harada. Từ dharma-college.com

đầu tiên được tổ chức ở đó!” giải 
thích bởi Prashant V, Giám Đốc 
Dự Án Siddhartha’s Intent India, 
là một thành viên của nhóm Phật 
Giáo Quốc Tế ủng hộ các hoạt 
động Phật Pháp của Rinpoche 
Dzongsar Khyentse. Rồi ngài 
tiếp. “Con gái của Rinpoche, 
Semo Wangmo Dixey, Chủ Tịch 
Hiệp Hội Phật Giáo Quốc Tế 
Hoa Kỳ, đã điều phối sự kiện 

này, có sự tham dự của Đệ Nhị 
Phu Quân Douglas Emhoff, Ngài 
Marvin Harada, người đại diện 
cho Chân Tông thuộc Phật Giáo 
Đại Thừa, và Sư Uparatana, 
đại diện cho Phật Giáo Nguyên 
Thủy.”

Trong một thông điệp riêng 
được chia sẻ trên mạng xã hội, 
Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala 
Harris nhận xét:
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"Ngày nay, người Phật Tử ở 
Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới 
tôn vinh sự ra đời, thành đạo và 
nhập niết bàn của Đức Phật với 
đại lễ Vesak - một biểu tượng 
của lòng từ bi, đoàn kết và quan 
tâm lẫn nhau. Những bài học 
này không gì hơn là quan trọng 
cho ngày hôm nay. [Đệ Nhị Phu 
Quân] Doug [Emhoff] và tôi xin 
cầu chúc cho tất cả những ai 
đang cử hành một buổi lễ Vesak 
vui vẻ!"

Bộ Trưởng [Ngoại Giao] 
Blinken cũng chia sẻ thông điệp 
qua mạng truyền thông xã hội 
cho đại lễ Vesak:

Trên mục #VesakDay, chúng 
tôi tôn vinh những đóng góp vô 
giá của các cộng đồng Phật Giáo 
trên toàn thế giới, truyền cảm 
hứng cho tất cả chúng ta về lòng 
từ bi, hòa bình và tôn trọng phẩm 
giá con người.

Buổi lễ tại Tòa Bạch Ốc đã 
được Shekar Narasimhan, Chủ 
Tịch Cơ Sở Hành Động Pháp 
Giới hỗ trợ.

Dixey nói: “Thật tuyệt vời 
khi những lời cầu nguyện được 
dâng lên từ cả ba truyền thống 
tu hành Phật Giáo lớn ở đây, tại 
trung tâm của nền dân chủ Hoa 
Kỳ. “Thật là tốt lành khi điều này 
phải nên xảy ra vào ngày kỷ niệm 
cuộc đời và lời dạy của Đức Phật. 
Cầu mong những lời cầu nguyện 
mà chúng ta dâng lên hôm nay 
mang lại hòa bình và chữa lành 
đau khổ cho tất cả các dân tộc, 
đặc biệt là cho các anh chị em 
của chúng ta ở Ấn Độ, vùng đất 
trung tâm của Phật Pháp, và cầu 
mong ánh sáng tỏa ra từ đây, từ 
Tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ, mang 

Semo Wangmo Dixey và Đệ Nhị Phu Quân Douglas Emhoff. 
From dharma-college.com

Sư Uparatana đang phát biểu. Từ dharma-college.com

lại trí tuệ và sự hòa hợp cho toàn 
thế giới. Chúng tôi đang thắp 
sáng một triệu căn trại ngày hôm 
nay để tôn vinh thời khắc lịch sử 
này trong lịch sử Phật Giáo của 
chúng ta tại Mỹ. ”

Theo dữ liệu từ Trung Tâm 
Nghiên Cứu Pew có trụ sở tại 
Washington, DC, Phật Tử đại 
diện cho 1,2% dân số Hoa Kỳ, 
tương đương khoảng 3,7 triệu 
người, khiến tôn giáo này trở 

thành tôn giáo lớn thứ ba trên 
toàn quốc. Mặc dù đa số Phật Tử 
Hoa Kỳ là người gốc Á, nhưng 
truyền thống tâm linh được thể 
hiện trong tất cả các nền văn hóa 
và dân tộc khác nhau.

(Endnotes)
1  Dịch theo https://www.buddhistdoor.net/

news/making-history-vesak-celebrated-at-
the-white-house-with-candle-offerings
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Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, 
quý Thiện thiện tín Cư sĩ, Huynh trưởng Phật 
tử.

Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa quý Thiện tín Cư sĩ, Huynh trưởng 

Phật tử,

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Lệ 
hạ Chân tự Thiện Hạnh, Thượng Thủ Tăng 
Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất, do niên cao lạp trưởng, đã thuận thế vô 
thường, thu thần thị tịch tại Chùa Phước Thành 
- Huế, vào lúc 12 giờ ngày 21 tháng 5 năm 
2021 (nhằm ngày mồng mười tháng tư năm 
Tân Sửu), trụ thế 91 năm, Hạ lạp 65 năm.

Sự viên tịch của Đức Thượng Thủ Thích 
Thiện Hạnh, một bậc cao Tăng thạc đức đương 
đại, một đấng tòng lâm thạch trụ giữa bối cảnh 
Phật Giáo Việt Nam đang cần người lãnh đạo là 
một mất mát to lớn đối với toàn thể Tăng tín đồ 
trong và ngoài nước.

Để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân đối với một 
bậc Thầy lớn đã tận hiến cuộc đời của mình 
cho đạo pháp, dân tộc và nhân loại, Tăng Đoàn 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 

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

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

Số: 035/HĐĐH/TT/CT

Thông Tư
Về Lễ Tưởng Nguyện Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, 
Thượng Thủ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Ngoại sẽ trang nghiêm thành kính cử hành Lễ 
Tưởng Nguyện Đức Thượng Thủ thượng 
Thiện hạ Hạnh lúc 11:30 trưa ngày 22 tháng 
5 năm 2021 tại Chùa Điều Ngự.

Vì tình hình khó khăn của đại dịch Covid 
19, sự tụ họp đông đảo vẫn đang còn bị giới 
hạn, do vậy, xin chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng 
Ni, Phật tử, quý Tự viện tùy theo hoàn cảnh 
sở tại, ngay nơi trú xứ, nhất tâm đảnh lễ cầu 
nguyện Giác linh Đức Thượng Thủ cao đăng 
Phật quốc, không trái bản thệ trở lại ta bà để 
phân thân hóa độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 
tác đại chứng minh.

Westminster, ngày 21 tháng 5 năm 2021.

TM Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ấn ký)

Tỳ Kheo Thich Viên Lý
Nơi nhận: 
- Như trên “để tưởng nguyện”

Bản sao:

- Hồ sơ, lưu
- Các cơ quan truyền thông để “phổ biến”
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Trưởng lão Hòa Thượng họ NGUYỄN, húy 
THANH BÌNH.

Ngài sinh ngày 26 tháng Giêng năm Tân Mùi 
(ngày 14.3.1931), tại thôn Mỹ Duyệt hạ, xã Thanh 
Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Thân phụ là cụ ông Nguyễn Như Hưng (? -1954)
Thân mẫu là cụ bà Nguyễn thị Huấn (? -1948)
Hai cụ sinh hạ được 4 người con (2 trai, 2 gái), 

Ngài là con thứ hai, sau Ngài là 2 người em gái.
 • Năm 11 tuổi (Nhâm Ngọ-1942), Ngài được thân 
phụ đem đến chùa Đặng Lộc, ở Quảng Bình, xin 
xuất gia thọ giáo với Hòa thượng trú trì Thích 
Định Tuệ. Được Bổn sư đặt pháp danh LỆ CHÂN, 

TIỂU SỬ
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG Thượng LỆ Hạ CHÂN Hiệu THIỆN HẠNH 
THƯỢNG THỦ HĐCM TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN, TRÚ TRÌ CHÙA KIM QUANG. 
NGUYÊN CHÁNH THƯ KÝ VIỆN TĂNG THỐNG, NGUYÊN PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN HÓA ĐẠO, NGUYÊN CỐ VẤN BAN CHỈ ĐẠO VIỆN HÓA ĐẠO, 
NGUYÊN CHÁNH ĐẠI DIỆN GHPGVNTN THỪA THIÊN HUẾ. (1931-2021)

pháp tự THIỆN HẠNH. Thể nhập đời thứ 42 dòng 
Thiền Lâm tế Chánh tông, đời thứ 12 dòng Thiền 
Đạo Mẫn Mộc Trần.

 • Năm Quý Mùi-1943, Ngài theo hầu Bổn sư vào 
hành đạo tại tỉnh Quảng Nam. Sau khi Bổn sư 
trở lại Quảng Bình, Ngài ở lại Huế và xin nhập 
Chúng chùa Báo Quốc, để tiếp tục tu học.

 • Năm Bính Thân-1956, Ngài thọ Tam đàn Cụ túc 
tại giới đàn chùa Báo Quốc.

 • Năm Đinh Dậu-1957, Ngài theo học tại Phật học 
viện Trung Phần, Hải Đức, Nha Trang. 

 • Năm Canh Tý-1960, Ngài tốt nghiệp chương 
trình Cao đẳng Phật học và được Giáo hội Tăng 
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già Thừa Thiên ủy cử làm Hiệu trưởng Trường 
Trung học Bồ Đề Hàm Long (1). 

 • Năm Tân Sửu-1961, Ngài tốt nghiệp Văn bằng 
Tú tài toàn phần và theo học hai năm tại Đại học 
Văn khoa Huế. 

 • Năm Quý Mão-1963, Năm Cấp Trị sự Tổng Hội 
Phật giáo Việt Nam, ủy cử Ngài vào chỉ đạo cuộc 
tranh đấu tại một số tỉnh miền Nam Trung Phần. 
Đến tỉnh Phú Yên, thì bị chính quyền Ngô Đình 
Diệm bắt giam một thời gian mới tha về.

 • Năm Giáp Thìn-1964, sau khi GHPGVNTN 
Thừa Thiên thành lập, Ngài được Giáo hội 
giao trọng trách “Đặc ủy Giáo dục” và làm 
Giáo thọ Phật học đường Báo Quốc, Huế.
Từ năm Bính Ngọ-1966 đến năm Ất Mão-1975, 
GHPGVNTN Thừa Thiên, thỉnh cử Ngài làm 
Hiệu trưởng Trường Trung học Bồ Đề Thành Nội, 
Huế.

 • Từ năm 1974 đến năm Tân Dậu-1981, Ngài đảm 
nhận chức vụ Phó Ban Đại diện kiêm Chánh Thư 
ký Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên.

 • Đầu năm Kỷ Mùi-1979, đức Đệ nhị Tăng Thống 
GHPGVNTN – Trưởng lão Hòa thượng Thích 
Giác Nhiên – viên tịch. Ngài phụng soạn bản Tiểu 
sử của đức Tăng Thống đăng trong tập Kỷ yếu.

 • Năm Tân Dậu-1981, Hội đồng Giáo phẩm Trung 
ương GHPGVNTN, khai mạc Hội nghị Bất 
thường tại Tổ đình Từ Đàm, Huế, Ngài được thỉnh 
cử làm Thư ký cho Hội nghị lịch sử này. Sau Hội 
nghị, Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Chánh Thư ký, 
Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống có “Thư mời” 
Ngài cộng tác trong Văn phòng của Viện. Suốt 
thời gian 16 năm cộng tác với Hòa thượng Chánh 
Thư ký, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Ngài 
đã tích cực đóng góp nhiều công lao cho Văn 
phòng của Viện.

 • Năm Nhâm Thân-1992, Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Đôn Hậu, Chánh Thư ký, Xử lý Thường 
vụ Viện Tăng Thống viên tịch. Trong dịp này, 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, 
Quyền Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN, 
tiếp nhận “Ấn tín” và “Chúc thư”, kế tục ngôi vị 
Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống. Ngài được 
chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện cung 

thỉnh giữ chức vụ Chánh Thư ký Viện Tăng 
Thống. Cũng trong năm này, Ngài sang Pháp vấn 
an Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh và thăm viếng 
Phật tử Làng Mai. Sau khi Ngài từ Pháp trở về, thì 
mọi sinh hoạt của Phật giáo Thừa Thiên Huế gặp 
vô vàn khó khăn. Từ đó, chư tôn Giáo phẩm Thừa 
Thiên Huế, quyết định thành lập “Tăng đoàn Phật 
giáo Thừa Thiên Huế” và cung thỉnh Ngài giữ 
chức vị Trưởng Tăng đoàn.

 • Năm Quý Dậu-1993, Tăng đoàn quyết định thành 
lập “Viện Cao đẳng Chuyên khoa Phật học Thừa 
Thiên Huế” và cung thỉnh Ngài giữ chức vị Viện 
trưởng. Suốt 15 năm, trong trách nhiệm Viện 
trưởng, Ngài cùng Ban Giám viện và chư vị Giáo 
thọ sư không chỉ nỗ lực cống hiến tài năng, trí tuệ 
để xây dựng nên một Viện Cao đẳng Chuyên khoa 
Phật học lừng lẫy với hơn 400 học Tăng ưu tú lúc 
ra trường, mà còn để lại một dấu ấn sâu đậm trong 
dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam về một trung tâm 
đào tạo Tăng tài nghiêm túc và có chất lượng học 
tập cao nhất giữa lúc tình hình sinh hoạt của Phật 
giáo Huế gặp nhiều gian nan, thách thức.

 • Năm 2001, Ngài cho ấn hành “Tập san Nghiên 
cứu Phật học Thừa Thiên Huế” và làm Chủ nhiệm 
Tập san này suốt gần 10 năm.

 • Năm 2003, Đại hội Bất thường GHPGVNTN, tại 
tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, chư tôn 
Giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện cung thỉnh Ngài 
vào Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng Thống.

 • Năm 2004, Thượng Tọa Thích Toàn Lạc, trú trì 
chùa Kim Quang, Huế, viết Giấy cúng chùa Kim 
Quang cho GHPGVNTN, để làm cơ sở sinh hoạt. 
Nhân danh Trưởng Tăng đoàn, Ngài ấn ký chấp 
nhận.

 • Năm 2005, Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa 
Thiên Huế chính thức thành lập, chư tôn đức cung 
thỉnh Ngài giữ chức vị Chánh Đại diện.

 • Năm 2008, đức Đệ tứ Tăng Thống GHPGVNTN 
– Trưởng lão Thích Huyền Quang – viên tịch. 
Ngài phụng soạn “Bản Tường thuật Tang lễ” với 
đầy đủ chi tiết lịch sử.

 • Năm 2009, Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa 
Thiên Huế, chính thức tiếp nhận chùa Kim Quang 
và cung thỉnh Ngài giữ chức vị trú trì kiêm Trưởng 
ban Quản trị. 
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 • Qua năm 2010, Ngài và Ban Quản trị quyết định 
trùng tu ngôi Tăng xá để có nơi sinh hoạt cho 
Tăng chúng, nhưng công việc mới khởi công đã 
bị đảng và chính quyền Thừa Thiên Huế đến ngăn 
cấm, đành bỏ dở một thời gian.

 • Năm 2011, Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa 
Thiên Huế, quyết định thành lập “Phật học viện 
Kim Quang” cơ sở đặt tại chùa Kim Quang và 
cung thỉnh Ngài giữ chức Viện trưởng.

 • Năm 2013, vì chướng duyên và những bất đồng 
quan điểm lãnh đạo Giáo hội, Ngài cùng chư tôn 
đức trong Hội đồng Lưỡng viện, Hội đồng Giáo 
phẩm Trung ương đã dâng “Thư từ nhiệm” lên 
đức Đệ ngũ Tăng Thống. Ngày 19.12, Ngài cùng 
22 vị tôn đức Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa 
Thiên Huế, gởi Thông bạch về việc giải thể Ban 
Đại diện, chuyển về sinh hoạt Lâm thời với danh 
xưng Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất. 

 • Đến ngày 04.4.2014 trong phiên họp khoáng đại 
tại chùa Phước Thành, Huế đã quyết định thay 
đổi danh xưng Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất thành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất cho phù hợp với mọi điều 
kiện sinh hoạt.

 • Ngày 24.04.2014, qua bản Công bố số 001/
HĐCM/CB/TT, toàn thể chư tôn đức Hội đồng 
Lưỡng viện, Hội đồng Giáo phẩm Trung ương đã 
yết ma suy cử Ngài lên ngôi vị Thượng Thủ Hội 
đồng Chứng minh Tăng đoàn GHPGVNTN.

Suốt bảy năm ở ngôi vị Thượng Thủ, Ngài đã 
không ngừng lèo lái con thuyền Tăng đoàn Giáo hội 
vượt qua nhiều sóng gió, đã không ngừng kết nối 
sự hòa hiệp chư Tăng trong nước và hải ngoại một 
cách tốt đẹp. Nhờ đó mà Tăng đoàn GHPGVNTN 
Hải ngoại cũng đã có nhiều tiến triển khả quan 
trong mọi sinh hoạt.

Trong sự nghiệp tiếp dẫn hậu lai, dù có nhiều 
người xin xuất gia thọ giáo với Ngài, nhưng Ngài 
đều gởi đến chư tôn đức trú trì các chùa nhờ tiếp 
nhận. Ngài chỉ có vài ba đệ tử, nhưng đều được 
Ngài tận tình chăm nom giáo dưỡng, nên những 
vị đệ tử này cũng đã góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp Hoằng dương Chánh pháp. Trong suốt thời 
gian hơn 50 năm (1960-2013), Ngài vừa làm Hiệu 

trưởng hai trường Bồ Đề, vừa đảm nhận nhiều công 
việc nặng nề của Giáo hội, nhưng Ngài vẫn không 
quên dành thì giờ giảng dạy Kinh luật cho Tăng Ni, 
Phật tử tại Phật học đường Báo Quốc và các Đạo 
tràng ở Huế. Qua đó, có thể thấy, số chư Tăng Ni 
sinh và cư sĩ Phật tử tại Thừa Thiên Huế theo học 
với Ngài trong khoảng thời gian trên cũng lên đến 
con số ngàn. Có thể nói, trong sự nghiệp Nhiếp hóa 
đồ chúng, Ngài đã chu toàn trách nhiệm cao quý 
của một vị Bổn sư, của một bậc Giáo thọ, đúng như 
hoài bão và tâm nguyện lớn lao của Ngài khi còn 
ngồi trên ghế Phật học viện Trung Phần Hải Đức, 
Nha Trang.

Trong sự nghiệp trước tác, dịch thuật, dù bận 
rộn với bao công việc khó khăn của Giáo hội, nhưng 
Ngài vẫn dành thì giờ vào việc trước tác, dịch thuật 
nhằm góp phần vào bộ Thánh giáo Việt Nam, cũng 
như để có tư liệu giảng dạy cho Tăng Ni, Phật tử. 
Ngoài ra, Ngài còn viết nhiều bức Thông bạch, 
Thông điệp, Tâm thư, gởi các cấp lãnh đạo Giáo 
hội, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Hàng 
trăm bức Kiến nghị thư, Thỉnh nguyện thư, Thư yêu 
cầu, Kháng thư… gởi các cấp lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước CHXHCN Việt Nam, để đòi hỏi những 
nguyện vọng chính đáng của GHPGVNTN. Có thể 
nói, Ngài là một trong ba “tác gia” đã viết tâm thư, 
Kiến nghị thư, Thỉnh nguyện thư, Kháng thư v.v… 
cùng nhiều văn bản bức thiết khác trong một giai 
đoạn đầy nhiễu nhương, nóng bỏng nhất của lịch sử 
Phật giáo và lịch sử dân tộc…

Những ngày tháng cuối đời, dù tuổi cao sức yếu, 
nhưng thân không bệnh, trí tuệ lại vô cùng minh 
mẫn. 
 • Thời gian gần đây, như “dự tri thời chí” nên vào 
lúc 05h00, ngày mồng 10 tháng 4 năm Tân Sửu 
(ngày 21.5.2021), Ngài cho gọi mời chư tôn đức 
trong Tăng đoàn đến để Ngài thăm hỏi và căn dặn 
những điều cần yếu. Đến giờ Ngọ (12 giờ trưa) thì 
Ngài an nhiên xả báo thân. Ngài ra đi một cách 
nhẹ nhàng như Ngài đang ngủ. Hưởng thọ 91 tuổi 
(theo âm lịch), và 65 Hạ lạp.

Cung tán: 
Cuộc đời của Ngài trong Chín mươi mốt năm 

trụ thế, dù gặp thuận duyên hay nghịch cảnh, nhưng 
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trên bước đường xuất gia học đạo, Hoằng pháp lợi 
sinh, đào tạo Tăng tài và bảo tồn mạng mạch Chánh 
pháp Ngài đã thể hiện rất rõ nguyện lực kiên cường, 
hùng tâm bất thối của một vị Đại Tỷ Kheo giữa lúc 
pháp nhược ma cường.

Trên đường xuất gia học đạo, dù gặp nhiều 
chướng duyên, nhưng Ngài vẫn quyết tâm hoàn 
thành sở nguyện với mảnh bằng Cao đẳng Phật học 
ở Phật học Viện Trung Phần Hải Đức, Nha Trang 
và Chứng chỉ hai năm Văn khoa tại Viện Đại học 
Huế. Trong sự nghiệp Hoằng pháp lợi sinh, Ngài 
cũng dấn thân không biết mệt mỏi để gánh vác 
nhiều Phật sự lớn lao mà Giáo hội giao phó. Từ một 
vị Hiệu trưởng của hai ngôi trường Bồ Đề đầu tiên ở 
Việt Nam, một vị Giáo thọ sư nhiều năm liên tiếp ở 
Phật học đường Báo Quốc, Mười lăm năm làm Viện 
trưởng Viện Cao đẳng chuyên khoa Phật học danh 
tiếng một thời ở Tổ đình Từ Hiếu, rồi giảng dạy 
Phật pháp cho các Đạo tràng tại chùa Linh Quang, 
cùng nhiều lớp học của tổ chức Gia đình Phật tử…
Đến nhận lãnh trách nhiệm nặng nề của một vị “Đặc 
ủy Giáo dục”, một vị Phó Đại diện kiêm Chánh Thư 
ký Giáo hội tỉnh Thừa Thiên liên tiếp hai nhiệm kỳ, 
một vị Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, một vị Phụ 
tá thường trực đầy tài năng của Đại lão Hòa thượng 
Chánh Thư ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng 
Thống GHPGVNTN, rồi ở ngôi vị Chánh Thư ký 
Viện Tăng Thống, Cố vấn Ban Chỉ đạo Viện Hóa 
đạo, Chánh Đại diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên 
Huế. Sau khi Tăng đoàn GHPGVNTN thành lập, 
chư tôn đức Giáo phẩm cung thỉnh Ngài lên ngôi 
vị Thượng Thủ Hội đồng Chứng minh cho đến năm 
Ngài viên tịch.

Gánh vác bao nhiêu trọng trách nặng nề trên đôi 
vai, trong một giai đoan đầy biến động của lịch sử 
dân tộc và Phật giáo Việt Nam như thế. Với muôn 
vàn khó khăn, thách thức của một Giáo hội truyền 
thống đang bị chính quyền xem như một tổ chức 
tôn giáo hoạt động “bất hợp pháp”, nên đã thẳng 
tay đánh phá khắp mọi lúc, mọi nơi, hòng “xóa sổ” 
cho được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
này. Thế nhưng, Ngài cùng chư tôn Giáo phẩm lãnh 
đạo Giáo hội đã không ngừng vận dụng tài năng, trí 

tuệ, ý chí kiên cường, dõng mãnh, để giữ vững lập 
trường và sẵn sàng đấu tranh đòi hỏi sự sống còn 
của một Giáo hội Phật giáo truyền thống đã đồng 
hành vẻ vang cùng Dân tộc suốt dòng lịch sử 2000 
năm.

Trong sự nghiệp Nhiếp hóa đồ chúng, Ngài 
không chỉ làm tròn nhiệm vụ cao cả của một vị Bổn 
sư, của một vị Đại Tỷ Kheo Giáo thọ. Suốt hơn 50 
năm miệt mài, chăm chỉ giảng dạy Kinh luật cho 
nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử ở Phật học đường Báo 
Quốc, ở các Đạo tràng tại Thừa Thiên Huế, mà Ngài 
còn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về cả Ngôn giáo 
và Thân giáo cho nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử khi 
được theo học với Ngài.

Chín Mươi Mốt Năm – hiện thân vào cõi Ta-bà 
ác trược, đầy nỗi thống khổ của con người trong 
kiếp nhân sinh, Ngài không chỉ để lại trong lòng 
chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử Việt Nam 
một niềm kính mến lúc sinh tiền, một nỗi ngậm ngùi 
thương tiếc lúc Ngài an nhiên xả báo thân… m à 
Ngài còn để lại một niềm ngưỡng vọng vô biên, một 
sự khát khao cầu học ở một vị Giáo thọ sư đầy tài 
năng, đức độ, một nếp sống tu hành thanh tịnh, giản 
dị, khiêm cung vô cùng cao quý của Ngài. Ngày 
nay, Ngài đã an nhiên đi vào cõi Niết bàn tịch tịnh, 
nhưng sự nghiệp Hoằng pháp kỳ vĩ và đạo phong 
miên mật, ý chí kiên cường của Ngài vẫn rạng rỡ 
trong lòng Dân tộc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất.

Nhất tâm đảnh lễ: NAM MÔ LÂM TẾ 
CHÁNH TÔNG, QUỐC ÂN PHÁP PHÁI, SUNG 
VIỆT NAM PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT 
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI THƯỢNG THỦ HỘI 
ĐỒNG CHỨNG MINH, KIM QUANG TỰ TRÚ 
TRÌ, THƯỢNG LỆ HẠ CHÂN HIỆU THIỆN 
HẠNH GIÁC LINH TRƯỞNG LÃO HÒA 
THƯỢNG Tác đại chứng minh.
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

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

Số: 032/HĐĐH/TT/CT

Hòa Thượng Thích Viên Lý

THÔNG TƯ
VỀ ÐẠI LỄ PHẬT ÐẢN CHUNG, HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, 

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ, GIỚI ÐÀN, KHÓA HỌC PHẬT MÙA HÈ ONLINE

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa quý Thiện tín Cư sĩ, Huynh trưởng GĐPT,
Chiếu cuộc họp định kỳ ngày 18 tháng 4 năm 2021 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, 

do tình hình đại dịch Covid 19 vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, vì thế năm nay, Tăng Đoàn sẽ tạm 
thời không tổ chức các Phật sự quan trọng sau đây:
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1. Đại Lễ Phật Đản chung PL 2565 của Tăng 
Đoàn;

2. Hội Nghị Thường Niên 2021 và Lễ Hiệp 
Kỵ lịch đại Tổ sư của Tăng Đoàn;

3. Khóa An Cư Kiết Hạ của Tăng Đoàn;
4. Giới Đàn để truyền trao giới phẩm của 

Tăng Đoàn;
5. Khóa tu học mùa thu năm 2021 của Tăng 

Đoàn.
Tuy nhiên, để giữ vững sự tồn tại và phát 

triển của Tăng Đoàn, Tăng Đoàn của chúng 
ta sẽ tổ chức các Phật sự trọng đại qua những 
phương tiện truyền thông đại chúng như sau:

1. Đại lễ Phật Đản chung PL 2565 của Tăng 
Đoàn sẽ long trọng cử hành lúc 10:30 sáng thứ 
tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021 (nhằm ngày Rằm 
tháng tư năm Tân Sửu) trên đài truyền hình 
IBC băng tầng 57.19 tại Nam California, băng 
tầng 16.12 tại Bắc California, Galaxy 19 trên 
toàn quốc Hoa Kỳ và Canada; các Facebook, 
Youtube và Website trên khắp thế giới;

2. Hội Nghị Thường Niên 2021 của Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức qua 
hệ thống ZOOM vào thứ sáu, ngày 20 tháng 8 
năm 2021. Chương trình chi tiết của Hội Nghị 
Thường Niên năm 2021 sẽ được thông báo sau;

3. Các thành viên của Tăng Đoàn sẽ Tâm 
niệm An cư, tuy nhiên, tuỳ theo khả năng và 
hoàn cảnh sở tại, các tự viện có thể tổ chức An 
cư Kiết hạ nhằm phát huy bản thể thanh tịnh và 
duy trì truyền thống đặc hữu của Tăng Đoàn đã 
có từ thời Đức Thế Tôn còn trụ thế;

4. Tổng vụ Hoằng Pháp và Tổng vụ Giáo 
Dục của Tăng Đoàn sẽ tổ chức khoá học Phật 
pháp mùa hè online để lưu bố chánh pháp, lợi 
lạc quần sanh; thời gian sẽ thông báo sau;

5. Khóa tu học mùa thu năm 2021 sẽ được tổ 
chức online. Ngày giờ sẽ thông báo sau.

Dù chưa thể thực hiện các Phật sự trong điều 
kiện bình thường như ở thời chưa xảy ra đại 

dịch Covid 19, nhưng để duy trì và phát triển 
mạng mạch của Tăng Đoàn ngày một vững 
mạnh nhằm chu toàn lý tưởng Bồ Tát đạo, hầu 
góp phần giải quyết các vấn nạn xã hội, thăng 
tiến các giá trị truyền thống tâm linh siêu việt, 
đặc biệt xiển dương chánh pháp, phục vụ quần 
sanh; kính mong chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng 
Ni và quý Thiện hữu Tri thức Phật tử toàn tâm 
tham gia và tiếp tay hỗ trợ mọi Phật sự của Tăng 
Đoàn trong khả năng có thể.

Cúi xin Đức Phật từ bi chứng minh gia bị 
mọi Phật sự chung của chúng ta tựu thành như 
nguyện.

Trân trọng,
Phật lịch 2564, Westminster ngày 03 tháng 

5 năm 2021
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
(đã ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Lý
 
Nơi nhận:
- Hội Đồng Điều Hành “để tri hành”
Bản sao kính gởi:
- Hội Đồng Giáo Phẩm
- Hội Đồng Giám Luật
- Hội Đồng Cố Vấn “để kính thẩm tường”
- Các cơ quan truyền thông “để nhờ phổ 

biến”
- Hồ sơ, lưu
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

Chùa Kim Quang, 18, Duy Tân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phật lịch 2565 - Số 002/HĐCM/GC/TT

Đức Thượng Thủ và chư Tôn Đức Giáo Phẩm

GIÁO CHỈ VỀ NHÂN SỰ CỦA TĂNG ÐOÀN 
GHPGVNTN NHIỆM KỲ III

THƯỢNG THỦ
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 • Chiếu Hiến chương GHPGVNTN bản tu chỉnh ngày 12.12.1973 bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V.
 • Chiếu văn kiện Mục Đích Sinh Hoạt Tăng Đoàn GHPGVNTN trong phiên họp tại Tổ Đình Thập 
Tháp, Bình Định, ngày 20.2.2014.

 • Chiếu Biên Bản phiên họp tổng kết cuối năm 2015, vào ngày 12.1.2016 (3/12/Ất- Mùi) trong dịp Lễ 
Tảo Tháp tại Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định.

 • Chiếu kết quả Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III của TĐGHPGVNTN tại Văn phòng Chùa Phước Thành, 
Huế, ngày 21.3.2020 (19/2/Canh Tý) trong dịp Lễ Tưởng Niệm chư Tôn Đứ c Lịch Đại Tăng Thống 
GHPGVNTN.

 • Chiếu nhu cầu Phật sự.
Vì mạng mạch trường tồn của chánh pháp, nay ban hà nh:

GIÁO CHỈ:
Cung thỉnh chư Hòa thượng, Thượng tọa sau đây đăng lâm pháp tịch Hội Đồng Chứng Minh 
và Hội Đồng Điều Hành, và Trưởng Ban Điều Hành các Miền, Tỉnh, Thành Tăng Đoàn 
GHPGVNTN, đã được chư Tăng Yết Ma suy cử, nhiệm kỳ III (2020-2024):
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I. HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH:
– Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh:
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh
– Thành Viên:
1. Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh
2. Hòa Thượng Thích Diệu Trí
3. Hòa Thượng Thích Viên Định
4. Hòa Thượng Thích Không Tánh
5. Hòa Thượng Thích Chí Thắng
6. Hòa Thượng Thích Tâm Trí
7. Hòa Thượng Thích Chơn Phương
8. Hòa Thượng Thích Thiện Tánh
9. Hòa Thượng Thích Như Tấn
10. Hòa Thượng Thích Thiện Tường
11. Hòa Thượng Thích Khế Viên
– Chánh Thư Ký:
Hòa Thượng Thích Tâm Trí

II. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH:
 • Viện Trưởng Hội Đồng Điều Hành:  
 Hòa Thượng Thích Viên Định

 • Phó Viện Trưởng: 
 Hòa Thượng Thích Không Tánh

 • Phó Viện Trưởng: 
 Hòa Thượng Thích Chí Thắng

 • Tổng Thư Ký: 
 Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

 • Phó Thư Ký: 
 Thượng Tọa Thích Viên Hỷ

 • Tổng Thủ Quỹ: 
 Thượng Tọa Thích Minh Tuệ

 • Các Tổng Ủy Viên:
1- Tổng Ủy Viên Tăng Sự: 
 Hòa thượng Thích Chơn Phương
- Phụ Tá: Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
2- Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội: 
 Hòa Thượng Thích Không Tánh
- Phụ Tá: Thượng Tọa Thích Từ Giáo
                Thượng Tọa Thích Đồng Minh
3- Tổng Ủy Viên Hoằng Pháp: 
 Hòa Thượng Thích Như Tấn
4- Tổng Ủy Viên Cư Sĩ: 
 Thượng Tọa Thích Viên Kiên
5- Tổng Ủy Viên Thanh Niên: 
 Thượng Tọa Thích Thông Đạt

- Phụ Tá: Thượng Tọa Thích Thiện Phúc
6- Tổng Ủy Viên Nghi Lễ: 
 Hòa Thượng Thích Khế Viên
7- Tổng Ủy Viên Kiến Thiết: 
       Thượng Tọa Thích Viên Hải - C.Bả o Hoa
8- Tổng Ủy Viên Tài Chánh: 
 Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước
9- Tổng Ủy Viên Giáo Dục: 
 Thượng Tọa Thích Minh Chơn

III. Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa 
sau đây đảm trách chức vị 
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH TĂNG 
ĐOÀN CÁC MIỀN, TỈ NH, THÀ NH:
1- Miền Quảng Đức: 
 Thượng Tọa Thích Lệ Trụ
2- Tỉ nh Thừa Thiên Huế: 
 Hòa Thượng Thích Chí Thắng
3- Tỉ nh Quảng Trị: 
 Thượng Tọa Thích Từ Giáo
4- Tỉ nh Quảng Nam – Đà Nẵng: 
 Thượng Tọa Thích Thiện Phúc
5- Tỉ nh Bình Định: 
 Thượng Tọa Thích Viên Hải 
6- Tỉ nh Khánh Hòa: 
 Hòa Thượng Thích Tâm Trí
7- Tỉ nh Lâm Đồng: 
 Hòa Thượng Thích Như Tấn
- Ủy Viên: Đại Đức Thích Ngộ Chánh
8- Tỉ nh Bà Rịa Vũng Tàu: 
 Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước
9- Tỉ nh Đồng Nai: 
 Thượng Tọa Thích Viên Đức
10- Tỉnh Tiền Giang: 
 Thượng Tọa Thích Đức Minh
11- Tỉnh Kontum: 
 Đại Đức Thích Đồng Quang

Kim Quang, ngày 16 tháng 4 năm 2020.
Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất

Thượng Thủ
(đã ấn, ký)

Trưởng Lão Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
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Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Lễ Thọ Tang và Tưởng Niệm Đức Thượng Thủ

Chiều ngày 12 tháng 4 
năm Tân Sửu, (23/5/2021) Chư 
Tôn Giáo Phẩm Tăng Đoàn 
GHPGVNTN đã trang nghiêm 
tổ chức Lễ Tưởng Niệm và 
Thọ Tang Đức Thượng Thủ tại 
Chùa Phước Thành - Huế, nơi 
Đức Thượng Thủ nhẹ nhàng xả 
bỏ báo thân.

Buổi lễ tham dự của Chư 
Tôn Giáo Phẩm Tăng Đoàn, 
Hòa Thượng Thích Viên Định 
- Viện Trưởng HĐĐH, Hòa 
Thượng Thích Không Tánh, Hòa 
Thượng Thích Chí Thắng, Hòa 
Thượng Thích Thiện Tánh, Hòa 
Thượng Thích Chơn Phương, 
Hòa Thượng Thích Khế Viên, Thượng Tọa Thích 
Thông Đạt, Thượng Tọa Thích Minh Đức, Thượng 
Tọa Thích Từ Giáo, Thượng Tọa Thích Viên Kiên, 
Thượng Tọa Thích Tâm Định, Thượng Tọa Thích 
Tín Hạnh, Thượng Tọa Thích Minh Tuệ, Thượng 
Tọa Thích Vĩnh Phước, Thượng Tọa Thích Lệ Trụ, 
Thượng Tọa Thích Đồng Quang cùng đông đảo chư 
Tăng thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, 
ấm tình đạo vị, để tưởng nhớ bậc Tôn Sư, người đã 
lèo lái con thuyền đạo pháp vượt qua nhiều phong 
ba chướng duyên của đạo pháp và dân tộc.

Bắt đầu buổi lễ, Chư Tăng niệm hương cầu 
nguyện trước hương án của Ngài, Tuyên Sớ và dâng 
bài Điếu Văn để khắc ghi lại cuộc đời và sự nghiệp 
hành hóa của Ngài, và cũng là tấm lòng của toàn 
thể Tăng Đoàn GHPGVNTN dâng lên Tôn Sư của 
mình. Trong lúc đọc điếu văn, Hòa Thượng Viện 
trưởng không sao tránh khỏi cảm xúc, tình cảm 
mà Hòa Thượng dành cho Ngài Thượng Thủ, Hòa 
Thượng đã không kìm được giọt nước mắt xúc động 
tiết thương.

Sau đó tụng kinh di giáo và hồi hướng.
Đức Thượng Thủ viên tịch là một sự mất mát 

vô cùng lớn lao của Tăng Ni Phật tử hậu học. Ngài 
đã một đời dâng hiến cho sự nghiệp Giáo Hội cũng 
như Giáo dục Tăng Tài. Coi sắc không như huyễn 
hóa, sống đơn giản, nhẹ nhàng. Nay Ngài xả bỏ báo 
thân một cách nhẹ nhàng đơn giản. Sáng sớm ngày 
Ngài ra đi, mồng 10 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngài đã 
cho gọi chư Tăng trong Ban Điều Hành và Môn đệ, 
Ngài căn dặn những điều quan trọng, vào 12h00 
cùng ngày, Ngài đã nhẹ nhàng xả bỏ báo thân. Ngài 
ra đi một cách nhẹ nhàng, như cuộc đời Ngài từng 
hy hiến.

Kính lạy Giác Linh Đức Thượng Thủ.

NAM MÔ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG, QUỐC ÂN 
PHÁP PHÁI, SUNG VIỆT NAM PHẬT GIÁO 

THỐNG NHẤT GIÁO HỘI TĂNG ĐOÀN
THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH, 

KIM QUANG TỰ TRÚ TRÌ, HÚY THƯỢNG LỆ 
HẠ CHÂN HIỆU THIỆN HẠNH GIÁC LINH 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG.

Ban Thư Ký

Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN
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Lê Giang Trần

Bi Niệm Khúc 49

1.
Đán 49 ngày còn một thất
Anh linh quyến luyến cõi ta bà
Mẹ cha thành tâm khấn niệm Phật
Diệu quang đưa con theo A Di Đà

Gia quyến khóc thương và đưa tiễn
Hồn con hiền hậu về cõi thiêng
Hãy bay thanh thản đừng ngoái lại
Phàm trần dâu bể cuộc sầu miên

Những ảnh hình con từ thơ dại
Ba mươi lăm năm nở nụ cười
Gửi lại tâm hồn con hoa mới
Trong mùa Nguyên Đán đời thắm tươi

Cậu uống không say nỗi buồn thương
Huống chi cha mẹ nấc nghẹn lòng
Hương hoa thực phẩm lời kinh tụng
Là tình phụ mẫu mãi yêu con

2.
Ngoảnh lại từ khi đời luân lạc
Vô thường đau khổ cứ hồn nhiên
Trái tim lòng dạ bao phen nát
Lệ sầu đong lại mấy hàng hiên?

Đạo dạy không nên khóc tử ly
Nhưng mắt trời ban dòng lệ thủy
Tuôn trào diễn tả nỗi sầu bi
Chào đời đã vội khóc ướt mi

Con đang tươi thắm ba lăm tuổi
Như cây trổ ngọn lá xanh ngời
Ngày Xuân vừa đến chào năm mới
Giấc ngủ ngàn thu con mỉm cười

Bay nhé, trời thênh thang vũ trụ
Trái đất chỉ là trạm người tu
Con đã thuộc bài Kinh Bát Nhã
Đằng vân hãy niệm Phật Di Đà

Bảy tuần lưu luyến tình nhân thế
Đã đủ chào nhau biệt cõi mê
Quyến thân thương nhớ rưng rưng lệ
Cha mẹ trọn đời dạ tái tê

Bài thơ cậu tiễn con nhỏ nhẹ
Nhớ đến bao người đã ra đi
Dưới mái hiên chùa ngồi lặng lẽ
Buồn đẫm thời gian giữa Đi –Về.

(032821, Chùa Điều Ngự, 
ngày chung Thất cháu Nguyễn Vương Đán)
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T hập mục ngưu đồ là mười bức tranh chăn trâu 
nổi tiếng trong Thiền tông, tương ứng với quá 
trình hành đạo của một người phát nguyện đạt 

Giác ngộ. Mười bức tranh này có thể xem là biểu 
hiện cô đọng nhất, trình bày tinh hoa của Phật giáo 
Đại thừa.

Quá trình hình thành
Các bức tranh chăn trâu được sáng tạo trong thời 

nhà Tống (960-1279) và ngay từ đầu đã được xem 
như những bức họa tiêu biểu, trình bày tinh hoa, cốt 
tuỷ của Thiền Trung Quốc. Có nhiều bộ tranh - có 
thuyết nói là bốn, thuyết khác nói là 5, 6 chăn trâu 
khác nhau - nhưng có lẽ nổi danh nhất và cũng bao 
hàm ý nghĩa nhiều nhất là bộ với mười bức tranh 
của Thiền sư Khuếch Am Sư Viễn (~1150), được 
lưu lại trong bản sao của họa sĩ người Nhật tên Châu 
Văn (?-1460).

Mười bức tranh chăn trâu được xem là của Thiền 
sư Khuếch Am Sư Viễn. Những bức tranh này cũng 
được chú thích rất rõ, rất hay trong Thiền luận của 
Daisetz Teitaro Suzuki. Bài tụng của Thiền sư 
Khuếch Am được HT. Thích Thanh Từ dịch như 
sau:

1. Tìm trâu

Nao nao vạch cỏ kiếm tìm trâu
Núi thẳm đường xa nước lại sâu
Kiệt sức mệt nhoài tìm chẳng thấy
Chỉ nghe réo rắt giọng ve sầu.

Thập Mục Ngưu Đồ
Bách khoa toàn thư Wikipedia

2. Thấy dấu

Ven rừng bến nước dấu liên hồi
Vạch cỏ ruồng cây thấy được thôi
Ví phải non sâu lại sâu thẳm
Ngất trời lỗ mũi hiện ra rồi.

3. Thấy trâu

Hoàng anh cất tiếng hót trên cành
Nắng ấm gió hoà bờ liễu xanh
Chỉ thế không nơi xoay trở lại
Đầu sừng rành rõ vẽ khôn thành

4. Bắt trâu

Dùng hết thần công bắt được y
Tâm hùng sức mạnh khó khăn ghì
Có khi vừa hướng cao nguyên tiến
Lại xuống khói mây mãi nằm ì
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5. Chăn trâu

Nắm chặt dây roi chẳng lìa thân
Ngại y chạy sổng vào bụi trần
Chăm chăm chăn dữ thuần hoà dã
Dây mũi buông rồi vẫn theo gần

6. Cưỡi trâu về nhà

Cưỡi trâu thong thả trở về nhà
Tiếng sáo vi vu tiễn vãn hà
Một nhịp một ca vô hạn ý
Tri âm nào phải động môi à

7. Quên trâu còn người

Cưỡi trâu về thẳng đến gia san
Trâu đã không rồi người cũng nhàn
Mặt nhật ba sào vẫn say mộng
Dây roi dẹp bỏ bên cạnh sàng

8. Người, trâu đều quên

Roi gậy, người trâu thảy đều không
Trời xanh thăm thẳm tin chẳng thông
Lò hồng rừng rực nào dung tuyết
Đến đó mới hay hiệp Tổ Tông

9. Trở về nguồn cội

Phản bản hoàn nguyên đã phí công
Đâu bằng thẳng đó tợ mù câm
Trong am chẳng thấy ngoài vật khác
Nước tự mênh mông hoa tự hồng

10. Thõng tay vào chợ

 

Chân trần bày ngực thẳng vào thành
Tô đất trét bùn nụ cười thanh
Bí quyết thần tiên đâu cần đến
Cây khô cũng khiến nở hoa lành
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Lúc còn trụ tại Quy Sơn, Thiền sư Trường 
Khánh Đại An dạy chúng: “... Sở dĩ, Đại An này 
ở tại Quy Sơn ba mươi năm, ăn cơm Quy Sơn, đại 
tiện Quy Sơn mà không học thiền Quy Sơn, chỉ coi 
chừng con trâu. Nếu nó lạc đường hay vào trong 
cỏ liền lôi nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người liền 
đánh đập điều phục nó… Bây giờ nó đã trở thành 
con trâu trắng đứng trước mặt, trọn ngày hiện sờ sờ 
đuổi cũng chẳng đi...”.

Mã Tổ hỏi đệ tử mình là Thạch Củng Huệ Tạng: 
“Làm việc gì?” Thạch Củng thưa: “Chăn trâu.” Tổ 
hỏi: “Làm sao chăn?” Thạch Củng đáp: “Một khi 
vào cỏ thì nắm mũi kéo lại.” Tổ nghe bảo: “Con 
thật là khéo chăn trâu.”

Dưới đây là 10 tranh minh họa lại do họa sĩ ở 
Việt Nam vẽ màu, sưu tầm trên mạng:

1. Tìm trâu

3. Thấy trâu

4. Bắt trâu

2. Thấy dấu 5. Chăn trâu
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6. Cưỡi trâu về nhà

7. Quên trâu còn người

9. Trở về nguồn cội

10. Thõng tay vào chợ

8. Người, trâu đều quên
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Tiền đường của Thạch Quật Am

SEOKGURAM GROTTOSEOKGURAM GROTTO
THẠCH QUẬT AM HÀN QUỐC

Nhật Đan sưu tầm

Seokguram ( Thạch 
Quật Am) - Thế Giới Vĩnh 
Hằng ngoài cõi Nhân Gian – 

Với tầm nhìn phóng ra biển Đông 
vượt qua rặng núi phía đông nam 
của bán đảo Triều Tiên, Seokguram 
nằm ở vị trí cao 565 mét trên mực 
nước biển gần đỉnh Mt. Toham. 
Các hang thờ ban đầu được xây 
dựng như một nơi ẩn khuất có liên 
quan với lối kiến trúc với một ngôi 
đền có tên là Seokbulsa ở Busan 
phù hợp theo ý nguyện của Kim 
Dae Seong ( Kim Đại 
Thành), vị Thừa Tướng dưới triều 
vua Gyeongdeok ( Cảnh 
Đức Vương) của Vương Quốc 
Silla ( Tân La). Ngôi Thạch 

Quật Am này được xây dựng từ 
năm 751 và hoàn thành vào năm 
774 dưới triều vua Hyegong (

Huệ Cung Vương). Thạch 
Quật Am này đã bị đổ nát do thiếu 
quản lý trong thời hiện đại nhưng 
đã được trùng tu với vẻ đẹp tuyệt 
vời và là một biểu tượng tôn giáo 
sâu sắc.

Seokguram (Thạch Quật 
Am) là kết tinh và là khát vọng 
tôn giáo rực rỡ của nền văn hóa 
triều đại Silla (Tân La) - Người 
dân Silla đã xây dựng một ngôi 
chùa hang trên núi Toham, 565 
mét trên mực nước biển trong 
một khu vực có tầm nhìn sáng 

sủa về hướng về phía mặt trời 
mọc, để mô tả khoảnh khắc giác 
ngộ của Đức Phật mang đầy ánh 
sáng trong sự vắng mặt của bóng 
tối. Không giống như các ngôi 
đền hang động khác mà thường 
được thực hiện bằng cách đào 
đẻo những tảng đá thiên nhiên, 
Seokguram (Thạch Quật Am) là 
một hang động nhân tạo được lắp 
ráp từ các phiến đá hoa cương. 
Với 360 khối đá nặng được lắp 
ráp để tạo ra một mái vòm trần 
hoàn hảo, với sức nặng 20 tấn 
đá trên vòm của nó. Cấu trúc kỳ 
diệu này được gọi là phép lạ của 
đá hoa cương.
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Grotto Nội thất của Thạch Quật Am với tôn tượng Đức Phật

Seokguram có nghĩa là 
“Chùa Hang Đá” (Thạch Quật 
Am). Ngôi chùa hang có nguồn 
gốc từ Ấn Độ và trở nên phổ biến 
ở các vùng Đôn Hoàng và Vân 
Cương của Trung Quốc trước khi 
đến Hàn Quốc, nơi mà loại hang 
động này đã đạt được một trình 
độ mới trong sự phát triển.

Seokguram (Thạch Quật Am) 
là một ngôi đền bằng đá nhân tạo 
bằng đá hoa cương. Bên trong 
hang thờ chính hình tròn là ngôi 
tượng Đức Phật ngồi, Chư vị Bồ 
Tát và các vị đệ tử. Seokguram 
(Thạch Quật Am) được xây dựng 
để bảo tồn những bức tượng. Đa 
số các bức tượng đá, bao gồm cả 
tượng Đức Phật có giá trị cao về 
mặt di sản nghệ thuật văn hóa vì 
đã trải qua thời gian dài mà vẫn 
giữ nguyên cấu trúc ban đầu từ 
thế kỷ thứ 8.

Nét Đẹp Thẩm Mỹ đáng ghi 
nhận - Seokguram (Thạch Quật 
Am) gồm có ba phần: hang thờ 
chính hình tròn là nơi an vị tôn 
tượng Đức Phật có bề cao 3,5 
mét, hang thờ hình vuông là nơi 
hành lễ, và thêm hành lang. Các 
cấu trúc cho thấy là người dân 
Silla (Tân La) tin rằng trời là có 
hình tròn và đất là có hình vuông. 
Các phù điêu trên các bức tường 
là 39 hình ảnh của các vị Bồ Tát 
và các vị đệ tử truyền bá đạo Phật 
cũng như các thần linh khác, 
chẳng hạn như Geumgangyeoksa 
( -Kim Cương Lực Sĩ) 
và Sacheonwang ( -Tứ 
Đại Thiên Vương), các vị thần 
bảo hộ Phật Pháp.

Bí Quyết của Khoa Học 
Thời Xưa đã giúp bảo quản được 
Seokguram (Thạch Quật Am) – 
Seokguram (Thạch Quật Am) đã 

được giữ nguyên vẹn trong suốt 
hơn 1.200 năm nhờ vào sự thiết 
kế của nó tạo điều kiện thoáng 
khí và kiểm soát được độ ẩm một 
cách tự nhiên. Người thợ Silla 
(Tân La) đã để cho dòng nước 
suối lạnh chảy bên dưới cấu trúc 
của Thạch Quật Am, nên hơi 
nước trong khí ẩm đã kết tụ lại 
chạy xuống sàn. Đây là lối thiết 
kế khoa học đã bảo vệ được các 
khối đá có giá trị nghệ thuật dựa 
theo điều kiện thời tiết.

Không Gian Tinh Tế Tuyệt 
Đẹp và Đối Xứng - Seokguram 
(Thạch Quật Am) đã được xây 
dựng thật phù hợp với sự tính toán 
và thiết kế hoàn hảo. Nó được thiết 
kế dựa trên cơ sở của 12 dangcheok 
(1 dangcheok là 29,7cm). Trong 
ngôi chính điện hình tròn với 
bán kính là 12 dangcheok (gần 4 
mét), người tín đồ đứng tại một 
chỗ với khoảng cách gấp đôi 12 
dangcheok trước tượng của Đức 
Phật. Đây là khoảng cách lý tưởng 

cho các tín đồ để có thể chiêm bái 
bức tượng Đức Phật với ánh hào 
quang ngay trung tâm đỉnh đầu. 
Ngôi tượng Đức Phật hiển lộ một 
vẻ đẹp lý tưởng thông qua tỷ lệ đo 
chính xác, với độ rộng của khuôn 
mặt, ngực, vai và đầu gối của bức 
tượng được đo theo tỷ lệ 1: 2: 3: 4.

Nội thất của Seokguram 
(Thạch Quật Am) bao gồm một 
ngôi hang chính hình tròn, hay 
hậu điện, với mái trần vòm tròn, 
một tiền sảnh hình chữ nhật và 
một hành lang nối liền hai gian. 
Lối thiết kế nhìn trên sàn ngôi 
đền phản ảnh quan điểm cổ xưa 
của vũ trụ là trời tròn đất vuông. 
Nó gợi nhớ lại lối cấu tạo các ngôi 
cổ mộ hoàng gia thời Silla (Tân 
La) với phần trước hình vuông và 
phần sau hình tròn, còn được biết 
như là ngôi mộ hình lỗ khóa.

Trọng điểm không thể tranh 
cãi của Seokguram (Thạch Quật 
Am) là ngôi tượng Đức Phật thật 
uy nghi trong hang thờ chính hình 
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vòm tròn. Một hình ảnh thanh 
thản nhưng vững chãi thu gọn 
vào nét thẩm mỹ của tác phẩm 
điêu khắc Phật Giáo Hàn Quốc, 
ngôi tượng tượng trưng Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật lịch 
sử, tại thời điểm mà ngài đã đạt 
giác ngộ siêu việt qua tất cả các 
trở ngại và cám dỗ. Tượng Đức 
Phật cao 3,5 mét, ngồi chéo chân 
kiết già hơi nghiên về phía sau 
là trung tâm của mái vòm chính 
hình tròn, tạo thêm không gian 
ở trước mặt. Ngài đắp tấm y mờ 
nhạt, với khuôn miệng nở nụ cười 
với đôi mắt khép hờ trong tư thế 
thiền định thâm sâu. Với một cơ 
thể cân đối tuyệt mỹ và một chiếc 
áo choàng gấp nếp thả lơi nhẹ 
nhàng, Đức Phật đặt bàn tay trái 
trong tư thế dhyanamudra, hoặc 
là thủ ấn thiền định, với lòng bàn 
tay hướng lên trên đặt gần bụng, 
và bàn tay phải của ngài trong 
tư thế bhumisparsamudra, hoặc 

là thủ ấn tiếp xúc địa, tiếp thẳng 
xuống mặt đất để gọi đất chứng 
kiến cho sự chiến thắng của ngài 
trước ma vương Mara.

Một khung hình tròn bằng đá 
hoa cương lớn được trang trí bằng 
những cánh hoa sen trên vành đai 
của khung đá tròn được thiết lập 
trên bức tường cách khoảng một 
mét phía sau tượng Đức Phật, 
tạo ra cảm giác về một vừng 
hào quang quanh đầu ngài. Hào 
quang này được tách riêng với 
ngôi tượng Đức Phật. Khi tín đồ 
đứng ở dưới chân của Đức Phật 
nhìn lên, họ có thể nhìn thấy một 
khung hình tròn hoàn hảo được 
hình thành bởi những cánh hoa 
sen phần trên của khung hình tròn 
xuất hiện lớn hơn so với cánh hoa 
gần phần phía dưới.

Khung mái vòm hang chính 
có cấu tạo phức tạp từ sự lắp ráp 
các khối đá hình vuông, một kỳ 
quan đối với lối kiến trúc hiện 
đại. Như trong tất cả các phần 
khác của hang động, không có sử Phù điêu của 10 vị đệ tử của đức Phật

Seokguram (Thạch Quật Am) được xây dựng thật phù hợp với sự tính 
toán và thiết kế hoàn hảo, thiết kế dựa trên cơ sở của 12 dangcheok 
(1 dangcheok là 29,7cm).
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dụng đến vôi hồ để xây. Những 
viên đá được kết mấu với nhau 
bằng đinh mốc tán bằng đá, nhô 
ra làm cho bề mặt của vòm trần 
không đều đặng, tạo ra ảo giác 
về sự thâm sâu bao la của không 
gian vũ trụ.

Một tấm đá hoa cương hình 
tròn được trang trí với những 
cánh hoa sen là đỉnh mũ của vòm 
trần, đã bị nứt chia khối đá trung 
tâm đỉnh thành ba mảnh. Theo 
Samguk Yusa ( Tam 
Quốc Di Sự) được ghi chép vào 
thế kỷ thứ 13 bởi các nhà sư sử 
học Iryeon ( ), là tảng 
đá đột nhiên vỡ thành ba mảnh 
khi hang động sắp được hoàn 
thành, khi đó Kim Dae Seong (

Kim Đại Thành) khóc 
lóc thảm thiết và ngủ thiếp đi với 
quần áo đang mặc. Trong đêm, 
quan Tể Tướng thấy các vị thiên 
thần giáng xuống và phục hồi lại 
tảng đá trong tình trạng ban đầu. 
Nếu để câu chuyện huyền thoại 
sang bên, thì thực ra Seokguram 
(Thạch Quật Am) đã được biết 
đến như là một tác phẩm đáng 
kinh ngạc của nghệ thuật đã hoàn 

thành với sự hỗ trợ của các năng lực 
siêu phàm vượt xa năng lực của cõi 
người.

Hang thờ chính hình vòm tròn 
được nối với một hành lang thông 
với hang thờ hình chữ nhật, trong 
đó có các bức phù điêu của tám 
vị Hộ Pháp, mỗi bên bốn vị. Hai 
vị Vajrapanis ( Kim 
Cương Thủ Bồ Tát) oai liệt đứng 
canh ở hai bên lối vào hành lang dẫn 
vào hang thờ chính. Bốn vị Thiên 

Tôn tượng của Đức Quán Thế Âm 
với 11 đầu 

Các phù điêu chạm khắc chư vị long thần hộ pháp
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Vương được điêu khắc trên hai 
bức tường của hành lang, hai vị 
mỗi bên.

Tôn tượng Đức Phật chính 
được bao quanh bởi ba vị Bồ Tát, 
mười vị A La Hán và hai vị linh 
thần Hindu được chạm khắc trên 
tường của hang thờ chính. Hình 
ảnh nhân hậu được chạm khắc 
của Đức Quán Thế Âm mười 
một khuôn mặt đứng ngay đằng 

các bức phù điêu, là những bức 
tượng thu nhỏ của các vị Bồ Tát, 
các vị thánh chúng và các tín đồ, 
tất cả tập trung lại để lắng nghe 
những lời dạy của Đức Phật.

Khi Thạch Quật Am được 
xây dựng, đó một ngôi hang thờ 
mang ấn tượng của 40 vị thần 
linh, trong đó có Đức Phật lịch 
sử, tuy nhiên, ngày nay chỉ còn 
lại có 38 bức tượng. Hai bức 
tượng Bồ Tát trong các hốc đá 
bên trên tường của ngôi hang thờ 
chính đã biến mất trong thời kỳ 
thuộc địa Nhật trong những năm 
đầu thế kỷ 20. Vì vậy, người ta đã 
làm một ngôi tháp chùa bằng đá 
cẩm thạch năm tầng tinh tế đứng 
ở phía trước của Đức Quán Thế 
Âm mười một khuôn mặt ở phía 
sau của tượng Đức Phật.

Silla (Tân La) là vương quốc 
cuối cùng của thời kỳ Tam Quốc 
Hàn Quốc cổ đại tiếp nhận Phật 
Giáo nhưng người dân có ý định 
chuyển hóa toàn bộ lãnh thổ của 
họ vào quốc độ cực lạc của Đức 
Phật. Họ tin rằng họ sẽ có thể 
đạt được Phật quả thông qua sự 
thờ phượng các bức tượng Phật. 
Seokguram (Thạch Quật Am) 
mang vẻ đẹp tuyệt vời của nó 
không chỉ đối với đức tin tôn giáo 
sùng đạo của người dân Silla mà 
còn mang đậm nét nghệ thuật và 
khoa học, cũng như sự tinh xảo 
kỹ thuật của họ.

(Endnotes)
*Nguồn:http:// j ik imi .cha.go.kr/engl ish/

world_heritage_new/culture_treasure_01.
jsp?mc=EN_04_01

The indra on the left and the Samantabhadra on the right. Silla, 8th 
century. Along the lower part of the circular wall under the dome 
of the Seokguram are reliefs of three bodhisattvas, ten disciples and 
two Hindu devas.

sau tượng Đức Phật, với năm vị A 
La Hán, hay là các đệ tử của Đức 
Phật, xếp hàng ở mỗi bên. Kế tiếp 
các vị A La Hán là Văn Thù Sư 
Lợi Bồ Tát Manjusri, tượng trưng 
cho trí tuệ tâm linh, và đồng hành 
với Phổ Hiền Bồ Tát. Tiếp theo 
các vị bồ tát là hai vị chư thiên 
Ấn Độ nổi tiếng, là Phạm Thiên 
và Indra ( Nhân Đà La). 
Có mười hốc đá ở phía bên trên 
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Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, Pelling, Sikkim, Ấn Độ

HÌNH TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia

Quán Thế Âm (Tiếng Phạn: 
अवलोकितेश्वर nghĩa là "Đấng quán 
chiếu âm thanh của thế gian") là một 
vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của 
tất cả chư Phật. Được miêu tả trong 
nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân 
nam lẫn thân nữ, Quán Thế Âm là một 
trong những vị Bồ-tát được tôn kính thờ 
phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo 
Đại thừa, cũng như không chính thức 
trong Phật giáo Nguyên thủy.
Tên nguyên bản tiếng Phạn của vị Bồ-
tát này là Avalokiteśvara. Tên tiếng 
Hán Quán Thế Âm Bồ-tát (觀世音菩

薩) được phiên dịch từ tên tiếng Phạn 
này, "Avalokiteśvara Bodhisattva". Bồ-
tát này thường được mô tả dưới nhiều 
dạng thân nam hay nữ. Trong Phật giáo 
Trung Quốc được biết đến với tên gọi đơn 
giản là Quan Âm (Guan Yin). Tại Cam-
pu-chia, ngài được gọi là Lokesvarak 
(អវលោកិតេស្វរៈ, អវលោកេស្វរៈ, 
លោកេស្វរៈ); ở Nhật Bản, ngài được 
gọi là Kanzeon hay Kannon.
Namo Avalokiteshvara Bodhisattva 
(Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát) là câu 
niệm hồng danh của ngài Quán Thế 
Âm Bồ Tát.
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1-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Gandhāran, abhaya-mudrā. 
Thế kỷ thứ 3 CN

3-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát - Avalokiteśvara của Campuchia. 
Đá sa thạch, thế kỷ thứ 7 CN.

2-Bức tranh tường hang động Ấn Độ về Quán Thế Âm Bồ Tát. 
Động Ajaṇṭā, thế kỷ thứ 6 CN.

4-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát - Avalokiteśvara từ Sanchi trong 
Bảo tàng Victoria và Albert
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5-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát - Avalokiteśvara bằng đá sa thạch, 
cuối thế kỷ thứ 7 CN.

7-Quán Thế Âm Bồ Tát cầm hoa sen. Nghệ thuật Sailendran 
thế kỷ 8-9, đền Plaosan, Java, Indonesia

6-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đồng từ Sri Lanka, ca. 
750 CN

8-Quán Thế Âm Bồ Tát từ vùng Bingin Jungut, Musi Rawas, 
Nam Sumatra. Nghệ thuật Srivijayan (khoảng thế kỷ 8-9 CN)
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9-Bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đồng, nghệ thuật Srivi-
jayan thế kỷ 8 CN, Tỉnh Surat Thani, Miền Nam Thái Lan.

11-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát của Malaysia. Bidor, 
thế kỷ 8-9 CN.

10-Đầu tượng đá của Quán Thế Âm Bồ Tát, được phát hiện ở 
Aceh. Srivijaya, ước tính thế kỷ thứ 9.

12-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cầm hoa sen. Nālandā, Bihar, 
Ấn Độ, thế kỷ thứ 9 CN.
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13-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát 
của Trung Quốc nhìn ra biển, c. Năm 1025 CN

15-Quán Thế Âm 
Bồ Tát như một nam 
bồ tát. Mười một 
mặt với hình dạng 
Ekādaśamukha. Nhật 
Bản, thế kỷ 12

14-Quán Thế Âm Bồ Tát tám tay, ca. Thế kỷ 12-13 (Bàyon). 
Viện bảo tàng Nghệ thuật Walters.

16-Bức tranh Quán Thế Âm Bồ Tát từ một bản thảo lá bối bằng tiếng Phạn. Ấn Độ, thế kỷ 1
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17-Quán Thế Âm Bồ Tát 1000 tay, thế kỷ 13 - 15 tại hang Saspol, 
Ladakh, Ấn Độ

19-Tranh vẽ Quán Thế Âm Bồ Tát của Hàn Quốc. Hiện nay thuộc 
Kagami Thần Xã, Nhật Bản, 1310 CN

18-Tranh cuộn treo của Trung Quốc mô tả Shancai, 
Quán Thế Âm Bồ Tát và Long Nữ, triều đại nhà Nguyên.
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20-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ở Nepal với sáu cánh tay. 
Thế kỷ 14 CN.

22-Tượng bằng sứ Quán Thế Âm Bồ Tát, triều đại nhà Nguyên 
(1271–1368 SCN)

21- Quán Thế Âm Bồ Tát, thế kỷ 14, triều đại nhà Minh
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23-Tranh Quán Thế Âm Bồ Tát ở Nhật Bản. Thế kỷ 16 CN

24-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát với 1000 tay, gỗ sơn mài và mạ 
vàng. Được khôi phục vào năm 1656 sau CN. Chùa Bút Tháp, 

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

25-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Tây Tạng 
với mười một khuôn mặt.
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26-Hình thức Mật truyền của Quán Thế Âm Bồ Tát 
với mười tám cánh tay.

27-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đồng nghìn tay ở Tây Tạng, 
khoảng năm 1750. Bảo tàng Nghệ thuật Birmingham

28-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát của Mông Cổ. Bức tượng trong 
nhà cao nhất thế giới, cao 26,5 mét, được xây dựng lại năm 1996, 

(1913)

29-Quán Âm dưới dạng Cintamani Wheel Avalokiteśvara. 
Một dhāraṇī viết bằng tiếng Phạn trong bản Siddhaṃ phía sau. 

Singapore
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31-Quán Thế Âm Bồ Tát từ Bảo tàng viện Lịch sử Việt Nam

32-Tượng quán Thế Âm Bồ Tát Ngàn Tay Tại Chùa Chăm Shan

33-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, Pelling, Sikkim, Ấn Độ

30-Tượng Quán Âm Bồ Tát, không rõ niên đại, 
bằng đồng và vàng
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35-Tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 
trong tiếng Tây Tạng bốn tay.

36- Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Ngàn Tay. Tịnh Xá Quán Âm, 
An Huy, China

34-Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại Seema Malaka ở Colombo, 
Sri Lanka.
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LỄ HÚY NHẬT KỴ LẦN THỨ BA
CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN THÀNH

Tại Chùa Diệu Pháp 03/19/2021

Cố Đại lão Hòa Thượng Thích 
Viên Thành, nguyên Phó Chủ 
Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm 
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi 
Lễ của Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại, Viện Chủ chùa Diệu 
Pháp, Phương Trượng chùa Điều 
Ngự.

Ngài là hiện thân của từ bi, vị 
tha và vô ngã; từ bi ngay trên cả 
lý tưởng Bồ tát hạnh nhưng cũng 
vừa trên chính hành trạng thực 
tiển. Ngài sống bằng một cuộc 
sống dung dị, hoà hợp, đồng sự 

và lợi hành một cách đích thực 
và hữu ích. Cuộc đời của Ngài là 
một biểu tượng sinh động cho đạo 
phong trác việt, một thông điệp 
thương yêu, hoà hợp và hy hiến.

Tưởng nguyện 3 năm ngày 
Ngài Thích Viên Thành xả bỏ 
báo thân để trở về với chân thân 
thực tại là cách nhắc nhớ mỗi 
chúng ta nỗ lực không ngừng 
trong sứ mệnh tu học và hoằng 
pháp lợi sanh. Do vậy, tùy theo 
hoàn cảnh, khả năng và cương vị, 
tinh tấn chu toàn viên mãn mọi 

Phật sự mà mình đã và đang phát 
nguyện. Thực hiện được điều đó 
sẽ không chỉ thể hiện lòng tri ân 
và báo ân đối với một bậc Tôn sư 
khả kính đã tận hiến cuộc đời của 
mình cho đạo pháp, dân tộc và 
nhân loại mà còn đóng góp năng 
lực và hạnh nguyện của mình cho 
sự trường tồn của chánh pháp và 
phúc lợi lâu dài của muôn sinh.

Nguyện cầu Giác linh Ngài 
“tịch diệt phi diệt”, không trái 
bản nguyện, trở lại cõi ta bà để 
giáo hoá độ sanh.
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LỄ HÚY NHẬT KỴ LẦN THỨ BA CỐ ĐLHT THÍCH VIÊN THÀNHLỄ HÚY NHẬT KỴ LẦN THỨ BA CỐ ĐLHT THÍCH VIÊN THÀNH
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LỄ HÚY NHẬT KỴ LẦN THỨ BA CỐ ĐLHT THÍCH VIÊN THÀNHLỄ HÚY NHẬT KỴ LẦN THỨ BA CỐ ĐLHT THÍCH VIÊN THÀNH
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LỄ HÚY NHẬT KỴ LẦN THỨ BA CỐ ĐLHT THÍCH VIÊN THÀNHLỄ HÚY NHẬT KỴ LẦN THỨ BA CỐ ĐLHT THÍCH VIÊN THÀNH
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ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 

BI - TR  - D NG 

GIA NH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA K  

THE VIETNAMESE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION IN THE UNITED STATES 

BAN HƯỚNG DẪN MIỀN QUẢNG ỨC 

GIA NH PHẬT TỬ CH NH ẠO 

311 East Mission Rd.,San Gabriel, CA 91776 / (626) 234-5453   Email: chanhdao2015@gmail.com 
  

 Mặc dù tạm ngưng sinh hoạt tại Chùa do dịch bệnh Covid 19 nhưng Ban Huynh Trưởng GĐPT 
Chánh Đạo vẫn cố gắng duy trì đều đặn buổi học Phật Pháp với HT Viện Chủ cũng là Thầy Cố Vấn Giáo 
Hạnh của GĐPT Chánh Đạo, HT Thích Viên Lý. 
 Bắt đầu từ giữa tháng 05- 2021, Ban Huynh Trưởng sẽ có mặt tại Chùa vào sáng Chủ Nhật lúc    
10:00 AM để chuẩn bị cho việc trở lại sinh hoạt của gia đình trong thời gian tới 

 Mọi thắc mắc xin liên lạc  (626) 234-5453 hay địa chỉ email:  chanhdao2015@gmail.com  
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Speaking to Young Mongolians about Buddhism and Science • The Dalai Lama 11
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giản Ký - Quyển Thứ 5 • Thích Viên Huy dịch 23
Giác Ngộ Tự Tánh Bên Trong • Daisetz T. Suzuki / Đào Nguyên Minh dịch 30
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Tâm Và Cảnh • Thích Viên Huy 38
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Vũ Trụ Ca / Thần Thoại Sáng-Vũ - THƠ • GS. Nguyễn Long 40
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