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Thưa chư liệt vị,
Hàng năm, cứ đến mùa Phật Đản, tùy theo hoàn cảnh 

sở tại, các tổ chức, tự viện… đều long trọng cử hành Đại lễ 
Phật Đản với sự tham dự đông đảo của quần chúng mọi giới; 
tuy nhiên năm nay, toàn thế giới đã và đang đối diện với nạn 
dịch Coronavirus, vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, 
các tôn giáo, quốc gia, tổ chức v.v… đều phải áp dụng biện 
pháp cách ly và tránh sự tập hợp đông đảo. 

Trước bối cảnh xã hội với nhiều bất an như thế, để biểu 
tỏ lòng tri ân và báo ân lên Đức Phật, dù đang ở bất cứ trú xứ 
nào, xin tất cả chúng ta hãy vận dụng năng lượng thanh tịnh 
tổng hợp, hướng về Đức Phật, chí thành dâng nén tâm hương 
cúng dường lên Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế 
Tôn, đồng thời xây dựng và củng cố đức tin thật vững chắc 
và chân chính đối với Tam Bảo; nỗ lực vun bồi và tăng 
trưởng Giới, Định, Huệ; hưng phát Bồ đề tâm; thực hành Bồ 
Tát hạnh; khuyến khích mọi người tin Phật, học Phật và tinh 
tấn hành trì Phật pháp.

Cầu nguyện đại dịch Coronavirus sớm chấm dứt, thế giới 
hòa bình, chúng sanh an lạc; đặc biệt cầu nguyện cho đất 
nước và dân tộc Việt Nam sớm được tự do, dân chủ và nhân 
quyền, nhất là chủ quyền quốc gia không bị ngoại bang xâm 
phạm.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản 
Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mùa Phật Đản PL 2564 - 2020
Tk Thích Viên Lý
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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 2564 - Số 001/HĐCM/TT/TĐ

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL. 2564

Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN niêm hương Phật Đản PL.2563

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.

Đông tàn, Xuân qua, bốn mùa tuần hoàn theo định luật của vũ trụ. Hôm nay là ngày trăng 
tròn tháng Vésakha Ấn Độ, ngày Đại Lễ Phật Đản, Phật lịch 2564, lại đến với tất cả người con 
Phật chúng ta. Nhân dịp này, thay mặt Chư tôn đức Trưởng lão Hội đồng Chứng minh và Hội 
đồng Điều hành, 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 ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp 
nhất trong niềm tin hân hoan đón mừng Khánh đản của đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính thưa Liệt Quý vị,

Mừng ngày Khánh đản của đức Từ Phụ, chúng ta không thể quên bản hoài cao cả của Ngài, 
vốn thị hiện giữa thế gian này với mục tiêu cứu cánh là: “Khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến 
Phật.” Nghĩa là đức Thế Tôn ra đời nhằm chỉ bày cho chúng sanh thấy rõ chân lý của sự sống, 
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giá trị của tồn tại, thể nhập tri kiến của chư Phật. Tri kiến đó chính là tuệ giác, là khả năng nhận 
chân được thật tánh của vạn pháp. Duy chỉ nhìn thẳng vào sự thật, tri kiến sự thật, mới có thể 
thoát khỏi mỗi cá nhân chúng sanh, và cả khối đại đồng sinh loại khỏi mọi đau khổ triền miên. 
Chừng nào thế gian còn bị bao trùm trong bóng tối của sự lường gạt dối trá, con người còn sợ 
hãi, tránh né sự thật, còn chấp nhận thân phận nô lệ của mình, chừng đó thế giới vẫn còn chìm 
ngập trong hận thù điên đảo. Đức Phật dạy: “Những kẻ kia không biết nơi đây đang bị hủy diệt, 
nên phí công tranh chấp hơn thua.” Ngày nay, con người càng có cảm giác về nguy cơ diệt 
vong, càng cố bám chặt tham vọng mù quáng, quyền lực điên đảo, bám chặt lấy chiếc phao 
vọng tưởng, ngông cuồng vốn dẫn đến tham tàn bạo ngược để trong hiện tại và tương lai, gieo 
rắc tai họa cho mọi người, và cho chính cả bản thân mình.

Đức Phật xuất hiện như một đóa hoa Vô ưu bừng nở giữa cõi đời uế trược và ưu phiền. Ngài 
không là Thượng đế, không là thần linh. Ngài tự xác nhận, chỉ là một con người. Nhưng là 
con người đã thấy rõ sự thật của thế gian, thấy rõ thế giới sinh, thế giới diệt. Ngài là con người 
chiến thắng, 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.

Đức Phật xuất hiện giữa thế gian là một báo hiệu, báo hiệu mỗi chúng sanh đều có thể thành 
Phật, nếu tự biết vươn lên thành sức mạnh chiến thắng tất cả sợ hãi bằng tuệ giác. Tuệ giác ấy 
tức là Phật tri kiến.

Phật tri kiến còn được gọi là Như Thật tri kiến. Điều ấy cho chúng ta thấy rằng, bất cứ lúc 
nào và ở đâu, người có tri kiến như thật, tức có khả năng nhận diện được sự thật, hành xử theo 
sự thật và an trú tịnh lạc trong sự thật.

Lịch sử hơn 2000 năm trên đất Việt, đã chứng minh đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc, 
đã góp phần làm rạng rỡ những trang sử oai hùng, cống hiến những giá trị to lớn vào gia tài văn 
hóa tinh thần của dân tộc. Đó chính là nhờ sự soi sáng của tuệ giác như thật. Và cũng chính 
bằng tuệ giác này, đạo Phật Việt Nam đã un đúc nên những con người Việt Nam hiền hòa, nhân 
hậu nhưng bất khuất. Dân tộc Việt Nam tiếp nhận đạo Phật vì đã tìm thấy ở đó những giá trị 
thiết thực trong cuộc sống hằng ngày và những phẩm chất cao thượng cho đời sống tâm linh. 
Đó là những di sản tinh thần được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Kính thưa chư liệt vị,

Kế thừa và phát huy tinh thần ấy của lịch đại Tổ sư, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất luôn luôn khẳng định đồng hành và gắn bó với vận mệnh của Tổ quốc và dân 
tộc, dù phải chịu bao thăng trầm và hiểm nguy của thời cuộc.

Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi đặc biệt quan tâm đến tình hình đất nước, nơi đó sự ấm no 
có gia tăng đôi phần theo đà phát triển của thời đại, nhưng hạnh phúc và an lạc của người dân 
không vì thế mà tăng theo, trái lại, tư tưởng hận thù, nghi kỵ, chia rẽ ngày càng phát sinh, đe 
dọa nền tảng đạo đức của xã hội, làm rạn nứt tinh thần đoàn kết vốn có từ ngàn xưa. Những ai 
có lương tri và trách nhiệm không thể không đau lòng trước thực trạng này, không thể không 
thao thức tìm cách chia sẻ và giải quyết.

Trong tinh thần đó, hôm nay, nhân ngày Đại lễ Phật đản, tôi xin khẩn thiết khuyến thỉnh:
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1. Như lời Trúc Lâm Đại Sa môn khuyên bảo vua Trần Nhân Tông: “Trong núi không có 
Phật, Phật ở tại tâm… phàm là đấng quân vương, hãy lấy ước muốn của thiên hạ làm ước 
muốn của mình, lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình… xin Bệ hạ chớ quên điều ấy.” Bằng lời 
khuyên khẩn thiết của vị Sư già sống lẻ loi giữa núi rừng u tịch, một triều đại mới được xác 
lập, tiếp tục viết thêm những trang sử vẻ vang cho dân tộc. Trên tinh thần vị tha ấy, mong chư 
vị lãnh đạo nước nhà hôm nay, hãy can đảm nhìn thẳng vào sự thật của hiện tình đất nước, nêu 
cao tinh thần trách nhiệm của mình trước nhân dân và lịch sử, hãy đặt quyền lợi dân tộc và sự 
phát triển quốc gia lên trên hết; chư vị hãy lắng nghe ý kiến, tôn trọng và chia sẻ tâm tư nguyện 
vọng của hơn 90 triệu dân, để có thể chung sức xây dựng đất nước, sớm đưa toàn dân thoát khỏi 
cảnh nghèo nàn, lạc hậu, chận đứng sự băng hoại về tinh thần và đạo đức trong xã hội mà công 
luận và các bậc thức giả đã nhiều lần cảnh báo.

2. Chư vị Tôn đức, Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử 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.

3. Trong mùa đại dịch này, người con Phật chúng ta cần nỗ lực hơn nữa, thực hành giới định 
tuệ, trang nghiêm tự thân, cầu nguyện cho nhân loại sớm vượt qua dịch bệnh, đã ảnh hưởng 
rất lớn đến sinh hoạt của nhân loại và lấy đi sinh mạng của rất nhiều người trên toàn thế giới.

Kính bạch chư Tôn đức,
Kính thưa liệt quý vị,
Trong những năm gần đây, Liên Hiệp quốc đã công nhận ngày Phật đản là ngày lễ chung 

của cộng đồng nhân loại, vì những cống hiến to lớn của đạo Phật cho hòa bình và sự thăng hoa 
những giá trị tinh thần của nhân loại. Là người dân sống trong một quốc độ mà đạo Phật có 
ảnh hưởng sâu xa nhất trong lịch sử, chúng ta tâm nguyện hãy cùng nhau làm sao để tinh thần 
ngày Phật đản năm nay thật sự mang đến hòa bình, phát triển và hạnh phúc an lạc cho dân tộc 
Việt Nam và thế giới.

Tôi xin gửi đến chư Tôn đức cùng toàn thể quý vị niềm tin tưởng vô biên trong tâm nguyện 
này.

Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.
 

Chùa Kim Quang - Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2020
THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN
(đã ấn, ký)

Trưởng Lão Tỳ kheo THÍCH THIỆN HẠNH
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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 liệt vị,
   Cách đây 2644 năm Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh, 

sự thị hiện đản sanh của Đức Phật đã mở ra một toàn cảnh mầu nhiệm và là một sự kiện lịch sử 
vô cùng trọng đại lý do là vì Đức Phật đã minh thị về sự phục hồi diệu tính giác ngộ vô minh 
và giải thoát toàn bộ khổ đau một cách tuyệt đối. Mục tiêu tối hậu của sự thị hiện của Đức Phật 
là khai thị để mọi loài chúng sanh thể nhập vào kho tàng Tri Kiến như thật của chư Phật. Sự 
thị hiện đản sanh của Đức Phật đã trao cho thế giới nhân loại bức Thông điệp của Từ bi và Trí 
tuệ; với bức Thông điệp ưu thắng này, Đức Phật đã giúp cho con người chung sống trong hoà 
bình bằng một tình thương bao la vô lượng; đã nâng cao khả tính giác ngộ vốn tự sẵn có của 
muôn loài. 

    Vì thế để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân lên Đức Phật, hàng năm những người con Phật trên 
khắp năm châu đều long trọng cử hành đại lễ Phật Đản với tất cả niềm tin sâu sắc qua nhiều 

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2564 - 2020

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: 028/HĐĐH/TB/CT

Hòa Thượng Thích Viên Lý
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hình thức và nghi thức khác nhau; tuy nhiên, đặc biệt năm nay, mùa Phật Đản PL 2564 – 2020 
lại đang trong hoàn cảnh đại dịch Coronavirus. Để bảo vệ sức khoẻ chung cho mọi người, sự 
đi lại và tập hợp đông đảo đều phải hạn chế. Do vậy, trên căn bản của đại bi tâm, Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại và các Tự viện đều không thể tổ chức Đại Lễ Phật Đản với sự quang 
lâm đông đảo của chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng ni và quần chúng Phật tử như mọi năm. Tuy 
nhiên, trên nền tảng của giáo pháp không tánh và vô tướng thì mọi hình thức đều không phải 
là điều quan trọng mà cốt là ở cái tâm. Tâm có thành thì mười phương chư Phật mới cảm cách, 
chính vì thế, trong mùa Phật Đản năm nay, dù đang ở bất cứ đâu, ngay ở tại gia hay nơi đang 
làm việc, đúng 12 giờ trưa ngày Rằm tháng 4 âm lịch, bằng tất cả năng lượng thanh tịnh, xin 
mọi người hãy đem hết lòng thành nhất tâm đảnh lễ tri ân công đức giáo hoá độ sanh sâu dày 
của Đức Phật, đồng thời phát nguyện bước theo con đường mà Đức Phật đã khai thị. Đặc biệt 
xin chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, quý tự viện, đoàn thể, tổ chức… tuỳ theo hoàn cảnh sở 
tại, thể hiện lòng tri ân và báo ân của mình lên Đức Phật nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2564 
năm nay, nhất là xin chư Tôn đức Tăng Ni kiết giới An cư ngay tại trú xứ để thúc liễm thân 
tâm, trưởng dưỡng giới đức.  

   Kính thưa chư liệt vị, trong bối cảnh xã hội đang đối diện với nhiều khủng hoảng, thế giới 
dường như đang thiết lập lại một trật tự mới, mọi quan hệ xã hội phải được gác lại, người cách 
ly người ngay cả những người thân thiết. Nhiều lệnh mới được ban hành, những nề nếp cũ bị 
thay đổi. Nhiều công việc phải tái phối trí bằng các phương thức làm việc từ xa. Mọi người đều 
bình đẳng dù là tổng thống hay người dân, dù là người nghèo hay người giàu, dù trẻ hay già, 
dù là nam hay nữ... Nhận thức và đánh giá về tác hưởng lâu dài đối với Coronavirus cũng như 
triển vọng của xã hội và con người đang phát sinh nhiều tra vấn. Những mục tiêu chiến lược 
trong nhiều lĩnh vực đang được điều chỉnh và tái định hướng. Trước tình huống không thể dự 
đoán trước, đây là dịp để chúng ta cải cách và hoàn thiện những gì cần hoàn thiện nhằm mở 
ra một trang  sử đầy hứa hẹn mà ở đó đức tin và ngọn đèn chân lý luôn toả sáng, tương lai của 
nhân loại mãi tươi đẹp.

   Đức Phật dạy, cái gì có sinh phải có diệt. Trên căn bản của lời Phật dạy, chúng ta nhận 
thức rõ đại dịch Corona rồi đây chắc chắn sẽ phải chấm dứt vì Coronavirus không phải là một 
biệt lệ.

   Con người đang quay về với chính mình và với đơn vị gia đình và thể hiện mối tương tác 
qua những nguyên tắc mới. Hơn bất cứ lúc nào, đây là lúc chúng ta cần phải sống trong chánh 
niệm và tĩnh giác. Cần biểu hiện sinh động đại bi tâm vốn luôn được song vận với đại trí tuệ. 
Hãy lấy chất liệu từ bi tưới thấm vào đời sống, hãy thực hiện sứ mệnh cứu khổ độ sanh và thành 
tựu viên mãn lý tưởng Bồ tát đạo. Hãy truyền cho nhau ngọn đuốc chánh pháp và khuyến tấn, 
nhắc nhở nhau dụng công hành trì chánh pháp, vì có hành trì và thể nghiệm chánh pháp chúng 
ta mới có đủ khả năng để tự cứu mình và giúp người. Hãy tự trang nghiêm bản thân bằng Giới, 
Định và Huệ. Nỗ lực khai dụng phương tiện truyền thông  hiện đại để tuyên lưu chánh pháp 
trên quy mô rộng lớn, phát huy tính sáng tạo để chuyển vận bánh xe chánh pháp  thù ứng với 
tình hình mới và thời đại mới. Hãy cùng nhau tôn trọng và bảo vệ sự sống nhất là phẩm giá 
của con người. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã khai thị: “Nhân thị tối thắng, năng sinh 
nhất thiết chư thiện pháp cố” có nghĩa là: Con người là trên hết vì có khả năng hiển sinh tất cả 
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pháp lành. Đức Phật đã không ngừng tuyên xưng giá trị vô giá của con người vì theo Ngài con 
người không phải là một phó sản và càng không phải là vật nô lệ của bất cứ thế lực nào, đồng 
thời Ngài kêu gọi hãy tôn trọng quyền sống và quyền làm người của mọi con người một cách 
bình đẳng.

   Đức Phật còn đặc biệt nhấn mạnh: “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh”: Tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh. Tưởng niệm và báo ân đích thực đối với Đức Phật không gì hơn 
hãy tinh cần tu tập để tự mình hiển lộ Phật tánh đang hiện hữu hằng hữu trong tâm thức của 
chính mình và giúp cho muôn loài hiển lộ viên mãn Phật tánh trong chính họ. Khi Phật tánh 
hiển lộ viên mãn, chiến tranh, bệnh dịch, hận thù, vô minh, sợ hãi, khổ đau sẽ hoàn toàn chấm 
dứt. Thế giới sẽ biến thành tịnh độ và con người sẽ tự tại, an nhiên.

   Nhân mùa Phật đản, xin chúng ta hãy chí thành dâng nén tâm hương cúng dường lên Đức 
Phật, đồng thời nhất tâm cầu nguyện thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc, đặc biệt đất nước 
và dân tộc Việt Nam sớm được tự do, dân chủ,  độc lập và quyền sống của con người được tôn 
trọng một cách tuyệt đối.

   Chúng tôi cũng xin thành tâm chia sẻ những mất mát đau thương và hoàn cảnh khó khăn 
của nhiều quốc gia, tổ chức và gia đình, đồng thời cầu nguyện đại dịch Coronavirus sớm chấm 
dứt, người chết được siêu sanh, người bệnh chóng bình phục. 

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

Phật lịch 2564 - Westminter, ngày 01 tháng 5 năm 2020
Chủ Tịch HĐĐH

(đã ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Lý



8 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 5 - 2020  

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: 026/HĐĐH/TB/CT

THÔNG TƯ
VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ CÁC PHẬT SỰ 

CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Phật tử.
Kính bạch quý Ngài,
Kính thưa chư liệt vị,
Đại dịch Coronavirus (Covid-19) đã và đang đe dọa nghiêm trọng tại nhiều quốc gia 

trên thế giới trong đó có Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, do vậy, để góp phần phòng chống 
nhằm bảo vệ sức khỏe của Đại chúng và mang lại sự an lạc, lợi ích lâu dài cho số đông, 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã họp và quyết định đình chỉ các Phật sự sau đây:

1. Lễ Đại Tường của cố 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 (chỉ tổ chức trong phạm vi nội bộ);
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2. Đại Lễ Phật Đản chung PL: 2564 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại;
3. Hội Nghị Thường Niên 2020 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại;
4. Khóa An Cư Kiết Hạ năm 2020 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại;
5. Khóa Tu Học Mùa Thu năm 2020 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ 

thông báo sau;
Tùy theo hoàn cảnh sở tại, các Tự viện có thể tổ chức Đại Lễ Phật Đản nhằm thể 

hiện lòng tri ân và báo ân lên Đức Phật cũng như An Cư Kiết Hạ để thúc liễm thân tâm, 
trưởng dưỡng giới đức.

Trên căn bản của đại bi tâm, vào lúc 7 tối, ngày 16 tháng 3 năm 2020, Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức Lễ Cầu An cho toàn thế giới. Thành tâm cung thỉnh 
chư Tôn đức Giáo phẩm và kính mời quý Đạo hữu hoan hỷ ở ngay tại trú xứ của mình 
đồng loạt vận dụng năng lực thanh tịnh để nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình chúng 
sanh an lạc, nhất là đại dịch Coronavirus (Covid-19) sớm chấm dứt và các nạn nhân bất 
hạnh chóng bình phục;

Cúi xin Đức Phật gia hộ mọi Phật sự của chúng ta được tựu thành viên mãn.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. 
Trân trọng,

Westminster, ngày 15 tháng 3 năm 2020.
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ký tên và đóng dấu)
Tỳ kheo Thích Viên Lý

Nơi nhận:
- Hội Đồng Giáo Phẩm “để kính thẩm tường”
- Hội Đồng Giám Luật “để kính thẩm tường”
- Hội Đồng Cố Vấn “để kính thẩm tường”
- Hội Đồng Điều Hành “để tri hành”
- Quý Cơ Quan Truyền Thông “để phổ biến”
- Hồ sơ lưu
Văn bản có chữ ký và con dấu:
THÔNG TƯ Về việc đình chỉ các Phật sự
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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: 027/HĐĐH/TB/CT

THÔNG BẠCH
VỀ ĐẠI DỊCH CORONA VIRUS

CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
- Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
- Kính thưa quý Cư sĩ - Phật tử, quý Huynh trưởng GĐPT và quý đồng hương,

Đại dịch Corona virus (Covid 19) đã và đang tạo ra vô số tang thương cho thế giới 
nhân loại! Hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng, hàng triệu người bị lây nhiễm, hàng 
trăm triệu người bị thất nghiệp. Sinh viên, học sinh không thể cắp sách đến trường, 
nhiều đại lễ quan trọng của các tôn giáo, chính quyền, tổ chức v.v… bị đình chỉ!  Không 
khí sợ hãi bao trùm lên xã hội vì một kẻ sát nhân vô hình. Cả thế giới đang bị đảo lộn, 
một trật tự mới đang được thiết lập, con người quay về với đơn vị gia đình, gác lại mọi 
quan hệ xã hội, người cách ly người, thậm chí người thân cũng phải cách ly.

Trước đại dịch hiểm nguy như thế, trên căn bản của Đại bi tâm, Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại đã làm tất cả những gì có thể làm được để giảm thiểu và chặn 
đứng sự lây nhiễm bằng nhiều cách như:

- Tăng Ni tại các tự viện đều tuân thủ luật cách ly tại bổn tự;
- Đình chỉ tất cả những đại lễ và tạm thời chấm dứt các sinh hoạt với sự tham dự của 

đông người;
- Một số các tự viện của Tăng Đoàn đã tổ chức may khẩu trang, lá chắn bảo vệ đường 

hô hấp… để tặng cho những nơi đang cần không phân biệt chính kiến, tôn giáo hay 
chủng tộc.

- Tổng vụ Xã Hội của Tăng Đoàn và Hội từ thiện Hoa Sen Việt đã phối hợp với một 
số tổ chức Phật tử trẻ phát: gạo, muối, dầu, mì gói, khẩu trang, bao tay … cho quần 
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chúng mọi giới; đã gởi tặng cho các nhà thương, viện dưỡng lão v.v…tại những tiểu 
bang có số người nhiễm và tử vong cao nhất tại Hoa Kỳ nhiều ngàn khẩu trang N95, KN 
95, MK 50, khẩu trang bằng vải và bao tay y tế. Không chỉ tại Hoa Kỳ, Tổng Vụ Xã Hội 
và Hoa Sen Việt còn liên tục thực hiện hàng chục chuyến thăm và tặng nhu yếu phẩm 
cho những nạn nhân bị phong cùi, mù lòa, tật nguyền, trẻ em mồ côi, người bệnh tâm 
thần, các gia đình neo đơn nghèo khổ không kiếm được miếng ăn trong cơn đại dịch.

- Tăng Đoàn đã tổ chức hai Đàn Tràng Dược Sư tại Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu 
Pháp để cầu nguyện Đại dịch chấm dứt, thế giới ổn định, người chết được siêu thăng, 
người sống được hạnh phúc, an lạc. Hai Đàn Tràng Dược Sư được phát hình trực tiếp 
trên IBC TV với sự hợp nhất năng lượng tổng hợp để cầu nguyện của chư Tôn đức 
Giáo phẩm Tăng Ni khắp nơi và sự tham dự của đông đảo quần chúng mọi giới trên các 
Facebook cũng như đài truyền hình, Pháp Âm v.v…

- Các Tự viện của Tăng Đoàn vẫn liên tục thực hiện các thời tu tập, các khóa cầu an, 
cầu siêu cũng như hộ niệm tại các tang lễ v.v… như là cách chu toàn sứ mệnh hoằng 
pháp độ sanh của Trưởng tử Như Lai trong thời đại dịch. Và đặc biệt, Chư Tôn đức 
Giáo phẩm của Tăng Đoàn cũng đã thực hiện nhiều buổi tụng kinh, thuyết giảng bằng 
Livestream trên Facebook và trên đài truyền hình IBC để giúp cho những người ở nhà 
có thể theo dõi và tham dự một cách trực tiếp. Dù công việc tuy nhỏ so với thảm họa rất 
lớn nhưng cũng đã biểu hiện cách sinh động đại bi tâm, một nguồn lực đang vận hành 
với tuệ giác tối thượng và là nhân tố giúp nhân loại hồi sinh như một hữu thể tối thiết.

Đức Phật dạy, cái gì sinh tất sẽ phải diệt. Do vậy Covid 19 không thể là một biệt lệ, 
tuy nhiên, sau khi đại dịch chấm dứt, ít nhất cũng cần một thời gian đủ dài, mọi công 
việc trong nhiều lĩnh vực mới thật sự lấy lại sự ổn định và phát triển.

Trước tình hình đen tối hiện nay, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại xin hết lòng 
bày tỏ sự biết ơn sâu xa đến các cấp chính phủ Hoa Kỳ và những quốc gia khác, các tổ 
chức y tế, các bác sĩ, y tá… đã vật lộn với thời gian để bảo vệ sức khỏe và cứu lấy mạng 
sống của nhiều bệnh nhân ở những nơi vô cùng nguy hiểm. Xin chân thành tri ân các nhà 
mạnh thường quân đã chi ra những khoản trợ cấp và nỗ lực chế tác các thiết bị y khoa 
cũng như cố gắng tìm ra những loại thuốc để đặc trị. Xin tán thán công đức và cảm niệm 
sự hợp tác quý báu của mọi người qua việc ở nhà để bảo vệ chính mình và bảo sự sống 
của người khác. Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại cũng xin thành tâm chia sẻ những 
nỗi đau thương, mất mát lớn lao của các quốc gia, tổ chức, gia đình và các cá thể.

Rất mong mọi người tiếp tục làm tất cả những gì mà khả năng có thể để giảm thiểu 
và chấm dứt tình hình đen tối hiện nay.

Sau khi vượt qua đại dịch Covid 19, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ thực 
hiện một số Phật sự sau đây:

1. Tổ chức đàn tràng siêu độ chư hương linh;
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2. Thực hiện các chuyến thăm viếng chư Tôn đức Trưởng lão;
3. Ủy lạo các Viện dưỡng lão và những người cô neo;
4. Hỗ trợ một số Tăng Ni sinh đang gặp phải khó khăn với khả năng giới hạn;
5. Hoàn tất các Phật sự đang bị gián đoạn do đại dịch Covid 19;
6. Tiếp tục chu toàn các Phật sự đã được Hội Nghị của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải   

         Ngoại Quyết Nghị.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,
Kính thưa chư liệt vị,
Đức Phật dạy, mọi hiện tượng trên thế gian đều vô thường huyễn hóa, ý thức rõ bản 

chất giả huyễn của muôn hữu vũ trụ, xin tất cả chúng ta hãy cố gắng giữ tâm thật bình 
tĩnh, thanh tịnh và an lạc. Khi ngọn lửa của bản thể được thắp lên, tuệ giác tối thượng sẽ 
thành tựu viên mãn, toàn bộ khổ đau sẽ được giải thoát.

Đừng để sợ hãi cứa sâu vào tâm thức, thay vì sợ hãi hãy an nhiên tự tại bằng cách thực 
hành các pháp môn mầu nhiệm mà Đức Phật đã khai thị để vừa tự cứu mình và giúp đời.

Thân dẫu bệnh nhưng đừng để cho tâm bệnh. Tỉnh thức, chánh niệm, thanh tịnh là 
nội lực vô giá có khả năng giúp chúng ta khắc phục mọi khó khăn đồng thời đủ sức vượt 
qua mọi khổ nạn.

Cầu nguyện Đức Phật gia bị chư liệt vị thân an, tâm tịnh, thế giới thái bình, muôn 
sanh an lạc.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát tác đại chứng minh.

Phật lịch 2563 - Westminster, ngày 21 tháng 4 năm 2020.
T. U. N. Hòa Thượng Chủ Tịch HĐĐH

Phó Chủ Tịch Thường Trực HĐĐH
(đã ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Viên Huy
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I would like to speak about the relevance of 
religion in modern times. Everyone, by nature, 
has a feeling of self and, with that, experiences 

knowable phenomena with a painful, joyful, or 
neutral feeling. These are facts, without any need to 
investigate why. Animals have this too. By nature, 
we all like happiness and dislike unhappiness and 
pain. There is no need to prove this either. On this 
basis, we can speak of everyone’s right to have a 
happy life and to overcome suff ering.

Now, there are two categories of pain and 
pleasure. One is linked with physical sensory 
experience and one with the mental level. The 
sensorial level is common to all species of mammals 
having fi ve senses. As for the mental level, some 
animals have that. But, because humans have 
sophisticated intelligence, they have longer term 
memory as well as thoughts of the future. This is 
more than animals have. Therefore, humans have 
mental pleasure and satisfaction or pain – hope, 

expectations, fear. So physical happiness and 
unhappiness and mental happiness and unhappiness 
are separate things. We can experience physical 
pain, but with mental happiness, and at other times, 
our physical level is OK, but our mental level is 
fi lled with worry and dissatisfaction.

The physical level is related to physical 
facilities – food, clothing, shelter, nice sights, 
sounds, smells, tastes, physical sensations, material 
facilities. Some people are very wealthy. They have 
fame, education, respect, many friends. But still, 
as persons, they are very unhappy persons. This 
is because material facilities fail to bring mental 
satisfaction or comfort. Someone with lots of stress, 
worry, competitiveness, jealousy, hate, attachment 
– these bring mental unhappiness. Therefore, there 
are limitations to physical and material welfare. If 
we ignore the inner level, life may not be happy. 
Affl  uent societies have material comfort, but they 
can’t guarantee that people there have happy, 

His Holiness the Dalai Lama with speaking at an interfaith prayer meeting at Grossmuen-
ster Church in Zurich Switzerland on October 15, 2016. (Photo by Manuel Bauer)

The Relevance of Religion in Modern Times
The Dalai Lama
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peaceful, comfortable minds. Therefore, we need a 
mechanism to bring peace of mind.

Generally, religion is an instrument to bring 
mental peace and satisfaction, mental comfort with 
certain faith. Many agree that there needs to be a 
secular way to bring peace of mind, but that I’ll 
discuss in my public talk. But if we speak about 
a way to bring peace of mind based on faith, then 
there are two categories of religion – faith without 
philosophy and faith with philosophy.

In ancient times, people used faith to bring hope 
and comfort when they faced desperate situations – 
problems beyond our control, hopelessness. In such 
situations, faith provides some hope. For example, 
there is the threat of animals at night, so more fear in 
the dark. With light, we feel more secure. The source 
of light is the sun, therefore the sun is something 
holy and so some people worshiped the sun. Fire 
provides comfort when we are cold and so some 
considered fi re as something good. Fire sometimes 
comes from lightning, which is mysterious, and 
therefore both fi re and lightning are holy. These are 
primitive faiths, with no philosophy.

Another category maybe includes ancient 
Egyptian society. I don’t know about that. Egyptian 
civilization goes back six or seven thousand years 
and had faith. When I was at one of the universities 
in Cairo, I expressed interest that if I had more time, 
I would like to study there and learn more about this 
ancient Egyptian civilization, but unfortunately I 
don’t have time. But, in any case, another category 
of religion includes the Indus Valley civilizations 
in India and Chinese civilization. They had more 
sophisticated religions with an ideology. Maybe 
there was more in the Indus Valley civilizations than 
in others. In India, three or four thousand years ago 
there was already faith with a certain philosophy. 
Thus, another category of religion is faith with 
certain philosophical concepts.

In this second category, there are common 
questions. One Jewish friend put them nicely: 
What is “I”? Where do I come from? Where will 
I go? What is the purpose of life? These are the 
main questions. The answers to these are in two 
categories: theistic and non-theistic.

In India, three thousand years ago people tried 

to fi nd an answer to what is “I,” what is the self? 
According to common experience, the body when 
young has a diff erent appearance and shape than 
when old. The mind also, within minutes is diff erent. 
But we have a natural feeling of “I” – when “I” was 
young, when “I” was old. Therefore, there must 
be an owner of the body and the mind. The owner 
must be something independent and permanent, 
unchanging, while the body and the mind changes. 
So, in India, a self, a soul, an “atman” – that idea 
comes. When the body is no longer usable, a soul 
remains there. That is the answer of what is “I.”

Then, where does the soul come from? Does it 
have a beginning or not? No beginning is diffi  cult 
to accept, and so there must be a beginning, like 
there is a beginning to this body. And so God 
creates the soul. And as for the end, we come into 
God’s presence or eventually we absorb into God. 
Middle Eastern religions – early Jewish, Christian, 
and maybe Egyptian – believe in an afterlife. But, 
for Jewish, Christian, and Muslim, ultimate truth is 
God, the Creator. That is the source of everything. 
That God must have limitless power and limitless 
compassion and wisdom. Every religion asserts 
infi nite compassion, like Allah. And God is beyond 
our experience, ultimate truth. That is theistic 
religion.

Then, about three thousand years ago, we get 
Samkhya philosophy in India. And within this, 
there came two divisions: one believes in God 
and one says no God. Instead, the latter division 
speaks of primal matter, prakrti and 25 classes of 
knowable phenomena. So, for them, primal matter 
is permanent and the creator. So, before Buddha, 
there were already non-theistic views.

Then, around 2,600 years ago, Buddha and the 
Jain founder, Mahavira, came. Neither of them 
mentions God, but emphasized instead simply 
cause and eff ect. Thus, one category of Samkhya, 
and both Jainism and Buddhism are non-theistic 
religions.

Within non-theistic religions, Buddhism says 
that everything comes from its own causes and 
conditions, and because of that, one of the very 
natures of cause and eff ect is change. Things are 
never standing still. Therefore, since the basis for 
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the self or “I” is the body and mind, which obviously 
are changing all the time, and since the “I” relies on 
them, the “I” must be of the same nature. It can’t 
be unchanging and permanent. If the basis changes, 
what is designated on it must also be changing. 
Therefore, there is no permanent, unchanging soul 
– “anatman,” selfl ess. This is the unique Buddhist 
concept – everything is interdependent and related. 
So, within the three non-theistic religions, although 
the other two accept causality, nevertheless they 
assert a permanent, unchanging self.

So, among religions having faith with 
philosophy, there are many diff erent traditions. All 
of them have two aspects – philosophy and concepts, 
and also practice. There is a big diff erence in terms 
of philosophy and concepts, but the practice is the 
same – love, compassion, forgiveness, tolerance, 
self-discipline. Diff erent philosophies and concepts 
are simply methods to bring people the wish 
and conviction to practice love, compassion, 
forgiveness, and so on. Therefore, all these 
philosophies have the same goal and purpose – to 
bring love, compassion, and so forth.

This is clear in Buddhism. Buddha taught 
diff erent concepts, often contradictory ones. Some 
sutras say that the aggregates – the body and mind – 
are like a load and the self is what carries it. A load 
and what carries it cannot be the same, and so the 
self must be separate and must substantially exist. 
Another sutra says that karma or actions exist, but 
there is no person who acts, no substantial self. 
Other sutras say there are no external phenomena. 
There is just mind and other phenomena are merely 
the contents of the mind. And mind exists; it truly 
exists. Yet other sutras say that neither the mind nor 
its contents truly exist – nothing has true existence, 
like in the Prajnaparamita Sutras, the Heart Sutra, 
for instance: “No eye, no ear, no nose, no tongue, no 
body, no mind.” These are all contradictory, but all 
of them come from the same source, Shakyamuni 
Buddha.

Buddha didn’t teach all of these out of his own 
confusion. Nor did he teach them deliberately to 
cause more confusion in disciples. Why did he 
teach like this? Buddha respected that individuals 
are diff erent and he taught all these to help them. 
He saw that all these were necessary.

Three thousand years ago there were maybe ten 
or a hundred million people. Now there are over 
seven billion. So, among all these people, there are 
certainly diff erent dispositions. We can see this even 
among children of the same parents. Even twins, 
their minds and emotions are diff erent. Therefore, 
among humanity, there are diff erent dispositions, 
diff erent ways of life, and diff erent ways of 
thinking. These diff erences are also conditioned 
by the environment, geography, and climate. 
For example, Arabia is hot and dry. India has the 
monsoon rains and so it is diff erent and people 
there have a diff erent life style. Maybe in primitive 
times, people were more similar everywhere. But 
now, because of these diff erences, it is important 
to have diff erent approaches. But these diff erent 
philosophies and concepts don’t really matter. The 
most important is the aim and goal of all of them, 
and this is the same: to be a kind and compassionate 
person in our approach to others.

For some people, then, the concept of a creator, 
God, is very helpful. I once asked an old Christian 
monk why Christianity does not believe in previous 
lives. He said, “Because this very life is created by 
God.” Thinking like that gives a feeling of intimacy 
with God. This body comes from our mother’s 
womb and so we have a feeling of closeness and 
comfort with our mother. So, the same is the case 
with God. We come from God and this gives us a 
sense of closeness with God. The closer one feels, 
the stronger the intention to follow God’s advice, 
which is love, compassion. Therefore, the theistic 
approach is very powerful and much more helpful 
for many people than a non-theistic approach.

It is better to keep one’s own religious tradition. 
In Mongolia, missionaries pay people $15 to 
convert to Christianity. So some people go to them 
and convert each year, over and again, just to collect 
$15 each time! I advise these missionaries not to 
interfere and to let people there stay traditional 
Buddhists. This is the same as when I tell Western 
people to keep their own religions.

The best is to have more information. This 
helps to develop respect. Therefore, keep your 
Christian tradition, if you are Christian, but gain 
understanding and knowledge of other traditions. 
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As for methods, all teach the same practice – love, 
compassion, tolerance. Since the practice is shared 
in common, it is all right to adopt some methods 
from Buddhism. But as for the Buddhist concept 
of no absolute – this is strictly Buddhist business. 
It is not helpful for others to learn. One Christian 
father asked me about emptiness, voidness, and I 
told him this is not good for him. If I teach complete 
interdependence, this might harm his strong faith in 

God. So it is better for such people not to listen to 
talk about voidness.

In short, since all major traditions have the 
same practice, just diff erent methods and diff erent 
philosophies, but with the same purpose, that is 
the ground for mutual respect. So, keep your own 
tradition. But, if some Buddhist methods come from 
my lecture which you fi nd useful, then use them. If 
they are not useful, then leave them.

T ôi muốn nói về sự tương quan tôn giáo trong 
thời hiện đại. Mọi người, tự bản chất, đều có 
cảm giác về cái tự ngã và, với cái ngã đó, 

chúng ta kinh nghiệm những hiện tượng có thể biết 
được một thứ cảm giác hoặc đau đớn, hoặc an vui, 
hoặc trung tính. Đây là những sự thật, không cần 
phải điều tra, nghiên cứu là tại sao. Động vật cũng 
có điều này. Tự bản chất, tất cả chúng ta đều mong 
muốn hạnh phúc và không muốn bất hạnh và khổ 
đau. Cũng không cần phải chứng minh điều này. 
Trên cơ sở này, chúng ta có thể nói là tất cả mọi 
người đều có quyền có một đời sống hạnh phúc và 
thoát khỏi khổ đau.

Hiện nay, có hai loại cảm giác về đau khổ và vui 
thú. Một có liên quan với kinh nghiệm cảm giác về 
vật chất và một với cấp độ về tinh thần. Cấp độ cảm 
giác thì phổ biến đối với tất cả các loài động vật có 
vú có năm giác quan. Đối với cấp độ tinh thần, có 
một số động vật có được điều đó. Tuy nhiên, vì con 
người có trí thông minh tinh tế hơn, họ có trí nhớ 
lâu dài hơn cũng như biết suy lường về tương lai 
hơn. Cho nên, con người mới có niềm vui và sự thỏa 
nguyện hoặc nỗi đau khổ về tinh thần – có niềm hy 
vọng, sự kỳ vọng, nỗi sợ hãi. Vì vậy, hạnh phúc và 
bất hạnh về vật chất và hạnh phúc và bất hạnh về 
tinh thần là hai điều khác nhau. Chúng ta có thể trải 
qua nỗi đau về thể xác, nhưng với tinh thần an ổn, 
và vào những lúc khác, cấp độ thể chất của chúng ta 
vẫn ổn, nhưng cấp độ tinh thần của chúng ta lại chứa 
đầy sự lo lắng và không toại lòng.

Cấp độ vật chất thì có liên quan đến các cơ sở vật 

chất như thức ăn, quần áo, nhà ở, cảnh sắc, âm thanh, 
mùi, vị, cảm giác thân xác, tài sản. Một số người rất 
giàu có. Họ có danh tiếng, học vấn, tôn quý, nhiều 
bạn bè. Nhưng vẫn còn là những con người không 
hạnh phúc. Điều này là bởi vì tài sản vật chất không 
mang lại sự an ổn hay thoải mái về tinh thần. Một 
số người có rất nhiều sự căng thẳng, lo lắng, ganh 
đua, ghen tức, thù ghét, cố chấp - những điều này 
mang lại sự bât hạnh về tinh thần. Do đó, có sự giới 
hạn đối với sự an sinh của thể xác và vật chất. Nếu 
chúng ta bỏ qua cấp độ bên trong, thì đời sống không 
thể được hạnh phúc. Các xã hội giàu có sự sung túc 
về vật chất, nhưng các xã hội đó không thể bảo đảm 
rằng những người ở đó có được tâm thần hạnh phúc, 
an lạc, thoải mái. Vì vậy, chúng ta cần một cơ chế để 
mang lại sự bình an tinh thần.

Một cách tổng quát, tôn giáo là một công cụ để 
mang lại sự bình an và thỏa mãn trong tâm hồn, sự 
thoải mái trong tâm hồn với đức tin kiên cố. Nhiều 
người đồng ý cho rằng cần phải có một phương cách 
thế tục để mang lại sự bình an trong tâm hồn, nhưng 
điều đó tôi sẽ thảo luận trong cuộc nói chuyện công 
khai của mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta nói về một 
phương cách để mang lại sự bình an trong tâm hồn 
dựa trên đức tin, thì có hai loại tôn giáo - đức tin 
không có triết lý và đức tin có triết lý.

Vào thời xưa, người ta dùng đức tin để mang 
lại niềm hy vọng và sự an ổn khi họ phải đối diện 
với những tình huống tuyệt vọng như là những vấn 
đề ngoài tầm tay, sự vô vọng của chúng ta. Trong 
những trạng huống như vậy, đức tin mang lại một 

Sự Tương Quan Tôn Giáo Trong Thời Hiện Ðại
Đức Dalai Lama - Đào Nguyên Minh dịch
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vài hy vọng. Ví dụ, khi có sự đe dọa của thú vật 
vào ban đêm, càng sợ hơn khi ở trong bóng tối. Với 
ánh sáng, chúng ta cảm thấy an toàn hơn. Nguồn 
ánh sáng là từ mặt trời, cho nên mặt trời là thứ linh 
thiêng và vì vậy một số người tôn thờ mặt trời. Lửa 
cho ta sự ấm cúng khi chúng ta lạnh và vì vậy một 
số người coi lửa là điều gì đó tốt lành. Lửa đôi khi 
đến từ sấm sét, là điều gì đó huyền bí, và vì vậy cả 
lửa và sấm sét là thần thánh. Đây là đức tin sơ khai 
không có triết lý.

Một loại đức tin khác có thể bao gồm cả xã hội 
Ai Cập cổ đại. Tôi không biết gì về loại đức tin này. 
Nền văn minh Ai Cập có khoảng sáu, bảy ngàn năm 
về trước và đã có đức tin từ đó. Có lần, khi tôi có 
mặt tại đại học Cairo, tôi đã bày tỏ sự quan tâm rằng 
nếu tôi có nhiều thời gian, tôi muốn học ở đó và tìm 
hiểu nhiều hơn về nền văn minh cổ đại Ai Cập này, 
nhưng rất tiếc là tôi không có thời gian. Tuy nhiên, 
trong trường hợp nào đi nữa, có một loại tôn giáo 
khác bao gồm các nền văn minh Lưu Vực Sông Ấn 
ở Ấn Độ và nền văn minh Trung Hoa. Họ có những 
tôn giáo tinh tế hơn đi kèm với một ý thức hệ. Có 
lẽ nền văn minh Lưu Vực Sông Ấn có nhiều hơn so 
với những nơi khác. Ở Ấn Độ, ba hoặn bốn ngàn 
năm về trước họ đã có đức tin với một triết lý đặc 
định. Do đó, một phạm trù khác của tôn giáo là đức 
tin với những khái niệm triết lý đặc định.

Trong loại đức tin thứ hai này có những câu hỏi 
thông thường. Như một người bạn Do Thái đã nêu 
ra một cách độc đáo như thế này: Cái “tôi” là gì? 
Tôi từ đâu đến? Tôi sẽ đi về đâu? Mục đích cuộc 
sống là gì? Đây là những câu hỏi chủ yếu. Các câu 
trả lời cho những câu hỏi này được chia ra làm hai 
loại: hữu-thần và phi-thần.

Ở Ấn Độ, ba ngàn năm về trước người ta đã cố 
gắng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi cái gì là “tôi”, cái 
gì là cái ngã? Theo kinh nghiệm thông thường, thân 
thể khi còn trẻ thì bề ngoài và hình tướng khác với 
lúc tuổi già. Tâm trí cũng vậy, trong vòng vài phút 
là đã khác rồi. Nhưng chúng ta có cảm giác tự nhiên 
về cái “tôi” – Khi “tôi” còn trẻ, khi “tôi”đã già. Do 
đó, phải có một sở hữu chủ (người chủ) của thân 
thể và tâm trí đó. Người chủ phải là một cái gì độc 
lập và vĩnh cửu, không thay đổi, trong khi thân thể 
và tâm trí thì thay đổi. Vì vậy, ở Ấn Độ, cái ngã, cái 
linh hồn, cái “atman” - cái ý tưởng ấy xuất hiện ra. 

Khi mà thân thể không còn sử dụng được nữa, linh 
hồn vẫn còn đó. Đó là câu trả lời cho cái gì là “tôi”.

Vậy thì, linh hồn đến từ đâu? Liệu nó có sự bắt 
đầu hay không? Không có sự bắt đầu là khó chấp 
nhận, và vì vậy phải có một sự bắt đầu, giống như 
có một sự bắt đầu cho thân thể này. Và thế là God 
(Chúa/Thượng Đế) tạo ra linh hồn. Và cuối cùng, 
chúng ta về với sự hiện diện của Chúa/Thượng 
Đế, hoặc cuối cùng chúng ta thể nhập vào Chúa/
Thượng Đế. Các tôn giáo Trung Đông như Do Thái 
Giáo thời kỳ đầu, Kitô Giáo và có lẽ Ai Cập Giáo - 
tin vào một kiếp sau. Nhưng, đối với Do Thái Giáo, 
Kitô Giáo và Hồi Giáo, thực thể tối thượng đó chính 
là Chúa/Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa. Đó là nguồn 
cội của mọi sự vật. Chúa/Thượng Đế đó phải có 
năng lực vô biên và lòng từ bi trắc ẩn và trí tuệ vô 
tận. Mọi tôn giáo đều khẳng định lòng từ bi trắc ẩn 
vô hạn, đó như Đấng Allah. Và Chúa/Thượng Đế 
thì vượt quá kinh nghiệm của chúng ta, về thực thể 
tối thượng. Đó gọi là hữu-thần tôn giáo.

Thế thì, khoảng ba ngàn năm về trước, chúng ta 
có được triết lý Samkhya ở Ấn Độ. Và trong triết lý 
này, có hai nhánh: một nhánh tin vào Chúa/Thượng 
Đế và một nhánh nói là không có Chúa/Thượng Đế. 
Thay vào đó, nhánh sau nói về vật thể nguyên thủy, 
là prakrti và 25 lớp hiện tượng có thể biết được. Vì 
vậy, đối với họ, vật thể nguyên thủy là vĩnh cửu 
và là đấng sáng tạo. Vì vậy, trước Đức Phật, đã có 
những quan điểm phi-thần.

Sau đó, khoảng 2.600 năm trước, Đức Phật 
và vị sáng lập Đạo Jain, Mahavira, đã xuất hiện. 
Không ai trong số họ đề cập đến Chúa/Thượng Đế, 
nhưng thay vào đó chỉ đơn giản nhấn mạnh đến Lý 
Nhân Quả. Do đó, một nhánh của triết lý Samkhya, 
và cả Đạo Jain và Phật Giáo là phi-thần tôn giáo.

Trong các tôn giáo phi-thần, Phật Giáo cho rằng 
mọi sự vật đều đến từ nguyên nhân và điều kiện của 
chính nó (nhân duyên), và vì điều đó, một trong 
những bản chất chính của nhân và quả là sự thay 
đổi (vô thường). Mọi sự vật không bao giờ đứng 
yên. Do đó, vì nền tảng cho cái ngã hay cái “tôi” 
là thân thể và tâm thức, rõ ràng là chúng luôn luôn 
thay đổi, và vì cái “tôi” đã dựa vào chúng, nên cái 
“tôi” phải có cùng bản chất. Nó không thể bất biến 
và thường hằng. Nếu cái cơ sở thay đổi, thì cái gì 
đặt định trên đó cũng phải thay đổi. Do đó, không 
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có linh hồn thường hằng, bất biến – “anatman”, vô 
ngã. Đây là khái niệm độc đáo của Phật Giáo– mọi 
sự vật đều phụ thuộc và liên hệ lẫn nhau. Vì vậy, 
trong ba tôn giáo phi-thần, mặc dù hai tôn giáo kia 
chấp nhận luật nhân quả, nhưng họ vẫn khẳng định 
là có một cái ngã thường hằng, bất biến.

Vì vậy, trong số các tôn giáo có niềm tin với triết 
lý, có nhiều truyền thống khác nhau. Tất cả các tôn 
giáo đó đều có hai khía cạnh - triết lý và khái niệm, 
và cả sự thực hành. Có sự khác biệt lớn về mặt triết 
lý và khái niệm, nhưng sự thực hành thì giống nhau, 
đó là bác ái, từ bi, sự tha thứ, lòng bao dung, tinh 
thần tự giác. Các triết lý và khái niệm khác nhau chỉ 
đơn giản là phương pháp để mang con người đến sự 
mong muốn và niềm tin để thực hành bác ái, từ bi, 
sự tha thứ, v.v. Do đó, tất cả những triết lý này đều 
có cùng một cứu cánh và mục đích đó là mang lại 
bác ái, từ bi, v.v.

Điều này thật rõ ràng trong Phật Giáo. Đức Phật 
dạy những khái niệm khác nhau, thường mâu thuẫn 
với nhau. Một số kinh nói rằng các uẩn - thân và 
tâm - giống như một cổ xe và cái ngã là con vật kéo. 
Một cổ xe và con vật kéo không thể giống nhau, và 
vì vậy cái ngã phải tách biệt và phải có thực chất 
hiện hữu. Một kinh khác nói rằng nghiệp hoặc hành 
động hiện hữu, nhưng không có người nào hành 
động, không thực có cái ngã nào. Các kinh khác 
nói rằng không có hiện tượng nào bên ngoài. Chỉ 
có tâm thức và những hiện tượng khác đơn thuần 
là nội hàm của tâm thức mà thôi. Và tâm thức hiện 
hữu; nó thực sự hiện hữu. Thế nhưng, các kinh khác 
nói rằng tâm thức và nội hàm của nó không thực 
sự hiện hữu - không có gì thực sự hiện hữu, như 
trong Kinh Prajnaparamita, Tâm Kinh, chẳng hạn 
như: “vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý”. Tất cả đều 
trái ngược nhau, nhưng tất cả đều đến từ cùng một 
nguồn gốc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Đức Phật đã không dạy tất cả những điều này từ 
sự nhầm lẫn của chính mình. Ngài cũng không cố 
tình dạy chúng để gây thêm sự nhầm lẫn trong hàng 
đệ tử của mình. Tại sao Ngài lại dạy như thế này? 
Đức Phật thấy các cá nhân là khác biệt và Ngài đã 
dạy tất cả những điều này để giúp họ. Ngài thấy 
rằng tất cả những điều này là cần thiết.

Ba ngàn năm về trước có lẽ thế giới có khoảng 
mười hoặc một trăm triệu người. Bây giờ có hơn bảy 

tỷ người. Vì vậy, trong số tất cả những người này, 
chắc chắn có những tánh chất khác nhau. Chúng ta 
có thể thấy điều này ngay trong số những đứa con 
có cùng mẹ cha. Ngay cả anh em sinh đôi, tâm tánh 
và xúc cảm của họ cũng khác nhau. Do đó, trong 
nhân loại, có những tánh chất khác nhau, cách sống 
khác nhau và cách suy nghĩ khác nhau. Những khác 
biệt này cũng bị chi phối bởi môi trường, địa lý, và 
khí hậu. Ví dụ, Ả Rập là xứ nóng và khô. Ấn Độ là 
xứ có mưa dầm và vì vậy có khác biệt, và con người 
ở đó có lối sống khác. Có lẽ trong thời sơ khai, con 
người giống nhau hơn ở khắp nơi. Nhưng bây giờ, 
bởi vì những khác biệt này, cho nên điều quan trọng 
là có những cách tiếp cận khác nhau. Nhưng những 
triết lý và khái niệm khác nhau này không thực sự 
quan trọng. Điều quan trọng nhất là mục tiêu và cứu 
cánh của tất cả, và mục đích này đều giống nhau: 
trở thành một con người tử tế và có lòng từ bi nhân 
ái trong sự ứng xử với người khác.

Vậy thì, đối với một số người, khái niệm về một 
Đấng Sáng Tạo, Chúa/Thượng Đế, là rất hữu ích. 
Tôi đã từng hỏi một giáo sĩ già Kitô Giáo là tại 
sao Kitô Giáo không tin vào kiếp trước. Ông nói, 
“Bởi vì chính cuộc sống này được tạo ra bởi Chúa/
Thượng Đế”. Suy nghĩ như vậy mang lại cảm giác 
thân mật với Chúa/Thượng Đế. Thân thể này xuất 
phát từ bào thai của mẹ của chúng ta, cho nên chúng 
ta có cảm giác gần gũi và ấm áp với mẹ. Vì vậy, 
tương tự như trường hợp với Chúa/Thượng Đế. 
Chúng ta đến từ Chúa/Thượng Đế và điều này cho 
chúng ta cảm giác gần gũi với Chúa/Thượng Đế. 
Càng gần gũi, người ta càng có ý hướng làm theo 
lời khuyên của Chúa/Thượng Đế, đó là tình thương 
yêu, từ bi nhân ái. Vì vậy, cách tiếp cận của hữu-
thần tôn giáo rất mạnh mẽ và hữu ích hơn cho nhiều 
người so với cách tiếp cận của phi-thần tôn giáo.

Tốt hơn là nên giữ truyền thống tôn giáo của 
mình. Ở Mông Cổ, các nhà truyền giáo trả cho mỗi 
người 15 đôla để cải đạo sang Kitô Giáo. Cho nên, 
hàng năm có một số người tìm đến họ và xin cải 
đạo, họ làm đi làm lại nhiều lần, chỉ để nhận 15 
đô la mỗi lần! Tôi khuyên các nhà truyền giáo này 
đừng can thiệp và để mọi người ở đó theo Đạo Phật 
truyền thống của họ. Điều này giống như khi tôi nói 
chuyện với người phương Tây là hãy giữ tôn giáo 
riêng của mình.
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Tốt nhất là nên có sự hiểu biết thêm. Điều này 
giúp phát triển sự tôn trọng lẫn nhau. Do đó, hãy 
giữ truyền thống Kitô Giáo của bạn, nếu bạn là Kitô 
Hữu, thì nên có thêm sự hiểu biết và kiến thức về 
các truyền thống khác. Với các phương pháp, tất 
cả đều dạy nhắm đến cùng chung sự thực hành, đó 
là - bác ái, từ bi, bao dung. Vì sự thực hành có cùng 
sự cộng thông, cho nên cũng tốt khi nhận vào một 
số phương pháp của Phật Giáo. Nhưng đối với khái 
niệm Phật Giáo về tánh không tuyệt đối - đây là 
điều hoàn toàn riêng của Phật Giáo. Nó không ích 
gì cho người khác học. Một vị linh mục Kitô Giáo 
đã hỏi tôi về tánh không, rỗng không và tôi nói với 
ông rằng điều này không tốt cho ông. Nếu tôi dạy 
về sự hoàn toàn tương thuộc (giữa mọi sự vật), thì 

điều này có thể làm hại đến đức tin mạnh mẽ của 
ông ấy đối với Chúa/Thượng Đế. Vì vậy, tốt hơn là 
những người ấy không nên nghe sự thuyết giảng về 
sự rỗng không.

Nói tóm lại, vì tất cả các truyền thống lớn đều 
có cùng lối thực hành, chỉ là các phương pháp khác 
nhau và các triết lý khác nhau, nhưng với cùng một 
mục đích, đó là nền tảng cho sự tôn trọng lẫn nhau. 
Vì vậy, hãy giữ truyền thống của mình. Nhưng, nếu 
một số phương pháp của Phật Giáo từ bài giảng của 
tôi mà bạn thấy hữu ích, thì hãy sử dụng chúng. Nếu 
không hữu ích, thì hãy bỏ chúng ra.

Theo Website của Đức Dalai Lama thứ 14 
– từ bản Anh ngữ của studybuddhism.com

Thích Viên Thành

KHUYẾN TU

Một đời không tu muôn đời khổ
Một ngày vô đạo vạn ngày sầu
Gần mực đen gần đèn thì sáng
Ở bầu tròn ở ống thì dài

Có duyên thà xấu mà yên
Còn hơn đẹp đẽ như tiên bị khùng   
Có đức mặc sức mà ăn
Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm

Cảnh phân ly đố ai tránh khỏi
Sự tiếc thương bao nổi sầu bi
Cửa ải tử sanh rồi sẽ đến
Bao nhiêu lâu nữa gặp quan tài

Có ai đâu chịu lo cái chết
Lúc sống còn thăm viếng đó đây
Một kiếp không tu muôn kiếp khổ
Phiên mình kế đến có ai hay

Cuộc đời bịnh tử khó từ
Sống qua ngày chờ qua đời   
Sống qua ngày chờ vô hồm   
Sống qua ngày chờ xuống mồ
 
Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn
Tình nặng tình sâu tình vẫn tan
Rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết
Người hứa người thề người vẫn quên

Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết
Tuyết rơi tuyết phủ tuyết cùng tan
Hoa nở hoa rơi hoa lại tàn
Tình đẹp tình sâu tình cũng tan

Người đẹp người xấu người cũng hết
Kẻ giàu nghèo cũng sạch sành sanh

Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật
Lòng từ bi nao nức bỗng dâng trào
Nhìn khói hương nghi ngút tận bàn cao
Thầm khấn nguyện chúng sanh đời bớt khổ!
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S au khi Đức Phật niết bàn, 
ngài Ma Ha Ca Diếp triệu 
tập 500 vị đệ tử ở thành 

Vương Xá kết tập lại những lời 
Phật dạy, gọi là Quật Nội kết tập. 
Đồng thời cũng có ngài Ba Sư Ca 
triệu tập rất nhiều tăng chúng kết 
tập đạo lý của Phật, gọi là Quật 
Ngoại kết tập. Nhân đó, Phật 
Giáo bắt đầu chia ra hai phái: 
Thượng Tọa và Đại Chúng. 

Rồi đến kỳ kết tập thứ 2, cách 
Phật niết bàn khoảng 100 năm. 

Kỳ kết tập thứ 3, cách Phật 
niết bàn 235 năm.

Kỳ kết tập thứ 4, cách Phật 
niết bàn hơn 400 năm.

Qua các kỳ kết tập ấy, Phật 
Giáo tuy chia ra làm 20 bộ phái, 
nhưng giáo chủ và giáo lý vẫn 
không hai.

Hai kỳ kết tập đầu có tính 
cách truyền khẩu, hai kỳ kết tập 
sau mới biên chép thành kinh điển 
bằng hai lối văn Phạn và Pali.

Về sau các học giả Âu Châu 
nghiên cứu về Phật Giáo họ lấy 
Ấn Độ làm trung tâm và chia ra: 
Nam Phương và Bắc Phương Phật 
Giáo. Nam Phương theo văn hệ 
Pali, Bắc Phương dùng Sanskrit.

Về Nam Phương có các nước: 
Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, 
Cam bốt, Lào…

Về Bắc Phương có các nước: 
Nepal, Tây Tạng, Trung Quốc, 

Đại Hàn, Nhật Bản, Việt Nam…
Thực ra, nói Nam Phương và 

Bắc Phương là y cứ về mặt địa 
lý hơn là y cứ về phương diện 
giáo lý. Tuy nhiên, phải công 
nhận rằng Bắc truyền Phật Giáo 
phần nhiều thuộc PHÁT TRIỂN 
PHẬT GIÁO, còn Nam truyền 
thì nặng tính bảo thủ hơn.

Kể từ khi Phật Giáo chia 
thành bộ phái, mỗi bên kiến giải 
khác nhau nên phát triển (Đại 
Thừa) Phật Giáo hình như không 
còn lưu hành ở Ấn Độ nữa. Mãi 
tới đầu thế kỷ ở bắc Ấn Độ có 
Mã Minh Bồ Tát ra đời, làm luận 
Đại Thừa Khởi Tín và nhờ sự ủng 
hộ triệt để của vua Ca Nị Sắc Ca 
(Kaniska), từ đó Đại Thừa Phật 
Giáo dần dần phục hoạt.

Sau đó 100 năm, Ngài Long 
Thọ ra đời và làm khai tổ về Đại 
Thừa Không Tông cùng Chân 
Ngôn Tông, khiến Đại Thừa 
Phật Giáo càng rạng rỡ hơn nữa. 
Ngài trứ tác Trung Quán Luận, 
Thập Nhị Môn Luận, Đại Trí Độ 
Luận…

Nối tiếp Ngài Long Thọ có 
hai vị đệ tử là Long Trí và Đề 
Bà, cả hai đều chủ trương phá 
dẹp ngoại đạo, Tiểu Thừa hoằng 
dương Đại Thừa Phật Giáo. 

Phật Giáo truyền vào Việt 
Nam lúc nầy. Tuy vậy, lúc bấy giờ 
ở Bắc Ấn Tiểu Thừa giáo vẫn còn 

thịnh. Ngài Ha Lê Bạt Ma (Hari 
Marman) chiết trung học lý của 
các bộ phái làm ra Thành Thật 
Luận. Luận nầy phát huy đạo lý 
Nhân Không, Pháp Không, có ý 
tổng hợp Đại, Tiểu Thừa trong 
đó. Do đó, Tiểu Thừa Giáo ở Ấn 
Độ đến đây có thể bảo là kết thúc.

Sau khi Phật diệt độ khoảng 
900 năm, có Ngài Vô Trước 
người Bắc Ấn, sau đến Trung Ấn 
đề xướng Đại Thừa Duy Thức. 
Em Ngài là Thế Thân viết Câu 
Xá Luận, trước theo Tiểu Thừa, 
sau về Đại Thừa và cả hai anh 
em đều tận lực xướng minh giáo 
nghĩa Đại Thừa Duy Thức.

Đức Phật thị hiện niết bàn 
khoảng 1000 năm là lúc Phật Giáo 
Ấn Độ phát triển cao độ, có nhiều 
bậc đại đức, luận sư xuất hiện 
tuyên dương giáo nghĩa Đại Thừa.

Nhưng, khoảng 2.000 năm 
sau Phật niết bàn, Bà La Môn 
Giáo phục hưng, lại có Hồi Giáo 
ở Thổ Nhĩ Kỳ (Turquie) xâm 
nhập Ấn Độ, cả hai giáo ấy đều 
tận lực bài xích Phật Giáo bằng 
mọi thủ đoạn khốc liệt: Đốt tháp 
phá chùa, hủy diệt chánh pháp, 
giết hại tăng tín đồ, Phật Giáo cơ 
hồ lâm cảnh tuyệt diệt!

Đến thế kỷ thứ 19, nước Anh 
đến Ấn Độ, người Âu Châu để 
tâm nghiên cứu Phật Giáo và tỏ 
lòng ca ngợi. Do đó, người Ấn 

TRUYỀN THỐNG BẮC TÔNG
TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Thích chánh Lạc
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mới lên tiếng kêu gọi: Phục hưng 
Phật Giáo.

Ravendrachilala là một học 
giả Phật Giáo người Âu Tây 
đầu tiên để tâm nghiên cứu Phật 
Giáo Ấn Độ. Tiên sinh căn cứ 
vào 144 loại kinh về Phạn bản ở 
Népal, làm ra cuốn Népal Phật 
Giáo Phạn Bản (Thelitasansrit 
Buddhist Lituature of Népal) và, 
năm 1888 lại xuất bản cuốn: Tiểu 
Phẩm Bát Nhã. 

Năm 1893 có Saratchandrodas 
tiên sinh xướng lập hội “Nghiên 
Cứu Thánh Điển Phật Giáo Ấn 
Độ và Nhân Loại Học Thuật” 
càng thúc đẩy người Ấn chú ý hơn 
nữa việc nghiên cứu Phật Giáo.

Sáng lập năm 1891, Hội Đại 
Bồ Đề là một hội rất có thế lực 
trong vấn đề vận động phục hưng 
Phật Giáo. Hội có chi hội ở Nữu 
Ước, Luân Đôn v.v… bố giáo 
khắp Âu Mỹ.

Rồi 1918 có Toàn Tích Lan 
Phật Giáo Đại Hội; 1928 lại có 
Toàn Ấn Độ Phật Giáo Đại Hội, 
tất cả đều xây dựng trên một mục 
đích duy nhất: “CHẤN HƯNG 
PHẬT GIÁO.”

Nước ta lúc đầu trực tiếp ảnh 
hưởng Phật Giáo Ấn Độ, song sự 
truyền bá không được phổ cập; về 
sau Phật Giáo được thạnh hành là 
nhờ kinh điển được dịch từ Phạn 
văn sang tiếng Trung Hoa.

Mãi đến đời Đông Hán, niên 
hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10 (T.L. 
67) vua Minh Đế nhà Đông Hán 
sai các ông Thái Hâm, Vương 
Tuân v.v. 18 người qua nước Đại 
Nhục Chi để rước Phật về thờ 
và mời được hai vị sư Ca Diếp 
Ma Đằng và Trúc Pháp Lan qua 
Trung Quốc. Vua Hán Minh Đế 
sắc dựng chùa Bạch Mã để thờ 

Phật và mời hai Ngài ở đó truyền 
đạo dịch kinh. Hai ngài dịch được 
Tứ Thập Nhị Chương kinh và 16 
thứ khác. 

Ở Trung Quốc, Phật Giáo 
được triều đình thừa nhận, có 
chùa, kinh bắt đầu từ đây. Thế 
rồi, những nhà truyền đạo từ Tây 
Vức tiếp nối nhau sang Trung 
Quốc như các Ngài: An Thế Cao, 
Chi Lâu Ca Sấm, Chi Diệu, Trúc 
Phật Sóc đều là những bậc danh 
tăng. Kinh chữ Phạn dịch ra chữ 
Hán đã có đến 300 bộ.

Nhà Đông Hán mất, Ngụy, 
Thục, Ngô nổi lên (Tam Quốc), 
có ngài Khương Tăng Hội từ Tây 
Vứt qua truyền đạo, vua Ngô 
Tôn Quyền xin quy y. Năm thứ 
hai niên hiệu Gia Bình vua Ngụy 
Minh Đế (T.L. 250) có ngài Đàm 
Ma Ca La từ Trung Ấn qua thi 
hành phép “Thập Nhơn Thọ” 
(Tam Sư Thất Chứng) theo Tứ 
Phần Luật, Trung Quốc bắt đầu 
áp dụng giới luật từ đây.

Năm 258, Châu Tử Hàng ở 
Lạc Dương giảng kinh Bát Nhã. 
Nhưng lúc bấy giờ kinh điển 
dịch ra chưa hoàn bị, nên Châu 
Tử Hàng quyết chí qua Tây Vức 
học chữ Phạn rồi tìm nguyên bản 
kinh chữ Phạn để dịch lại.

Năm hiệu Vĩnh Gia thứ 4, 
nhà Tây Tấn (T.L. 310) ngài 
Phật Đồ Trừng sang thuyết pháp, 
nhân dân theo rất đông, trong đó 
có các ngài Đạo An, Pháp Hòa, 
Trúc Pháp Hải v.v… là những 
môn đồ nổi tiếng. Ngài Đạo An, 
Huệ Viễn phát dương tông chỉ 
Phật Giáo ra, đến ngài Cưu Ma 
La Thập mới thịnh đạt. 

Đây là thời kỳ Phật Giáo 
Trung Quốc biến đổi lần thứ nhất. 
Đời nầy bắt đầu có Tam Luận và 

Thành Thật tông.
Đến đời Nam Bắc Triều (T.L. 

420-588) có ngài Bồ Đề Đạt 
Ma từ Thiên Trúc sang truyền 
Thiền tông. Ngài Chơn Đế Tam 
Tạng dịch Luận Đại Thừa Khởi 
Tín. Lúc đó ở Trung Quốc mới 
đề xướng pháp môn “Chơn Như 
Duyên Khởi”.

Ấy là thời kỳ Phật Giáo Trung 
Quốc biến đổi lần thứ hai. Ngoài 
ra, còn có Nam Nhạc đại sư lập 
Thiên Thai tông, Đàm Vô Sấm 
dịch truyền Niết Bàn tông nữa.

Sau ách nạn Hậu Ngụy Thái 
Võ Đế* (niên hiệu Thái Bình 
Chơn Quân thứ 7 (T.L. 446)) các 
đời vua sau cũng chấn hưng Phật 
Giáo. Có Ngài Lặc Na Ma Đề 
dịch truyền Địa Luận tông.

Đến đời Tùy, Phật Giáo ngày 
càng hưng thịnh, vua quan đều 
Quy Y Tam Bảo, tăng đồ trứ 
thuật nhiều kinh luận.

Đời Đường, có quan Thái Sử 
Lịnh là Phó Dịch 7 lần dâng sớ 
bài bác Đạo Phật, nên có hai tăng 
sĩ là Huệ Thừa làm Biện Chánh 
Luận và Minh Khái viết Quyết 
Đối Luận để phản bác.

[*Ách vận của Phật Giáo 
trong ba đời vua Võ, một vua 
Tông. Ba Võ là: Thái Võ nhà 
Hậu Ngụy. Võ Đế nhà Bắc Chu. 
Võ Tông nhà Đường. Nhất Tông 
là Thế Tông Hậu Chu]. 

Con Cao Tổ Lý Thế Dân nối 
ngôi hiệu là Đường Thái Tông. 
Chính Ngài Huyền Trang sang 
Thiên Trúc cầu học vào lúc nầy. 
Niên hiệu Trinh Quán thứ 19 
(T.L. 645) ngài mới về nước. 
Đường Thái Tông rất tôn kính, 
mời Ngài ở chùa Đại Từ Ân và 
chùa Hoằng Phước để dịch kinh, 
truyền đạo. Với kinh điển của 
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Ngài dịch, gọi là Tân Dịch phái.
Đó là thời kỳ Phật Giáo 

Trung Quốc biến đổi lần thứ Ba. 
Sau vua Cao Tổ, đến bà Võ Tắc 
Thiên Hoàng Đế cũng sai sứ qua 
nước Vu Điền (tức là Kho Tan và 
Kustana bây giờ) cầu kinh Hoa 
Nghiêm bằng chữ Phạn và mời 
một học gỉa chữ Phạn là Thật 
Xoa Nan Đà về để cùng Ngài Bồ 
Đề Lưu Chi Tam Tạng dịch kinh 
Hoa Nghiêm 80 cuốn, gọi là Bát 
Thập Hoa Nghiêm. Bà Võ Tắc 
Thiên làm bài tựa của kinh ấy và 
sau nầy biến thành bài kệ khai 
kinh muôn đời. 

Ngoài ra, còn có Ngài Nghĩa 
Tịnh Tam Tạng qua Ấn Độ, du 
lịch các nước và cầu kinh về dịch 
được 60 bộ, 230 cuốn.

Đến đây có thể nói Phật Giáo 
đến hồi cực thịnh. Nhưng đến 
niên hiệu Hội Xương năm thứ 
5 (T.L. 845), đời vua Võ Tông, 
Phật Giáo lại bị đại ách nạn, vì 
nhà vua tín ngưỡng Lão Giáo.

Đến đời Ngũ Đại (Hậu 
Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, 
Hậu Hán và Hậu Chu) Phật Giáo 
lại bị một ách nạn lớn gây ra bởi 
vua Thế Tông nhà Hậu Chu.

Sau Ngũ Đại là nhà Tống, 
các vua Tống cũng hết sức chấn 
hưng, nhưng không thể như đời 
Đường. Nhà Tống suy, nhà Kim 
(Mãn Châu) sang xâm lăng, Phật 
Giáo vì vậy cũng suy đồi. Sau 
Mông Cổ lại diệt Kim, Hốt Tất 
Liệt diệt Nam Tống lập ra nhà 
Nguyên.

Tuy các đời vua nhà Nguyên 
cũng sùng mộ Phật Giáo, nhưng 
sùng mộ để sùng mộ chứ không 
nỗ lực xương minh giáo nghĩa 
nên khi có Lạt Ma Giáo ở Tây 
Tạng truyền vào thì được triều 

đình vua chúa sùng thượng hơn, 
do đó, nên Đạo Phật cố hữu bị bỏ 
rơi.

Nhà Nguyên suy, Chu 
Nguyên Chương nổi lên lập ra 
nhà Minh. Minh Thái Tổ lúc nhỏ 
đã từng làm Sa Di, nên hết sức 
ủng hộ Phật Giáo. Ngài lại qui 
định pháp tắc cho tăng lữ, đặc các 
Ty Tăng Can, Tăng Chánh, Tăng 
Hội để chưởng lý tăng đồ. Chư 
Tăng có chức hiệu từ đó. Đồng 
thời cũng có nhiều tăng sĩ phiên 
dịch, trứ thuật kinh luật, nên Phật 
Giáo lại được trùng hưng. Có thể 
nói đây là thời kỳ vẻ vang của 
Phật Giáo.

Nhà Minh suy tàn, nhà Thanh 
(Mãn Châu) thống nhất thiên hạ. 
Thanh Thái Tổ, Cao Tông tuy 
cũng ủng hộ Phật Giáo, nhưng 
không hết lòng. Đến đời Thánh 
Tổ, Thế Tông Phật Giáo càng suy 
tàn, chùa chiền, tăng sĩ tuy còn, 
nhưng ít người thấu hiểu giáo lý 
Đạo Phật!

Cuối đời nhà Thanh, sóng văn 
minh Âu Tây tràn vào. Thuyết 
bài trừ mê tín nổi lên khắp nơi, 
Phật Giáo càng suy vong. Vì thực 
ra Phật Giáo bấy giờ chỉ còn hư 
danh. Nói đến Phật Giáo là người 
ta chỉ nghĩ tới cúng bái mê tín 
thôi.

Về sau các văn sĩ, học gỉa 
mới dấy khởi phong trào nghiên 
cứu triết lý nhà Phật theo phương 
pháp khoa học và đồng tán dương 
qua sách báo, nhờ vậy Phật Giáo 
lại được quốc dân chú ý đến.

Đến đời Tôn Văn nổi lên 
cách mạng, xướng thuyết Tam 
Dân chủ nghĩa, diệt nhà Thanh, 
lập nên Dân Quốc. Càng ảnh 
hưởng văn minh dân chúng lại 

càng thích nghiên cứu Phật học. 
Nhờ vậy Phật Giáo bỗng nẩy ra 
nhiều tia sáng mới lạ.

Năm Dân Quốc mới thành 
lập, Ngài Cánh Sơn cùng các 
sa môn đồng chí, cư sĩ sáng lập 
Trung Quốc Phật Giáo Tổng Hội. 
Các cư sĩ ở Thượng Hải cũng lập 
Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Phật Giáo 
Tịnh Nghiệp Xã.

Về sau các sa môn và cư sĩ 
lần lượt sáng lập những trường 
chuyên môn như: Giảng Đường 
chùa Quán Tông ở Ninh Ba 
(Chiết Giang) do Đế Nhàn pháp 
sư chủ giảng; ở Võ Xương (Hồ 
Bắc) có Phật Học Viện do Thái 
Hư Pháp Sư chủ giảng; ở Giang 
Tô có Hoa Nghiêm Học Viện; 
Nam Kinh có Nội Học Viện do 
Âu Dương Cánh Vô chủ giảng.

Trong các đoàn thể nghiên 
cứu Phật Giáo phần nhiều có tạp 
chí làm cơ quan hoằng dương 
giáo nghĩa, như: Phật Học Tùng 
Thư, Hải Triều Âm, Cư Sĩ Lâm 
San, Tịnh Nghiệp Nguyệt San, 
Chi Na Nội Học, Uy Âm, Vi Diệu 
Thanh, Phật Giáo Tân Văn… đều 
nối tiếp nhau xuất bản.

Đến khi xảy ra nạn Trung 
Nhật chiến tranh, Phật Giáo 
cũng bị ảnh hưởng nên công việc 
hoằng dương cũng bị tê liệt.

Như trước đã nói, sau khi Đức 
Phật Niết Bàn, Phật Giáo Ấn Độ 
chia thành 20 bộ phái. Đến lúc 
truyền qua Trung Hoa lại thành 
lập ra các tông, song tựu trung 10 
tông phái sau đây được xem là 
định bản:

1- Câu Xá.
2- Thành Thật.
3- Hoa Nghiêm.
4- Thiên Thai.
5- Tam Luận.
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6- Pháp Tướng.
7- Thiền.
8- Tịnh Độ.
9- Luật.
10- Mật Tông.

Phật Giáo Việt Nam sau thời 
đại du nhập, rất chịu ảnh hưởng 
Phật Giáo Trung Hoa, nên kinh 
điển, tông phái đều do Trung 
Hoa truyền sang. Nhưng trong 
các tông phái ấy Việt Nam chỉ 
được truyền Thiền Tông là chính 
thức. Ngoài ra còn có Tịnh Độ 
Tông, Mật Tông chỉ là học thấy 
trong kinh sách rồi làm theo, chứ 
không có truyền thừa rõ rệt.

Về đời Lương Võ Đế (T.L. 
528) Ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Tây 
Trúc qua Trung Hoa truyền pháp. 
Ấy là vị tổ đầu tiên của Thiền 
Tông Trung Hoa. Ngài Huệ Khả 
kế thừa làm tổ thứ 2, ngài Tăng 
Xán tổ thứ 3, ngài Đạo Tín thứ tư. 
Đồng thời với Đạo Tín có ngài Tỳ 
Ni Đa Lưu Chi, Ngài qua truyền 
pháp và làm tổ thứ nhất về Thiền 
Tông Việt Nam. Ngài Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi truyền cho Ngài Pháp 
Hiền lập thành một phái Thiền 
Tông (Việt Nam).

Năm 820 có Ngài Vô Ngôn 
Thông người Trung Hoa qua 
truyền pháp, lập thành phái Thiền 
Tông thứ hai.

Đời Lý Thánh Tông có Ngài 
Thảo Đường Thiền Sư là đệ tử 
của Ngài Tuyết Đậu Minh Giác 
bên Trung Hoa thành lập phái 
Thảo Đường, ấy là phái Thiền 
Tông thứ ba ở Việt Nam.

*Niên hiệu Ứng Thiên thứ 14 
(1008), nhà Tiền Lê, nước ta lần 
đầu tiên thỉnh Đại Tạng Kinh từ 
Trung Hoa.

*Năm 1019 Lý Thái Tổ sai 
sứ là Phạm Hạc và Nguyễn Đạo 
Thanh sang Trung Hoa thỉnh Đại 
Tạng Kinh. Đây là lần thứ hai.

Ngài Thảo Đường được vua 
Lý Thánh Tông phong làm Quốc 
Sư. Vua Lý Thánh Tông đắc 
đạo được Ngài truyền pháp và 
là người đệ tử đầu tiên của phái 
Thảo Đường. Phái nầy truyền 
được năm đời, có 19 vị đắc đạo.

TRÚC LÂM YÊN TỬ
(Phái Thiề n thuầ n túy Việ t 
Nam)

1- Giác Hoàng Điều Ngự.
2- Pháp Loa.
3- Huyền Quang.
*Vào khoảng đời vua Lê 

Thánh Tông (1573-1599) ở Bắc 
có phái Tào Động cũng là chi 
nhánh của phái Bồ Đề Đạt Ma bên 
Trung Hoa. Phái nầy truyền vào 
bởi nhà sư Trung Hoa tên Tri Giáo 
Nhất Cú. 

PHÁI NGUYÊN THIỀU
Ngài Thọ Tôn Hòa Thượng, 

húy Nguyên Thiều truyền chánh 
phái Lâm Tế ở nước ta.

Như phái Thiền Tông truyền 
đến Ngài Nghĩa Huyền lại lập ra 
một nhánh gọi là Lâm Tế. Lâm 
Tế truyền đến đời 21 là ngài 
Vạn Phong thời uỷ ở chùa Thiên 
Đồng (Trung Hoa) lập ra bài kệ: 
Tổ, Đao, Giới…

 TÓM TẮT:
*Tỳ Ni Đa Lưu Chi là sơ tổ 

Thiền Tông Việt Nam. Học trò 
Ngài là Pháp Hiền.

*Phái Vô Ngôn Thông. Cảm 
Thành là đệ tử. Dòng Vô Ngôn 

Thông truyền được 15 đời, biết 
được danh hiệu 40 người.

*Phái Thảo Đường. Vua Lý 
Thánh Tông là đệ tử. Phái Thảo 
Đường truyền được năm đời, đắc 
đạo được 19 người.

*Phái Trúc Lâm YênTử. 
Vua Trần Nhân Tông v. v…

*Phái Nguyên Thiều. Ngài 
Nguyên Thiều là tổ truyền phái 
Lâm Tế đầu tiên ở miền Trung.

28 VỊ TỔ THIỀN TÔNG 
Ở ẤN ĐỘ:

1- Ca Diếp
2- A Nan Đà 
3- Thương Na Hòa Tu
4- Ưu Ba Cúc Đa 
5- Đề Đa Ca
6- Di Gìa Ca
7- Bà Tu Mật
8- Phật Đà Nan Đề
9- Phật Đà Mật Đa
10- Hiếp Tôn Giả
11- Phú Na Dạ Xa
12- Mã Minh
13- Ca Tỳ Ma La
14- Long Thọ
15- Ca Na Đề Bà
16- La Hầu La Đa
17- Tăng Già Nan Đề
18- Ca Già Xá Đa
19- Cưu Má La Đa
20- Xa Dạ Đa
21- Bà Tu Bàn Đầu
22- Ma Thủ La
23- Hạt Lặc Na
24- Sư Tử Tỷ Khưu
25- Bà Xá Tư Đa
26- Bất Như Mật Đa
27- Bát Nhã Đa La
28- Bồ Đề Đạt Ma.
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Thích Tâm Châu

Giựt Mình Bâng Khuâng

Trời xanh, ánh nắng lung linh,
Hiu hiu gió thoảng, cây cành nhởn nhơ.
Mây vần, sóng vỗ xô bờ,
Chim muông xao xác, sững sờ cỏ cây! 
 
Lòng thương bàng bạc từng mây,
Niềm tin tưởng với, đắp xây trường thành.
Vô minh xô ngã đạo-tình,
Bước chân hành đạo, giựt mình bân-khuâng! 
 
An-nhiên vũ trụ lâng lâng,
Lòng trong, lặng tưởng hồn dâng thoát trần.
Nghiệp-nhân lũy kiếp chuyển vần,
Mừng vui trang trải nợ nần sạch trong!
Trăng giữa hư không! 
 
Pháp-quốc, tháng 3 năm Giáp-Thân (2004)

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

Hương Nhũ Chân Hoa 
 
Sữa thơm hương nhũ
Hoa thực chân hoa.
Rải bóng Phật-đà,
Dịu mát gần xa. 
 
Sinh chung trong cõi Sa-Bà,
Khổ đau rợp đất, lệ nhòa mờ trăng. 
 
Tiếng gọi sông Hằng,
Gió Từ vinh thăng.
Phất phơ khắp nẻo,
Sương gió đãi đằng. 
 
Sắc, tâm đôi ngả cân bằng,
Nụ cười hé nở, bản năng reo hòa.

Một niệm vị tha,
Người cũng là ta.
Nước mắt, máu đỏ,
Vô ngại! Xót xa! 
 
Màn đêm nhấp nhánh ngân-hà,
Tâm-linh siêu thoát,
thăng hoa cuộc đời. 
 
Giấc mộng chơi vơi,
Lợi danh tả tơi.
Vô minh thanh sạch,
Chân-lý sáng ngời. 
 
Thênh thang đường Giác tuyệt vời,
An nhiên tự tại chân trời Vô Sinh. 

 Tu-viện Viên-Quang Mùa giá lạnh: 06.1.2014 
Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu  
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 Những Thạch Trụ Của Vua Asoka
Nội Dung Chỉ Dụ Của Vua Asoka Khắc Trên Đá

Thích Viên Lý

Lời Mở Đầu: Các sử gia và 
học giả Phật Giáo đã căn cứ vào 
nội dung và văn phong của những 
chỉ dụ và bố cáo để xét đoán rằng, 
Vua Asoka đã đọc những ý nghĩ 
của ngài cho các thư ký của triều 
đình ghi chép rồi sau đó sai thợ 
khắc trên bia đá và thạch trụ. Họ 
nói rằng, khi làm như vậy có thể 
Vua Asoka đã theo gương Đại 
Đế Durius, là người đã cai trị Đế 
Quốc Ba-Tư trong thế kỷ thứ năm 
trước Tây-Lịch.1 Nhưng, trong 
khi Vua Darius đã hãnh diện tự 
ca ngợi chiến thắng trong những 
cuộc chiến tranh tàn khốc và miệt 
thị những người đã bị ông ta đánh 
bại, thì trái lại Vua Asoka đã nói 
lên sự hối hận của ngài vì đã gây 
ra tang thương đau khổ cho nhiều 
người và, tự cam kết rằng, từ đó 
ngài sẽ thi hành những chính sách 
nhân đạo để chinh phục bằng Đạo 
Pháp. 

Vua Asoka Đã 
“Đến Với Tăng-Đoàn”

Tám năm sau khi lên ngôi, 
Vua Asoka đã đem quân đi xâm 
chiếm nước láng giềng Kalinga 
mà ngày nay là tỉnh Orissa ở vùng 
duyên hải Đông-Bắc Ấn-Độ. Sau 

1 THERAVADA BUDDHISM - A Social History 
from Ancient Benares to Modern Colombo, 
Richard F. Gombrich, Routledge; 2 edition 
(2006).

cuộc chiến tranh đó, Vua Asoka 
tuyên bố sự hối hận về những 
hành vị bạo lực gây chết chóc 
cho hàng trăm ngàn người. Ngài 
hứa rằng, trong tương lai sẽ chỉ 
chinh phục thiên hạ bằng những 
hành động từ bi khoang dung 
phù hợp với Đạo-Pháp. Sau cuộc 
chiến tranh Kalinga, Vua Asoka 
đã cải đạo từ Ấn-Độ Giáo để trở 
thành Phật-tử. Trong một bia đá 
Vua Asoka nói rằng, ngài đã trở 
thành Phật-tử tại-gia (upasaka), 
nhưng trong năm đầu tiên ngài 
không đạt được nhiều tiến bộ về 
tinh thần; rồi ngài “đến với Tăng-
Đoàn” (go to the Sangha) và, từ  
đó đã đạt được nhiều tiến bộ tinh 
thần.2

Các sử gia và học giả Phật-
Giáo cho rằng, họ không biết 
chắc khi Vua Asoka dùng nhóm 
chữ “đến với Tăng-Đoàn” thì ý 
nghĩa đích thực là gì? Theo truyền 
thống Phật-Giáo thì, nhóm chữ 
đó có nghĩa là sống một thời gian 
trong tu viện với chư Tăng để học 
Phật-Pháp và, họ suy luận rằng, 
có thể Vua Asoka đã đến thăm 
viếng các tu viện để tiếp xúc với 
chư Tăng để tìm hiểu thêm Phật-
Pháp; vì thời xưa chưa có những 
kinh sách để phổ biến Phật-Pháp, 
cho nên các cư sĩ  Phật-tử chỉ có 
thể học hỏi giáo lý qua sự hướng 

2 Ibid.

dẫn của Tăng-Đoàn. Hầu như tất 
cả những chỉ dụ của Vua Asoka 
đều có nội dung nói đến đạo-
pháp (Dharma), vì ngài đã thấm 
nhuẩn ảnh hưởng sâu đậm giáo lý 
Phật-Giáo, chính vì thấm nhuần 
sâu đậm giáo lý Phật giáo, nhất là 
giáo pháp vị tha, vô ngã và bình 
đẳng nên trong khi thâm tín Phật 
pháp và hết lòng phụng sự chánh 
pháp ngài vẫn coi trọng và ủng 
hộ những tôn giáo khác. Dù sao, 
chúng ta thấy rằng, trong thời đại 
của Vua Asoka ở Ấn-Độ, chỉ ba 
tôn giáo lớn chủ yếu là Ấn-Độ 
Giáo, Phật-Giáo và Kỳ-Na Giáo 
và, ba tôn giáo này có một số 
giáo-lý có những từ ngữ  giống  
nhau nhưng nghĩa lý không giống 
nhau. Sự ủng hộ của Vua Asoka 
đối với tôn giáo khác không phải 
chi bằng ý tưởng và lời nói mà 
còn bằng những hành động cụ 
thể; thí dụ như ngài đã hiến tặng 
một số thạch động cho các tu-sĩ 
khổ hạnh và những tôn giáo khác. 
Ngài thường nhắc nhở rằng, các 
giáo sĩ và tín đồ của các tôn giáo 
khác đều đáng kính trọng và, 
khuyên dân chúng đừng bao giờ 
kỳ thị, miệt thị các tôn giáo khác.

Nội dung của những lời ghi 
khắc trên thạch trụ và bia đá 
cho thấy, Phật-Giáo là nguồn 
ảnh hưởng sâu đậm nhất trong 
cuộc đời của Vua Asoka và, ngài 
mong muốn toàn dân trong đế 
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quốc cũng thực hành Phật Pháp 
như ngài. Vua Asoka đã đi hành 
hương tới những thánh địa Lâm 
Tỳ Ni và Bồ-Đề Đạo Tràng, đã 
gửi các phái đoàn truyền bá Phật 
Pháp đi khắp Ấn-Độ và các nước 
láng giềng và, ngài am hiểu nhiều 
kinh sách tới độ trong một chỉ dụ 
ngài đã đưa ra lời yêu cầu các tu-
sĩ nên nghiên cứu một số kinh 
điển mà ngài nêu tên.3

Nội Dung Chỉ Dụ 
Đáng Kể Nhất

Theo một số học giả Phật-
Giáo thì, chỉ dụ ghi khắc trên Bia 
Đá Lớn Số 13 có nội dung quan 
trọng nhất. Sau đây là bản tóm 
lược từ Chỉ Dụ khắc trên Bia Đá 
Lớn Số 13:

“Ái-Tử của Chư Thiên và 
Vua Nhân Từ đã chinh phục xứ 
Kalinga trong năm thứ tám sau 
khi lên ngôi. Trong cuộc chiến 
tranh đó khoảng một trăm năm 
mươi ngàn người và thú vật đã 
bị phân tán ra khỏi quê hương, 
khoảng một trăm ngàn người 
đã bị sát hại và, nhiều người 

3 King A�oka and Buddhism – Historial & 
Literary Studies, by Anuradha Seneviratna, 
BPS, Sri Lanka, 1994

khác thiệt mạng vì những ảnh 
hưởng của chiến tranh. Sau khi 
xứ Kalinga bị chinh phục, Ái-Tử 
của Chư Thiên cảm thấy cần phải 
thực hành Đạo-Pháp (Dharma), 
tôn-sùng Đạo-Pháp và truyền bá 
Đạo-Pháp. Nguyên do là vì Ái-Tử 
của Chư Thiên vô cùng ân hận vì 
đã chinh phục xứ Kalinga.

Quả thật, Ái-Tử của Chư 
Thiên cảm thấy rất đau lòng vì 
cuộc chiến tranh đã khiến cho 
nhiều người bị giết và bị ly tán, 
khi xứ Kalinga chưa bao giờ bị 
xâm chiếm đã bị xâm chiếm. Điều 
khiến cho Ái-Tử của Chư Thiên 
càng ân hận hơn nữa là những 
giáo sĩ Brahmin, những tu-sĩ khổ 
hạnh và những tín đồ của các tôn 
giáo khác ở Kalinga đang sống 
cuộc đời đạo hạnh, biết tôn kính 
cha mẹ và những người trưởng 
thượng, trung thành với bằng 
hữu và đối xử tử tế với mọi người; 
nhưng họ đã bị giết, bị thương, 
hoặc bị ly-tán với thân nhân 
trong cuộc chiến tranh. Ngay cả 
những người không bị tổn thương 
cũng rất đau khổ khi họ chứng 
kiến thân nhân và người quen 
biết trở thành nạn nhân của cuộc 
chiến tranh. Tất cả những tai ách 
do hậu quả của chiến tranh đã 

khiến cho Ái-Tử của Chư Thiên 
đau lòng.

Bây giờ Ái-Tử của Chư Thiên 
coi sự chinh phục bằng Đạo-
Pháp là hành vi chinh phục cao 
thượng nhất. Và sự chinh phục 
như vậy đã được Ái-Tử của Chư 
Thiên thực hiện không những 
trong lãnh thổ của mình mà còn ở 
trong những nước láng giềng lân 
cận và những nước ở cách xa sáu 
trăm dặm, như Hy Lạp và bốn 
vương quốc ở gần đó – mọi nơi 
dân chúng đều tuân theo những 
lời dạy của Đạo-Pháp.

Trẫm đã sai thuộc cấp ghi 
khắc những lời dạy của Đạo Pháp 
này để các con và các cháu của 
trẫm sẽ không nghĩ đến chuyện 
thi hành những cuộc chinh phục 
bằng bạo lực, để chúng sẽ thi 
hành chính sách chinh phục bằng 
Đạo-Pháp. Một cuộc chinh phục 
như vậy sẽ đem đến kết quả tốt 
cho đời này và đời sau ..."

Chỉ dụ trên Bia Đá Lớn 
Số 14 ghi rằng:

Ái-Tử của Chư Thiên và Vua 
Nhân Từ đã ra lệnh ghi khắc 
những chỉ dụ này. Không phải 
tất cả những chỉ dụ đều được tạo 
dựng ở mọi nơi, vì lãnh thổ của 
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trẫm rộng lớn, nhưng đã được 
dựng ở nhiều nơi và, trẫm sẽ còn 
viết thêm nhiều nữa. Và một số 
đề mục đã được lặp lại nhiều lần, 
bởi vì chúng hữu ích và để cho 
dân chúng ghi nhớ và thực hành 
thích hợp với lời ghi khắc. Nếu 
một số điều khoản viết không đầy 
đủ thì nguyên do là vì sự thiếu sót 
ở địa phương đó, hoặc vì lỗi lầm 
của người ghi chép.”

Chỉ Dụ Trên Bia Đá Kalinga
Trên bia này Vua Asoka ra 

lệnh cho các Quan Thẩm Phán ở 
địa phương Tosali như sau:

“Ái-Tử của Chư Thiên và Vua 
Nhân Từ ra lệnh rằng, các Quan 
Thẩm Phán (Mahamatras) trong 
thành phố Tosali cần phải biết 
điều này: Trẫm muốn thấy mọi 
điều đều phải được thi hành đúng 
đường lối. Trẫm muốn nhắc các 
ngươi hãy hành động theo cách 
thích hợp nhất. Trẫm đã sai các 
ngươi đi trông nom hàng ngàn 
dân chúng để thu phục nhân tâm 
của họ.

Tất cả dân chúng đều là con 
của trẫm. Những gì trẫm muốn 

cho các con được hưởng – như 
phúc lợi và hạnh phúc trong đời 
này và đời sau – thì trẫm cũng 
mong tất cả dân chúng đều được 
hưởng. Các ngươi không hiểu 
biết đầy đủ những gì trẫm mong 
muốn cho dân chúng được hưởng. 
Một số trong các ngươi  có thể 
hiểu, nhưng không thể hiểu đầy 
đủ tâm-nguyện của trẫm.

Các ngươi cần phải quan tâm 
điều này: Tuy rằng đa số dân 
chúng hoàn toàn tuân theo pháp 
luật, nhưng một số bị cầm tù, bị 
đối xử khắc nghiệt và, thậm chí có 
người bị giết một cách vô cớ; vì 
vậy có nhiều dân chúng đau khổ. 
Do đó, nhiệm vụ của các người 
là hãy hành động một cách vô tư 
theo luật pháp. Chính vì những 
thói xấu như: tham, sân, si, ghen 
ghét, độc ác, lãnh đạm hoặc lười 
biếng, khiến cho người ta hành 
động thiếu vô tư. Vì vậy, các 
người hãy tự nhủ: “Mong rằng 
những thói xấu đó không hiện 
hữu trong ta.” Và căn bản của 
điều này là hãy tránh tham sân 
si và hãy kiên nhẫn. Những viên 

Những nơi tìm thấy thạch trụ và bia đá

chức nào không thi hành công lý 
thì sẽ không được thăng chức; 
trong khi những ai thi hành thì sẽ 
được thăng tiến. Những ai trong 
số các ngươi hiểu rõ điều này thì 
hãy khuyên nhủ đồng nghiệp như 
sau: “Bạn hãy chú tâm để thi 
hành nhiệm vụ một cách chính 
đáng, theo đúng như huấn lệnh từ 
Ái-Tử của Chư Thiên.”

Sự phục vụ chính đáng của 
các ngươi sẽ đem lại những kết 
quả tốt; trong khi sự sai trái sẽ 
gây ra nghiệp quả xấu và khiến 
cho Vua không hài lòng…

Chỉ dụ này được đọc cho các 
quan chức nghe trong ngày lễ 
Tisa và những ngày lễ thích hợp 
khác.”

Kết Luận: 
Nội dung những chỉ dụ của 

Vua Asoka cho thấy rằng, tất cả 
những lời truyền tụng, ca ngợi về 
những đức tánh của ngài đều đúng 
và, khiến cho ngài xứng đáng 
được coi là một trong những nhà 
cai trị vĩ đại nhất trong lịch sử.
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Không Sắc Trùng Trùng

Cảm Thức Mang Mang
1. 
Trăng huyền sử chiếu lung linh bóng dáng, 
Những núi rừng nhiều hang động âm u, 
Có người vượn sợ thần linh quở phạt, 
Ngồi lặng thinh trong sương tỏa mịt mù.

Từ buổi đó Con Người luôn thắc mắc,
Thân phận mình và hiện tượng chung quanh,

 
Con sóc nhỏ thập thò sau tảng đá,
Mắt nâu tròn, cũng thấp thỏm đêm thanh.

Từ buổi đó những đề tài tôn giáo, 
Những vấn đề về triết học nhân sinh, 
Những giải thích đơn sơ khoa học mới, 
Nhen nhóm lên tư tưởng tập đại thành.

Từ buổi đó Con Người luôn cách vật,
Để trí tri và xác định tồn sinh,
Đẩy mê tín dị đoan vào bóng tối, 
Đón bình minh để phát triển nhân tình.

Bao đại kỵ vỡ tan như bọt nước,
Mở màn cho các khuynh hướng tự do, 
Ta ngưỡng mặt hoan hô thời đại mới, 
Nắm ý chung, chống lý luận mơ hồ!

Có câu hỏi phá tan tành địa ngục,
Câu trả lời làm chấn động thần linh.
Chỉ ngắn ngủi trong vòng dăm thế kỷ
Cõi Trần-Gian sáng tỏa lẻ công bình.

Những bí ẩn của thời gian biền biệt,
Đã nằm trong khám phá của Nhân-Sinh.
Cõi Vĩnh-Cửu cũng bắt đầu hé mở,
Cho thiên thu vọng tiếng mỗi chu trình.

Nên Hiện-Hữu, Thời-Gian và Vĩnh-Cửu,
Xưa thuộc phần hình-nhi-thượng huyền vi,
Nay cụ thể là vấn đề khoa học,
Tiến sâu xa vào nhiều cõi tân kỳ.

2.
Nhiều câu hỏi ngàn xưa nay hỏi lại:
Vũ-Trụ này đã xuất hữu từ đâu?
Và xuất hữu như thế nào đấy nhỉ?
Chứa chất gì trong nội tại thâm sâu?

Sao Vũ-Trụ lại cứ là như thế,
Cứ vận hành theo luật tắc riêng mang?
Sẽ chấm dứt bình yên hay dữ dội,
Sau tỷ năm để tuổi thọ suy tàn?

Vũ Trụ CaVũ Trụ Ca

G.S. NGUYỄN LONG
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Có nguyên lý thiên nhiên nào bí ẩn,
Chưa bao giờ được khám phá bấy nay,
Như đối xứng tân kỳ, hay định luật,
Của những nền vật lý mới chưa hay?1

Và Nhân-Loại làm thế nào giải quyết,
Sự uyên tuyền thăm thẳm của Năng Đen?
Chiều phụ trội không gian là thực có,
Hay chẳng qua một giải thuyết hư huyền?1

Ồ, mọi lực thiên nhiên như được biết,
Cách làm sao thành siêu lực nhất đồng?
Tại vì sao Càn-Khôn này hàm chứa
Nhiều, rất nhiều loại hạt chất lung tung?1

Còn chất tối tối mò không phát sáng
Có thể nào chế tạo được hay không?
Hay hạt chất Neutrinô quang tốc
Nói điều chi với Nhân-Loại nóng lòng?1

Bằng cách thế làm sao mà Vũ-Trụ,
Lại trở thành như thế, chẳng khác đi?
Và thêm nữa, sự thể nào xảy đến
Làm biến tan Phản-Chất thủa nguyên thì?1

Nếu Nhân-Thế là thành phần Vũ-Trụ
Thì dự phần tiến hóa sẽ ra sao?
Liệu trí tuệ con người suy biết nổi
Mọi tác hành và luật tắc thâm sâu?

1 Chín câu hỏi căn bản trên (nine key questions) là của Fermilab đưa ra 
để nghiên cứu Vũ-Trụ (Questions for Universe), người viết lược qua để 
có thêm tài liệu:
Are there undiscovered principles of nature: New symmetries, new 
physical laws?
How can we solve the mystery of dark energy?
Are there extra dimensions of space?
Do all the forces become one?
Why are there so many kinds of particles?
What is dark matter? Can we make it in the laboratory?
What are neutrinos telling us?
How did the universe come to be?
What happened to the antimatter?

Nếu sinh tử là mối đầu tâm thức,
Thì thời gian là thực có hay không?
Và nếu có, thời gian bay mãi miết,
Chiều mũi tên, hay xuôi ngược hai dòng?

Nếu quả thực không gian rồi phân rã
Thì thời gian còn tồn tại hay không?
Theo Tương-Đối, Không và Thời tương tục
Không tiêu tan, Thời vẫn chảy xuôi dòng?2

Và Vũ-Trụ chỉ một lần hiện hữu,
Hay vần xoay trong vô tận ngút ngàn?
Đường diễn biến đi vòng quay trở lại,
Hay muôn đời là lối thẳng thênh thang?

Nếu Vũ-Trụ cuối cùng vào Chết Nhiệt,
Thì còn gì sau Tận-Vũ hay chăng?
Nếu Vũ-Trụ sinh thành từ “Nổ Lớn”,
Thì có gì trước đó để làm bằng?

Ôi, Vũ-Trụ, tên rong chơi vĩ đại,
Nếu không là vĩ đại nhất Thời, Không
Trong vô vạn Càn-Khôn trong Đại-Trũ,
Có biểu trưng ý nghĩa của Vô-Cùng?3

Và Vĩnh-Cửu, thế nào là Vĩnh-Cửu
Khi thời gian có khởi điểm Cồ Bùng?
Có khởi điểm, có đương nhiên tận điểm,
Làm thế nào nói vô thủy vô chung?

Này, anh bạn, trong Không-Thời khởi tận
Thì làm sao có sự sống đời đời?
Và sự sống đời đời là bao nả,
Trong quá trình thành hoại khắp nơi nơi?

2 Không gian phân rã – the dacay of the space.
Tương Đối – Albert Einstein Special and General Theories of Relativity
Không Thời tương tục – Albert Einstein’s Spacetime Continuum.

3 Đa Trũ – The Multiverse
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Nếu Vũ-Trụ theo nhau nhiều Vũ-Trụ,
Giống như xâu chuỗi ngọc nối liên hoàn,
Thì có phải Không và Thời vô hạn,
Không và Thời theo nhịp chảy miên man?

Rằng để tránh chuỗi hiện sinh vô hạn
Phải bịa ra một Siêu-Thể siêu linh, 
Nguyên nhân chẳng-có-nguyên-nhân-sinh-
hữu,
Mà không đề một bằng cứ chứng minh.4

Những khái luận lừng danh Aristotle
Về diễn trình vĩnh viễn của Càn-Khôn, 
Sao thiển cận mà đem ra kết án
Vì cả tin một khởi điểm sinh tồn?!5

3.
Câu lý giải đâu chỉ là triết lý,
Hay thuộc phần tôn giáo thuở nông nô,
Mà có thể được chúng minh chứng nghiệm,
Do khả năng chuyên khám phá thăm dò.

Mọi lý giải, không thể nào cưỡng bức,
Phải chứng minh bằng chứng nghiệm rõ ràng,
Không giả định, và càng không tín ngưỡng,
Theo giáo điều rồi ngụy biện lang bang.

4 Chuỗi hiện sinh vô hạn. Đại khái lý luận đó như sau: Something cannot 
come into existence if this requires an infinite number of other things 
existing before it. Therefore, the world cannot be infinite
Nguyên nhân chẳng-có-mộ-nguyên-nhân-sinh-hữu: The uncaused 
cause.

5 Khái luận – The (physical) treatises (of Aristotle). Aristote (Aristotle) 
384BC-322BC: Triết gia và khoa học gia Hy Lạp (Greece) chủ trương Vũ-
Trụ, mọi chủng loại trong Vũ-Trụ, thời gian, chuyển động… là Vĩnh-Cửu. 
Wikipedia: “That the world is eternal as to all the species contained in 
it; and that time is eternal, as are motion, matter, agent, and recipi-
ent…”
Vĩnh viễn của Càn-Khôn (xin đọc Wikipedia): The eternal of the world. 
Kết án: Condemnations of 1210-1277.
Một khởi điểm lưu tồn: The Catholic Church: The world had a beginning 
in time.

Bằng nào đó, ta mong tìm liên kết,
Thân phận người với cảnh giới vô biên.
Ta soi chiếu sâu xa vào bản chất,
Của thiên thu như thực thể hiện tiền.

Và Vũ-Trụ không vì vài kinh thánh,
Hay vài trang trong kinh thánh mơ hồ.
Mà thay đổi vận hành và tính chất,
Vốn có từ một Dao-Động nguyên sơ.6

Điều có thể là đổi thay kinh thánh,
Cho tương phù với Vũ-Trụ hiện sinh.
Còn Vũ-Trụ không bao giờ thay đổi,
Để đồng chung dăm lý luận cưỡng thành.

Các giải đáp cho bao câu hỏi đó,
Không chỉ nhờ những lý thuyết lừng danh.
Còn nhờ nhất vào công lao chứng nghiệm,
Trong nền khoa học mới đủ chuyên ngành.

Ừ, có lẻ chừng Năm Mười năm nữa,
Hay Một Trăm nhiều thần tượng siêu linh
Sẽ sụp đổ do công trình khám phá
Bởi NASA, CERN hay WMAP tiến hành.7

4.
Đời ngắn ngủi, Con Người mong tìm lại,
Bến tình xưa đâu đó vẫn neo đò,
Vẫn ước vọng được trường sinh bất lão,
Góp phần vào cuộc đại tấu muôn thơ.

6 Dao động: Quantum fluctuation. Vacuum/Emptiness fluctuations.
7 NASA: The National Aeronautics and Space Administration.

CERN: Conseil Européen pour la recherché Nuc1éaire (European 
Laboratory for Particle Physics, Geneva, Switzerland).
WMAP: The Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (Originally, MAP: 
Microwave Anisotropy Probe).
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Sự truyền thế sinh sôi nơi vạn vật,
Vốn đồng chung với nhịp điệu Đất Trời.
Ôi, Vĩnh-Cửu nằm ngay trong hiện tại,
Đâu cần tìm ngoài cảnh giới xa xôi?

Trên nấm mộ màu đất tươi mới đắp,
Vài đóa hoa nở cánh giữa trời sương.
Mỗi hiện hữu đều luôn mang yếu tính,
Rất hữu cơ của Bản-Thể Miên-Trường.

Trong hoài vọng, ta hướng về Vĩnh-Cửu,
Gọi Thiên-Thai như quê cũ thơm tình.
Tâm lý đó dật dờ trong tim óc,
Này sinh từ Nhân-Loại thuở bình minh.

Và ở đó vạn mùa Xuân hun hút,
Mà tháng năm không phải thước đo lường.
Mọi lý luận như chim chiều bạt gió,
Rụng cánh bay trong vực thẳm mù sương.

Và ở đó mọi ngôn từ bất lực,
Mọi rao truyền lạc lõng giữa mê cung.
Mọi tư tưởng cao vời luôn chới với,
Biết nơi nao là đỉnh điểm sau cùng?

Mọi khởi tận cũng đều là vô nghĩa,
Huống hồ chi bốn kích thước Thời-Không.
Của Vũ-Trụ hiện sinh trong giới hạn,
Và phát nguyên từ mống động Cồ Bùng?

Đem kết hợp mọi chiều đang hiện hữu,
Chỉ làm ra một tổng số không đồng.
Nên biểu tượng chính danh cho Vĩnh-Cửu,
Tuyệt nhiên là dòng vô thủy vô chung.

Ôi, Vĩnh-Cửu là từ đôi hun hút,
Nhìn nơi nao cũng chỉ thấy vô cùng.
Đem hữu hạn để đo lường vô hạn,
Nắm bắt gì ngoài cảm giác mông lung?

5.
Để biểu tượng thời gian trôi mãi miết,
Con Người dùng nhiều hình ảnh khác nhau.
Như con rắn cắn đuôi tròn thân uốn,
Chỉ dòng quay không có điểm ban đầu.8

Người Tạng lấy nút hình thoi liên tục,
Toán học dùng con số Tám nằm ngang.
Tuy khác biệt vũng chỉ vào vô hạn,
Để biểu dương số vô lượng, vô vàn.9

Các biểu tượng nêu trên là rõ rệt,
Chỉ thời gian luân chuyển quay vòng,
Hay Mô-Thức Tuần-Hoàn không ngưng nghỉ,
Có phải là nhất định thế hay không?

6. 
Mọi hiện hữu từ Chân-Không sinh hữu,
Như quá trình của Vũ-Trụ hiện sinh,
Luôn chuyển động, tạo thời gian không dứt,
Như Địa-Cầu quanh Mặt Nhật linh đinh.

Nên hiện hữu, thời gian và chuyển động,
Không thể nào không tương kết tương liên.
“Thời-Vật bất ly, Thời-Không nhất phiến”
Phải xem là điều tất yếu, hiển nhiên!10

Nếu hiện hữu phi-thời-gian không có,
Thì có gì hiện hữu ngoại-thời-gian?
Nếu Hiện-Động-Thời tương duyên tương kết,
Thì có gì độc lập với không gian?

8 Con rắn (có thể là rồng) căn đuôi – Ouroboros (Uroboros)
9 Hình số Tám nằm ngàng – The lemniscates, the mathematical symbol 

of infinity. Núy hình thoi vô hạn: Endless Knot.
10 Xin xem bài “Thời-Không Nhất Phiến, Thời-Vật bất ly” trong tập Thơ này. 

Câu: “Nên hiện hữu, thời gian và chuyển động” phải đặt theo thứ tự như 
sau mới đúng: “Nên hiện hữu, chuyển động và thời gian”, nhưng vì vần 
đành phải đặt “thời gian” trước “chuyển động”.
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Nên có phải “thể” cho là Vĩnh-Cửu,
Chẳng ở trong một tương-tục không-thời?
Nếu Vũ-Trụ hiện sinh vào Nhiệt Chết,
Thời có còn tồn tại nữa hay thôi?11

Vậy Vĩnh-Cửu là thời gian vô hạn,
Là vô biên, vô tận tới phương nao?
Nếu Vũ-Trụ là không-thời tương-tục, 
Thời bắt đầu và chấm dứt ra sao?12

Hay Vĩnh-Cửu phải chăng là tình trạng,
Không-thời-gian, hay ở ngoại-thời-gian?
Ắt không phải sự thăng hoa cõi chết.
Mà luôn mang tính vật lý đoàn hoàn?13

Một hiệp-thể vô-thời-gian không có, 
Thì có gì hiện-hữu ngoại-thời-gian?
Có thay đổi, có bành trương tất yếu,
Phải xảy ra trong thời-lượng rõ ràng.

Nên chuyển-thể không-bao-giờ-bị-chuyển,
Không hiện sinh trong Vũ-Trụ hiện sinh, 
Hay Vũ-Trụ nằm bên ngoài Vũ-Trụ,
Vì chuyển di là yếu tính tất thành.14

Nếu Vĩnh-Cửu là thời gian vô-hạn,
Khác đương nhiên vô-thực-thể vô-hình,
Thời có thực như Thời-Không có thực, 
Sao cho là vô-thực-thể vô-sinh?!15

11 Tương tục không-thời – The spacetime continuum.
12 Vĩnh-Cửu là thời gian vô hạn, vô biên – Eternity is an infinite time (ev-

erlasting).
Vô tận – (Eternity is an) unending (time).
Không-thời tương tục – Einstein’s Space-time Continuum.

13 Tình trạng không-thời-gian – Timelessness, a state to which time has 
no application:
JME Mc Taggart (1909): that which is entirely timeless.
Tính vật lý – Physicality. Cước chú: Xin đọc Trường Ca Vĩnh-Cửu đăng 
trong tập thơ Vĩnh-Cửu và Tình Yêu.

14 Chuyển-thể không-bao-giờ-bị-chuyển – The unmove mover.
15 Thời vô-hạn – The unending time. McTaggurt: Unending time would be 

unending reality (Time would be unreal).

Nên Vĩnh-Cửu trong thơ là thực-thể,
Và dĩ nhiên là thực-thể miên-trường.
Hoàn toàn khác vô-thời-không tồn tại,
Hay ngoại-thời là hư-vọng mù sương.16

7.
Rất có thể, nhìn từ quan điểm khác,
Vĩnh-Cửu không là dòng chảy chuyển luân.
Không tồn tại trong Càn-Khôn Tương-Đối
Thí dụ như chấm toán học đơn thuần.

Chấm toán học không thể nào chia cắt,
Không không-gian, không tính chất thời-gian,
Không khởi tận, không đổi thay diễn tiến,
Và luôn luôn là một và miên trường.

Nhưng luật toán có liên quan thực tại,
Thì sẽ không là chắc chắn bao giờ.
Khi luật toán được xem là chắc chắn,
Không liên quan thực tại tự căn cơ!17

Nếu toán học không liên quan thực tại,
Sẽ không liên quan Vĩnh-Cửu ngàn trùng,
Vì Vĩnh-Cửu là tĩnh từ chỉ-định,
Thể-tính về một thực tại mênh mông.

Các biểu tượng khác hơn trong toán học,
Nếu xem như những thực tại vô-thời,
Như nguyên số, vòng tròn, hình vuông vức.
Không thể là dấu Vĩnh-Cửu trùng khơi.18

16 Thực-thể miên-trường – An unending reality. Vô-thời – Timelessness. 
Ngoại-thời – Out of time.

17 Albert Einstein: As far as the law of mathematics refer to reality, they 
are not certain, as far as they are certain, they do not refer to reality.

18 Những thực tại vô-thời – Timeless realities.
Nguyên số (số nguyên) – Integer. Vòng tròn – A circle. Hình vuông vức – 
The square. Kể cả số Pi, hay căn số của 1 (the square root of 1).
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Vậy, Vĩnh-Cửu là thời-gian vô tận?
Hay không-gian dài ngun ngút vô song?
Hay liên kết không và thời tương tục?
Hay mênh mông một thực thể vô cùng?

Thực thể đó là vô-chung vô-thủy,
Là căn nguyên mọi Vũ-Trụ bềnh bồng.
Trong đó có cả Càn-Khôn Tương-Đối,
Có Con Người diễn giải lẻ tồn vong?

Thực-thể đó tồn sinh trong tất cả,
Hay chính là tất cả mọi tồn sinh,
Từ hạt Quark căn-cơ đến đại-cấu, 
Đến Càn-Khôn đây đó vẫn hình thành?

Hay Vũ-Trụ Nhân-Sinh là trường thọ
Tức sống lâu rồi cũng sẽ tiêu tùng,
Hoặc tồn tại muôn đời hay vĩnh viễn?
Cần biện minh với chi tiết khả dung.

Trong muôn một Trường Ca này diễn giải,
Mong đi tìm một đường lối khách quan,
Nhằm giải đáp Thực-Thể nào Vĩnh-Cửu
Hay sẽ luôn vĩnh viễn cách ngút ngàn.

Sự đề cập có thể là thô thiển,
Nhưng được xem như một lối hành trình,
Của tâm-thức khi nắng chiều nghiêng núi,
Khi gió về trên bãi cỏ chông chênh.

8.
Mọi diễn đạt nói trên không liên hệ
Thuyết gọi là Thuyết Vĩnh-Cửu chủ trương
Rằng: mọi điểm thời gian đều thực hữu
Như nhau trong Lai, Hiện, Quá miên trường.19

Thời-triết đó thì hoàn tòan khác biệt
Cách minh-nhiên Thuyết Hiện-Tại hiện sinh
Rằng: Chỉ có bây giờ và tại chỗ
Mới được xem là thực hữu đương hành.20

Thời-triết đó cũng hoàn toàn khác biệt
Cách minh-nhiên Thuyết “Thời Khối Sẵn Bày”
Hay qui định Không, Thời thành một khối
Của “Bốn Chiều Bất Biến” khắp trời mây.21

Nếu biến cố tương lai là “sẵn đó”,
Hiện lù lù như tảng đá vô tri,
Thì định mệnh do từ đâu mà có
Và Nhân-Sinh còn ý nghĩa là gì?22

19 Thuyết Vĩnh-Cửu (Vĩnh-viễn) Eternelism
Mọi điểm (trong) Thời-Gian đều thực hữu như nhau – All points in time 
are equally real.
Lai: Future. Hiện: Present. Quá: Past.

20 Thuyết Hiện-Tại: Presentism
Thực-hữu (có): real.
Bây Giờ: Now(s). Tại Chỗ: Here.

21 Thuyết “Thời Khối Sẵn Bày” – The “Growing Block Universe” theory of 
time, the “Block time” theory, the “Block Universe” theory of time.
Không, Thời thành một khối của “Bốn Chiều Bất Biến” – The Space-
time as an “Unchanging Four Dimentional Block”: Thuyết này đối lập 
với quan điểm cho rằng “Không-Gian Ba Chiều” điều ứng bởi sự bay 
qua của Thời-Gian - The “Three-Dimensional Space” modulated by the 
passage of time-Wikipedia.

22 (Mọi) biến-cố tương lai là “sẵn đó” – The future events are “Already 
There”. 
Định-mệnh – Destiny.
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Thơ bác bỏ Thuyết Thời-Gian Không Thực”
Hay Thời-Gian không tồn tại bao giờ.
Nếu hiệu-ứng Thời-Gian không có thực
Thì do đâu anh già chết ngay đơ!?23

Khi có Hiện, có Di hay có Động,
Thì có Thời trong liên-hệ tương-sinh,
Gọi tóm tắt Hiện-Động-Thời, vì lẻ
Thời và Không, Thời và Vật tương hành.24

Thời có thực như Động, Di có thực,
Động và Thời là mấu chốt Tồn-Sinh.
Không Thời, Động tại làm sao Vũ-Trụ
Cứ bay nhanh về cuối bến Không-Thành.25

9.
Xin người hãy nâng chén trà thong-thả,
Nghe thời gian từ đáy mộng vân-vi.
Về dăm thuyết trong môi trường hiện đại,
Để còn nghiêng một nét đẹp xuân thì.

Ta sẽ duyệt sơ qua dăm dữ kiện
Xem Càn-Khôn có thực-hữu hay không?
Rồi sau đó sẽ đưa ra kết luận:
Thực-Thể nao là Thực-Thể Vô-Cùng!? 

23 Thuyết “Thời Gian Không Thực” – Mc Taggart’s “The Unreality of Time” 
(1908).
Hiệu-ứng (của) Thời-Gian – The Effects of Time.

24 Hiện – Existence. Di (Động) – Movement. Thời – Tìme
Không và Thời – Albert Einstein’s “Space-time Continuum”.
Thời và Vật – Long Thọ Bồ Tát “Thời-Vật Bất-Ly”.

25 Không-Thành – The Vacuum/ Emptiness Genesis.

Thích Tâm Châu

Giựt Mình Bâng Khuâng
Trời xanh, ánh nắng lung linh,
Hiu hiu gió thoảng, cây cành nhởn nhơ.
Mây vần, sóng vỗ xô bờ,
Chim muông xao xác, sững sờ cỏ cây! 
 
Lòng thương bàng bạc từng mây,
Niềm tin tưởng với, đắp xây trường thành.
Vô minh xô ngã đạo-tình,
Bước chân hành đạo, giựt mình bân-khuâng! 
 
An-nhiên vũ trụ lâng lâng,
Lòng trong, lặng tưởng hồn dâng thoát trần.
Nghiệp-nhân lũy kiếp chuyển vần,
Mừng vui trang trải nợ nần sạch trong!

Trăng giữa hư không! 

Pháp-quốc, tháng 3 năm Giáp-Thân (2004)

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
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DUYÊN SANH VÀ TÁNH KHÔNG
Nguyễn Thế Đăng

N hiều người, do chỉ nhìn sơ lược bên ngoài, nói 
đạo Phật là “sắc sắc không không” một cách 
mơ hồ. Điều này dễ dẫn đến nhìn đạo Phật như 

là một lối sống bi quan, yếm thế. Từ khi có thêm 
lối suy nghĩ của văn hóa Tây phương vào đầu thế kỉ 
20, chữ Không và Giải thoát càng thêm bị hiểu lầm.

Sau đây, chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu ở mức độ 
ý thức, lý tính, về tánh Không để giải tỏa bớt sương 
mù đang che khuất cái nền tảng của Phật giáo Đại 
thừa. Tánh Không là nền tảng cho mọi kinh điển 
Đại thừa, và do đó là nền tảng cho mọi tông phái, cả 
lý thuyết và thực hành, như Thiền tông, Mật tông, 
Tịnh Độ tông, Duy Thức tông, Hoa Nghiêm tông… 
Chúng ta cũng sẽ hiểu thêm vì sao ngài Long Thọ 
không đặt tên cho tác phẩm của ngài về tánh Không 
là Tánh Không luận mà là Trung luận hay Trung 
đạo luận; và trường phái của ngài có tên là Trung 
đạo (Madhyamika School).

1. Vì duyên sanh nên là tánh Không
Duyên sanh nói đầy đủ là nhân duyên sanh. Cái 

gì hiện hữu, cái đó do những nguyên nhân (causes) 
và những điều kiện, những hoàn cảnh, những duyên 
(conditions) kết hợp lại mà tạo thành. Sự hiện hữu 
dựa vào, tùy thuộc vào những nhân và duyên. Thiếu 
một nhân hay một duyên, nó sẽ không hiện hữu 
hoặc hiện hữu một cách khác, nghĩa là nó không 
phải là nó nữa.

Kinh nói: “Cái này có nên cái kia có; cái này 
sanh khởi nên cái kia sanh khởi. Cái này không có 
nên cái kia không có; cái này diệt mất nên cái kia 
diệt mất.”

Chúng ta hãy nhìn một đóa hoa ở trước mặt. 
Sự hiện hữu của nó là do rất nhiều nhân duyên: hạt 
giống, có người trồng, điều kiện thời tiết đất đai 
thuận lợi, có người bán, có chúng ta mua về, có ý 
thức của chúng ta chọn lựa… Và tự đóa hoa, nó hiện 

hữu nhờ vào những chất liệu tạo ra nó (chẳng hạn, 
đất, nước, lửa, không khí), nhờ vào những phần tử 
của nó như cành, lá, những cánh, nhụy, mùi hương, 
màu sắc… 

Hơn nữa, nó hiện hữu vì có các thức giác quan 
và ý thức của tôi hiện hữu. Bông hoa này hiện hữu 
nhờ vào, nương dựa vào, tùy thuộc vào rất nhiều 
nguyên nhân và điều kiện, nhiều đến nỗi không thể 
tính đếm hết. Bông hoa này hiện hữu là do duyên 
sanh. Sự hiện hữu bông hoa là duyên sanh.

Những ý nghĩ để viết ra bài này, để bài này hiện 
hữu cũng là duyên sanh. Không có những lời dạy 
trong Kinh, không có những luận bàn của các luận 
sư, không có những bậc thầy của tôi, thì cũng chẳng 
có những ý nghĩ về tánh Không của tôi. Những ý 
tưởng ấy có được nhớ hay không, có được đào sâu 
hay không còn là do cuộc sống và sự thực hành 
của tôi. Những ý nghĩ của tôi chẳng phải là của tôi: 
chúng chợt khởi lên rồi biến mất, không giữ được, 
có khi không nhớ kịp.

May thì chúng khởi lên nhiều ý nghĩ hay, rủi 
thì toàn những ý nghĩ dở. Chúng không phải là một 
cái hộc bàn, kéo ra, muốn tìm cái gì thì thấy cái đó. 
Những ý nghĩ này là duyên sanh. Rồi nữa, lý do 
để viết bài này, những cái gì xui khiến tôi viết bài 
này, tôi không biết rõ vì có quá nhiều lý do không 
thể biết, không thể nhớ. Tóm lại, những ý nghĩ tạo 
thành bài viết này và sự hiện hữu của bài viết này 
hoàn toàn là duyên sanh. Thử nghĩ, nếu không có 
người đánh máy, tòa soạn không chịu đăng, hay 
không có người in ấn thì nó có mặt hay không.

Con người và sự vật là duyên sanh. Vì là duyên 
sanh, nương dựa, và tùy thuộc, chúng không có thực 
thể độc lập riêng biệt. Chúng không hiện hữu tự 
mình một cách nội tại mà chúng luôn luôn nương 
dựa vào, tùy thuộc vào tất cả những nguyên nhân và 
điều kiện khác. Chỉ cần một nguyên nhân, một điều 
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kiện thay đổi, là chúng thay đổi. Mà những nguyên 
nhân và những điều kiện thì thay đổi thường trực. 
Chúng là duyên sanh nên chúng không có thực thể 
nội tại, điều này được Phật giáo hệ Pali thường gọi 
là vô ngã. Phật giáo hệ Sanskrit gọi là không có tự 
tánh, vô tự tánh.

Bản chất của con người và sự vật là duyên sanh, 
nên chúng không có thực thể (vô tự tánh), không có 
hiện hữu thực (vô sở hữu), không có một thực tại có 
thể nắm bắt (bất khả đắc), là Vô sanh, là tánh Không.

Lấy ví dụ đóa hoa ở trên. Đóa hoa này mai mốt 
sẽ tàn và đang tàn. Nó là vô thường. Bởi vì nó vô 
thường, nên nó là vô tự tánh. Nó là tánh Không. Từ 
duyên sanh, đi sâu hơn vào duyên sanh, chúng ta 
bắt gặp tánh Không 

(Nhất thiết pháp không là một trong 18 nghĩa 
của tánh Không, theo kinh Đại Bát-nhã).

Trung luận, phẩm Quán Tứ Đế nói: 

Chưa từng có một pháp 
Không từ nhân duyên sanh
Thế nên tất cả pháp
Không gì chẳng phải Không.

Chúng ta thấy tánh Không không phải là không 
có cái gì cả, mà tánh Không là vì duyên sanh. Và 
vì duyên sanh nên không có hiện hữu nội tại độc 
lập, gọi là không có tự tánh, vô tự tánh. Đi từ duyên 
sanh, chúng ta đến cái rốt ráo của duyên sanh là tánh 
Không, vô tự tánh. Như vậy, tánh Không không bác 
bỏ duyên sanh, nghĩa là không bác bỏ nhân quả, vì 
nhân quả là một phương diện của nhân duyên sanh. 

Không bác bỏ nhân quả nghiệp báo cho nên 
không rơi vào đoạn kiến, chủ nghĩa hư vô. Mặt 
khác, không xem nhân quả nghiệp báo là có tự tánh 
và tất định, không thể chuyển hóa, tịnh hóa, cho nên 
không rơi vào thường kiến, chủ nghĩa vĩnh cửu.

Đây là một phần ý nghĩa Trung đạo của tánh 
Không

Có thể nói rằng, duyên sanh và nhân quả là hiện 
tượng, tánh Không là bản thể. Nói theo Trung luận, 
duyên sanh là chân lý tương đối, quy ước (tục đế) 
và tánh Không là chân lý tuyệt đối, tối hậu (đệ nhất 
nghĩa đế). Duyên sanh là hiện tượng của bản thể 
tánh Không. Và tánh Không là bản thể của hiện 
tượng duyên sanh.

Chư Phật y hai đế 
Vì chúng sanh nói pháp 
Một là thế tục đế 
Hai, đệ nhất nghĩa đế. 
Nếu người không thể biết 
Phân biệt hai đế này 
Đối Phật pháp sâu xa 
Không biết nghĩa chân thật. 
Không y thế tục đế 
Không được đệ nhất nghĩa 
Không đạt đệ nhất nghĩa
Thì không đắc Niết bàn.

(Trung luận, Quán Tứ đế)

Đệ nhất nghĩa đế là tánh Không được ngài Long 
Thọ tóm tắt trong bài kệ mở đầu của Trung luận:

Không sanh cũng không diệt 
Không thường cũng không đoạn
Không một cũng không khác
Không đến cũng không đi
Bậc thuyết giáo đệ nhất
Nói pháp nhân duyên ấy
Khéo diệt các hý luận
Con cúi đầu lễ Phật.

2. Do tánh Không nên có duyên sanh
Chúng ta hãy đi đến tận cùng của sự vật. Chẳng 

hạn, đóa hoa ở trên. Đóa hoa duyên sanh từ những vi 
trần, những nguyên tử. Rồi những nguyên tử duyên 
sanh từ những hạt nhỏ hơn. Những hạt nhỏ hơn này 
lại duyên sanh từ những hạt nhỏ hơn nữa cho đến 
vô tận. Như vậy, khi đi đến tận cùng chúng ta gặp 
tánh Không rốt ráo (Tất cánh không, là một trong 
18 nghĩa của tánh Không, theo kinh Đại Bát-nhã).

Mọi con người, sự vật có sanh ra đều từ và do 
“nền tảng”, “căn bản” là tánh Không hay vô tự tánh. 
Nếu không có cái nền tảng là vô tự tánh hay là tánh 
Không ấy, không có cái gì được sinh ra, hiện hữu, 
và diệt mất. Chính trên nền tảng tánh Không mà thế 
giới nhân duyên sanh khởi.

Dù vũ trụ này được sanh ra theo những nguyên 
nhân nào và theo cách nào, hoặc Big Bang (Vụ nổ 
lớn) hay Big Bounce (Vụ nẩy bật lớn) hay “giống 
như một mạng lưới nhện do một con nhện nhả ra, rồi 
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sau đó sẽ thu lại lưới nhện vào mình” như theo văn 
hóa Veda Ấn Độ, thì nó được sanh ra, được duyên 
sanh trên nền tảng vô tự tánh hay tánh Không.

Nước giữ được tự tánh của nó thì không thay 
đổi, không biến chuyển, không thể chảy, không 
thể bốc hơi, không thể đóng băng, không thể trở lại 
thành khí hydro và oxy. Vì nước có bản chất là vô 
tự tánh, nó có thể chảy, bốc hơi, đóng băng, và tan 
thành khí. Nhiều người thắc mắc về Phật giáo: Tại 
sao Phật giáo nói có tái sanh, có luân hồi lại đồng 
thời nói vô ngã? 

Đã có luân hồi, tái sanh thì phải có một cái ngã 
để luân hồi, tái sanh chớ? Đến đây. Trong bối cảnh 
tánh Không, chúng ta có thể trả lời, chính vì vô ngã, 
vô tự tánh mới có tái sanh, có luân hồi. Nếu có một 
cái gì thực sự là ngã, là có tự tánh, thì làm gì có sự 
thay đổi, lưu chuyển, luân hồi?

Vì mọi sự là duyên sanh, nên mọi sự phải duyên 
sanh trên nền tảng vô tự tánh, trên nền tảng tánh 
Không.

Đây là điều ngài Duy Ma Cật nói với Bồ-tát 
Văn-thù-sư-lợi, “Từ gốc vô trụ (vô tự tánh) mà tất 
cả các pháp được thành lập.” (Phẩm Quán chúng 
sanh, kinh Duy Ma Cật).

Trung luận cũng nói:

Do vì có nghĩa Không
Tất cả pháp được thành
Nếu không có nghĩa Không
Tất cả pháp chẳng thành

(Phẩm Tứ Đế)

Chúng ta thấy, vì có tánh Không, có vô tự tánh, 
nên có duyên sanh, có nhân quả, có nghiệp báo. Như 
thế, tánh Không không phải là không có gì, tánh 
Không không bác bỏ nhân quả, nghiệp báo, nghĩa là 
không phải đoạn kiến, chủ nghĩa hư vô. Ngược lại, 
duyên sanh có nền tảng tối hậu là tánh Không, nên 
duyên sanh không phải là thường kiến, không phải 
là chủ nghĩa vĩnh cửu. 

Duyên sanh nhờ có nền tảng trên tánh Không, y 
cứ trên tánh Không mà có sự giải thoát cho duyên 
sanh. Đây là một phần ý nghĩa của Trung đạo của 
tánh Không, không rơi vào hai cực đoan đoạn kiến 
và thường kiến; đồng thời sử dụng cả duyên sanh và 

tánh Không để lập nên con đường Trung đạo tiến 
đến giải thoát và giác ngộ.

Chính vì đi giữa thường kiến và đoạn kiến, giữa 
có và không, nên tánh Không có một phương diện 
nữa là “giả”, là “như huyễn”.

Pháp các nhân duyên sanh
Ta nói tức là Không
Cũng gọi là Giả danh
Cũng là nghĩa Trung đạo.

(Phẩm Tứ đế)

Kinh Kim Cương, một kinh thuộc hệ Bát-nhã 
tánh Không, đã chấm dứt bằng bài kệ:

Tất cả pháp hữu vi
Như mộng huyễn bọt ảnh
Như sương cũng như chớp
Hãy tu quán như vậy.

3. Ý nghĩa của Trung đạo
Con đường Bồ tát là con đường của hai sự tích 

tập: tích tập công đức và tích tập trí huệ. Tích tập 
công đức là việc làm trong vòng duyên sanh, nhân 
quả. Tích tập trí huệ là hoàn thiện trí huệ soi thấu 
tánh Không. Với Bồ tát, hai sự tích tập này phải 
thông với nhau, đồng bộ dần dần cho đến mức hợp 
nhất. Ví dụ trong kinh Kim Cương, tích tập công 
đức là bố thí, nhẫn nhục, trang nghiêm cõi Phật, 
thuyết pháp, cứu giúp chúng sanh…, mọi hành động 
này phải tương ưng với trí huệ soi thấu tánh Không.

Như vậy đây là con đường Trung đạo của Bồ 
tát, đi giữa một bên là duyên sanh, tạo nhân để 
thành quả, và một bên là tánh Không. Con đường 
Trung đạo này đi giữa sanh tử (duyên sanh) và Niết 
bàn (tánh Không).

Trung đạo của người hành Bồ-tát đạo là tạo 
lập, xây dựng công đức, là công việc ở trong nhân 
quả duyên sanh của sanh tử, nhưng không ở trong 
sanh tử vì đồng thời vẫn thể nhập tánh Không. (Học 
không bất chứng, một phẩm của kinh Đại-Bát nhã).

“Bồ tát tuy hành môn tam muội giải thoát 
Không, nhưng trong đó không chứng vô tướng, 
không rơi vào hữu tướng. Vì sao thế? Bồ tát này 
trí huệ sâu xa, thiện căn đầy đủ, nghĩ như thế này, 
“nay là lúc học không phải lúc chứng…, vì bồ tát 
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không từ bỏ tất cả chúng sanh.” (Kinh Phật Mẫu 
Bát nhã Ba la mật đa, phẩm Phương tiện thiện xảo.)

Với sự tích tập công đức ở trong ba cõi sanh tử, 
Bồ-tát dần dần thành tựu Sắc thân, gồm Báo thân và 
Hóa thân. Với sự tích tập trí huệ tánh Không, Bồ-tát 
dần dần thành tựu Pháp thân. Khi hai sự tích tập ấy 
viên mãn, Bồ-tát đầy đủ cả ba thân, Pháp thân, Báo 
thân, và Hóa thân viên mãn, và thành một vị Phật.

Trung đạo là sự đi giữa và hợp nhất sanh tử sanh 

diệt và Niết bàn tánh Không. Sự hợp nhất này là 
“duyên sanh tức vô sanh” và “vô sanh mà duyên 
sanh”. Cuối cùng, Bồ tát chứng ngộ sanh tử sanh 
diệt là Niết bàn tánh Không, còn gọi là Vô trụ xứ 
Niết bàn, như Trung luận, phẩm Quán Niết bàn nói:

Niết bàn và thế gian
Không mảy may phân biệt
Thế gian và Niết bàn
Cũng không chút phân biệt.
Thật tế của Niết bàn
Và thật tế thế gian
Cả hai thật tế ấy
Không mảy may sai khác.

Sự không mảy may sai khác vượt khỏi mọi có 
không này được các kinh gọi là tánh Như, Chân 
Như. Trong kinh Đại Bát-nhã, tánh Không cũng tức 
là Chân Như, Nhất Tướng… Kinh Kim Cương nói: 
“Như Lai, đó là nghĩa Như của tất cả các pháp”.

Tánh Không không phải là không có gì cả, mà 
là không có những vọng tưởng thấy sai lầm về thực 
tại, cho nên được gọi là tánh Như. Tánh Như là 
nghĩa Trung đạo trong bài kệ của ngài Long Thọ: 

“Pháp các nhân duyên sanh- ta nói tức là Không- 
cũng gọi là Giả danh- cũng là nghĩa Trung đạo”.
Chúng ta trích thêm một đoạn về tánh Như trong 
kinh Duy-Ma-Cật, phẩm Bồ-tát:

“Làm sao ngài Di-Lặc được thọ ký sanh một 
đời nữa thì thành Phật? Là theo Như sanh mà 
được thọ ký ư? Là theo Như diệt mà được thọ ký 
ư? Nếu vì Như sanh mà được thọ ký, thì Như không 
có sanh. Nếu vì Như diệt mà được thọ ký, thì Như 
không có diệt. Tất cả chúng sanh đều là Như. Các 
thánh hiền cũng là Như. Cho đến ngài Di-Lặc 
cũng là Như. Nếu ngài Di-Lặc được thọ ký thì tất 
cả chúng sanh cũng phải được thọ ký. Tại sao như 
thế? Đã vốn là Như, thì không hai, không khác.
Nếu ngài Di-lặc đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, thì tất cả chúng sanh cũng phải đắc. Tại sao 
như thế? Tất cả chúng sanh là tướng Bồ đề. Nếu 
ngài Di-Lặc được diệt độ, thì tất cả chúng sanh 
cũng được diệt độ. Tại sao như thế? Chư Phật thấy 
biết tất cả chúng sanh rốt ráo tịch diệt, tức là tướng 
Niết bàn, chẳng phải chờ đợi sự diệt độ nào nữa”.

Chơn Diệu - Hoàng Phong

Corona Đại Dịch Vũ Hán! 
Vì sao Mi tới?
Gây đại họa cho Trần gian!
Khắp Năm châu thiên hạ khóc than
Chết la liệt không một lời tiển biệt.

CORONAVIRUS,
Mi độc ác, tàn nhẫn bất nhân!
Mi tàng ẩn gây lo sợ phiền lòng
Cho từng Gia đình, xã hội đến toàn Thế giới.

CORONA VŨ HÁN
Mi là kẻ phá hoại!
Bao thành quả kinh tế khắp Năm Châu.
Mi ngăn cản mọi nghi lễ nhiệm mầu
Thánh đường phải nghĩ, Đạo Tràng phải ngưng.

Này VOVID 19
Hãy mau mau biến khỏi quả đất này
Mày cút rồi xã hội sẽ đẹp ngay
Hoan ca tiếng nhạc, chung hòa niềm vui.

(11.4.2020, những ngày buồn cách ly 
vì Đại dịch CORONA VŨ HÁN)
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giản Ký Quyển Thứ 4
Phẩm Kiến Bảo Tháp - Thứ 11

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

T háp, Phạn ngữ gọi Tháp Bà, cũng gọi là Chi 
Đề; trong phẩm Bảo Tháp này nói rõ ngài quá 
khứ Đa Bảo Như Lai, khi nghe Kinh Pháp 

Hoa, toàn thân sáng chói như ngọc xá lợi; Xá Lợi, 
tức linh cốt, gồm có Sanh Thân Xá Lợi và Pháp 
Thân Xá Lợi; Pháp Thân Xá Lợi, như Kinh pháp 
của đức Phật, còn Sanh Thân Xá Lợi, là do giới 
định huệ mà thành. Kinh Quang Minh phẩm “Xả 
Thân” có đoạn luận rằng, đức Thích Ca Mâu Ni Phật 
xả thân cho hổ ăn, có lưu lại Xá lợi, nhẫn đến huân 
phục vô lượng vô biên giới định huệ; Sanh Thân 
Xá Lợi, lại chia ra phân làm hai, đó là Toàn Thân 
Xá Lợi và Tốt Thân Xá Lợi, đức Phật Đa Bảo Như 
Lai lưu lại Toàn Thân Xá Lợi, còn đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni là Lưu Tốt Thân Xá Lợi; thọ mệnh của 
ba đời chư Phật rất dài lâu, do đó trong phẩm Bảo 
Tháp nói rõ quá khứ chư Phật, nên mới có phần đầu 
và phần sau của phẩm Lượng Thọ.

Chánh văn: Nhĩ thời Phật tiền hữu thất Bảo 
Tháp, cao ngũ bách do tuần, sái quảng nhị bá ngũ 
thập do tuần, Tùng Đại Dõng Xuất trụ tại không 
trung, chủng chủng bảo vật tráng giáo chi.

Giản thuật: một do tuần bằng 40 dặm; Trong 
kinh mô tả Đất là đại biểu cho vô minh, từ mặt đất 
hiện ra Bảo Tháp cao chót vót sáng ngời; trong 
Kinh mô tả chữ “không”, tức nói đệ nhất nghĩa 
“không”; bảo vật, tức Thất Bảo, đại biểu cho Phật 
pháp; “Giáo”, đọc như chữ “Giao”, ý nói đến sự 
trang nghiêm.

Chánh văn: Ngũ thiên lan thuẫn khám chí 
thiên vạn, vô số chủng phan dĩ vi nghiên sức, thùy 
bảo anh lạc, bảo linh vạn ức nhi huyền kỳ thượng, 
tứ diện giai không xuất Đa Ma La Bạt Chiên Đàn 
chi hương, thống biến thế giới.

Giản thuật: Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương, 
là một loại Diệp hương.

Chánh văn: Kỳ chư phan cái, dĩ Kim Ngân 
Lưu Ly Xa Cừ Mã Não Trân Châu Mai Khôi, thất 
bảo hợp thành, cao chí tứ Thiên Vương cung, tam 

thập tam Thiên, Vũ Thiên Mạn Đà La hoa, cúng 
dường Thất Bảo.

Giản thuật: Trong Pháp Hoa Kinh và Kinh Di 
Đà nói về Thất Bảo có chỗ khác nhau1; Tứ Thiên 
Vương, bốn vị Thiên Vương ở núi Tu Di; còn đỉnh 
núi Tu Di, là nơi cõi Trời Đao Lợi; Mạn Đà La 
Hoa, tức hoa Như Ý, còn gọi là Viên Hoa, một loại 
hoa Trời.

Chánh văn: Dư chư Thiên Long Càn Thát Bà, 
A Tu La, Ca Lâu Na, Khẩn Na La, Ma Hầu La 
Già Nhơn Phi Nhơn đẳng thiên vạn ức chúng, dĩ 
nhất thiết hoa hương anh lạc phan cái chi lạc, cúng 
dường bảo tháp cung kính tôn trọng tán thán.

Giản thuật: Bát Bộ Long Thần đã được giới 
thiệu ở phần trước rồi nên phần này chúng tôi không 
lặp lại nữa; cúng dường Bảo Tháp, là dùng các vật 
dụng trang nghiêm cung kính dâng cúng Bảo Tháp, 
mà không nên dùng vật dụng thường dùng hàng 
ngày trong gia đình dâng cúng, vật dụng hàng ngày 
như y phục, nước uống, ngọa cụ và thuốc men.

Chánh văn: Nhĩ thời Bảo Tháp trung xuất đại 
âm thanh thán ngữ, thiện tai thiện tai, Thích Ca 
Mâu Ni Thế Tôn, năng dĩ bình đẳng đại bi giáo Bồ 
Tát pháp Phật sở hộ niệm Diệu Pháp Liên Hoa 
kinh vì đại chúng thuyết.

Giản thuật: Trong Bảo Tháp phát ra âm thanh 
lớn, âm thanh tán thán công đức đức Phật diễn 
thuyết kinh Pháp Hoa; kinh Pháp Hoa là bộ kinh 
nói về ngữ nghĩa của thật tướng pháp, mà pháp thật 
tướng hay vô tướng đều hướng về nghĩa của bình 
đẳng; Vô tướng tức vô hạn, vô ngại, gọi chung là 
đại từ bi; quả vị Bồ Tát là Phật nhân2, hàng Nhị thừa 
không có khả năng giữ được huệ mạng Phật, nên 

1 Kinh Pháp Hoa nói Thất Bảo, là 7 loại vật phẩm quý gồm vàng, bạc, 
lưu ly, xà cừ, mã não, trân châu, mai khôi, hợp lại thành một khối tháp 
cao đến cõi trời Tứ Thiên Vương; Kinh Di Đà nói Thất Bảo, là vàng, bạc, 
lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não, bảy thứ báu làm trang sức.

2 Phật Nhân, là nhân duyên này để đi đến quả vị Phật đạo.
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đức Phật không giáo huấn nhiều về pháp Nhị thừa, 
trong tam giới, mười phương chư Phật đều hộ niệm 
kinh Diệu Pháp Liên Hoa và tán thán công đức diễn 
thuyết bộ Kinh này của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Chánh văn: Như thị như thị, Thích Ca Mâu 
Ni Thế Tôn, như sở thuyết giả, giai thị chân thật.

Giản thuật: Tán thán hậu ấn chứng của đức 
Thích Ca Như Lai, từ quá khứ đến hiện tại chư Phật; 
chữ chân thật ở đây, tức nói chư Phật đều đồng 
tánh giác, và các pháp đều đồng một tướng đó là 
thật tướng.

Chánh văn: Nhĩ thời tứ chúng kiến Đại Bảo 
Tháp trụ tại không trung, hựu văn Tháp trung sở 
xuất âm thanh, giai đắc pháp hỷ kiên vị tằng hữu, 
tùng tọa nhi khởi cung kính hiệp chưởng khứ trụ 
nhất diện.

Giản thuật: Tứ chúng, tức chỉ Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di; Bảo Tháp, là nghĩa 
của không trung.

Chánh văn: Nhĩ thời hữu Bồ Tát ma ha tát, 
danh Đại Lạc Thuyết, tri nhất thiết thế gian 
Thiên Nhơn A Tu La đẳng tâm chi sở nghi, nhi tự 
bạch Phật ngôn, Thế Tôn, dĩ hà nhân duyên hữu 
thử Bảo Tháp tùng địa dõng xuất, hựu ư kỳ trung 
phát thị âm thanh.

Giản thuật: Khi thấy Bảo Tháp hiện ra giữa 
không trung, Đại Lạc Thuyết Bồ Tát liền vấn hỏi 
đức Phật rằng, nhân duyên gì mà từ cõi trời Địa 
Dõng Xuất xuất hiện Bảo Tháp này, lại nữa xuất 
hiện trước mặt đức Như Lai, trong tháp lại có âm 
thanh như thế?

Chánh văn: Nhĩ thời Phật cáo Đại Lạc Thuyết 
Bồ Tát, thử Bảo Tháp trung hữu Như Lai toàn 
thân, nãi vãng quá khứ Đông Phương vô lượng 
thiên vạn ức a tăng kỳ thế giới, quốc danh Bảo 
Tịnh, bỉ trung hữu Phật, hiệu viết Đa Bảo.

Giản thuật: Đức Phật hồi đáp Bồ Tát Đại Lạc 
Thuyết rằng: trong Bảo Tháp đó có toàn thân Như 
Lai, nhẫn đến toàn thân Như Lai hiệu Đa Bảo ở đời 
quá khứ, xứ phương Đông vô lượng thiên vạn ức a 
tăng kỳ thế giới, nước tên Bảo Tịnh.

Chánh văn: Kỳ Phật hành Bồ Tát đạo thời, 
tác đại thệ nguyện, nhược ngã thành Phật, diệt 
độ chi hậu, ư thập phương quốc độ, hữu thuyết 
Pháp Hoa kinh xứ, ngã chi Tháp Miếu, vi thính 

thị kinh cố, dõng hiện kỳ tiền vi tác chứng minh, 
tán ngôn thiện tai.

Giản thuật: Trên đây là lời thệ nguyện của Phật 
Đa Bảo rằng, sau khi ta diệt độ, trong mười phương 
thế giới, nếu có người thuyết kinh Pháp Hoa, thì 
Tháp Miếu của ta sẽ hiện ra trước mắt, do đó khi 
nghe đức Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Pháp Hoa, 
Bảo Tháp của ngài liền hiện ra trước đại chúng; 
Kinh Pháp Hoa là bộ kinh nói về pháp Thật tướng, 
mà pháp Thật Tướng chính là pháp thân của chư 
Phật, còn thật tướng vô tướng, là Phật Pháp; thật 
tướng vô bất tướng chính là Phật báo, sự biến hóa 
của nhị thân, nơi đức Phật diễn nói kinh Pháp Hoa, 
chính là nơi quá khứ chư Phật đã thị hiện báo thân, 
do đó đức Phật Thích Ca đã hóa hiện thân thứ hai để 
diễn thuyết lại bộ kinh này.

Chánh văn: Bỉ Phật thành đạo dĩ, lâm diệt độ 
thời, ư Thiên Nhơn đại chúng trung cáo chư Tỷ 
Kheo, ngã diệt độ hậu, dục cúng dường ngã toàn 
thân giả, ứng khởi nhất đại Tháp, kỳ Phật dĩ thần 
thông nguyện lực, thập phương thế giới tại tại xứ 
xứ, nhược hữu thuyết Pháp Hoa kinh giả, bỉ chi 
Tháp giai dõng xuất kỳ tiền, toàn thân tại ư Tháp 
trung, tán ngôn thiện tai thiện tai.

Giản thuật: Đoạn văn trên, nói rõ thệ nguyện của 
đức Phật Đa Bảo Như Lai, vì bổn nguyện mà hiện 
ra Bảo Tháp giữa không trung nghe kinh Pháp Hoa.

Chánh văn: Đại Lạc Thuyết, kim Đa Bảo Như 
Lai Tháp, văn thuyết Pháp Hoa Kinh cố, tùng địa 
dõng xuất, tán ngôn thiện tai thiện tai, thị thời 
Đại Lạc Thuyết Bồ Tát, dĩ Như Lai thần lực cố, 
bạch Phật ngôn, Thế Tôn, ngã đẳng nguyện dục 
kiến thử Phật thân.

Giản thuật: Đức Phật nói với Bồ Tát Đại Lạc 
Thuyết rằng, đức Đa Bảo Như Lai hiện Bảo Tháp ra 
giữa không trung trong đại chúng, là vì thính kinh 
Pháp Hoa, tất cả chư Bồ Tát đến nghe kinh Pháp Hoa, 
đều có được thần lực của chư Phật, vì sao lại như vậy? 
bởi vì nếu như không có sự gia trì thần lực của Như 
Lai, thì chư Bồ Tát không thể đứng dậy vấn hỏi.

Chánh văn: Phật cáo Đại Lạc Thuyết Bồ 
Tát ma ha tát, thị Đa Bảo Phật hữu thâm trọng 
nguyện, nhược ngã Bảo Tháp, vi thính Pháp Hoa 
kinh cố xuất ư chư Phật tiền thời, kỳ hữu dục dĩ 
ngã thân thị tứ chúng giả, bỉ Phật phân thân chư 
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Phật, tại ư thập phương thế giới thuyết pháp, tận 
hoàn tập nhất xứ, nhiên hậu ngã thân nãi xuất 
hiện nhĩ, Đại Lạc Thuyết, ngã phân thân chư 
Phật, tại ư thập phương thế giới thuyết pháp giả, 
kim ưng đương tập, Đại Lạc Thuyết bạch Phật 
ngôn, ngã đẳng diệc nguyện dục kiến Thế Tôn 
phân thân chư Phật lễ bái cúng dường.

Giản thuật: Đức Phật Thích Ca nói với Đại Lạc 
Thuyết Bồ Tát rằng, trong quá khứ Phật Đa Bảo 
đã từng phát thệ nguyện, nếu trong đại chúng thấy 
Tháp của ta hiện ra trước mắt, thì đồng với việc như 
toàn thân của ta hiện ra vậy, đây là nguyên nhân gì? 
Nguyên nhân đó là Pháp thân của ngài chính là thật 
tướng, thật tướng vô tướng chính là sự hóa hiện tam 
thân của đức Phật, đức Đa Bảo Như Lai là biểu hiện 
của Pháp Thân, còn nơi trú xứ của Phật Thích Ca 
Mâu Ni là Báo Thân, phân thân mười phương chư 
Phật là biểu hiện của sự hóa thân. Đã từng có rất 
nhiều người hỏi rằng, đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
là biểu hiện cho sự hóa thân, nhưng sao trong kinh 
Pháp Hoa lại nói ngài là biểu hiện cho báo thân? 
Đây chính là nguyên nhân của sự biến hóa của lý 
viên dung, nhất bất nghi đa, đa bất nghi nhất, và 
nhất pháp vi chủ, pháp pháp vi bán, và đây cũng 
chính là lý luận của pháp Nhất thừa mà trong Tiểu 
thừa pháp không hề có luận bàn đến. Đại thừa pháp 
bắt đầu bằng “Giáo Bất Hội”, và kết thúc bằng 
“Giáo Giả Bất Viên Dung”, tức chỗ luận bàn rộng 
lớn và vô cùng, đây cũng là đạo lý “Nhất tức Nhất 
Thiết”. Thường nói nhất, tức vô lượng chư pháp, do 
vậy trong bộ Kinh này khẳng định đức Phật Thích 
Ca là đại biểu của báo thân, tức lấy ngài làm chủ 
đạo, nhưng kỳ thật một nửa trong ngài là phân thân 
của tất cả chư Phật, nếu như lấy phân thân của tất cả 
chư Phật làm chủ đạo, tất nhiên trong đó phân thân 
của đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một nửa, đây 
chính là duyên khởi của các pháp giới; duyên khởi 
pháp giới, cũng chính là chư pháp thật tướng, hay 
thật tướng chư pháp vậy.

Chánh văn: Nhĩ thời Phật phóng bạch hào 
nhất quang, tức kiến Đông Phương ngũ bá vạn 
ức na do tha hằng hà sa đẳng quốc độ chư Phật, 
bỉ chư quốc độ, giai dĩ phả lợi vi địa, bảo thọ bảo 
y dĩ vi trang nghiêm vô số thiên vạn ức Bồ Tát, 
thống mãn kỳ trung, biến trường bảo mạn bảo 
võng la thượng, bỉ quốc chư Phật dĩ đại diệu âm 

nhi thuyết chư pháp, nãi kiến vô lượng thiên vạn 
ức Bồ Tát, biến mãn chư quốc vi chúng thuyết 
pháp, Nam Tây Bắc phương tứ duy thượng hạ, 
bạch hào tướng quang sở chiếu chi sở, diệc phục 
như thị, nhĩ thời thập phương chư Phật các cáo 
chúng Bồ Tát ngôn, Thiện Nam tử, ngã kim ưng 
trụ sa bà thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật sở, bái 
cúng dường Đa Bảo Như Lai Bảo Tháp.

Giản thuật: Tướng bạch hào, biểu đạt cho nghĩa 
Trung đạo, Trung đạo nghĩa biểu đạt cho nghĩa Vô 
trụ (ly biên bất trụ trung), vì có nhân duyên vô trụ, 
nên có vô ngại, nói như vậy, tướng bạch hào (tướng 
vô trụ) là Trung đạo, tức biểu thị nhất tức nhất thiết, 
nhất thiết tức nhất; “vô trụ” là nhất; “thông biến 
nhất thiết” là nhất thiết, chính là quả tập pháp thân 
của thập phương chư Phật.

Chánh văn: Nhĩ thời Sa Bà thế giới tức biến 
thanh tịnh, Lưu Ly vi địa, Bảo thọ trang nghiêm, 
hoàng kim vi qui dĩ giới nhập đạo, vô chư quần lạc 
thọ doanh Thành Ba, đại hải giang hà sơn xuyên 
lâm số nhiễu Đại Bảo hương, Mạn Đà La Hoa 
biến bố kỳ địa, dĩ bảo võng Mạn La túc kỳ thượng, 
huyền chư bảo linh, duy lưu thử hội chúng, di chư 
Thiên Nhơn trực ư tha độ.

Giản thuật: Ta Bà thế giới biến thanh tịnh độ, 
tức do nhờ thần lực của đức Phật, khiến cho chư 
Thiên Nhơn đều đi được đến quốc độ khác và dễ 
dàng thấy được pháp thân của chư Phật.

Chánh văn: Thị thời chư Phật các tướng nhất 
đại Bồ Tát dĩ vi đãi giả, chí Sa Bà thế giới, các 
đáo Bảo thọ hạ, nhất nhất Bảo thọ, cao ngũ bá 
do tuần, chi diệp hoa quả thứ đệ trang nghiêm, 
chư bảo thọ hạ giai hữu sư tử chi tọa, diệc dĩ đại 
Bả nhi hiệu sức chi, nhĩ thời chư Phật các ư thử 
tọa kiết già na tọa, như thị triển chuyển biến mãn 
tam thiên đại thiên thế giới, nhi ư Thích Ca Mâu 
Ni Phật nhất phương sở phân chi thân, do cố mạc 
tận, thời Thích Ca Mâu Ni Phật, dục dung thọ sở 
phân thân chư Phật cố, bát phương các tiện biến 
nhị bá vạn ức na do tha quốc, giai lãnh thanh tịnh, 
vô hữu địa ngục ngạ quỷ súc sanh cập a tu la, hựu 
di chư Thiên Nhơn trực ư tha độ sở hóa chi quốc, 
diệc dĩ lưu ly vi địa, Bảo thụ trang nghiêm, thụ 
cao ngũ bá do tuần, chi diệp hoa quả thứ đệ trang 
nghiêm, thụ hạ giai hữu Bảo sư tử tọa, cao ngũ 
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do tuần, chủng chủng chư bảo dĩ trang hiệu, diệc 
vô đại hải giang hà cập mục Chân Lân Đà sơn 
ma ha Mục Chân Lân Đà sơn, Thiết Vi sơn, Tu 
Di sơn đẳng vương, thông vi nhất Phật quốc độ, 
bảo địa bình chánh, bảo giao lộ mạn biến phục 
kỳ thượng, huyền chư Phan cái, nhiễu đại bảo 
hương, chư Thiên bảo hoa biến bố kỳ địa, Thích 
Ca Mâu Ni Phật, vị chư Phật đương lai tọa cố, 
phục ư bát phương, các tiện biến nhị bá vạn ức na 
do tha quốc, giai linh thanh tịnh, vô hữu địa ngục 
ngạ quỷ súc sanh cập a tu la, hựu di chư Thiên 
Nhơn trực ư tha quốc, sở hóa chi quốc, diệc dĩ 
lưu ly vi địa, Bảo thụ trang nghiêm, thụ cao ngũ 
bá do tuần, chi diệp hoa quả thứ đệ trang nghiêm, 
thụ hạ giai hữu sư tử tọa, cao ngũ do tuần, diệc 
dĩ đại Bảo nhi hiệu sức chi, diệc vô đại hải giang 
hà cập Mục Lân Đà sơn, ma ha Mục Chân Lân 
Đà sơn, Thiết Vi sơn, Tu Di sơn đẳng chư sơn 
vương, thông vi nhất Phật quốc độ, bảo địa bình 
chánh, bảo giao lộ mạn biến phục kỳ thổ, huyền 
chư phan cái nhiễu đại bảo hương, chư Thiên Bảo 
hoa biến sức kỳ địa.

Giản thuật: Nhất Đại Bồ Tát hiện ra nơi tháp 
Thất Bảo, là đại diện cho phân thân của đức Phật, 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thần thông lực 
biến hiện ra hai trăm vạn ức tam thiên đại thiên thế 
giới, tất cả các quốc độ này đều thanh tịnh, nơi đó 
không có lục đạo chúng sanh. Mục Chân Lân Đà, 
là một loại Rồng sống tại hồ nước trong núi, nên 
có tên núi là Mục Chân Lân Đà. Ma Ha là đại, Ma 
Ha Mục Chân Lân Đà Sơn, tức núi Đại Mục Chân 
Lân Đà. Thiết Vi Sơn, là một ngọn núi nằm ở trung 
tâm của các ngọn núi, ngoài ngọn núi này ra còn có 
8 núi và 8 biển khác, ngoài cùng nhất là núi Thiết 
Vi, còn gọi Tiểu Vi Sơn, ở cõi tam thiên đại thiên 
thế giới, còn có một ngọn núi cùng tên gọi đó là Đại 
Thiết Vi Sơn.

Chánh văn: Nhĩ thời đông phương Thích Ca 
Mâu Ni Phật sở phân chi thân, bá thiên vạn ức na 
do tha hằng hà sa đẳng quốc độ trung chư Phật, 
các các thuyết pháp lai tập ư thử, như thị thứ đệ 
thập phương chư Phật, giai tất lai tập tọa ư bát 
phương. Nhĩ thời nhất nhất phương tứ bách vạn 
ức na do tha quốc độ, chư Phật Như Lai biến mãn 
kỳ trung, thị thời chư Phật các tại Bảo thọ hạ tọa 
Sư Tử tòa, giai di đãi giả, vấn tầm Thích Ca Mâu 

Ni Phật, các tế Bảo Hoa Mãn Cúc nhi cáo ngôn, 
thiện nam tử, nhữ vãng Kỳ Đồ Xuất Sơn 3Thích Ca 
Mâu Ni Phật sở, như ngã từ viết, thiểu bịnh thiểu 
não khí lực an lạc, cập Bồ Tát Thanh Văn chúng 
tất an ổn bất, dĩ thử bảo hoa tán Phật cúng dường, 
nhi tác thị ngôn, bỉ mỗ giáp Phật, dữ dục văn thử 
Bảo Tháp, chư Phật khiển sử diệc phục như thị.

Giản thuật: Tất cả chư Phật đều đến vấn hỏi đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni, làm sao đức Phật lại bị các 
chướng ngại phiền não bịnh tử nhiễu loạn bất an 
được? trong khi tất cả các tạp khí phiền não đó đều 
bắt nguồn từ chúng sanh, do vậy trong kinh Duy 
Ma Cật viết “chúng sanh bịnh, tất ngã bịnh4” là ý 
này; An ổn, vốn là nghĩa của hai chữ Niết Bàn, và 
trong phần này đức phật dùng hai chữ an lạc thay 
cho an ổn. Bỉ mỗi giáp Phật, là danh từ tự xưng của 
đức Phật, Dữ dục khai thử Bảo Tháp, dữ dục, là sự 
đồng ý, đức Phật Thích Ca Mâu Ni đồng ý khai mở 
Bảo Tháp này.

Chánh văn: Nhĩ thời Thích Ca Mâu Ni Phật, 
sở kiến thân phân Phật tất dĩ lai tập, các các lai 
tọa sư tử chi tòa, giai văn chư Phật dữ dục đồng 
khai Bảo Tháp, tức tùng tọa khởi trụ hư không 
trung, nhất thiết tứ chúng khởi lập hợp chưởng 
nhất tâm quán Phật, ư thị Thích Ca Mâu Ni 
Phật, dĩ hữu chỉ khai thất Bảo Tháp hộ 5, xuất đại 
âm thanh như Khước Loan Thước khai đại thành 
môn, tức thời nhất thiết chúng hội, giai kiến Đa 
Bảo Như Lai, ư Bảo Tháp trung tọa sư tử tòa, kim 
thân bất tán như nhập thiền định, hựu khai kỳ 
ngôn, thiện tai thiện tai, Thích Ca Mâu Ni Phật 
khoái thuyết thị Pháp Hoa Kinh, ngã vi thính thị 
kinh cố, nhi lai chí thử.

Giản thuật: Nhĩ thời Thích Ca Mâu Ni Phật, 
sở kiến thân phân Phật tất dĩ lai tập, các các 
lai tọa sư tử chi tòa, giai văn chư Phật dữ dục 
đồng khai Bảo Tháp, tức tùng tọa khởi trụ hư 
không trung, nhất thiết tứ chúng khởi lập hợp 
chưởng nhất tâm quán Phật, ư thị Thích Ca 
Mâu Ni Phật, dĩ hữu chỉ khai thất Bảo Tháp 

3 Kỳ Đồ Sơn chính là núi Linh Thứu Sơn.
4 “Chúng sanh bịnh, tất ngã bịnh”, Chúng sanh bịnh là ta bịnh, ý này thể 

hiện tâm từ bi thương sót chúng sanh của đức Phật.
5 Chữ Hộ, đồng nghĩa Hán tự là chữ Môn, tức cái cửa, cửa ngõ.
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hộ, Tất cả tứ chúng đều đứng dậy, chắp tay trang 
nghiêm, nhất tâm hướng phía đức Thích Ca Như 
Lai xem ngài khai mở Bảo Tháp, Như Lai dùng tay 
phải của mình mở cửa Thất Bảo, nơi đây phát ra 
âm thanh rất lớn, Loan thước, là một loại cây gỗ 
gác ngang qua hai cánh cửa chính của Bảo Tháp, 
Khoái thuyết thị kinh, biểu đạt tính hoằng dương 
của đức Phật đến với chúng sanh, khiến cho đại 
chúng đều hoan hỷ, duyên cố đức Phật Đa Bảo 
Như Lai xuất hiện ở Tháp Thất Bảo là vì muốn 
nghe kinh Pháp Hoa vậy.

Chánh văn: Nhĩ thời tứ chúng đẳng, kiến 
quá khứ vô lượng thiên vạn ức kiếp diệt độ Phật, 
thuyết như thị ngôn, thán mạc tằng hữu, dĩ 
Thiên Bảo Hoa tụ, tán Đa Bảo Phật cập Thích 
Ca Mâu Ni Phật thượng. Nhĩ thời Đa Bảo Phật, 
ư Bảo Tháp trung phân bán tọa, dữ Thích Ca 
Mâu Ni Phật, nhi tác thị ngôn, Thích Ca Mâu 
Ni Phật, khả tựu thử tọa, tức thời Thích Ca Mâu 
Ni Phật, nhập kỳ tháp trung tọa kỳ bán tòa, kiết 
già da tọa.

Giản thuật: Đại ý đoạn văn trên, mô tả đức Phật 
Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi nhập tháp 
Thất Bảo, liền ngồi kiết già tọa, đây là một trong 
các tướng uy nghi, an tịnh của chư Phật. 

Chánh văn: Nhĩ thời đại chúng, kiến nhị 
Như Lai tại Thất Bảo Tháp trung tọa sư tử tòa, 
thượng kiết già da tọa, các tác thị niệm, Phật tọa 
cao viễn, duy nguyện Như Lai dĩ thần thông lực, 
linh ngã đẳng bối cụ xứ hư không, tức thời Thích 
Ca Mâu Ni Phật, dĩ thần thông lực tiếp chư đại 
chúng giai tại hư không, dĩ đại âm thanh cáo tứ 
chúng, thùy năng ư thử Bà Sa quốc độ quảng 
thuyết Diệu Pháp Hoa kinh, kim chánh thị thời, 
Như Lai bất cửu đướng nhập Niết Bàn, Phật dục 
thử Diệu Pháp Hoa kinh phó chúc hữu tại.

Giản thuật: Bảo Tháp biến mất trong không 
trung, cách mặt đất rất xa, vì vậy toàn thể đại chúng 
nghĩ họ cách chỗ đức Phật ngồi rất xa, chỉ mong 
nhờ thần thông lực của ngài, giúp đại chúng đến 
được nơi không trung đó. Đức Phật biết được tâm 
niệm của đại chúng, nên ngài đã dùng thần thông 
lực của mình, giúp cho đại chúng đắc thành ý 
nguyện, lúc này Như Lai liền thuyết kinh Pháp Hoa 
cho đại chúng cùng nghe. Khi còn tại thế, đích thân 

Như Lai hoằng pháp, sau khi diệt độ, giáo pháp của 
ngài được chư Bồ Tát và chư đại đệ tử tiếp thế khai 
lai, lưu chuyển không ngừng, do đó được xưng gọi 
là Niết Bàn, tức thường hằng tịch tĩnh.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trùng 
tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, thánh chủ 
Thế Tôn, duy cửu diệt độ, tại Bảo Tháp trung, 
thượng vi pháp lai, chư nhân vân hà, bất động vi 
pháp, vô ương số kiếp, sở sở thính pháp, dĩ nan 
ngộ cố, bỉ Phật bổn nguyện, ngã diệt độ hậu, tại 
tại sở vãng, đương vi thính pháp.

Giản thuật: Thánh chủ Thế Tôn, là lời xưng 
tán đức Phật Đa Bảo Như Lai; trong kinh Niết Bàn 
viết: “chư Phật chưa bao giờ diệt độ, nhưng vì mục 
đích hóa độ chúng sanh nên mới thị hiện ra cõi Ta 
Bà, sau khi đức Phật diệt độ, ngài muốn cho chúng 
sanh biết việc gặp được Phật Pháp là một điều rất 
khó, vì vậy chúng sanh nên biết tinh tấn tu tập. Đức 
Phật Đa Bảo cũng vậy, ngài chưa bao giờ diệt độ, 
bởi nếu đã diệt độ rồi thì làm sao có thể xuất hiện 
tại Bảo Tháp thính pháp được, sự xuất hiện của ngài 
nơi Bảo Tháp cho chúng ta thấy biết lý luận đến 
đi dị diệt, tức đến mà không đến, đi mà không đi, 
không đến không đi, không đi nhưng đến lúc cũng 
phải đi; Chư nhân vân hà, bất động vi pháp, Như 
Lai vấn hỏi chúng sanh vì sao không tham cầu học 
thật tướng pháp? Vô ương số kiếp, là nói đến A 
Tăng Kỳ kiếp.

Chánh văn: Hựu ngã phân thân, vô lượng chư 
Phật, như hằng hà đẳng, lai dục thính pháp, nãi 
kiến diệt độ, Đa Bảo Như Lai, các xả diệu thổ, 
cập đệ tử chúng, Thiên Nhơn Long Thần, chư 
cúng dường sự, kim pháp cửu trụ, cố lai chí thử.

Giản thuật: Đoạn văn này nói, kinh Pháp Hoa là 
một bộ kinh nói về thật tướng pháp, duy chỉ có chư 
Phật mới liễu tận ý của kinh văn, do vậy khi thuyết 
kinh Pháp Hoa, văn pháp mới có sự biến hóa thay 
đổi.

Chánh văn: Cáo chư đại chúng, ngã diệt độ 
hậu, thùy năng hộ trì, đọc thuyết kỳ kinh, kim ư 
Phật tiền, tự thuyết tán ngôn, kỳ Đa Bảo Phật, 
duy cửu diệt độ, dĩ đại phát nguyện, nhi sư tử 
hóng, Đa Bảo Như Lai, nãi dữ ngã thân, sở tập 
hóa Phật, đương tri thử ý, chư Phật tử đẳng, thùy 
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năng hộ pháp, đương phát đại nguyện, kim đắc 
cửu trụ, kỳ hữu năng hộ, thử kinh pháp giả, tắc 
vi cúng dường, ngã nãi Đa Bảo, thử Đa Bảo Phật, 
xứ ư Bảo Tháp, thường du thập phương, vi thị 
kinh cố, diệc phục cúng dường, chư lai hóa Phật, 
trang nghiêm quang sức, chư thế giới giả.

Giản thuật: Đức Phật nói với đại chúng rằng, 
sau khi ta diệt độ, nếu có người trì tụng biên chép 
kinh Pháp Hoa, thì đó là những người trước đây đã 
từng phát lời thệ nguyện với Như Lai rồi. Đức Phật 
Đa Bảo, tuy đã diệt độ rất lâu, nhưng vì lời đại thệ 
nguyện với đức Như Lai lúc trước, ngài đã hóa hiện 
nơi Bảo Tháp. Chư phật tử đẳng, là chỉ các vị Bồ 
Tát, còn chúng Thanh Văn không được gọi là Phật 
tử, vì chỉ tự tu tự độ, mà không phát nguyện rộng 
độ chúng sanh; người hộ trì Kinh Pháp Hoa, tức là 
người hộ trì pháp thật tướng đó là: sắc pháp, tâm 
pháp, ngũ ấm pháp, thập nhị nhân duyên pháp, tứ 
đế pháp, và cũng như đang hộ trì quá khứ và hiện tại 
Như Lai. Chữ ngã trong kinh Pháp Hoa, là chỉ đức 
Thích Ca Mâu Ni (hiện tại Phật), còn ngài Đa Bảo 
là quá khứ Phật. Chư Phật trong quá khứ và hiện tại 
đều phân thân hóa hiện trong nhiều kiếp, du hành 
vô lượng vô biên thế giới giáo hóa chúng sanh.

Chánh văn: Nhược thuyết thử kinh, tắc vị 
kiến ngã, Đa Bảo Như Lai, cập chư hoá Phật, chư 
thiện nam tử, các đế tư duy, thử vi nan sự, tuyên 
phát đại nguyện, chư dư kinh điển, số như hằng 
sa, nan thuyết thử đẳng, mạc túc vi nan.

Giản thuật: Chư thiện nam tử, các con nên biết 
khó thời mới nghe được Pháp Hoa kinh, bởi vì rất 
lâu sau Như Lai mới xuất hiện lại thế gian thuyết 
bộ kinh này. Sự thật không phải khi nào ra đời Như 
Lai cũng nói kinh Pháp Hoa, ví như đức Thích Ca 
Mâu Ni, trong suốt cuộc đời hành đạo của ngài, 
ngài chỉ nói bộ Pháp Hoa này vào tám năm cuối, 
và không phải khi nào Thế Tôn thuyết giảng cũng 
thuận duyên, mà ngay khi Như Lai nói kinh này 
trong chúng vẫn có ngoại đạo ngũ thiên tứ đế xuất 
hiện. Kinh điển do đức Phật nói ra nhiều vô số trong 
đó có nhiều bộ kinh rất khó giải nghĩa, và Pháp Hoa 
kinh chính là một trong những bộ kinh khó đọc khó 
giải của Như Lai.

Chánh văn: Nhược tiếp tu di, trạnh trực tha 
phương, vô số Phật độ, diệc mạc vi nan, nhược dĩ 

túc chỉ, cần đại thiên giới, viễn trạnh tha quốc, 
diệc mạc vị nan, nhược lập hữu đỉnh, vi chúng 
sanh diễn thuyết, vô lượng dư kinh, diệc vị mạc 
vị nan, nhược Phật diệt hậu, ư ác thế trung, năng 
thuyết thử kinh, thị tắc vi nan.

Giản thuật: Núi Tu Di, là vua của các núi, cách 
mặt biển đến tám vạn bốn ngàn do tuần, Trạnh, ý 
là mất đi, một Phật độ được tính là tam thiên đại 
thiên thế giới, Vô số Phật độ, tức vô số tam thiên 
đại thiên thế giới, Diệt tức diệt độ, cũng được xem 
như quá trình hóa thân của chư Phật, ngoại trừ phân 
thân chư Phật ra thì báo thân và pháp thân Phật đều 
không có hóa hiện, bởi vì pháp thân và báo thân của 
ngài không sanh nên không có hóa hiện hay diệt độ. 
Đức Như Lai nói, sau khi ta diệt độ, nếu có vị nào 
có thể thuyết kinh Pháp Hoa trong đời ngũ trược ác 
thế là một việc rất khó, vì giáo pháp thật tướng là 
giáo pháp nan giải nan tri, không phải chúng sanh 
nào khi nghe cũng có thể liễu nghĩa được, mà chúng 
sanh đó phải là người từng tu học, từng dự nhiều 
pháp hội của Như Lai rồi mới có thể lãnh hội hết 
diệu ý thâm sâu được.

Chánh văn: Giả sử hữu nhơn, thủ bá hư 
không, nhi dĩ du hành, diệc mạc vi nan, ư ngã diệt 
hậu, nhược tự thư trì, nhược sử nhơn thư, thị tắc 
vi nan, nhược dĩ đại địa, trí túc giáp thượng, thăng 
ư phạm thiên, diệc mạc vị nan, Phật diệt độ hậu, 
ư ác thế trung, tán đọc thử kinh, thị tắc vi nan, 
giả sử kiếp nhiễu, diêm phụ can thảo, nhập trung 
bất nhiễu, diệc mạc vi nan, ngã diệt độ hậu, nhược 
trì thử kinh, vi nhất nhơn thuyết, thị tắc vi nan, 
nhược trì bát vạn, tứ thiên pháp tạng, thập nhị bộ 
kinh, vị nhơn diễn thuyết, linh chư thính giả, đắc 
lục thần thông, tuy năng như thị, diệc mạc vi nan, 
ư ngã diệt hậu, thính thọ thử kinh, vấn kỳ nghĩa 
thú, thị tắc vi nan, nhược nhơn thuyết pháp, linh 
thiên vạn ức, vô lượng vô số, hằng sa chúng sanh, 
đắc A La Hán, cụ lục thần thông, tuy hữu thị ích, 
ư ngã diệt hậu, nhược năng thọ trì, như kỳ kinh 
điển, thị tắc vi nan.

Giản thuật: Đoạn văn này nói về việc khó làm, 
khó được, khó đắc của người trì tụng, diễn thuyết 
kinh Pháp Hoa vào thời sau khi Như Lai diệt độ.
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Cũng là như thế
Nằm giữ vườn cây nhớ bốn trời
Ba bề bảy ngõ nhớ muôn nơi
Tưởng chừng thiên hạ mênh mông quá
Mà thơ ta chỉ có vài lời
Tặng người có nhận hay không?
Thong long lá lục hoa hồng
Trái soài vàng ửng nắng lồng sương mai
Tôi nằm ở giữa vườn cây
Tấm lòng men rượu từ nay chịu chừa
Điên cuồng nhảy múa sớm trưa
Từ nay chấm dứt - thượng thừa hoàng trang.

Những nhành mai
Những nhành mai sớm sương bên lá
Những nhành liễu chiều gió bên cây
Cũng lay lắt bởi đời xuân em ạ
Thế nên chi anh cũng viết giòng này

Hồng vàng tụ bữa kia em có thấy
Nước xuôi giòng là cổ độ nhìn theo
Tuổi mười sáu bây giờ lên gấp gảy
Mộng miên man là mây phủ lưng đèo

Buồn phố thị cũng xa bay như gió
Cộ xe nhiều cũng nhảy bỗng như hươu
Bờ cõi dựng xuân xanh em còn đó
Bến đào nguyên anh khoác áo khinh cừu

Tìm theo dấu chân người xưa tư lự
Ở bên đường ngóng dõi khánh vân bay
Mờ con mắt một lần lên tiếng thử
Em ồ em, anh nói một lời này

Gõ cửa tồn sinh
Suốt đời phải thức suốt đêm
Suốt ngày ngủ nướng mới nên con người
Tồn sinh quá khứ chôn vùi
Cơn say suốt kiếp - trận cười thâu canh
Bình sinh lao khổ đã đành
Cũng từ bình sử tựu thành mà ra
"Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh".

Xe đò
Con xe đò chở người đi
Con xe đò cũng cùng đi với người
Rong chơi bốn biển tuyệt vời
Rong chơi ba góc biển trời dở dang
Người đi lạc mất con đàng
Con xe đò vẫn ngang tàng cứ đi
Một mình bốn bánh lăn quay
Nghìn thu như một phút giây hiện tồn.
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KINH TỪ BI (METTA SUTTA)
Thích Thiện Châu dịch

Nguyên nhân giảng kinh:
Thông thường trước khi nhập hạ, các tỳ kheo từ 

mọi nơi đến thăm viếng đức Thế Tôn và xin một đề 
mục hành thiền, trong đó có một nhóm 500 thầy tỳ 
kheo. Sau khi nhận đề mục, các vị tỳ kheo cùng nhau 
đi đến một khu rừng vắng thuộc dãy núi Himavantu 
để an cư và hành thiề n. Hàng ngày, các thầy đi vào 
thôn làng gần đó để khất thực. Dân chúng trong 
làng hoan hỷ cúng dường và cung thỉnh các thầy 
nhập hạ tại khu rừng để họ có dịp cúng dường, thọ 
giới và nghe Pháp.

Các thầy tỳ kheo thường hành thiền dưới các cội 
cây to lớn. Ban đầu chư thiên cư ngụ trên cây rất vui 
mừng và để tỏ lòng kính trọng chư tăng, họ đã tạm 
dời xuống mặt đất. Nhưng sau một thời gian, cuộc 
sống dưới mặt đất rất bất tiện nên họ đâm ra bực bội. 
Biết không thể nào chịu đựng được như vậy trong 3 
tháng nên chư thiên đã tìm đủ mọi cách để xua đuổi 
các thầy tỳ kheo ra khỏi khu rừng. Họ đã biến hóa 
ra những hình ảnh ghê sợ, những âm thanh rùng rợn 
và các mùi hôi thối để làm nản lòng các thầy. Trước 
những cảnh tượng kinh hoàng, tâm của các thầy bắt 
đầu dao động, sợ hãi, và đâm ra mất ăn, mất ngủ, 
thân thể bệnh hoạn, ốm yếu, gầy mòn. Tinh thần 
không còn yên ổn để hành thiền. Do đó các thầy 
cùng nhau quay về Savatthi để xin đức Phật cho 
nhập hạ tại một nơi khác.

Đức Phật hỏi nguyên do và nhận thấy không có 
chỗ nào thích hợp hơn khu rừng, nên ngài khuyên 
các thầy nên trở về chỗ cũ và dạy cho các thầy bài 
kinh Từ Bi để tự bảo vệ khỏi sự quấy phá của chư 
thiên. Các thầy tuân lời và học thuộc lòng bài kinh 
này trước khi trở lại khu rừng.

Trên đường trở về cũng như khi đến nơi, các 
thầy đều tụng bài kinh này và tập rải tâm từ cho chư 
thiên khiến họ hoan hỷ nên họ không còn quấy phá 
các thầy nữa. Nhờ vậy mà các thầy sống yên ổn tu 

hành, tinh tấn hành thiền và đều đắc quả sau mùa 
an cư năm đó.

Chánh Kinh:
1. Ai khôn ngoan muốn tìm hạnh phúc
Và ước mong sống với an lành
Phải tài năng ngay thẳng công minh
Nghe lời phải dịu hiền khiêm tốn.

2. Ưa thanh bần dễ dàng chịu đựng
Ít bận rộn vui đời giản dị
Chế ngự giác quan và thận trọng
Không liều lĩnh chẳng mê tục lụy.

3. Không chạy theo điều quấy nhỏ nhoi
Mà thánh hiền có thể chê bai
Đem an vui đến cho muôn loài
Cầu chúng sinh thảy đều an lạc.

4. Không bỏ sót một hữu tình nào
Kẻ ốm yếu hoặc người khỏe mạnh
Giống lớn to hoặc loại dài cao
Thân trung bình hoặc ngắn, nhỏ, thô.

5. Có hình tướng hay không hình tướng
Ở gần ta hoặc ở nơi xa
Đã sanh rồi hoặc sắp sanh ra
Cầu cho tất cả đều an lạc.

6.Với ai và bất luận ở đâu
Không lừa dối chẳng nên khinh dễ
Lúc căm hờn hoặc khi giận dữ
Đừng mưu toan gây khổ cho nhau.

7. Như mẹ hiền thương yêu con một
Dám hy sinh bảo vệ cho con
Với muôn loài ân cần không khác
Lòng ái từ như bể như non.
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8. Tung rải từ tâm khắp vũ trụ
Mở rộng lòng thương không giới hạn
Tầng trên, phía dưới và khoảng giữa
Không vuớng mắc, oán thù, ghét bỏ.

9. Khi đi, khi đứng, hoặc nằm ngồi
Hễ lúc nào tinh thần tỉnh táo
Phát triển luôn dòng chánh niệm này
Là lối sống đẹp cao nhất đời.

10. Đừng để lạc vào nơi mê tối
Đủ giới đức, trí tuệ cao vời
Và dứt bỏ lòng tham dục lạc
Được như thế thoát khỏi luân hồi.

(Dịch giả: Thích Thiện Châu)

Metta Sutta còn được dịch là Kinh Lòng Từ hay 
Kinh Tâm Từ, thuộc Kinh Tập (Sutta Nipata) của 
Tiểu Bộ Kinh

METTA SUTTA
(Sutta Nipata, 143-152)

He who is skilled in doing good and
who wishes to attain that state of calm
should be able, upright, perfectly upright
obedient, gentle, and humble

Contented, easily looked after,
with few duties, simple in livelihood,
controlled in senses, discreet, not impudent,
not greedily attached to families

He should not commit any slight wrong,
so that other wise men might find fault in him.
May all beings be happy and safe,
may their hearts be wholesome

Whatsoever living beings there are;
feeble or strong, long, stout or medium,
short, small or large, seen or unseen.
Those dwelling far or near,
those who are born and those

who are to be born.
May all beings, without exception,
be happy minded.

Let not one deceive another nor despise any
person whatsoever in any place.
In anger or ill-will,
let him not wish any harm to another.

Just as a mother would protect her
only child at the risk of her own life,
even so let him cultivate a boundless heart
towards all beings.

Let thoughts of boundless love pervade the
whole world; above, below and across
without any obstruction,
without any hatred, without any enmity.

Whether he stands, walks, sits or lies down,
as long as he is awake,
he should develop this mindfulness.
This, they say is the highest conduct here.

Not falling into error,
virtuous and endowed with insight,
he discards attachment to sensuous desires.
Truly, he does not come again; to be conceived 

in a womb.

(English translation by Mahathera Dhammananda)

“You only lose what you cling to.” 
- Gautama Buddha
“Bạn chỉ mất những gì bạn bám vào 

mà thôi.”
- Đức Phật
“Peace comes from within.  Do not 

seek it without.”
- Gautama Buddha
“An lạc đến từ bên trong. Đừng tìm 

kiếm bên ngoài.”
- Đức Phật
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LỜI GIỚI THIỆU

KINH DƯỢC SƯ BẢN NGUYỆN THI KỆ
Sakya Minh-Quang

K inh Dược Sư là tên gọi tắt của Kinh Bản 
Nguyện và Công Đức của Đức Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai (C. Dược Sư Lưu 

Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh; 
S. Bhagavān-bhaisajyaguru-vaidūryaprabhasya 
pūrvapranidhāna-viśesa-vistara) do Pháp sư Huyền 
Tráng (602-664) dịch từ Phạn sang Hán vào đời 
Đường. Từ khi được phiên dịch sang Hán ngữ, Kinh 
Dược Sư chẳng những có ảnh hưởng sâu rộng đến 
tín ngưỡng và hành trì ở Trung Quốc, mà còn đến 
các nước sử dụng Hán văn như Triều Tiên, Nhật 
Bản và Việt Nam.

Ở Việt Nam, hiện có vài bản dịch Việt ngữ của 
Kinh Dược Sư. Nhưng được tụng đọc phổ biến nhất 
là bản Kinh Dược Sư do Thích Huyền Dung dịch, 
được xuất bản vào năm 1949. Theo truyền thống, 
ngoài việc tụng đọc Kinh Dược Sư để cầu an khi 
Phật tử gặp phải bệnh khổ, các chùa Việt Nam 
còn lập đàn tràng và trì tụng Kinh Dược Sư để cầu 
an cho các hàng Phật tử vào dịp đầu xuân. Đây là 
truyền thống tốt đẹp, nhằm thay thế tập tục cúng 
sao giải hạn của tín ngưỡng dân gian đã xen tạp vào 
sinh hoạt Phật giáo lâu nay.

1. Khái Quát Nội Dung Kinh Dược Sư
Xét về nội dung kinh, trước hết là phần duyên 

khởi, được coi là tông chỉ chính yếu của Kinh Dược 
Sư. Mở đầu, ngài Văn-thù-sư-lợi thưa thỉnh vời đức 
Phật: “Kính bạch đức Thế Tôn, xin hãy nói danh 
hiệu, đại nguyện và công đức thù thắng của chư 
Phật, khi các Ngài thực hành Đạo Bồ-tát thuở xưa, 
để những ai được nghe sẽ dứt trừ nghiệp chướng, 
cũng như làm lợi lạc chúng sinh đời tượng pháp.” 
Đây là lý do kinh có tên “Bản Nguyện và Công 
Đức của Đức Phật Dược Sư.” Sau đó, đức Phật nói 
Kinh Dược Sư, gồm các nội dung: (1) Mười hai 

đại nguyện của đức Phật Dược Sư, (2) Công đức 
trì danh niệm Phật dứt trừ bệnh khổ, thành tựu ước 
nguyện, (3) công đức trì chú Dược Sư để diệt trừ 
nghiệp chướng, (4) phương pháp thiết lập đàn tràng 
Dược Sư tiêu tai diên thọ, (5) mười hai vị đại tướng 
dược xoa phát nguyện hộ pháp.

Kinh Dược Sư tương đối dài. Trong hoàn cảnh 
bận rộn hiện nay, nhất là ở hải ngoại, nếu tụng đọc 
Kinh Dược Sư theo truyền thống có lẽ quá dài cho 
một thời khóa tụng! Hơn nữa, nôi dung Kinh có sự 
và lý. Người thọ trì kinh phải “y nghĩa bất y ngữ” 
mới có thể “thâm nhập kinh tạng”. Cho nên, trong 
các chùa, quý Thầy thường dành thời giờ giảng 
Pháp cho Phật tử sau mỗi thời tụng niệm. Vì vậy, 
thời khóa tụng niệm nên ngắn lại để có thời giờ cho 
Phật tử nghe Pháp.

Với những lý do trên, theo tinh thần khế lý khế 
cơ, bút giả đã chọn dịch (1) phần duyên khởi của 
kinh, (2) mười hai đại nguyện của đức Phật Dược 
Sư, (3) y báo trang nghiêm của cõi Phật Tịnh Lưu 
Ly ở phương đông. Như vậy, bản dịch này tuy ngắn 
gọn, nhưng vẫn giữ được phần tông chỉ cốt yếu của 
kinh. Đó chính là mười hai đại nguyện của đức Phật 
Dược Sư, cũng như công đức niệm Phật và cảnh 
giới trang nghiêm của cõi Tịnh Lưu Ly. Trong đó, 
phần quan trọng nhất là mười hai đại nguyện. Bút 
giả cũng dịch mười hai đại nguyện của đức Phật 
Dược Sư theo thể thi kệ lục bát. Vì vậy, bản dịch 
này lấy tựa đề là Kinh Mười Hai Đại Nguyện Của 
Đức Phật Dược Sư, hay ngắn gọn hơn là Kinh Dược 
Sư Bản Nguyện Thi Kệ.

2. Nội Dung Chính Yếu 
   Mười Hai Đại Nguyện Dược Sư

Nội dung mười hại đại nguyện của Đức Phật 
Dược Sư được tóm tắt như sau.
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-Nguyện thứ nhất: 
Đồng thành Phật Đạo. Nguyện giúp chúng sinh 

thành Phật, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của Như lai.

-Nguyện thứ hai: 
Tin sâu nhân quả. Nguyện giúp chúng sinh tin 

hiểu khổ vui đều do nhân quả nghiệp báo.

-Nguyện thứ ba: 
Phương tiện độ sinh. Nguyện dùng vô lượng 

phương tiện giúp chúng sinh hết khổ được vui.

-Nguyện thứ tư: 
Xiển dương Đại Thừa. Nguyện giúp chúng sinh 

tà kiến, hay những người không tin Đại Thừa, khởi 
lòng chánh kiến, tin hiểu Đại Thừa.

-Nguyện thứ năm: 
Khôi phục giới thể. Nguyện hộ người tu, giúp 

người lỡ phạm giới cấm vượt qua mặc cảm tội lỗi, 
trở lại thanh tịnh.

-Nguyện thứ sáu: 
Độ người tật nguyền. Nguyện giúp người tật 

nguyền, kém khuyết có được cuộc sống an ổn.

-Nguyện thứ bảy: 
Độ người nghèo bệnh. Nguyện giúp người bệnh 

hoạn thiếu thốn được lành bệnh, phát tâm học Phật.

-Nguyện thứ tám: 
Độ người nữ khổ. Nguyện giúp người nữ chịu 

nhiều tủi nhục bất công chuyển nữ thành nam, được 
mọi người kính trọng.

-Nguyện thứ chín: 
Độ người tà kiến. Nguyện những người lỡ sa 

vào ngoại đạo tà kiến nếu nghe được danh hiệu Phật 
biết thức tỉnh quay về Chánh Pháp.

-Nguyện thứ mười: 
Độ thoát ngục tù. Nguyện giúp người biết niệm 

Phật thoát chốn ngục tù đau khổ.

Nguyện mười một: 
Tài thí Pháp thí. Nguyện tài thí giúp người vì 

nghèo đói mà tạo ác nghiệp, sau đó Pháp thí giúp họ 
được hạnh phúc tuyệt đối của niết-bàn.

-Nguyện mười hai: 
Phương tiện dẫn dụ. Nguyện dùng ngũ dục thế 

gian để dụ dẫn chúng sinh tin Phật, niệm Phật, gieo 

duyên Phật đạo.

3. Mục Đích và Lợi Ích Tụng Kinh Dược Sư
Như vậy, chánh kiến thế gian: nhân quả nghiệp 

báo, chánh kiến xuất thế gian: giải thoát khổ đau, 
và chánh kiến Đại Thừa: Bồ-đề tâm và Bồ-tát hạnh 
đều đầy đủ trong mười hai đại nguyện của đức Phật 
Dược Sư. Vì vậy, mục đích người thọ trì Kinh Dược 
Sư Bản Nguyện là để thành tựu được những công 
đức sau đây:

- Tụng Kinh Dược Sư Bản Nguyện để ý thức 
cuộc đời vô thường, già bệnh chết là điều không sao 
tránh được. Nhưng trong cảnh vô thường đó, người 
có phước và người vô phước khác nhau. Người có 
phước thì bệnh ít, lo ít, giàu sang và trường thọ. 
Người vô phước lại bệnh nhiều, lo nhiều, nghèo hèn 
và yểu thọ.

- Tụng Kinh Dược Sư Bản Nguyện để có lòng 
tin sâu nhân quả. Ví dụ, muốn giàu sang phải biết 
hoan hỷ bố thí cúng dường. Muốn trường thọ phải 
biết từ bi không sát sinh và cứu mạng các loài.

- Tụng Kinh Dược Sư Bản Nguyện để hiểu được 
công đức của niệm Phật, lễ Phật, tụng kinh… thực 
không thể nghĩ bàn. Công đức này có thể diệt trừ 
nghiệp chướng, tăng phước, tăng thọ. Lại nữa, một 
nếp sống lành mạnh, lương thiện, có đức tin và minh 
triết mới là nguyên nhân chính giúp chúng ta sống 
an vui, ít bệnh và trường thọ.

- Tụng Kinh Dược Sư Bản Nguyện để nhận diện 
bệnh khổ là cửa ải gian nan của kiếp người. Nhưng 
người biết tu thân bệnh mà tâm không bệnh, thân 
khổ mà tâm không khổ. Người có đức tin, biết niệm 
Phật sẽ không còn sợ hãi trước cái chết. Như cây 
mọc nghiêng hướng nào, sẽ ngã về hướng đó, người 
tin Phật, niệm Phật sẽ sinh về cõi Phật.

- Tụng Kinh Dược Sư Bản Nguyện không phải 
chỉ để lợi ích cho bản thân mà còn vì lợi ích cho 
chúng sinh. Người thọ trì kinh sẽ học theo hạnh Bồ-
tát của đức Phật thuở xưa mà phát Bồ-đề tâm, hành 
Bồ-tát đạo, cứu khổ độ sinh, để cuối cùng thành tựu 
quả Phật.

4. Sám Nguyện Dược Sư
Để giúp cho quý Phật tử tin hiểu và ghi nhớ tông 

chỉ cốt yếu của Kinh Dược Sư, hai mươi năm trước 
bút giả đã viết ra bài Sám Nguyện Dược Sư. Sau 
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mỗi thời kinh Dược Sư Bản Nguyện, đọc bài sám 
nguyện này giúp chúng ta tự xét lại mình, sám hối 
lỗi lầm, tinh tấn niệm Phật, và phát nguyện hành 
Bồ-tát Đạo như nhân địa tu hành của đức Phật Dược 
Sư thuở xưa.

Con quỳ đảnh lễ Phật Dược Sư
Ngưỡng nguyện quy y đấng Đại Từ
Phóng quang gia hộ cho đệ tử
Sáng tỏ đường về cõi vô dư.
Bao kiếp qua rồi bởi si mê
Gây nên nghiệp chướng rất nặng nề
Chiêu cảm thân tâm nhiều bệnh khổ
Nguyện xin sám hối hết mọi bề.
Bỏ ác làm lành, dứt sát sanh
Từ bi hỷ xả gắng tu hành
Chuyển hóa nghiệp nhân nhiều đời trước
Nạn tai tiêu sạch hưởng quả lành.
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang
Nguyện lớn độ người khắp thế gian
Gia hộ cho con lìa bệnh khổ
Tùy cơ cảm ứng chẳng nghĩ bàn.
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang
Thân dù bệnh khổ chẳng được an
Tâm giữ vững vàng luôn chánh niệm
Tây Phương chờ sẵn đóa sen vàng!
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang
Nguyện học hạnh Ngài cứu thế gian
Diệu Pháp cho đời vơi đau khổ
Trăm ngàn gian khó chẳng từ nan!

 Tóm lại, vì mục đích dễ dàng thọ trì đọc tụng 
cho các hàng Phật tử, bút giả đã dịch mười hai đại 
nguyện qua thể thơ lục bát, còn phần văn xuôi cũng 
dịch theo nhịp câu năm chữ. Như vậy, Phật tử đọc 
lên sẽ có âm vận hài hòa, dễ đi vào lòng người. 
“Văn dĩ tải Đạo”, bút giả mong rằng Kinh Dược 
Sư Bản Nguyện này với nội dung ngắn gọn, văn từ 
trong sáng và âm vận hài hòa sẽ được các chùa và 
quý Phật tử thọ trì rộng rãi trong những duyên sự 
cầu an hay đàn tràng Dược Sư đầu xuân.

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tác 
đại chứng minh.

Sakya Minh-Quang 
viết trong những ngày đầu xuân 

năm Canh Tý, 17 tháng 02, 2020.

LỜI PHẬT DẠY

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

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

“Pain is certain, suff ering is optional.” 
- Gautama Buddha
“Đau đớn là nhất định, đau khổ là tùy 
tiện.”
- Đức Phật

We are what we think. 
All that we are arises with our 
thoughts. 
With our thoughts, we make the 
world.
Buddha

Chúng ta là những gì chúng ta nghĩ.
Mọi sự khởi phát từ tư tưởng chúng 
ta.
Với tư tưởng ấy, chúng ta tạo ra mọi 
sự thế gian.
Đức Phật
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ĐỨC PHẬT 
BẬC THẦY CỦA CHƯ THIÊN VÀ LOÀI NGƯỜI

Thích Quảng Long

Thấm thoát ngày Đản 
Sinh của Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni cũng 
gần đến ngày trăng 

tròn rằm tháng 4 đánh dấu một 
ngày hân hoan của toàn thể 
hàng Tăng tín đồ Phật tử khắp 
năm châu bốn bể. Nhưng năm 
nay đứng trước tình hình đại 
dịch Coronavirus trên toàn thế 
giới vẫn còn ban hành lệnh trú 
ẩn ở nhà. Chưa bao giờ nhân 
loại trên hành tinh này chứng 
kiến một đại dịch khủng khiếp 
chết người hàng loạt và hầu hết 
hơn 200 quốc gia trên quả địa 
cầu này.

Có lẽ năm nay mọi người 
con Phật đều tâm niệm kính 
mừng ngày Đản Sanh của bậc 
giác ngộ trong tâm khảm của 
chính mình. Tuy không tập 
trung đông nhưng mọi người 
con Phật chúng ta cũng bỏ 
ra thời khắc thiêng liêng để 
kính dâng lên tấm lòng người 
con Phật hướng về biểu tượng 
thiêng liêng cao cả đức Phật 
Đản sinh để tưởng nhớ.

Mười phương ba đời Chư 
Phật xuất hiện trên cuộc đời 
này là nhằm khai thị chúng 

sanh ngộ nhập Phật tri kiến. 
Trên 25 thế kỷ qua Bồ tát Hộ 
Minh từ cung trời Đâu suất 
ngài cũng thị hiện giáng trần 
tại vườn Lâm Tỳ Ni để rồi từ 
một đông cung thái tử sống 
trong môi trường vương giả mà 
Ngài vẫn nhất quyết ra đi chọn 
con đường 5 năm tầm đạo và 6 
năm khổ hạnh cuối cùng khám 
phá ra tột cùng chân lý của 
bản thể vũ trụ giúp Chư thiên 
và loài người thoát ra khỏi 
chốn ngục tù tăm tối trong ba 
cõi. Chúng sanh từ vô thỉ đã 
lặn hụp trong dòng sông mê 
bể khổ không có đầu mối và 

cũng không tận cùng kiếp sống 
thống khổ trong 3 cõi 6 đường. 
Tri kiến Phật trong mỗi chúng 
sanh có sẵn cũng như hòn ngọc 
minh châu có sẵn trong chéo 
áo mà cùng tử lại đi lang thang 
dong ruỗi tìm sống trong cảnh 
nghèo nàn thiếu thốn. Trong 
kinh Pháp Hoa Đức Phật đưa ra 
ví dụ chúng ta là những cùng tử 
có viên minh châu trong chéo 
áo mà không hề hay biết. Đến 
khi gặp người bạn thân anh ta 
chỉ ra cho mình trong chéo áo 
có viên ngọc sáng suốt giá trị 
đem ra đổi chác thì trở nên giàu 
có trong chốc lát. Qua thí dụ 
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chàng cùng tử trong kinh Pháp 
Hoa để tất cả chúng ta nhận ra 
chính mình là con ông trưởng 
giả giàu có mà vì khờ dại 
không nhận ra mình có quyền 
hưởng được gia tài giàu có của 
ông trưởng giả. Nếu chúng ta 
thức tỉnh tu hành quay trở về 
chính mình thì chúng ta có 
Phật tánh sáng suốt không bao 
giờ thêm ở Phật và không bao 
giờ giảm ở chúng sanh. Chính 
vì vậy khi Đức Thế Tôn thành 
đạo dưới cội Bồ đề Ngài tuyên 
bố rằng: “Ta là Phật đã thành, 
chúng sanh là Phật sẽ thành” 
Vì chúng sanh do vô minh 
vọng động và sức nghiệp lôi 
kéo dẫn dắt chúng sanh chìm 
đắm trong đêm dài tăm tối từ 
kiếp này sang kiếp khác. Đức 
Phật vì lòng bi mẫn và trải qua 
3 A Tăng kỳ kiếp nên Ngài đến 
với cuộc đời cũng vì chúng 
sanh vì hạnh phúc an lạc cho 
Chư thiên và loài người.

Nhân cách vĩ đại của bậc 
giác ngộ mà chúng ta khó thấy 
những tôn giáo khác từ một 
hành động rất nhỏ như xâu kim 
cho cụ già, bế một con cừu bé  
nhỏ khi nó không theo kịp mẹ. 
Xuất phát từ nhân cách cao cả 
và lòng từ bi bao la tỏa mát 
ngát hương cho chúng sanh. 
Ngài ra đời trong bối cảnh xã 
hội đương thời phân hóa giai 
cấp và tôn giáo rối ren phức 
tạp. Ngài đã làm cuộc cách 
mạng vô tiền khoáng hậu để 
lại một kho tàng quý giá đó là 
giáo lý thâm áo vi diệu. Ngài 

khai phóng một con đường 
thoát khổ nhằm giải phóng 
những nỗi khổ niềm đau mang 
lại hạnh phúc cho chư thiên và 
loài người. Và vì vậy nơi nào có 
ánh sáng giác ngộ nơi đó cuộc 
đời không còn khổ đau mọi 
người sống trong an lạc hạnh 
phúc. Chúng ta có đau khổ vì 
chúng ta đã bối trần hiệp giác 

có nghĩa là chúng ta đã từng 
quên mình nên mới trôi nỗi 
triền miên trong đêm dài tăm 
tối. Trong kinh Pháp cú đức 
Phật từng dạy: “Đêm rất dài 
với kẻ mất ngủ đường rất xa 
với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng 
thế vòng luân hồi sẽ tiếp nối 
với kẻ ngu si không minh đạt 
chánh pháp” Những lời vàng ý 
ngọc đức Phật đã tuyên thuyết 
trong suốt 49 năm thuyết pháp 
và để lại một gia tài quý báu 
mà không có bất kỳ của cải 
quý báu nào trên thế gian này 
sánh được. Lần đầu tiên trong 
lịch sử ngài đã xóa bỏ giai cấp 

vốn có trong Áo nghĩa thư của 
Vệ đà Bà la môn. Ngài xóa bỏ 
định kiến xem thường phụ nữ 
của xã hội nên đã chấp nhận 
ni giới vào Tăng đoàn dù bị 
chống đối của xã hội đương 
thời vốn ăn sâu trong tiềm thức 
và nền văn hóa lâu đời của tôn 
giáo bản địa nổi bật nhất là Bà 
la môn.

Tóm lại sự ra đời của đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni là một 
sự thị hiện và một phước báo 
lớn cho những ai hữu duyên 
đến với con đường tuệ giác 
siêu việt này. Vì đạo Phật là 
con đường giác ngộ soi sáng và 
là kim chỉ nam giúp chúng ta 
hướng đến mục đích cuối cùng 
giải thoát giác ngộ. Đạo Phật là 
con thuyền cứu vớt chúng sanh 
đang đắm chìm trong biển khổ 
sông mê, là ngọn đuốc xua tan 
bóng tối vô minh trong ngục tù 
ba cõi. 

Hôm nay rằm tháng tư ngày 
trọng đại thiêng liêng, chúng 
ta vận dụng năng lượng thanh 
tịnh đem tất cả lòng thành kính 
dâng lên cúng dường đức Thế 
Tôn. Nguyện thực hành con 
đường giác ngộ và lúc nào 
cũng noi theo gương hạnh của 
đức Như Lai và chư Bồ tát dấn 
thân phụng sự truyền bá chánh 
pháp đến tất cả mọi người mọi 
loài trên hành tinh này. Đó là 
chúng ta đã cúng dường và báo 
ân phần nào trong muôn một 
ngày Phật Đản Sanh Phật lịch 
2564 này vậy.
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THE CENTRAL CONCEPT OF BUDDHISM:
THE TECHING OF INTERDEPENDENT CO-ARISING

Alfred Bloom1

 1. by Dr. Alfred Bloom, Emeritus Professor, University of Hawaii

With Buddha’s 
Enlightenment day 
and the New Year 

approaching, our thought is 
drawn to the central conception of 
Buddhism and the contribution of 
Buddhism to world thought. The 
central concept of Buddhism is 
generally termed Interdependent 
Co-arising or Dependent Co-
origination. Most people consider 
Buddhism as a religion. However, 
it also has a highly developed 
tradition of philosophical thought 
based on the principle of cause 
and eff ect (inga) and expressed 
in the principle of Interdependent 
Co-arising. 

This teaching came to mind 
when I read a dialogue between 
the Dalai Lama and the Abbot 
of the Nishi Hongwanji, Koshin 
Ohtani, in a recent issue of the 
Bungei Shunju (1-2008). In the 
dialogue, the issue of Emptiness, 
also a very important concept in 
Mahayana Buddhism, came up. 
The Dalai Lama explained that 
Emptiness is based in the principle 
of Interdependent Co-arising. 
The Abbot presented the East 
Asian view of Emptiness as an 
experiential awareness, achieved 
through the practice of meditation 
in Zen or other tradition. It is 
essentially the experience of 

non-duality. Perhaps we may 
distinguish the views as logical in 
contrast to mystical. While many 
people may not easily experience 
nonduality, they can understand 
the logical basis of Emptiness and 
through refl ection become aware 
of its contemporary meaning and 
importance for our lives. 

The Emptiness of things 
referred to by the Dalai Lama 
refers to the understanding 
that everything in our world is 
composite. All things can be 
analyzed into the components 
that make it up. The automobile is 
made of the various parts, wheels, 
engine etc. The engine, for 
example, can be further analyzed 
to its parts and the metals that make 
it up. The metals can be broken 
down to the elements, atoms, then 
neutrons and protons or particles 
that underlay our observed 
world. Finally the mind comes 
to a mystery as we are unable to 
penetrate the cosmic sources of 
the world of experience. 

However, the conclusion 
of Buddhism is that nothing 
possesses its own irreducible 
selfnature but everything 
depends on something else for its 
existence. Therefore, all things are 
empty, empty of intrinsic reality 
and intrinsic value; all existence is 

relational. Whatever the ultimate 
reality of things, it is inexpressible 
and inconceivable; therefore 
Empty. All things arise through 
the co-working of many causes 
and conditions. 

The understanding of the 
principle of Interdependent 
Co-arising has both religious 
and philosophical signifi cance. 
Whether one views the process 
from the logical or experiential 
perspective they both, however, 
aim at the transformation of a 
person’s view of the world and 
life. 

The religious signifi cance of 
the teaching of Interdependent 
Co-arising highlights the doctrine 
of karma which explains the 
basis of suff ering in human 
existence and the world. On 
the positive side of Mahayana 
Buddhism, Interdependent Co-
arising underlies the teaching of 
transfer of merit whereby each 
person shares the benefi t of good 
deeds with others. The doctrine 
of karma means deed or act and 
explains our situation in the 
world, while Interdependent Co-
arising motivates people to do 
good deeds in order to acquire 
merit to achieve better lives for 
themselves and others in the future 
in the process of transmigration. 
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This teaching is refl ected in the 
story of Dharmakara (Hozo) 
Bodhisattva in the Pure Land 
tradition. His Vows to construct 
a Pure Land where all beings 
can attain Enlightenment express 
the principle of interdependence. 
Each Vow indicates the relation of 
the Bodhisattava’s Enlightenment 
to the attainment of Enlightenment 
by all beings. He cannot gain it 
unless they all gain it together with 
him. We are all interconnected. 

The philosophical approach 
to the teaching of Interdependent 
Co-arising is also called the 12 
link chain of causation. This 
chain analyses the existence of 
human or sentient beings as the 
result of a process of 12 aspects 
which describe the formation of 
a life or can view a life through 
three births. This perspective is 
important because it provides an 
understanding of the process of 
life and rebirth or transmigration, 
providing a basis for values 
and decisionmaking through 
understanding the various 
conditions involved a life stream. 

The links are: 
1) Ignorance is a fundamental 

blindness to one’s true self and 
life condition. It is a lack of 
understanding which we call 
today “denial.” 

2) Volitional action includes 
our impulses and motivations 
which arise from our Ignorance 
in the form of hatred, greed, 
prejudice etc. 

3) Consciousness which 
includes also the unconscious 
or the totality of the awareness 
of things. Through the many 
infl uences or seeds stored there we 

develop good or bad tendencies. 
4) Name and Form are the 

mental and physical aspects of our 
being. That is, the physical body 
and personality or identity 

5) The six sense faculties: the 
fi ve physical senses and the mind. 

6) Contact by the senses with 
objects. 

7) Feeling or the awareness 
and experience of things. 

8) Craving is the desire, 
rooted in our feelings, for repeated 
experience just as we cannot eat 
just one potato chip. 

9) Clinging or grasping and 
attachment. We cannot let go. 

10) Becoming is the deep 
desire for life, refl ected in our 
eff orts at self-preservation. 

11) Birth or rebirth. 
12) Old Age (Decay) and 

Death, the process begins at birth 
and becomes more evident as time 
–impermanence- proceeds. 

According to this process, we 
are infl uenced by the fundamental 
Ignorance and Delusions that 
blind us to true reality. It is our 
inability to see things as they 
truly are. We know that our senses 
can be deceived as in optical 
illusions. As a result, we develop 
deep feelings of hatred, greed and 
prejudice, essentially our basic 
egoism. Through our underlying 
consciousness and the activities 
of our minds and the senses, we 
carry out actions in the world, 
creating suff ering or good. We 
cling to those things which we 
think benefi t our egos or preserve 
them. Consequently we give rise 
to a deep desire to continue our 
lives (Becoming). The karma 
generated through this process 

leads to successive rebirths and 
cycles of birth-old age and death. 
All sentient beings experience this 
process until they fi nd their way 
out of the wheel or river of births 
and deaths known as Samsara in 
Buddhist teaching. 

The teaching of the twelve 
links of Interdependent Co-
arising motivates the quest 
for Enlightenment to realize 
emancipation from this process. 
The division into three lives: past, 
present and future, indicates that 
our spiritual bondage continues 
life after life in the Buddhist view 
of transmigration. In traditional 
teaching the cycles do not end 
with three cycles. Rather, as long 
as our passions and ignorance 
govern the character of our lives 
the process of suff ering continues. 
The variety of Buddhist traditions 
off ers paths to transcend this 
process and become enlightened, 
attaining nirvana or Buddhahood. 

It also gives a sense of urgency 
to our individual lives. Buddhism 
teaches that it is a rare event to be 
born as a human being with the 
capacity to make decisions and 
to practice the teaching and reach 
liberation. 

The philosophical dimension 
of the teaching focuses attention 
that nothing has value in and of 
itself. Everything is composite 
and is impermanent. Everything 
undergoes a process of change, 
most evident in our own lives. 
Because things have no essential 
value, our desires and attachments 
cause us great pain when we 
encounter something we dislike 
or lose something we treasure. 
The understanding of the reality 



55PHẬT ĐẢN PL. 2564 ■ 2020

of change aids in establishing the 
spiritual life. 

More philosophically, the 
teaching indicates the emptiness 
or voidness of all things. This 
teaching applied to history or 
nature indicates that we are all 
conditioned, historical beings, as 
are our cultures and civilizations. 
They are not absolutes to 
be uncritically valued and 
maintained. In connect with 
Nature, Buddhism is compatible 
with science, because it 
understands the principle of cause 
and eff ect and the evolving nature 
of things. All reality is a fl ow 
whose essential quality is energy 
down to the smallest particle or 
wave in microscientifi c analysis 
or the evolution of life and the 
expansion of the universe in the 
macroworld. 

In social life, this principle 
emphasizes the interdependent 
nature of social relations as well 
as the complementarity of all 

life and reality. In China, the 
Taoist Yin-Yang symbol also 
expressed this principle. With 
the complementarity of Yin and 
Yang, the Yang is also in the Yin 
and the Yin in the Yang, shown 
by a small dot in respective 
areas. The circular form shows 
each dimension fl owing into the 
other, giving rise to the many 
transformations of reality. 

Interdependence also points 
to the mutuality of necessary 
for fruitful and positive 
human relations. We are all 
interconnected. Buddhist teaching 
provides a foundation for social 
living and community, connecting 
the past, present and future. This 
process undergirds the reverence 
for ancestors and concern for 
future generations. 

The imagery and understanding 
of dependent Co-arising would 
go far to reduce the distortions 
of our rampant individualism 
and overbearing, competitive 

perspective in Western society. It 
would also overcome the confl ict 
image that has shaped western 
society. We must have an enemy 
and always have victory. The 
dualism of Western culture, good 
and evil, fl esh and spirit are self-
defeating in the end. 

In conclusion, the importance 
of the principle of Interdependent 
Co-arising can be seen in various 
areas of application, religious, 
or philosophic. It is the basis of 
Buddhist thought. Ven. Thich 
Nhat Hanh has written: “All 
teachings of Buddhism are based 
on Interdependent Co-arising. If 
a teaching is not in accord with 
Interdependent Co-arising, it is 
not a teaching of the Buddha.” 
(Thich Nhat Hanh: “The Heart of 
the Buddha’s Teaching-The Two 
Truths.”) 
(http://www.shindharmanet.com/
writings/centralconcept.htm)

KHÁI NIỆM CĂN BẢN CỦA ĐẠO PHẬT:
GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI

Alfred Bloom1 - Thích Nữ Tịnh Quang chuyển ngữ

V ới ngày giác ngộ của 
Đức Phật và năm mới 
sắp đến, suy nghĩ của 

chúng ta được phát khởi từ khái 
niệm chủ yếu của Phật giáo và 
sự đóng góp của Phật giáo cho tư 
tưởng thế giới. Khái niệm chính 
của Phật giáo thường được gọi 
chung là Duyên khởi hoặc Duyên 
sinh. Hầu hết người ta cho rằng 

Phật giáo như một tôn giáo. Tuy 
nhiên, Phật giáo có một truyền 
thống phát triển cao của tư tưởng 
triết học dựa trên các nguyên tắc 
của nhân và quả (inga) và được 
biểu hiện trong nguyên lý Duyên 
khởi..

Giáo lý này xuất hiện trong 
đầu khi tôi đọc một cuộc đối 
thoại giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và 

Vị Viện trưởng của tu viện Nishi 
Hongwanji-Koshin Ohtani trong 
một sự kiện gần đây của tạp chí 
Shunju Bungei (1-2008). Trong 
cuộc đối thoại này, vấn đề của 
Tánh Không cũng là một khái 
niệm rất quan trọng trong Phật 
giáo Đại thừa đã đưa ra. Đức Đạt 
Lai Lạt Ma giải thích rằng Tánh 
Không được dựa theo nguyên tắc 
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của Duyên khởi. Koshin Ohtani 
đã trình bày quan điểm Đông Á 
về Tánh Không như là một nhận 
thức kinh nghiệm, đạt được xuyên 
qua việc thực hành thiền định 
trong Zen hoặc các truyền thống 
khác. Đây là kinh nghiệm bản thể 
Không có đối đãi. Có lẽ chúng ta 
có thể phân biệt các quan điểm 
hợp lý trong sự tương phản với 
thần bí. Trong khi nhiều người 
có thể không dễ dàng trải nghiệm 
trong tính không nhị nguyên, họ 
có thể hiểu được cơ sở hợp lý của 
Tánh Không và xuyên qua sự 
phản ánh nhận thức có ý nghĩa và 
tầm quan trọng hiện thời của nó 
đối với cuộc sống của chúng ta.

Tánh Không của sự vật được 
trình bày bởi Đức Đạt Lai Lạt 
Ma đề cập đến sự nhận thức rằng 
tất cả mọi thứ trong thế giới của 
chúng ta là duyên hợp. Muôn 
sự có thể được phân tích thành 
nhiều thành phần mà nó làm nên. 
Xe Ô tô được làm từ các bộ phận 
khác nhau, bánh xe, động cơ 
v.v. Ví dụ, động cơ có thể được 
phân tích tiếp với các bộ phận 
của nó và các kim loại đã làm 
ra nó. Các kim loại có thể được 
chia nhỏ với các yếu tố, nguyên 
tử, sau đó là neutron và proton 
hoặc những tiền tố nằm bên dưới 
thế giới quan sát của chúng ta. 
Cuối cùng tâm hoạt động với 
một sự bí ẩn khi chúng ta không 
thể thâm nhập vào tính nguồn 
vũ trụ của thế giới kinh nghiệm.
Tuy nhiên, kết luận của Phật 
giáo là không có gì sở hữu tự 
bản chất tối thiểu của chính nó, 
nhưng tất cả mọi thứ phụ thuộc 

vào những cái khác cho sự tồn 
tại của nó. Vì vậy, tất cả mọi thứ 
là trống rỗng, sự trống rỗng của 
thực thể nội tại và giá trị nội tại; 
tất cả sự tồn tại là quan hệ. Thực 
thể cuối cùng của tất cả sự vật 
đó là không thể diễn đạt và bất 
tư nghì, do đó trống rỗng. Tất cả 
sự phát sinh xuyên qua sự hợp tác 
của nhiều nguyên nhân và điều 
kiện. Sự hiểu biết về các nguyên 
tắc Duyên khởi có cả ý nghĩa tôn 
giáo và triết học. Cho dù người ta 
quan sát tiến trình từ quan điểm 
logic hoặc kinh nghiệm, cả hai 
đều nhắm đến sự chuyển đổi đối 
với quan điểm của một người về 
thế giới và cuộc sống.

Ý nghĩa tôn giáo của giáo lý 
Duyên khởi nhấn mạnh giáo lý về 
học thuyết của nghiệp (karma) - 
giải thích căn bản của sự đau khổ 
trong sự tồn tại của con người và 
thế giới. Về mặt tích cực của Phật 
giáo Đại thừa, lý Duyên khởi 
làm căn bản cho giáo lý thuyên 
chuyển công đức, theo đây mỗi 
người chia sẻ lợi ích của hành 
động tốt với những người khác. 
Học thuyết về nghiệp có nghĩa 
là thái độ hoặc hành động và 
giải thích tình trạng của chúng ta 
trong cuộc đời này, trong khi lý 
Duyên sinh thúc đẩy mọi người 
làm việc tốt để có được công đức 
để đạt được cuộc sống tốt hơn 
cho bản thân và những người 
khác trong tương lai, trong tiến 
trình luân chuyển. Giáo pháp này 
được phản ánh trong câu chuyện 
của Bồ tát Dharmakara (Hozo-
Pháp Tạng) trong truyền thống 
Tịnh Độ. Những lời nguyện của 

Ngài nhằm xây dựng một cõi 
Tịnh Độ nơi mà tất cả chúng sinh 
có thể đạt được giác ngộ với sự 
thể hiện các nguyên tắc của sự 
tương duyên. Mỗi lời nguyện chỉ 
ra mối quan hệ của tuệ giác Bồ 
tát (Bodhisattava) với sự đạt được 
giác ngộ bởi tất cả chúng sinh. 
Ngài không thể đạt được nó trừ 
khi chúng sinh đạt được nó cùng 
với ngài. Tất cả chúng ta đều có 
sự liên đới lẫn nhau.

Phương pháp triết học với 
giáo pháp Duyên khởi còn được 
gọi là 12 mắc xích liên kết nhân 
quả. Những mắc xích này phân 
tích sự tồn tại của con người hoặc 
muôn loài như là kết quả của một 
quá trình bằng 12 khía cạnh, mô 
tả sự hình thành của một cuộc 
sống hoặc có thể quan sát một 
cuộc sống thông qua ba lần sinh. 
Quan điểm này rất là quan trọng 
bởi vì nó cung cấp một sự hiểu 
biết của tiến trình sống và tái sinh 
hay luân chuyển, cung cấp nền 
móng cho các giá trị và sự quyết 
định bằng sự hiểu biết các điều 
kiện khác nhau liên quan đến 
mạch nguồn sự sống.

Những mắc xích 
làm nhân duyên là: 

1) Vô minh-ngu dốt: là sự 
mù lòa căn bản đối với sự thật 
của tự thân và tình trạng cuộc 
sống. Đó là một sự thiếu hiểu biết 
mà hôm nay chúng ta gọi là “sự 
từ chối”. 

2) Hành: hành động ý chí 
bao gồm các sự thúc đẩy và 
động cơ phát sinh của chúng ta 
từ sự ngu dốt của chúng ta trong 
các hình thái hận thù, tham lam, 
thành kiến   ... 
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3) Thức: nhận thức, bao gồm 
cả vô thức hoặc tổng thể của sự 
nhận thức về các sự vật. Xuyên 
qua nhiều sự ảnh hưởng hay 
những hạt giống được lưu trữ ở 
đây mà chúng ta phát triển các xu 
hướng tốt hoặc xấu. 

4) Danh và Sắc: Tên và hình 
thể là các khía cạnh tinh thần và 
thể chất của chúng ta. Đó là, cơ 
thể vật lý và tính cách hoặc tính 
đồng nhất. 

5) Lục nhập: sáu năng lực 
của giác quan: tâm và năm giác 
quan vật lý. 

6) Xúc: Sự liên hệ xuyên qua 
các giác quan với các đối tượng. 

7) Thọ: Cảm giác hoặc nhận 
thức và kinh nghiệm đối với mọi 
điều. 

8) Ái: là tham muốn, bắt 
nguồn từ cảm giác của chúng 
ta, vì kinh nghiệm lặp đi lặp lại 
chẳng hạn như chúng ta không có 
thể chỉ ăn một khoanh mỏng của 
khoai tây. 

9) Thủ: bám hoặc nắm bắt 
và dính chặt. Chúng ta không thể 
buông bỏ. 

10) Hữu: Trở thành là ước 
muốn sâu xa cho cuộc sống, phản 
chiếu trong những sự phấn đấu 
của chúng ta bằng việc tự bảo tồn. 

11) Sinh: Sự sinh ra hoặc tái 
sinh. 

12) Lão tử: Tuổi già (Decay) 
và cái chết, quá trình bắt đầu lúc 
mới sinh và trở nên rõ ràng hơn 
như thời gian-vô thường-sự tiếp 
tục.

Theo tiến trình này, chúng ta 
bị ảnh hưởng bởi những ảo giác 
và sự thiếu hiểu biết cơ bản và 
do vậy chúng ta mù lòa đối với 
thực tại đích thực. Đó là chúng ta 
không thể nhìn thấy sự vật như 

chúng thực sự là. Chúng ta biết 
rằng các giác quan của chúng 
ta có thể bị lừa gạt như trong 
ảo giác quang học. Kết quả là, 
chúng ta phát triển những cảm 
giác sâu sắc của tham lam, hận 
thù và thành kiến, bản chất ích 
kỷ căn bản của chúng ta. Xuyên 
qua ý thức nằm dưới và các hoạt 
động của tâm chúng ta và các 
giác quan của chúng ta, chúng 
ta thể hiện hành động trên thế 
giới, tạo ra khổ đau hay tốt đẹp. 
Chúng ta bám vào những điều mà 
chúng ta nghĩ rằng có lợi ích cho 
cái tôi của chúng ta hoặc bảo vệ 
nó. Do đó, chúng ta khởi tưởng 
một sự tham muốn sâu xa để tiếp 
tục cuộc sống của chúng ta (trở 
thành). Nghiệp được tạo ra thông 
qua quá trình này dẫn đến sự tái 
sinh kế tiếp và chu kỳ của sinh-
lão và  tử. Tất cả chúng sinh trải 
qua tiến trình này cho đến khi họ 
tìm đường ra khỏi bánh xe luân 
chuyển hoặc con sông của sinh 
và tử, được gọi là vòng luân hồi 
trong giáo lý Phật giáo.

Giáo lý về Mười hai nhân 
duyên thúc đẩy sự nỗ lực tìm kiếm 
cho sự giác ngộ để nhận ra sự 
giải phóng từ tiến trình này. Việc 
phân chia thành ba đời sống: quá 
khứ, hiện tại và tương lai biểu lộ 
rằng sự nô lệ tinh thần của chúng 
ta tiếp tục tái sinh trong quan 
điểm của Phật giáo về luân hồi. 
Trong sự giảng dạy truyền thống, 
vòng luân chuyển không kết thúc 
với ba chu kỳ. Thay vào đó, nếu 
tình dục và sự thiếu hiểu biết 
của chúng ta chi phối tính chất 
của chúng ta trong cuộc sống 
thì tiến trình đau khổ tiếp tục. 
Sự đa dạng của các truyền thống 

Phật giáo đã cung cấp các đạo lộ 
để giúp chúng ta vượt qua tiến 
trình này và trở thành giác ngộ, 
đạt được niết bàn hay Phật tánh.
Nó cũng đưa ra một sự nhận thức 
thúc đẩy cuộc sống cá nhân của 
chúng ta. Phật giáo dạy rằng đó 
là một sự kiện hy hữu khi được 
sinh ra làm một con người có 
được khả năng quyết định và thực 
hành giáo lý và đi đến giải thoát. 
Phương hướng triết học của giáo 
lý tập trung sự chú ý rằng không 
có gì có giá trị trong và của chính 
nó. Tất cả mọi thứ là ghép hợp 
và là vô thường. Tất cả mọi thứ 
đều trải qua một quá trình thay 
đổi, rõ ràng nhất trong cuộc sống 
của chính chúng ta. Bởi vì mọi 
thứ đã không có giá trị thiết yếu, 
sự mong muốn và bám víu của 
chúng ta gây cho chúng ta nhiều 
đau đớn khi chúng ta gặp phải 
một cái gì đó mà chúng ta không 
thích hoặc mất một cái gì đó 
chúng ta quí báu. Sự hiểu biết về 
bản chất thay đổi sẽ hỗ trợ chúng 
ta trong việc xây dựng đời sống 
tinh thần.

Một cách triết lý hơn, học 
thuyết này biểu hiện Tính không 
hay bản chất rỗng tuếch của tất cả 
mọi thứ. Học thuyết này áp dụng 
đối với lịch sử hoặc tự nhiên, 
nó chỉ ra rằng tất cả chúng ta là 
duyên sanh, là những con người 
thuộc về lịch sử, cũng như các 
nền văn hóa và văn minh của 
chúng ta, chúng nó không phải là 
tuyệt đối có giá trị và được duy trì 
nếu không có óc phê bình. Trong 
sự kết nối với thiên nhiên, Phật 
giáo là tương thích với khoa học, 
bởi vì nó hiểu được nguyên tắc 
nhân quả và bản chất phát triển 
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của sự vật. Tất cả sự thực là một dòng chảy có năng 
lượng cần thiết xuyên qua tiền tố nhỏ nhất, hoặc làn 
sóng trong sự phân giải của vi mô khoa học, hay sự 
tiến hóa của sự sống và sự nới rộng của vũ trụ trong 
thế giới vĩ mô.

Trong đời sống xã hội, nguyên tắc này nhấn 
mạnh tính chất phụ thuộc lẫn nhau của quan hệ xã 
hội cũng như sự bổ sung đối với tất cả cuộc sống và 
sự việc thực tế. Ở Trung Quốc, biểu tượng Âm và 
Dương của Đạo Lão cũng thể hiện nguyên tắc này. 
Với sự bổ sung của Âm và Dương, Dương cũng có 
trong Âm và Âm cũng ở trong Dương, được hiển thị 
bằng một dấu chấm nhỏ trong các lĩnh vực tương 
ứng. Các hình thức vòng tròn cho thấy phía này 
chảy vào phía khác, tạo ra nhiều sự biến chuyển đối 
với thực tế.

Sự tương duyên cũng cho thấy sự hỗ tương cần 
thiết cho quan hệ con người hiệu có quả và tích cực. 
Tất cả chúng ta được kết nối với nhau. Giáo lý Phật 
giáo cung cấp một nền tảng cho cuộc sống và cộng 
đồng xã hội, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Tiến trình này bao hàm sự tôn kính tổ tiên cũng như 
sự quan tâm cho các thế hệ tương lai.

Hình tướng và sự hiểu biết về Duyên khởi sẽ 
đưa đến việc thu nhỏ những sự méo mó của chủ 
nghĩa cá nhân hung hãn và quan điểm cạnh tranh 
hống hách của chúng ta trong xã hội phương Tây. 
Nó cũng sẽ vượt qua hình ảnh xung đột đã định hình 
xã hội phương Tây, chúng ta phải có một kẻ thù và 
luôn luôn có chiến thắng. Học thuyết Nhị nguyên 
của văn hóa phương Tây, thiện và ác, xác thịt và 
linh hồn là tự chuốc lấy thất bại cuối cùng.

Tựu trung, tầm quan trọng của giáo lý Duyên 
khởi có thể được nhìn thấy trong các lĩnh vực khác 
nhau của sự ứng dụng, tôn giáo, hay triết học. Nó 
là cơ sở của tư tưởng Phật giáo. Hòa Thượng Thích 
Nhất Hạnh đã viết:”Tất cả các giáo lý của Phật 
giáo là dựa trên lý Duyên khởi, Nếu một sự giảng 
dạy không phù hợp với nguyên tắc Duyên khởi, nó 
không phải là lời dạy của Đức Phật.” (Thích Nhat 
Hanh: “The Heart of the Buddha’s Teaching-The 
TwoTruths.”)

Theo http://www.shindharmanet.com/writings/
centralconcept.htm
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NEMBUTSU AND ZEN
Zuio Hisao Inagaki

I t is my great honor and pleasure 
to address you tonight to 
conclude the banquet at the 

end of the three-day IASBS 
Conference. As we have just 
had more than enough food and 
drink, my speech will perhaps 
induce a comfortable samadhi. 
If it does, my objective is half 
accomplished.

The reason for choosing the 
title, “Nembutsu and Zen”, was 
simply that, when the Conference 
Program organizers asked me in 
May to become a banquet speaker, 
I was compiling a book entitled 
“Nembutsu and Zen”. I must 
confess that without thinking too 
much about the content of the 
speech itself, I gave the same title 
to it. Later I regretted that I could 
have chosen a less provocative 
and less challenging title.

If I am allowed to speak a 
few words to introduce this book, 
which will be published very 
soon, it is primarily a reproduction 
of my father’s sayings relevant to 
this subject. Like the previous 
publication of his work, Anjin: 
Zuiken’s Sayings, which I hope 
many of you have read, I have 
chosen and reproduced fi fty of his 
sayings in the original Japanese 
calligraphy and added romanized 
transcriptions and translations. I 
have also supplied an appendix, 
which consists of Passages of 
Reference and a Glossary.

My father was a Shinshu 

follower and published books and 
articles as well as delivered many 
lectures and sermons. Besides 
Shin Buddhism, he extensively 
studied other Mahayana 
teachings, and especially liked 
to read Zen writings, such as 
Rinzairoku (The Record of Lin-
chi), Mumonkan (The Gateless 
Gate), Hekiganroku (The Blue 
Cliff  Record), and Shobogenzo 
(The Treasury of the Eye of the 
True Dharma ). He 
even gave lectures on those texts 
to various groups of interested 
people.

Since I grew up observing 
his way of studying Buddhism, I 
never entertained any biased view 
against Zen, although it took me 
a long time before I understood in 
my own way the essential affi  nity 
or diff erences between Shin and 
Zen. My father’s writings have 
frequent references to Zen, and 
when asked to do calligraphy with 
a brush, he often chose famous 
phrases from the Zen texts, such as 
“mu”  (nothingness), “mushin” 

 (no mind), “hogejaku” 
 (give it up; put it down), and 

“koboku ryugin”  (a 
dragon’s roaring in a dead tree). 
Sometimes his calligraphy was as 
big as a tatami-mat. In spite of his 
interest in Zen, I don’t remember 
ever having seen him practicing 
zazen in the lotus posture. In that 
sense, he was not a practicing 
Zen man, but I believe his 

understanding of Zen was deeper 
than that of ordinary practicers.

While studying Shin, 
my interest in Zen and other 
Mahayana thought grew in my 
mind. My amateurish studies 
of various Buddhist texts when 
young came to be expanded and 
deepened as I enrolled in the 
Graduate School of Ryukoku 
University [ ].

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

]; the then abbot was the 
famous roshi, Yamada Mumon, 
who later became the chief abbot 
of Myoshinji [ ] and the 
President of Hanazono [

] University. Mumon Roshi 
was also my father’s friend.

I participated in several 
sesshin. At the fi rst sesshin I was 
received in a private interview 
with Mumon Roshi, in which 
he gave me the famous koan on 
“Mu”. This is a story of a Chinese 
Zen master Chao-chou (Joshu, 

). One day a monk asked 
Chao-chou whether a dog had 
the Buddha-nature. Chao-chou 
replied, “Mu”. The meaning of 
“mu” is signifi cant; it does not 
simply mean “No”. Mumon 
Roshi told me to concentrate on 
this koan. As I now recollect, 
concentration spontaneously led 
me to explore the mysterious 
contents of shinjin. Even the 
eff ort to sit cross-legged and 
concentrate on the koan appeared 
to be naturally made by Amida’s 
Power.

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

I should not keep telling you 
about myself endlessly. Since 
this is the fi rst time I have ever 
told anybody about my Zen 
experience, I wanted to refresh 

my memory. An old man likes 
to reminisce about his past, and I 
may already be becoming an old 
man.

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

A quick analysis of D.T. 
Suzuki’s Zen and Nembutsu 
thought seems necessary before 
I go deeper into the theme of 
my own choice. His father was 
a follower of Rinzai Zen and 
his mother was a Shin devotee 
belonging to a rather unorthodox 
group that emphasized mystical 
experience. D.T. Suzuki’s 
propensity toward mysticism 
must have come from his mother. 
It is widely admitted that his Zen 
is strongly characterized by Shin, 
and his interpretation of Shin has 
a tinge of Zen. For many of us 
who are, by and large, trained to 
think in sectarian terms, Zen and 
Shin are clearly distinguishable 
approaches, but for D.T. Suzuki, 
by his innate spirituality, there 
was no such rigid distinction. For 

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

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

Let us go back to the days 
of Shinran Shonin [
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] to see what the situation of 
Buddhism was then. Zen had not 
yet been fi rmly established in 
Japan. Eisai [ (1141-1215) 
went to China and brought home 
a type of Rinzai Zen (Oryu-ha 

), but in the face of strong 
attacks from the monks of Mt. 
Hiei [ ], his temple in Kyoto, 
Kenninji[ ], was made a 
center of Tendai and Esoteric 
Buddhism as well as Zen. When 
Dogen [ ] (1200-1253) 
brought back to Japan the Soto 
tradition in 1227, he was twenty-
seven years of age, while Shinran 
was already fi fty-four years old. 
I have been told that among the 
treasures of Hoonji Temple in 
Tokyo, whose chief priest is 
Prof. Shojun Bando, there is a 
hossu (fl y whisk) presented to 
Shinran by Dogen, in return for 
which Shinran is said to have 
presented his juzu to Dogen. I 
would be most curious to know 
what sort of dialogue took place 
between the two masters, if they 
really had met. The fact was 
that Zen fl ourished mostly after 
Shinran. If he had lived in late 
Kamakura [ ] period and was 
strongly exposed to Zen, what 
would he have done? Also, if he 
lived today when Zen is popular 
throughout the world, would he 
try Zen? These are hypothetical 
questions, which I am tempted to 
ask myself.

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

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

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

In Shinran’s classifi cation 
of the Buddhist teachings 
(kyohan ), Zen and Tendai 
are rated as the vertical ways 
for quick deliverance (vertical 
transcendence; shucho ) 
along with Shingon [ ] 
and Kegon [ ]. Although 
the Tendai teaching proper, in 
Shinran’s view, is a superior 
way of deliverance like Zen, 
Shingon and Kegon, it is diffi  cult 
to practice. But those “vertical” 
systems of practice can be 
converted to “horizontal” or 
“crosswise” teachings in the Pure 
Land system, if the aspirants 
convert their minds and seek 
their birth in the Pure Land by 
transferring the merits of their 
practice towards it in accord 
with the Contemplation Sutra, or 
in accord with the design of the 
Nineteenth Vow. The Constant 
Walking Samadhi, which I believe 
Shinran practiced on Mt. Hiei, has 
a dual function: a Tendai practice 

and a Pure Land practice. In fact, 
this samadhi unifi es Tendai and 
Pure Land. The sutra from which 
the Constant Walking Samadhi 
originates is one of the oldest 
Mahayana scriptures in India and 
China. It is called Pratyutpanna 
Samadhi Sutra, and is translated 
as the “Sutra on the Samadhi 
of Being in the Presence of All 
Buddhas.” According to this 
sutra, one who concentrates on 
Amida from seven days to three 
months can visualize him and all 
the other Buddhas.

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

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

There is another important 
reason for my rather lengthy 
discussion on the Pratyutpanna 
Samadhi. A Chinese Zen monk 
of the Sung dynasty, named 
Yun-ch’i Chu-hung (Unsei 
Shuko ) (1535-1615), 
who recommended a combined 
practice of Zen and Nembutsu, 
wrote a well-known book, 
entitled Zenkan sakushin (

 “Incentives for Breaking Zen 
Barriers”), in which he quotes 
from the Pratyutpanna Samadhi 
Sutra ( ) to urge 
Pure Land aspirants to practice 
diligently for three months in 
accordance with this sutra until 
they attain the Pratyutpanna 
Samadhi. Thus, in Chu-hung’s 
Zen-Nembutsu system, the 
Pratyutpanna Samadhi is highly 
recommended.

If we look back at the history 
of Buddhism in China, we 
note that the Nembutsu was a 
dominant force from the sixth 
century. It was practiced as a 
non-meditative vocal practice as 
well as a meditative visualization 
practice. From the late T’ang 
period the Nembutsu came to be 

practiced in Zen monasteries as 
well. A well-known Zen monk, 
Yung-ming Yen-shou (Eimei Enju 

) (904-975 or 976), was 
a strong advocate of the combined 
practice of Zen and Nembutsu. In 
his remarks we read:

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

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

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

This syncretic tendency 
became widespread and had 
a lasting infl uence on later 
generations. Today, in Vietnam 
and in overseas Chinese 
communities, including Taiwan, 
the Nembutsu and Zen are 
happily united. In Japan this type 
of Zen, called Obaku [ , was 
transmitted by Ingen in 1682, but 
did not enjoy much popularity 
except among Chinese residents.

I previously mentioned Chu-
hung’s Incentives for Breaking 
Zen Barriers. This book was 
highly valued by Hakuin [ ], a 
great Zen master of Japan (1685-
1768), but he took only a half of 
Chu-hung’s advice and cast aside 
the Nembutsu that is encouraged 
in the same book. Much earlier, 
Dogen, too, was averse to the 
Nembutsu; he compared it to 
the croaking of frogs in the rice 
fi eld and rejected its effi  cacy 
for attaining Enlightenment. In 

the tradition of Japanese Zen, 
it seems, the authentic teaching 
is to practice zazen exclusively 
without repeating the Nembutsu 
or mixing zazen with other 
methods. My advice to Zen 
practicers at this point is that they 
do both zazen and the Nembutsu; 
but unrefl ective zazen or mere 
vocal Nembutsu does not bring 
them nearer to satori.

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

How is Zen accepted by Shin 
followers? It is now an open secret 
that some Jodoshinshu ministers 
adopt Zen in their ministerial 
programs. Some advocate other 
types of meditation. These 
are very unusual phenomena, 
unheard of in the 800-year 
history of Jodoshinshu. The 
general tendency seems to be that 
more and more Shin followers 
will show interest in Zen just as 
there will be more and more Zen 
monks who recite the Nembutsu.
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The above discussion is rather 
an external observation, which 
may fi t my title, “Nembutsu and 
Zen”, but is far from satisfactory 
if the essential diff erence or 
relationship is to be clarifi ed. 
Suppose we change the title to 
“Shinjin and satori”. Then we can 
go deeper into the problem and 
discuss the whole matter from the 
inside. You will perhaps accept 
that the Nembutsu and shinjin 
are not exactly the same and, 
similarly, zazen and satori are not 
the same. Nembutsu and zazen 
are forms of Buddhist practice, 
whereas shinjin and satori are 
states of spiritual awakening. Not 
all who recite the Nembutsu have 
shinjin, and not all who practice 
zazen are awakened in satori. 
But those who have shinjin all 
recite the Nembutsu, and all who 
have attained satori regularly 
sit in zazen. Then how can we 
attain shinjin and how can we 
realize satori? It is true that 
recitation of the Nembutsu does 
not immediately lead to shinjin 
and that one or two sessions of 
zazen do not bring about satori. 
But I wish to assure you that 
the Nembutsu is the only way, 
through which shinjin will arise, 
and that satori will eventually 
come to one who sits in zazen. 
In both cases, concentration is a 
prerequisite. Lifelong practice of 
Nembutsu or zazen without deep 
concentration is fruitless, but if 
they are practiced diligently with 
utmost eff orts, a short period of 
practice may bring about the total 
conversion of mind and a new 
spiritual horizon will then open 
up before you.

It is often asked whether 
shinjin and satori are the same 
or diff erent experiences. My 
answer is: they are diff erent but 
not unrelated. Let me fi rst clarify 
the basic diff erences. Shinjin is 
awakening to Amida’s Wisdom, 
Compassion and Power, while 
satori is awakening to your 
inherent Wisdom, Compassion 
and Power. In other words, 
shinjin is awakening to Amida’s 
Mind, and satori is realization 
of your Buddha-nature. Even 
if you have attained shinjin, 
you are not yet a Buddha; you 
have to wait until your body of 
karma is relinquished at death 
in order to become a Buddha by 
fully manifesting your Buddha-
nature, as stated in Shinran’s [

] Kyogyoshinsho [
], Chapter on True Buddha and 

Buddha-land. Here Shinran says 
that delusory and defi led sentient 
beings cannot see their Buddha-
nature in this world because it 
is covered by evil passions, but, 
he continues, upon reaching the 
Land of Peace and Bliss, we shall 
unfailingly manifest our Buddha-
nature owing to Amida’s merit-
transference through the Power 
of his Vow.

In his writings, Shinran 
refers to shinjin as the Buddha-
nature. So it follows that shinjin 
and satori are closely related. If 
satori is the total realization of 
the Buddha-nature with mind and 
body, shinjin is acceptance of the 
Buddha-nature in action through 
Amida’s Name. Since Amida 
has brought our Buddha-nature 
to full maturity and attained 
Buddhahood, our Buddha-nature 

has been fully realized in his 
Buddhahood. When we hear his 
Name and through it receive all 
that Amida is, we also receive 
our fully developed Buddha-
nature. This is the tariki way of 
realizing the Buddha-nature, and 
is the quickest way of attaining 
Buddhahood.

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

], Sambhogakaya [ ] or 
Nirmanakaya [ ]. 

I have touched on several 
areas relating to Nembutsu and 
Zen, but there seems to be one 
outstanding question: Should 
zazen be adopted by Shin 
followers? For those who are still 
vacillating between jiriki and 
tariki, zazen and other practices 
may be necessary along with 
the Nembutsu. Zazen does not 
lead to shinjin unless its aim 
is turned to union with Amida. 
Sitting, walking or other types 
of meditation, with the mind 
concentrated on Amida, including 
the Pratyutpanna Samadhi, can 
become a cause of birth in the 
Pure Land. If you constantly 
practice such a meditation, 
you may visualize Amida and 
his Pure Land and/ or perceive 
Amida’s coming to receive you 
at the time of death, as stated 
in the Contemplation Sutra. In 
the same way, dedication to the 
Nembutsu throughout your life 
may enable you to see Amida on 
your deathbed, in accord with the 
Amida Sutra. Even though it is 
for the sake of ensuring birth in 
the Transformed Land, diligent 
practice of meditative or non-
meditative good is certainly better 
than doing nothing and vainly 
hoping for Amida’s salvation.

Next, after shinjin is 
established, is zazen still 
recommended? If you have been 
doing zazen for many years and, 
by chance, awakened to Amida’s 
Great Compassion, it would be 
diffi  cult to change your life-
style immediately. You can carry 
on your meditation to enrich 

your experience of shinjin. We 
should remember that zazen is 
the basic posture of all Buddhas 
and that when born in the Pure 
Land we all assume this posture 
and become Buddhas. Isn’t 
zazen more appropriate than, for 
instance, standing on your head 
in Yoga training?

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

Before closing, I would like 
to quote my father’s saying from 
his forthcoming book, Nembutsu 
and Zen:

“Sonomama no hotoke no 
oose arukara wa

tsuneni konomama itsumo 
konomama”

(Since the Buddha tells us to 
be as we are,

Always I am just as I am.) 
But I must hasten to add that 

he used to put this koan-like 
question to us:

“You say, ‘konomama’ (just 
as I am),

But there are a hundred 
thousand kinds of konomama;

Is yours the true konomama?”
Thank you.

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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NIỆM PHẬT VÀ THIỀN
Zuio Hisao Inagaki - Định Nguyên dịch

Đ ây là điều rất vinh hạnh 
đối với chúng tôi được 
trình bày trước quý vị tối 

hôm nay để kết thúc buổi dạ tiệc 
của Hiệp Hội Quốc Tế Chân Tông 
Phật Học. Như quý vị đã có đầy 
đủ thức ăn và giải khát, bài nói 
chuyện của tôi có lẽ sẽ đưa quý 
vị đến một không khí tam muội 
thoải mái. Nếu được như vậy, thì 
phần việc của chúng tôi đã hoàn 
thành được một nửa.

Lý do tôi chọn đề tài, “Niệm 
Phật và Thiền”, chỉ đơn giản là, 
vào tháng Năm, khi người tổ 
chức chương trình đại hội yêu 
cầu tôi làm thuyết trình viên cho 
buổi dạ tiệc, lúc đó tôi còn đang 
soạn một cuốn sách mang tựa 
đề là “Niệm Phật và Thiền”. Tôi 
phải thú thật rằng không cần phải 
suy nghĩ nhiều về nội dung của 
bài thuyết trình, tôi đã chọn ngay 
với cùng một đề tài này. Sau đó 
tôi lấy làm tiếc rằng tôi có thể nên 
chọn một đề tài ít khích động và 
thử thách hơn.

Nếu tôi được phép để nói đôi 
lời giới thiệu về cuốn sách này, 
nó sẽ được phát hành trong nay 
mai, trên căn bản là sao chép lại 
những câu châm ngôn của cha tôi 
tương ứng với đề tài này. Giống 
như ấn bản của ông trước đây, An 
Tâm: Châm Ngôn của Zuiken, 
mà tôi hy vọng là có nhiều người 
trong quý vị đã đọc, tôi đã chọn 
và sao chép lại năm mươi câu 

châm ngôn trong nguyên bản thư 
họa bằng Nhật Ngữ của ông và 
thêm phần phiên âm và chuyển 
dịch vào. Tôi cũng thêm phần 
phụ lục, bao gồm luôn phần tham 
khảo và thuật ngữ.

Cha tôi là một đạo hữu của 
Tịnh Độ Chân Tông (gọi tắt là 
Chân Tông), đã xuất bản nhiều 
sách và bài viết, cũng như đã có 
nhiều buổi thuyết trình và giảng 
luận. Ngoài Chân Tông Phật 
Giáo, ông còn nghiên cứu sâu 
rộng những giáo lý Đại Thừa 
khác, và đặc biệt rất thích đọc 
những trước tác về Thiền, như 
Lâm Tế Ngữ Lục, Vô Môn Quan, 
Bích Nham Lục, và Chánh Pháp 
Nhãn Tạng. Ông còn giảng về 
những cuốn sách này với nhiều 
nhóm người có lòng muốn nghe.

Vì tôi lớn lên quan sát cách 
ông nghiên cứu Phật Giáo, tôi 
chẳng bao giờ có sự thiên kiến 
đối với Thiền, cho dù tôi đã mất 
thời gian khá dài trước khi tôi có 
thể  thấu hiểu bằng cách của tôi 
mối quan hệ và khác biệt cơ bản 
giữa Chân Tông và Thiền. Những 
bài viết của cha tôi thường nhắc 
đến Thiền, và khi được mời thảo 
thư họa bằng cọ, ông thường chọn 
những từ ngữ trong thư tịch Thiền, 
như là “mu” ( , vô), “mushin” (

, vô tâm), “hogejaku” (
, phóng hạ trứ), và “koboku 

ryugin” ( , khô mộc long 
ngâm). Đôi khi ông có những tấm 

thư họa lớn như tấm chiếu. Mặc 
dầu ông có sở thích ở nơi Thiền, 
nhưng tôi không bao giờ nhớ là 
đã từng thấy ông thực tập zazen 
(tọa thiền) trong tư thế kiết già. 
Với cảm giác đó, ông không phải 
là một người thực hành Thiền, 
nhưng tôi tin rằng ông hiểu về 
Thiền còn thâm sâu hơn những 
hành giả bình thường.

Trong khi nghiên cứu về 
Chân Tông, sự quan tâm của tôi 
về Thiền và các tư tưởng khác 
của Đại Thừa Phật Giáo trổi dậy 
trong tôi. Những nghiên cứu 
không thành thạo thời trẻ của 
tôi về đủ loại thư tịch Phật Giáo 
được mở rộng và sâu xa hơn khi 
tôi theo Cao Học tại Đại Học 
Ryukoku (Long Cốc Đại Học).

Kiến  thức của tôi về Chân 
Tông và sự thể nghiệm của tôi 
về shinjin (tín tâm) đã làm cho 
tôi tin rằng giáo pháp của Ngài 
Shinran (Thân Loan) về Đức Tin 
Tha-Lực là cách duy nhất cho sự 
cứu độ bản thân tôi và cho sự cứu 
độ phần lớn những người khác. 
Đức tin này đã không thay đổi dù 
cách nào qua nhiều năm, nhưng 
vào những năm hai mươi tuổi, 
tôi cảm thấy cần phải học thêm 
những trường phái tư tưởng Đại 
Thừa khác, không phải những 
giáo pháp khác với Chân Tông, 
mà là những giáo pháp hàm chứa 
trong Chân Tông. Một đại sư 
của Chân Tông vào thời đại Edo 
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khuyên rằng, chúng ta không cần 
phải nghiên cứu Tịnh Độ Tam 
Kinh trong Tam Tạng Kinh Điển, 
mà nghiên cứu chúng trong toàn 
bộ giáo pháp của Đức Phật. Với 
tôi, nghiên cứu những giáo pháp 
Đại Thừa khác qua sách vở là 
không đầy đủ; nó giống – như 
một thiền sư đã nói – gải ngứa 
bàn chân trên chiếc giày. Tôi cần 
phải thể nghiệm. Khá lâu trước 
đây, tôi tự đến gõ cửa một thiền 
tự ở Kobe. Gần nơi mà cha mẹ 
tôi đã sinh sống trước khi tôi ra 
đời, có một ngôi thiền tự tên là 
Shofukuji (Chánh Phúc Tự); mà 
vị trụ trì lúc đó là roshi (lão sư) 
danh tiếng, Yamada Mumon, 
người mà sau này trở thành chánh 
trụ trì Myoshinji (Diệu Tâm 
Tự) và là Viện Trưởng Đại Học 
Hanazono (Hoa Viên Đại Học). 
Lão Sư Mumon cũng là bạn của 
cha tôi.

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

được thực hiện một cách tự nhiên 
bởi Năng Lực của A Di Đà.

Đây là cuộc gặp gỡ nghiêm 
túc đầu tiên của tôi đối với Thiền. 
Kinh nghiệm nhỏ của tôi vào lúc 
ấy làm cho tôi tin rằng Thiền thật 
sự là giáo pháp kỳ diệu nhưng 
không phải là một phương pháp 
thực tiễn và hiệu quả nhất để cứu 
độ mọi người. Sau đó tôi nhận 
thấy rằng nếu Thiền mà được 
thực hành theo cách của tariki 
(tha lực), thì thật lý tưởng.

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

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

Một sự phân tích ngắn gọn về 
tư tưởng Thiền và Niệm Phật của 
D.T. Suzuki thiết tưởng cũng cần 
thiết trước khi tôi bắt đầu đi sâu 
vào đề tài mà tôi đã lựa chọn. Cha 
của ngài là một người theo phái 
Thiền Lâm Tế và mẹ của ngài là 
một người sùng tín Chân Tông 
thuộc một nhóm không chính 
thống nhắm theo sự trải nghiệm 
thần bí. D.T. Suzuki có khuynh 
hướng mang tánh cách thần bí 
là từ mẹ của ngài. Điều được 
thừa nhận một cách rộng rãi rằng 
Thiền của ngài mang đậm tánh 
chất của Chân Tông, và sự diễn tả 
của ngài về Chân Tông có thoáng 
nét của Thiền. Nhiều người trong 
chúng ta, mà phần lớn, được uốn 
nắn để suy nghĩ qua hình thức 
tông phái mà cho rằng, Thiền 
và Chân Tông là hai lối tiếp cận 
khác nhau rõ ràng, nhưng đối với 
D.T. Suzuki, bằng bẩm tánh tâm 
linh, thì không có sự phân biệt 
cứng nhắc như vậy. Vì lý do này 
mà ngài đã bị chỉ trích bởi một 
số người theo phái Thiền chính 
thống cũng như những người tiêu 
biểu của Chân Tông, nhưng sự 
hài hòa của Thiền và Chân Tông 
qua nhân cách của ngài đã có sự 
ảnh hưởng sâu xa đối với những 
tư tưởng gia và hành giả nghiêm 
túc của Phật Giáo. Trong số người 
hiện diện nơi đây, tôi tin rằng có 
nhiều người đã được truyền cảm 
hứng mạnh mẽ từ những cuốn 
sách của ngài vào một giai đoạn 
nào đó trong cuộc hành trình tâm 
linh của mình. Dù sự diễn đạt 
về Chân Tông của ngài có chính 
thống hay không, các sách và 
bài viết của ngài về Chân Tông 
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vẫn còn được tìm đọc một cách 
rộng rãi và sẽ còn là nguồn cảm 
hứng quan trọng trong nhiều lứa 
tuổi tới đây. Không khí mà ngài 
đã tạo ra đã trở nên phổ biến mà 
chúng ta không thể nào quên D.T. 
Suzuki khi chúng ta nói chuyện 
với người đời nay về Tịnh Độ 
Chân Tông. Đây có nghĩa rằng 
chúng ta không thể giải thích và 
thảo luận Chân Tông chỉ trong 
bối cảnh của Tịnh Độ Chân 
Tông, Thiền bị buộc đi vào quan 
điểm của chúng ta khi chúng ta 
trình bày Chân Tông trong bối 
cảnh hiện nay.

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

Chúng ta hãy trở về với những 
ngày của Ngài Shinran Shonin 
(Thân Loan Thánh Nhân) để thấy 
tình trạng Phật Giáo lúc đó. Thiền 
hãy còn chưa được thành lập một 
cách vững chắc tại Nhật Bản. Ngài 
Eisai (Vinh Tây, 1141-1215) đã 
sang Trung Hoa và mang về một 
hình thức Thiền Lâm Tế (Oryu-
ha, Hoàng Long Phái), nhưng khi 

đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ 
từ các nhà sư trên núi Hiei, chùa 
của ngài ở Kyoto, Kenninji (Kiện 
Nhân Tự), đã bị biến thành một 
trung tâm của Thiên Thai Tông 
và Mật Tông cũng như Thiền. 
Khi Ngài Dogen (Đạo Nguyên, 
1200-1253) mang về Nhật Bản 
thiền phái Soto (Tào Động) vào 
năm 1227, ngài đã hai mươi bảy 
tuổi, trong khi đó Ngài Shinran 
đã năm mươi bốn tuổi rồi. Tôi 
đã được cho biết rằng trong số 
những bảo vật của Hoonji (Pháp 
Ân Tự) ở Tokyo, mà hiện trụ trì 
bởi Giáo Sư Shojun Bando, có 
một cây phất trần tặng cho Ngài 
Shinran từ Ngài Dogen, để đáp 
lại, Ngài Shinran đã tặng tràng 
chuỗi của ngài cho Ngài Dogen. 
Tôi cảm thấy tò mò về những gì 
trong cuộc đối thoại trao quà giữa 
hai vị tổ sư, nếu họ thực sự đã gặp 
nhau. Thực tế là Thiền đã phát 
triển phần lớn là sau thời Shinran. 
Nếu ngài sống ở vào cuối thời 
kỳ Kamakura (Khiêm Thương) 
và được tiếp xúc sâu rộng với 
Thiền, thì ngài sẽ phải làm gì? Và 
lại nữa, nếu ngài sống vào thời 
nay, khi Thiền thịnh hành khắp 
thế giới, thì ngài có thử Thiền 
hay không? Đây là những câu hỏi 
trong giả thuyết, mà tôi bị cám dỗ 
tự hỏi với chính mình.

Trước khi so sánh Niệm Phật 
và Thiền thêm nữa, tôi cảm thấy 
cần phải đề cập đến pháp định 
tâm của Tendai (Thiên Thai 
Tông), mà Ngài Shinran đã gặp 
trong những năm trưởng thành 
của ngài. Trong ngôi làng ở phía 
nam Kyoto, nơi mà Ngài Shinran 
được sinh ra, nơi đó hãy còn một 

ngôi chùa tên là Hokaiji (Pháp 
Giới Tự), là nơi an vị một ngôi 
tượng Phật A Di Đà ngồi rất đẹp 
được đắp vào giữa thế kỷ thứ 
11. Ngài Shinran, ngay khi còn 
là một bé trai, đã đến ngôi chùa 
này hầu như mỗi ngày, nghe 
chư tăng tụng kinh và xem họ đi 
nhiễu quanh chánh điện trong lúc 
chăm chú nhìn vào ngôi tượng 
Phật A Di Đà niệm danh hiệu 
của ngài không gián đoạn, bởi vì 
ngôi chánh điện này được dùng 
để Jogyo-zanmai ( , 
Thường Hành Tam Muội). Khi 
ngài lên núi Hiei để tu học, ngài 
đã được cho vào Thường Hành 
Điện, nơi đây có lẽ ngài cũng đã 
chuyên chú thực hành pháp tam 
muội này.

Trong sự phân loại của 
Shinran về giáo lý Phật Giáo, 
Thiền và Tendai (Thiên Thai) 
được xếp vào phương pháp chiều 
dọc để giải thoát nhanh (shucho, 

, thụ siêu) cùng với Shingon 
( , Chân Ngôn) và Kegon (

, Hoa Nghiêm). Mặc dù giáo 
pháp của Thiên Thai thích hợp, 
theo quan điểm của Ngài Shiran, 
là một cách vượt trội để giải thoát 
giống như Thiền, còn Chân Ngôn 
và Hoa Nghiêm, thì khó thực 
hành. Nhưng những hệ thống 
thực hành “chiều dọc” có thể đổi 
thành giáo lý “chiều ngang” hay 
“xuyên ngang” trong hệ thống 
Tịnh Độ, nếu hành giả hướng 
tâm ý của họ và cầu vãng sanh 
vào cõi Tịnh Độ bằng cách hồi 
hướng công đức thực hành của 
họ về đó phù hợp với Quán Kinh, 
hay phù hợp với Đại Nguyện Thứ 
19. Thường Hành Tam Muội, mà 
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tôi tin Ngài Shinran đã thực hành 
trên núi Hiei, có một chức năng 
kép: pháp thực hành của Thiên 
Thai và pháp thực hành của Tịnh 
Độ. Thật ra, lối Tam Muội này 
hợp nhất giữa Thiên Thai và Tịnh 
Độ. Bộ kinh mà phát xuất pháp 
Thường Hành Tam Muội là một 
bộ kinh cổ nhất trong kinh điển 
Đại Thừa ở Ấn Độ và Trung Hoa. 
Nó được gọi là Pratyutpanna 
Samadhi Sutra ( , Bát 
Nhã Tam Muội Kinh), và được 
dịch là “Kinh Tam Muội trong Sự 
Hiện Diện của Tất Cả Chư Phật”. 
Theo kinh này, một người chú 
tâm hướng về Đức Phật A Di Đà 
từ bảy ngày cho đến ba tháng có 
thể thấy ngài và tất cả Chư Phật.

Bát Nhã Tam Muội đã không 
những là pháp được thực hành ở 
Trung Hoa và Nhật Bản bởi tín 
đồ Thiên Thai Tông, mà còn là 
pháp thực hành rộng rãi ở Ấn 
Độ. Vị tổ sư thứ nhất trong bảy 
vị tổ  của truyền thống Chân 
Tông, Ngài Nagarjuna (Long 
Thọ), đã mạnh mẽ khuyến khích 
pháp tam muội này cho là một 
phương pháp có hiệu quả để bảo 
đảm trạng thái Bất Thối Chuyển, 
vì sự quán tưởng một cách thành 
công Phật A Di Đà và tất cả Chư 
Phật trong pháp tam muội này, 
một khi vãng sanh vào Nhà Như 
Lai và cuối cùng sẽ đạt đến Phật 
Quả.  Sơ Tổ sáng lập Tịnh Độ 
Tông Trung Hoa, Ngài Hui-yuan 
(Huệ Viễn) ở Lư Sơn (334-416), 
đã hăng hái thực hành pháp Bát 
Nhã Tam Muội với một trăm hai 
mươi hai tín đồ. Ngài Shan-tao 
(Thiện Đạo, 613-681), Ngũ Tổ, 
cũng được cho biết là đã có sự thể 

nghiệm đầu tiên diện kiến Phật A 
Di Đà bằng cách thực hành pháp 
Bát Nhã Tam Muội. Mặc dù Ngài 
Thiện Đạo là một người tiêu biểu 
lớn của Quán Kinh, công bằng 
mà nói, ngài dùng kinh này để 
làm phong phú và hệ thống hóa 
sự thể nghiệm ban đầu của mình 
về Bát Nhã Tam Muội. Tôi xin 
vội thêm rằng Bát Nhã Tam Muội 
Kinh là căn bản của Quán Kinh 
khi kinh này có lẽ được biên soạn 
ở Trung Á. Một số thuật ngữ và 
biểu thức chính trong Quán Kinh 
lấy từ Bát Nhã Tam Muội Kinh, 
và cũng trong Quán Kinh, pháp 
Niệm Phật Tam Muội cũng ngang 
hàng với Bát Nhã Tam Muội.

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

Nếu chúng ta nhìn vào lịch 
sử Phật Giáo ở Trung Hoa, chúng 
ta sẽ nhận thấy rằng pháp môn 
Niệm Phật đã là một lực lượng 
vượt trội từ thế kỷ thứ sáu. Nó 
đã được thực hành bằng pháp trì 

danh mà không quán tưởng cũng 
như pháp thực hành quán tưởng. 
Từ cuối thời nhà Đường, pháp 
môn Niệm Phật cũng được thực 
hành trong các Thiền Viện. Một 
Thiền Sư nổi tiếng, Yung-ming 
Yen-shou ( , Vĩnh Minh 
Diên Thọ, 904-975), là một người 
ủng hộ mạnh mẽ pháp Thiền và 
Niệm Phật. Chúng ta hãy đọc về 
sự nhận xét của ngài:

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

“Không Thiền mà theo con 
đường Tịnh Độ, mười ngàn 
người thực hành mười ngàn công 
đức đều được vãng sanh (vào 
Tịnh Độ).”

“Còn những người thực hành 
cả Thiền lẫn Tịnh Độ là mạnh 
nhất, như cọp có thêm sừng”

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

Tôi đã đề cập trước đây về 
“Thiền Quan Sách Tấn” của Châu 
Hoành. Cuốn sách này được đánh 
giá cao bởi Ngài Hakuin ( , 
Bạch Ẩn, 1685-1768), một thiền 
sư vĩ đại Nhật Bản, nhưng ngài 
chỉ lấy một nửa lời khuyến khích 
của Châu Hoành và gạt sang một 



69PHẬT ĐẢN PL. 2564 ■ 2020

bên phần Niệm Phật trong cùng 
một cuốn sách. Sớm hơn trước 
đó, Ngài Dogen (Đạo Nguyên), 
cũng vậy, đã không thích phần 
Niệm Phật; ngài cho nó là tiếng 
ếch kêu trong ruộng lúa và bác 
bỏ sự hiệu lực của nó để đạt đến 
Giác Ngộ. Trong truyền thống 
Thiền Nhật Bản, dường như, giáo 
lý đích thực là chỉ thực hành tọa 
thiền mà không cần phải lập lại 
câu Niệm Phật hoặc trộn lẫn tọa 
thiền với các phương pháp khác. 
Lời khuyên của tôi cho những 
người tu Thiền ở điểm này là họ 
cần phải thực hành cả hai tọa thiền 
và Niệm Phật; nhưng tọa thiền mà 
không quán tưởng hay Niệm Phật 
chỉ thuần âm thanh thì không đưa 
họ đến tới gần satori (ngộ).

Các thiền sư đương thời ở 
Nhật Bản dường như bị lôi cuốn 
vào pháp môn Niệm Phật. Nhiều 
năm trước đây tôi đã tham dự 
một buổi thuyết giảng của Lão 
Sư Yamada Mumon, trong đó có 
đầy đủ các tài liệu tham khảo đến 
Tannisho ( , Thán Dị Sao). 
Lão Sư Kobori của Daitokuji (

, Đại Đức Tự) ở Kyoto, là 
một thiền sư vĩ đại, trên giường 
lúc sắp chết đã Niệm Phật và 
giới thiệu pháp môn này với các 
đệ tử của mình. Hòa Thượng 
Sakakibara Tokuso, một thiền 
sư Obaku (Phái Hoàng Bá), là 
một người thuần thành với pháp 
môn Niệm Phật; ngài dùng Thán 
Dị Sao trong các công việc hàng 
ngày. Khi đọc nó, ngài đã rơi 
nước mắt với lòng biết ơn. Tôi đã 
gặp ngài một lần trước đây khá 
lâu và có ấn tượng sâu sắc về sự 
thuần thành của ngài đối với Đức 
Phật A Di Đà. 

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

Phần thảo luận bên trên chỉ là 
phần nào trong sự khảo sát bên 
ngoài, có lẽ thích hợp với đề tài 
của tôi, “Niệm Phật và Thiền”, 
nhưng còn chưa thỏa đáng nếu 
thực chất của sự khác biệt hay 
tương quan chưa được làm sáng 
tỏ. Giả sử chúng ta đổi đề tài là 
“Shinjin và Satori” (“Tín Tâm 
và Ngộ”). Khi đó chúng ta mới 
có thể đi sâu vào vấn đề và thảo 
luận toàn bộ chủ đề từ bên trong. 
Quý vị có lẽ sẽ chấp nhận rằng 
Niệm Phật và tín tâm không hoàn 
toàn giống nhau và, tương tự như 
vậy, tọa thiền và ngộ cũng không 
giống nhau. Niệm Phật và tọa 
thiền là những hình thức thực 
hành Phật Giáo, trong khi đó tín 
tâm và ngộ là những trạng thái 
thức tỉnh tâm linh. Không phải 
tất cả những ai Niệm Phật đều 
có tín tâm, và không phải tất cả 
những ai thực hành tọa thiền đều 
thức tỉnh trong ngộ. Tuy nhiên 
những ai có tín tâm tất cả đều 
Niệm Phật, và tất cả những ai đã 
chứng ngộ thì thường xuyên tọa 

thiền. Vậy thì làm sao chúng ta có 
thể đạt tín tâm và làm sao chúng 
ta có thể chứng ngộ? Sự thật là 
trì danh Niệm Phật không đưa 
đến tín tâm ngay và một hay hai 
khóa tọa thiền không mang đến 
ngộ. Nhưng tôi xin đoan chắc với 
quý vị rằng Niệm Phật là cách 
duy nhất, xuyên qua đó tín tâm 
sẽ phát sinh, và ngộ cuối cùng sẽ 
đến với những ai tọa thiền. Trong 
cả hai trường hợp, chú tâm là 
điều kiện tiên quyết. Cả đời thực 
hành Niệm Phật hay tọa thiền mà 
không chú tâm thâm hậu thì vô 
ích, nhưng nếu chúng được thực 
hành siêng năng với sự nỗ lực tối 
đa, một thời gian ngắn thực hành 
có thể mang lại sự chuyển hóa 
tâm thức hoàn toàn và khi đó một 
chân trời mới về tâm linh sẽ mở 
ra trước mắt quý vị.

Câu hỏi thường được nêu ra 
là liệu tín tâm và ngộ là những 
thể nghiệm giống nhau hay khác 
nhau. Câu trả lời của tôi là: chúng 
khác nhau nhưng không phải là 
không liên quan với nhau. Trước 
hết, tôi xin làm sáng tỏ những 
điều căn bản khác nhau. Tín tâm 
là sự thức tỉnh về Trí Tuệ, Từ Bi 
và Năng Lực của Đức Phật A Di 
Đà, trong khi đó ngộ là sự thức 
tỉnh về Trí Tuệ, Từ Bi và Năng 
Lực vốn có của quý vị. Nói một 
cách khác, tín tâm là sự thức tỉnh 
về Tâm Trí của Đức Phật A Di Đà, 
và ngộ là sự thấy biết Phật Tánh 
của quý vị. Cho dù quý vị đã đạt 
đến tín tâm, quý vị vẫn  chưa phải 
là Phật; quý vị phải chờ cho đến 
khi thân nghiệp của mình được 
rời bỏ trong lúc chết để trở thành 
Phật qua sự biểu hiện trọn vẹn 
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Phật Tánh nơi quý vị, như đã được 
nêu rõ trong Kyogyoshinsho (

, Giáo Hành Tín Chứng) 
của Ngài Shinran ( , Thân 
Loan), ở chương Chân Phật và 
Quốc Độ Phật. Ở đây Ngài Thân 
Loan bảo rằng chúng sanh si mê 
và phiền não không thể nào thấy 
được Phật Tánh của họ trong thế 
giới này bởi vì nó bị che phủ bởi 
những đam mê dục vọng xấu xa, 
nhưng, ngài tiếp, khi đến cõi Cực 
Lạc, chúng ta sẽ chắc chắn hiển 
lộ Phật Tánh của chúng ta nhờ sự 
chuyển giao công đức của Đức 
Phật A Di Đà thông qua Nguyện 
Lực của ngài.

Trong tác phẩm của ngài, Tổ 
Shinran đề cập đến tín tâm như 
là Phật Tánh. Vì vậy, theo đó tín 
tâm và ngộ có liên quan chặt chẽ 
với nhau. Nếu ngộ là sự thấy biết 
trọn vẹn Phật Tánh với tâm và 
thân, thì tín tâm là sự thấy biết 
Phật Tánh trong hành động thông 
qua Danh Hiệu của Đức Phật A 
Di Đà. Vì Đức Phật A Di Đà đã 
mang Phật Tánh của chúng ta đến 
sự trưởng thành hoàn toàn và đạt 
thành Phật Quả, Phật Tánh của 
chúng ta đã hoàn toàn được nhận 
ra trong Cõi Phật của ngài. Khi 
chúng ta nghe Danh Hiệu của 
ngài và xuyên qua đó nhận lấy tất 
cả những gì mà Đức Phật A Di 
Đà đang là, chúng ta cũng nhận 
được sự phát triển hoàn toàn Phật 
Tánh của mình. Đây là cách theo 
tariki (tha lực) để nhận ra Phật 
Tánh, và là một cách nhanh nhất 
để đạt thành Phật Quả.

Kế đến, trong số những đề 
tài liên quan đến Niệm Phật và 
Thiền, tôi muốn trình bày về tri-

kaya, hay là ba thân của Phật. Đây 
được chấp nhận rằng tín tâm được 
thành lập trong sự liên quan đến 
Đức Phật A Di Đà, là Báo Thân 
Phật (Sambhogakaya Buddha), 
trong khi đó, ngộ là sự thực 
chứng Pháp Thân (Dharmakaya). 
Nếu quý vị đã từng thấy Đức 
Phật A Di Đà trong giấc mộng 
hay trong trạng thái mê thiếp 
như lúc sắp chết, đó là Ứng Thân 
(Nirmanakaya) của Đức Phật A 
Di Đà. Lại nữa, nếu quý vị đã 
từng quán tưởng thấy Đức Phật A 
Di Đà trong Bát Nhã Tam Muội 
hoặc tương ứng với Quán Kinh, 
đó vẫn là Ứng Thân của Đức Phật 
A Di Đà, theo sự giải thích của 
Ngài Shinran. Theo quan điểm 
của ngài, Báo Thân Phật A Di Đà 
có kích thước vô hạn và đời sống 
vĩnh cửu, và quốc độ của ngài là 
ánh sáng vô lượng. Hình tướng 
của Đức Phật A Di Đà được mô 
tả trong Quán Kinh và các kinh 
điển khác thì hãy còn có giới hạn, 
mặc dù về mặt thiên văn, kính 
thước đó là sự biểu hiện của Ứng 
Thân của Đức Phật A Di Đà. Báo 
Thân Phật A Di Đà thật sự thì vô 
lượng, tự bản chất, giống y như 
Pháp Thân. Ngài Thân Loan đặc 
biệt thích dùng danh hiệu mười 
chữ: “Kimyo jinjippo mugeko 
nyorai” (“Quy Mạng Tận Thập 
Phương Vô Lượng Quang Như 
Lai”), đã được xưng tán đầu tiên 
đến Đức Phật A Di Đà bởi Ngài 
Vasubandhu (Thế Thân). Mặc 
dù có sự khác biệt giữa ba thân 
Phật, không phải là sự khác biệt 
cứng nhắc giữa thân này và các 
thân kia; trong kinh nghiệm thực 
tế của tín tâm, ba thân được hợp 

nhất vào một Nhân Vật Đại Từ 
Bi, nó có thể được mô tả một cách 
thích hợp nhất là “Oyasama” 
(Cha Mẹ). Để đan cử cho quý 
vị một sự minh họa như, “Mạ”, 
“Mama”, “Má”, hay “Mẹ” là một 
lối diễn tả của sự hợp nhất giữa 
mẹ và con. Quý vị không đưa đề 
tài mẹ mình ra phân tích cho hợp 
lý chứ? Đề tài phân tích như vậy, 
cho dù về mặt sinh học hay tâm 
lý học, đều không thể áp dụng ở 
đây. Cùng cách ấy, khi chúng ta 
gọi Phật A Di Đà là “Cha Mẹ”, 
chúng ta không còn bàn cãi dù 
ngài là Pháp Thân, Báo Thân hay 
Ứng Thân. 

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

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

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

Trước khi dứt lời, tôi xin trích dẫn câu châm 
ngôn của cha tôi từ cuốn sách sắp tới của ông, 

Niệm Phật và Thiền:
“Vì Phật bảo chúng ta hãy y như chúng ta là
Nên tôi vẫn thường y như tôi là”
Nhưng tôi xin vội thêm rằng cha tôi thường đặt 

công án này làm câu hỏi cho chúng ta:
“Quý vị nói, ‘vẫn y như tôi là’
Nhưng có hàng trăm ngàn thứ y như là;
Vậy của bạn có phải là thứ thật y như là hay 

không?”
Xin cám ơn quý vị.

Chơn Diệu - Hoàng Phong

Duyên Nghiệp
 Trên đời mọi việc đều do duyên
Có duyên mới gặp được vợ hiền 
Nhờ duyên mà có nhiều Bạn quí
Nhân duyên với cuộc sống gắn liền.
 
Giàu sang nghèo khó đều do Duyên
Duyên nghiệp mang lại vui hay phiền
Duyên sinh tạo thành mọi nghiệp quả
Kết thành phần số dữ hay yên.
 
Duyên dáng cũng nhờ đã tạo duyên
Duyên pháp cho ta đời sống hiền
Duyên phận thôi đành cùng duyên kiếp
Duyên số là quả của nhân duyên.
      
Ta ơi đừng bao giờ ưu phiền
Nghiệp ta ta hưởng là tự nhiên
Vì chính do ta đã duyên khởi
Ngày nay ta cố tạo nhân duyên.
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Dhamma for Everyone
Ajaan Lee Dhammadharo

translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu

Now I’m going to remind you 
of some of the Buddha’s 
teachings as a way of 

encouraging you to be intent on 
practicing correctly in line with 
the Buddha’s instructions. These 
teachings are called Dhamma. 
The Dhamma is an ornament for 
the mind. It’s also a means for 

developing the faculties of the 
mind. The teachings I’m about 
to discuss come in the Ovada-
Patimokkha, the Patimokkha 
Exhortation. This is a talk that 
deals with the duties of those who 
have ordained in line with the 
Buddha›s instructions, but these 
practices also apply to lay people 

as well. Lay people can take these 
practices and train themselves to 
be good people, so that they can be 
eyes and ears, legs, feet, and hands, 
to help look after the work of the 
religion and to help it prosper.

These guidelines, which 
apply to all of us, fall under six 
headings:

anupavado not disparaging
anupaghato not injuring
patimokkhe ca samvaro restraint in line with the Patimokkha
mattaññuta ca bhattasmim moderation in food
pantañca sayanasanam dwelling in seclusion
adhicitte ca ayogo:

      etam buddhana-sasanam.
commitment to the heightened mind:

      this is the Buddhas’ instruction.

The fi rst guideline:anupa-
vado. Don›t go fi nding fault with 
one another. In other words, 
don›t say evil things about one 
another, don›t misrepresent one 
another, don’t say anything that 
will cause people to fall apart 
from one another. Don’t start 
false reports about one another, 
and don’t encourage them. Don’t 
curse or yell at one another. 
Instead of fi nding fault with one 
another, each of us should look 
at his or her own faults. This is 
what’s meant by anupavado. You 
can use this principle anywhere, 
whether you›re ordained or not.

Anupaghato: Don›t allow 
yourself to hate one another. It›s 
only normal that when people 
live together, their behavior 

isn›t going to be on an equal 
level. Some people have good 
manners, some people have 
coarse manners — not evil, mind 
you, just that their manners are 
coarse. Physically, some people 
are energetic, industrious, and 
strong; others are weak and sickly. 
Verbally, some people are skilled 
at speaking, others are not. Some 
people talk a lot, some people 
hardly talk at all; some people 
like to talk about worldly things, 
some people like to talk about 
the Dhamma; some people speak 
wrong, some people speak right. 
This is called inequality. When 
this is the case, there are bound to 
be confl icts and clashes, at least to 
some extent. When these things 
arise among us while we live 

together within the boundaries of 
the same Dhamma, we shouldn’t 
hold grudges. We should forgive 
one another and wash away that 
stain from our hearts. Why? 
Because otherwise it turns into 
animosity and enmity. The act 
of forgiving is called the gift of 
forgiveness. It turns you into the 
sort of person who doesn’t hold 
onto things, doesn’t carry things 
around, doesn’t get caught up on 
things — the sort of person who 
doesn’t bear grudges. Even when 
there are missteps or mistakes 
from time to time, we should 
forgive one another. We should 
have a sense of love, aff ection, 
and kindness for everyone 
around us, as much as we can. 
This is called anupaghato. It›s a 
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part of our training as Buddhists, 
both for householders and for 
contemplatives.

Patimokkhe ca samvaro: 
Act in a way that keeps you near 
the entrance to nibbana. What›s 
the entrance to nibbana? The 
Patimokkha. Mukha means mouth 
or entrance. Mokkha means 
liberation. Sit close to your food so 
that your mouth is near liberation. 
Don’t sit far away, or you’ll have 
trouble eating. Sit close enough 
so that liberation is within reach 
and you can stick it right in your 
mouth. In other words, whatever 
behavior is near the ways of the 
religion, that’s the behavior you 
should follow. To be near the 
religion means following the holy 
life. Lay people have their holy 
life, too, you know, just as monks 
have theirs. Lay people follow the 
holy life in two ways. The fi rst is 
observing the fi rst fi ve of the eight 
precepts: no killing; no stealing; 
no sex — this is what makes it 
the holy life; no telling lies; and 
no intoxicants. This is one form 
of holy life, near the entrance to 
nibbana. The second way for lay 
people to follow the holy life is by 
observing all eight precepts.

As for novices and monks, 
they should maintain restraint in 
line with the ten or 227 precepts. 
At the same time, they shouldn’t 
omit any of the good types of 
behavior that they should follow. 
This is called acara-gocara-
sampanno. Don›t go wandering 
around in areas that are out of 
bounds and can harm you. In 
other words, don›t let your body 
go there, don›t let your speech 
dwell on those places, and don›t 

let your mind go there, either. 
Don›t associate with immoral 
people who are coarse in their 
habits. Don›t ask advice from 
unvirtuous people. Don›t let 
your mind get entangled with 
them. Try to keep in mind people 
who are good, together with the 
goodness that you yourself are 
trying to develop. This is called 
the holy life. Whoever behaves in 
this way is said to be restrained 
in line with the Patimokkha, right 
next to nibbana.

Mattaññuta ca bhattasmim: 
Have a sense of moderation in 
the food you eat. Here I›ll talk 
about physical food. People eat 
in three ways, and the fi rst is 
eating greedily. Even though 
the stomach is full, the mind 
isn›t full. The mouth is full, you 
can›t swallow what you›ve got, 
the stomach is full, and yet the 
mind still wants to eat more. This 
is called eating greedily. Don›t 
let this greed take charge of the 
heart.

The second type is eating 
contentedly. You›re content 
with what you have in your alms 
bowl, and don›t eat anything 
outside your bowl. Or you›re 
content with the food within 
reach. You don›t ask for anything 
out of reach. You don›t give any 
sign with your hand, your eyes, 
or your expression that you›d 
like more to eat. You eat only 
what›s on your plate, what›s in 
your bowl. This is called eating 
contentedly.

The third type is eating 
modestly. This type of eating is 
very good, both in terms of the 
world and of the Dhamma. Take 

Ven. Sivali as an example. He 
ate modestly. How did he eat 
modestly? All that most of us 
know about Ven. Sivali is that 
he was wealthy in terms of the 
donations he received. But where 
did that wealth come from? It 
comes from eating modestly. 
Eating modestly is the source that 
gives rise to wealth. What Ven. 
Sivali did was this: whenever he 
received cloth, if he didn›t then 
give a gift of cloth, he wouldn›t 
wear what he had received. When 
he received food in his bowl, he 
wouldn›t eat until he had given 
some of it as a gift to someone 
else. No matter which of the four 
requisites he received — food, 
clothing, shelter, or medicine, no 
matter how much or how little — 
once it was in his possession, he 
wouldn›t use it until he had shared 
some of it with those around him. 
When he received a lot, he would 
make a large gift to benefi t many 
people. When he received just 
a little, he›d still try to benefi t 
others. This gave rise to all sorts 
of good things. His friends loved 
him, his community loved him, 
and they were kind to him. This 
is why being generous is said to 
tie the knot of friendship and to 
wipe out your enemies.

So that’s what Ven. Sivali 
did. When he passed away from 
that lifetime and was reborn in 
his last lifetime, he gained all 
kinds of wealth and never had to 
go hungry. Even when he went to 
live in places where food should 
have been scarce, he never 
suff ered from scarcity, never had 
to do without...

What this means for us is that, 
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whatever we get, we eat only a 
third and give the other two thirds 
away. The parts appropriate for 
animals, we give to animals. 
The parts appropriate for human 
beings, we give to human beings. 
The parts we should share with 
our fellows in the holy life, we 
give with a clear heart. This is 
what it means to be modest in 
our consumption. We feel ease of 
heart and ease of body. When we 
die, we won’t be poor.

This principle is something 
very good not only in terms of the 
religion, but also in terms of the 
modern world at large. It’s a great 
means for subduing terrorism. 
How does it subdue terrorism? 
When people aren’t poor, they 
don’t get stirred up. Where does 
terrorism come from? It comes 
from people having nowhere to 
live, nothing to eat, no one to 
look after them. When they’re 
poor and starving like this, they 
think, “As long as I’m suff ering, 
let’s have everyone else suff er all 
the same. Don’t let there be any 
private property. Let everything 
be owned in common.” This 
kind of thinking comes from 
poverty and deprivation. And 
why is there poverty? Because 
some people eat all alone. They 
don’t share with people at large. 
Then when people at large suff er 
and feel revenge, they turn into 
communists and terrorists.

So terrorism comes from 
greed and selfi shness, from not 
sharing what we’ve got. If we get 
ten baht, we can give away nine 
and eat what we can get for the 
one baht remaining. That way 
we’ll have lots of friends. There 

will be love and aff ection, peace 
and prosperity. How can that 
come about? When people have 
places to live and food to eat, 
when they can eat their fi ll and 
can sleep when they lie down, 
why would they want to bother 
their heads with the confusion of 
politics?

This is why the Buddha 
taught us that modesty in our 
consumption is something 
good, something noble and 
outstanding. When we practice 
in this way, we’re in line with 
the phrase, mattaññuta ca 
bhattasmim. We›ll be practicing 
right, practicing properly, for the 
benefi t of ourselves and others.

Pantañca sayanasanam: 
Don›t be a busy-body. Wherever 
you live, try to be quiet and at 
peace. Don›t get entangled or 
«play the gongs» with the other 
members of the group. Don›t get 
involved in issues unless it really 
can›t be helped. When you›ve 
studied and understand your 
duties, look for quiet, solitary 
places to live and to meditate. 
When you live with others, look 
for quiet groups to live with. 
When you live alone, in physical 
seclusion, be a quiet person. Even 
when you live with the group, be 
a secluded person. Take only the 
good, peaceful things the group 
has to off er. When you live alone, 
don›t get involved in a lot of 
activity. Be quiet in your actions, 
quiet in your speech, quiet in 
your mind. When you live in 
a group — either two or three 
people — don›t get involved 
in quarrels, for when there›s 
quarreling there›s no peace. 

Your actions aren›t peaceful, 
for you have to get up and storm 
around. Your words aren›t 
peaceful. Your mind — with 
its thoughts of anger, revenge, 
and ill will — isn›t peaceful. 
And this gives rise to all sorts 
of bad karma. When you live in 
a community — anywhere from 
four on up to 99 — you have to 
make sure that the community is 
at peace, that there›s no confl ict, 
no quarreling, no hurting one 
another›s feelings or doing one 
another harm. The community 
should be a cooperative for 
training peacefully in virtue and 
the Dhamma. That›s when it›s 
a good community, orderly and 
civilized, fostering progress for 
all its members. This is one of 
our duties as part of the Buddha›s 
following, in line with the 
Buddha›s instructions. It›s called 
patañca sayanasanam: creating 
a quiet place to live, at your ease 
in both body and mind.

Adhicitte ca ayogo: Don›t 
be complacent. Be diligent 
in practicing concentration to 
the level of adhicitta, or the 
heightened mind. Practice 
concentration frequently, sit 
in concentration frequently as 
an example to the rest of the 
community. When you talk, 
seek advice in how to develop 
your meditation theme. Discuss 
the rewards of concentration. 
Practice ridding the heart of its 
hindrances. When you do this, 
you’re acting in line with the 
principle of heightened mind.

Another level of heightened 
mind is when the mind has 
been freed from its hindrances 



75PHẬT ĐẢN PL. 2564 ■ 2020

and has entered concentration, 
without any ups or downs. It’s 
solid, stalwart, and strong, with 
nothing defi ling it. This is called 
adhicitte ca ayogo, commitment 
to the heightened mind. So don›t 
be complacent. Keep working at 
this always.

Etam buddhanasasanam:
When you do this, you›re 
acting in line with the Buddhas› 
instructions. These are the 
Buddha›s words, straight from 
his mouth.

So we should all work at 
giving rise to these principles 
within ourselves. If you establish 
yourself in these teachings, in all 
honesty and integrity, then even 
if you can’t liberate your mind 
totally from suff ering, at the 
very least you’ll be developing 
yourself in the right direction. 
Your bad habits will disappear 
day by day, and the good habits 
you’ve never had before will 
arise in their place. As for the 
good habits you already have, 
they’ll prosper and fl ourish.

So now that you’ve listened 
to this, take it and put it into 
practice. Train yourself to 
behave in line with the Buddha’s 
exhortation. When you do that, 
you’ll meet with happiness and 
prosperity as you fl ourish in line 
with his instructions.

Phật Pháp Cho Tất Cả Mọi Người
Ajaan Lee Dhammadharo

Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ

Phra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961) là một trong những 
vị tỳ kheo theo truyền thống tu khổ hạnh trong rừng của Thái Lan bậc 
nhất.  Cuộc đời Ngài ngắn ngủi nhưng đầy biến động.  Nổi tiếng là 
vị thầy đạo hạnh và có khả năng thần thông, Ngài là người đầu tiên 
đã đem truyền thống tu khổ hạnh ra khỏi những cánh rừng thuộc lưu 
vực sông Mê-kông, để hòa nhập vào xã hội hiện đại ở ngay trung tâm 
Thái Lan. 

Một năm trước khi mất, Ngài phải nằm viện hai tháng vì bệnh tim.  
Nhân cơ hội này, Ngài đã đọc cho đệ tử ghi chép lại cuộc đời Ngài.

B ài Pháp này nhắc nhở các 
bạn về một số điều Phật 
dạy, như một cách để sách 

tấn, khuyến khích các bạn chăm 
chỉ thực hành đúng theo lời Phật 
dạy. Những lời dạy đó được gọi là 
Pháp. Pháp để tôn trang cho tâm. 
Pháp cũng là phương tiện để phát 
triển các chức năng của tâm. Bài 
Pháp này dựa trên Patimokkha 
(Giới Luật Tỳ kheo), nói về 
những bổn phận mà các vị tăng 
sĩ xuất gia theo Phật phải tuân 
giữ, nhưng chúng cũng áp dụng 
cho hàng cư sĩ. Cư sĩ tại gia có thể 
tu tập, gìn giữ các giới luật này 
để rèn luyện thành người tốt hơn, 
để có thể trở thành tai, mắt, chân, 
tay, trong việc gìn giữ và phát 
triển đạo Pháp.

Những giới luật này, áp dụng 
cho tất cả mọi người, có thể chia 
làm các phần chính như sau:

Thứ nhất: Anupavado: 
Đừng tìm lỗi người khác. Có 
nghĩa là đừng nói xấu về người 
khác, đừng xuyên tạc, đừng nói 
điều gì gây chia rẽ. Đừng nói sai 

trái về người khác, hay khuyến 
khích người khác làm điều đó. 
Đừng trách móc, la mắng nhau. 
Thay vì tìm lỗi người, ta hãy tự 
thấy lỗi mình. Đó là giới luật. 
Dầu là hàng tu sĩ hay cư sĩ đều 
có thể gìn giữ theo giới luật này 
ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.

Thứ hai: Anupaghato: Đừng 
ghét bỏ lẫn nhau. Thường khi 
chung sống, không phải mọi 
người đều cư xử giống nhau. Có 
người biết cách cư xử khéo léo, 
người khác lại cư xử thô lỗ -chứ 
không phải là do ác ý, hãy nhớ 
điều đó. Về thể chất cũng thế, có 
người siêng năng, đầy sinh lực; 
kẻ khác thì yếu đuối, hay bệnh 
hoạn. Về lời nói thì có người 
khéo léo, người không. Người nói 
nhiều, kẻ lại rất kiệm lời; kẻ thì 
ba hoa đủ chuyện trên trời dưới 
đất, người chỉ thích bàn chuyện 
Phật pháp; kẻ thì thường nói sai, 
người hay nói đúng. Đó được coi 
là sự không tương ưng. Khi điều 
này xảy ra, tất nhiên sẽ có mâu 
thuẫn, xung đột ở một mức độ 
nào đó. Nếu có những điều này 
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xảy ra trong chúng, khi chúng 
ta cùng sống trong Pháp, chúng 
ta không nên để tâm. Chúng ta 
cần tha thứ cho nhau, cần rửa 
sạch những tỳ vết khỏi tâm ta. 
Vì sao? Vì nếu không, ta sẽ trở 
thành ganh tỵ, soi mói, thù hằn 
nhau. Hành động tha thứ được 
coi là quà tặng của tâm từ. Nó 
khiến ta không chấp giữ điều chi, 
không canh cánh bên lòng điều 
gì, không bị thứ chi gây phiền 
não – đó là những người không 
mang lòng hằn thù. Dầu đôi khi 
có sai trái, có lầm lỗi, chúng ta 
vẫn tha thứ lẫn nhau. Chúng ta 
cần nên có lòng thương yêu, tử tể, 
cảm thông với tất cả mọi người 
quanh ta, càng nhiều càng tốt. 
Đó được gọi làanupaghato. Đó là 
một phần trong quá trình tu tập 
làm người Phật tử, dầu ở tại gia 
hay chốn thiền môn.

Thứ ba: Patimokkha sam-
vara: Hành động như thế nào 
để giúp ta đến gần cửa vào Niết 
Bàn hơn. Cửa vào Niết Bàn là 
gì?Patimokkha. Mukhacó nghĩa 
là cửa vào. Mokkhanghĩa là giải 
thoát. Hãy ngồi gần đồ ăn để 
miệng ta được ăn. Đừng ngồi 
xa quá, ta sẽ khó ăn được. Ngồi 
đủ gần để sự giải thoát ở trong 
tầm tay, để ta có thể với tới thực 
phẩm. Nói cách khác, bất cứ hành 
động gì giúp ta đến gần hơn với 
đạo pháp, thì ta cần phải hành 
động như thế. Gần với đạo pháp 
có nghĩa là đi theo con đường 
đạo. Người cư sĩ cũng có con 
đường đạo của mình, giống như 
hàng xuất gia có con đường đạo 
của họ.

Tuy nhiên người cư sĩ có thể 
thực hành con đường đạo của 
mình theo hai cách. Cách đầu 

tiên là gìn giữ năm giới: không 
giết hại; không trộm cắp; không 
tà dâm – đây là điều giúp ta sống 
đạo đức; không nói dối; và không 
sử dụng những chất làm say. Đó 
là một cách sống đưa ta đến gần 
với Niết Bàn. Cách sống đạo thứ 
hai đối với người cư sĩ là giữ tám 
giới luật.

Còn đối với các sa di và các 
vị tỳ kheo thì phải giữ mười hay 
227 giới luật. Ngoài ra, họ cũng 
không được bỏ qua bất cứ hành 
động tốt lành nào mà họ có thể 
làm được. Đó được gọi là acara-
gocara-sampanno. Đừng đi ra 
ngoài những giới luật đó, làm 
tổn hại chính bản thân mình. 
Nói cách khác, đừng để thân, lời 
nói, ý của mình phạm vào các 
giới luật đó. Đừng thân cận với 
kẻ ác, những người hành động 
không kiềm chế. Đừng nghe theo 
những người không có phẩm 
hạnh. Đừng để tâm vướng bận 
vì họ. Hãy nghĩ đến những thiện 
hữu, những người mà hành động 
hợp với những điều tốt đẹp mà 
ta đang muốn phát triển. Đó là 
con đường đạo. Bất cứ ai hành 
động như thế được gọi là đã sống 
theoPatimokkha, gần ngay cửa 
Niết Bàn.

Thứ tư Mattaññuta ca bhat-
tasmim: Ăn uống điều độ. Ở đây 
chúng ta chỉ nói đến thực phẩm 
vật chất. Có ba cách ăn uống 
thông thường. Trước hết là tham 
ăn. Dầu bụng đã no, nhưng tâm 
còn đói. Miệng đã no, không thể 
nuốt trôi nữa, nhưng tâm vẫn 
muốn ăn nữa. Đó được gọi là 
tham ăn. Đừng đế tánh tham ăn 
làm chủ bạn.

Cách thứ hai là ăn uống 
một cách tự tại. Bạn nhận lãnh 

những gì có trong bát của mình, 
và không ăn gì ở ngoài bình bát. 
Hay bạn chỉ ăn những gì có trước 
mặt, trong tầm tay. Không đòi 
hỏi những gì ở xa tầm tay. Không 
biểu lộ băng cử chỉ, bằng mắt, 
hay bằng nét mặt rằng bạn muốn 
ăn thêm nữa. Chỉ ăn những gì 
trong dĩa, hay trong bát của bạn. 
Đó được gọi là ăn uống một cách 
tự tại.

Cách thứ ba là ăn uống tiết 
độ. Đó là một cách ăn uống nền 
nếp, tốt đẹp trong đạo và cả ngoài 
đời. Một ví dụ điển hình là Đại 
đức Sivali. Sư luôn ăn uống tiết 
độ. Sư thường nhận được rất 
nhiều vật phẩm cúng dường. Sư 
có nhiều của cải. Của cải đó có 
được là nhờ sự tiết độ. Đại đức 
Sivali đã làm như thế này. Khi 
Sư được cúng dường vải vóc, Sư 
không hề mặc những vải vóc đó, 
mà Sư đem tặng cho người khác. 
Khi được cúng dường thực phẩm, 
Sư cũng không dùng chúng, cho 
đến khi Sư có thể cúng dường lại 
cho ai đó. Bất cứ tứ vật dụng nào 
mà Sư được nhận – thực phẩm, 
quần áo, chỗ ở, hay thuốc men, 
không kể ít hay nhiều- một khi đã 
thuộc sở hữu của Sư, Sư sẽ không 
sử dụng cho đến khi Sư đã có thể 
chia sẻ chúng với những người 
chung quanh. Khi nhận nhiều, Sư 
chia sẻ với nhiều người. Khi nhận 
ít, sư vẫn cố gắng chia sẻ. Kết quả 
đem đến cho Sư bao điều lợi ích. 
Thân hữu yêu mến sư, các chúng 
quý trọng sư, ân cần với sư. Đó 
là lý do tại sao người ta nói rằng 
sự rộng rãi kết nối thân hữu, và 
xóa bỏ bạn thù. Đó là công đức 
mà Đại đức Visali đã tạo nên. 
Khi ngài qua đời và được tái sinh 
trong một đời sống đầy đủ, sung 
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túc, không bao giờ ngài phải chịu 
đói khổ. Ngay cả khi ngài đi đến 
những nơi hoang vu, nơi khó có 
thực phẩm, ngài cũng không phải 
chịu đựng thiếu thốn, vất vả.

Câu chuyện này dạy chúng ta 
rằng, bất cứ chúng ta có gì, chỉ 
nên sử dụng một phần ba của 
cải đó, và hãy cho đi hai phần 
ba còn lại. Những gì có thể cho 
thú vật, ta cho chúng, những gì 
có thể chia sẻ với người, ta dành 
cho người. Phần mà chúng ta có 
thể chia sẻ với bạn đạo, hãy cúng 
dường với trái tim trong sáng. Đó 
là ý nghĩa của việc sử dụng một 
cách tiết độ. Chúng ta sẽ cảm 
thấy thân tâm nhẹ nhàng khi làm 
được như thế. Khi tái sinh, chúng 
ta sẽ không phải chịu đói nghèo.

Cách sống này không chỉ 
làm tốt đẹp cho đạo, mà đối với 
xã hội nói chung cũng thế. Đó 
là phương tiện hữu hiệu nhất để 
chống khủng bố. Nó giúp chống 
khủng bố như thế nào? Khi người 
ta không còn nghèo khổ, người ta 
không dễ bị khích động. Nguyên 
nhân đưa đến khủng bố là gì? 
Một phần do người ta đói nghèo, 
không nơi nương tựa, không ai 
chăm sóc. Khi đó, con người 
dễ suy nghĩ rằng, “Tôi khổ, thì 
mọi người khác cũng phải khổ 
theo…” Cách suy nghĩ đó là do 
con người còn nghèo đói và thiếu 
thốn. Nhưng tại sao họ đói nghèo? 
Vì còn có những người chỉ biết 
lo cho bản thân. Họ không biết 
chia sẻ với đám đông. Do đó số 
đông nghèo khó sẽ nổi giận, sẽ 
trở thành khủng bố.

Như thế khủng bố là do lòng 
tham lam, ích kỷ, không biết chia 
sẻ những gì ta có.

Nếu có mười đồng, chúng ta 
có thể cho chín, và chỉ ăn những 
gì mà đồng tiền còn lại có thể 
mua. Được thế, ta sẽ có biết bao 
bạn bè. Sẽ có tình thương, hòa 
bình và phát triển. Tại sao? Vì 
khi con người có đủ ăn, có nơi trú 
ngụ, có thể an tâm thì tại sao họ 
lại phải dấn thân vào những lập 
trường chính trị phức tạp?

Đó là lý do tại sao Đức Phật 
dạy chúng ta rằng tiết độ trong 
sự hưởng thụ là việc tốt lành, 
cao thượng, đáng trân quý. Khi 
chúng ta thực hành được như 
thế là chúng ta đã sống đúng 
theo tinh thần củamattaññuta ca 
bhattasmim. Đó là chúng ta đã tu 
đúng, đã thực hành đúng, để đem 
lại lợi ích cho bản thân và cho 
người khác.

Thứ năm, Pantañca sayana-
sanam: Đừng làm người lăng 
xăng. Bất cứ bạn sống ở đâu, hãy 
sống tĩnh lặng, an bình. Đừng 
gây chuyện hay, ‘hùa theo’ với 
những người khác trong nhóm. 
Đừng dây vào những vấn đề phải 
tranh cãi, trừ khi đó là việc chẳng 
đặng đừng. Khi bạn đã tu tập, 
hiểu được bổn phận của mình rồi, 
thì hãy tìm nơi vắng vẻ, yên tĩnh 
để sống, để hành thiền. Nếu sống 
trong chúng, thì hãy thân cận với 
các chúng thích tĩnh lặng. Khi 
sống một mình, ở nơi vắng vẻ, 
hãy là người trầm lắng. Khi sống 
trong chúng, hãy là người tĩnh 
lặng. Chỉ thâu nhận những gì tốt 
đẹp, an lành mà chúng bạn đạo 
có thể mang đến cho bạn. Khi 
sống một mình, đừng lăng xăng, 
bận rộn. Hãy trầm lắng trong 
hành động, lời nói và tâm ý. Khi 

sống với nhóm – dù hai hay ba 
người- đừng dây vào những việc 
tranh cãi, vì ở đâu có tranh cãi, ở 
đó không có an tĩnh. Hành động 
của bạn lúc ấy khó thể tự tại, vì 
bạn phải náo động. Lời nói của 
bạn sẽ không được êm dịu. Tâm ý 
của bạn – đầy những ý nghĩ giận 
hờn, oán trách – thì không thể an 
bình. Và điều đó sẽ là nguyên 
nhân dẫn ta đến bao nghiệp xấu. 
Khi bạn sống trong một cộng 
đồng – khoảng từ 4 đến 99 người 
trở lên – bạn phải biết chắc đó là 
một cộng đồng hòa hợp, không 
có tranh chấp, cãi vả, không ai 
muốn làm tốn thương hay gây 
đau đớn cho ai. Cộng đồng đó 
phải hòa hợp để tu tập giới luật 
và Phật pháp. Một cộng đồng có 
kỷ luật, văn minh, nhắm đến việc 
phát triển cho tất cả mọi thành 
viên. Đó là bổn phận của người 
con Phật, phải sống theo lời Phật 
dạy. Đó được gọi là patañca 
sayanasanam: tạo ra nơi thanh 
vắng để sống, để thân tâm được 
an lạc.

Thứ sáu, Adhicitte ca ayogo: 
Đừng dễ duôi. Hãy tinh tấn trong 
việc hành thiền để đạt được định. 
Hãy thường xuyên định tâm, 
hành thiền, để làm gương tốt cho 
chúng noi theo. Khi tham vấn 
đạo, hãy tìm những lời dạy làm 
thế nào để phát triển chủ đề thiền 
quán. Hãy trao đổi về những lợi 
ích của việc hành thiền. Thực tập 
tẩy sạch những uế nhiễm trong 
tâm. Làm được như thế, là bạn 
đang đi trên con đường tiến tới 
trạng thái tâm cao thượng.

Sâu xa hơn nữa là khi tâm đã 
được giải thoát khỏi mọi chướng 

Xem tiếp trang 93



78 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 5 - 2020  

CHO DÙ NGÀY MAI TẬN THẾ...
Phật Tử Nên Có Thái Ðộ Và Cách Sống Như Thế Nào Trước Ðại Dịch Toàn Cầu Covid-19

Sakya Minh Quang

K hởi đầu từ Vũ Hán, Trung 
Quốc vào những tháng 
cuối năm 2019, cho đến 

hiện nay dịch bệnh COVID-19 
(Coronavirus disease 2019) đã 
trở thành đại dịch toàn cầu, lan 
rộng đến 210 quốc gia và vùng 
lãnh thổ! Theo thông tin của 
Worldometer ngày 15 tháng 04, 
2020, số bệnh nhân vì dịch được 
xác nhận là 2,051,008 người và đã 
có 132,889 người chết. Lại nữa, 
tất cả số liệu nói trên đều thay đổi 
theo chiều hướng gia tăng từng 
ngày, từng giờ! 

Được biết, hiện nay vẫn đang 
trong giai đoạn thử nghiệm thuốc 
trị liệu và vaccine phòng dịch, 
nhưng vẫn chưa có thuốc đặc trị 
hay vaccine hiệu quả được chính 
thức công nhận. Cả thế giới đang 
nỗ lực tìm mọi cách để phòng 
tránh, như lệnh ở tại gia (stay-at-
home order), khuyến cáo không 
nên ra ngoài nếu không thực sự 
cần thiết. Nhiều hãng xưởng, nhà 
hàng, tiệm nail v.v… phải đóng 
cửa, cấm tụ tập đông người v.v…. 
Hệ quả là nhiều người bị thất 
nghiệp, các cơ sở tôn giáo dừng 
phục vụ cộng đồng, nhiều người 
cảm thấy chán nản, lo lắng, và 
căng thẳng.  Như vậy, dịch bệnh 
không những gây thiệt hại cho sức 
khỏe và tính mạng cá nhân, mà 
còn có tác động tiêu cực đến đời 
sống tâm lý, gia đình, xã hội, kinh 
tế, chính trị, tôn giáo… của  tất cả 
mọi người. Trong hoàn cảnh khó 

khăn và bất an chung như vậy, là 
người học Phật, chúng ta nên có 
thái độ và cách sống như thế nào?

1. Lạc quan 
Trước hết, người Phật tử phải 

có tinh thần lạc quan, tư duy tích 
cực dù phải đối diện bất cứ hoàn 
cảnh nào. Bút giả còn nhớ một bài 
thơ trong sách Niệm Phật Chuyển 
Hóa Tế Bào Ung Thư mà mình đã 
dịch như sau:
Cho dù ngày mai tận thế
Đêm nay sen vẫn gieo trồng
Đem lòng gió mát trăng thanh
Xưng tán A-di-đà Phật!

Là người Phật tử, chúng ta 
phải bình tĩnh và chánh niệm 
trước sự thật vô thường của cuộc 
đời. Có sinh phải có tử, cho nên 
già bệnh chết chỉ là quy luật tất 
yếu của nhân sinh! Chúng ta có 
thể chết bởi trăm ngàn lý do khác 
nhau, mà đâu phải chỉ có chết vì 
dịch bệnh Covid-19! Quán chiếu 
sự thật về già, bệnh, chết để mình 
không còn sợ già, sợ bệnh, và sợ 
chết! Như vậy dù già, nhưng già 
mà không sinh tật! Dù bệnh, thân 
bệnh mà tâm không bệnh! Dù 
chết, nhưng chánh niệm không sợ 
chết! Đây gọi là “tâm bình thường 
là Đạo” (bình thường tâm thị 
Đạo), công phu của người chân 
thiết học Phật. Thái độ nhân sinh 
này được gọi là ‘đạt quan’, tức 
cái nhìn thấu đáo thật tướng của 
vũ trụ nhân sinh để có thể sống 
thong dong, tự tại. Tuệ Trung 

Thượng Sĩ bảo: “Sinh tử đạt quan 
chừ, nhàn vậy thôi” là ý này.

Lại nữa, chúng ta chánh 
kiến rằng tất cả đều là nhân quả 
nghiệp báo. Dịch bệnh toàn cầu 
là cọng nghiệp chung của nhân 
loại. Nhưng trong cọng nghiệp 
vẫn có biệt nghiệp. Đây là nói, 
dù đại dịch nhưng không phải ai 
cũng phải mắc bệnh, cũng không 
phải ai mắc bệnh rồi sẽ chết. 
Theo Worldometer, cho đến ngày 
15 tháng 04, 2020 đã có 508,388 
(năm trăm lẽ tám ngàn ba trăm 
tám mươi tám) người mắc bệnh 
được bình phục. Vì vậy, chúng 
ta không nên bị “nỗi sợ hãi 
COVID-19” đánh bại trước khi 
bị đánh bại bởi COVID-19! Y 
học chứng minh, một tinh thần 
lạc quan, tư duy tích cực giúp 
chúng ta tăng khả năng đề kháng 
bệnh tật và hồi phục sức khỏe nếu 
nhiễm bệnh.

Cho nên, là người Phật tử, 
chúng ta có đến 84000 pháp môn 
để an tâm, như nghe Pháp, tụng 
kinh, niệm Phật, trì chú, thiền 
quán v.v…. Vậy, tại sao mình 
lại bất an, sợ hãi vì một con virus 
tên là Corona? Tất cả các pháp 
đều vô thường, dịch bệnh cũng 
vô thường, có sinh rồi có diệt, 
có đến sẽ có đi, cho nên không 
có gì khiến chúng ta phải quá lo 
lắng! Với trí tuệ đạt quan, chúng 
ta hãy sống bình tĩnh, lạc quan 
rồi sẽ qua cơn dịch. Nói khác đi, 
chúng ta hãy sống chánh niệm, 
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đem tâm “bất biến” để nhìn đời 
“vạn biến.”

2. Tĩnh tu 
Những ngày này phần lớn 

chúng ta phải tự cách ly ở nhà, 
hay hạn chế ra ngoài tối đa theo 
“lệnh ở tại nhà” (stay-at-home 
order) đã được ban hành. Nhiều 
người cảm thấy tù túng, khó chịu 
vì trái với thói quen hằng ngày. 
Nhưng chẳng phải nhiều người 
từng than thở vì bận rộn bên 
ngoài mà không có thời gian sống 
cho mình và gia đình hay sao? 
Cho nên, đây là cơ hội để chúng 
ta sống lại chính mình, có nhiều 
thời giờ hơn trong việc dụng 
công tu học. Đọc lại sử truyện, 
những bậc cao tăng thạc đức còn 
lên núi cao rừng thẳm để “tự cách 
ly”, nỗ lực công phu giải quyết 
vấn đề sinh tử. Hiện nay vẫn có 
nhiều vị phát tâm bế quan dụng 
công tu hành, dù xung quanh bao 
sắc thanh cám dỗ.

Chúng ta không cần phải 
nghiêm khắc như vậy, nhưng ít ra 
mình có thể tận dụng hoàn cảnh 
này để làm được nhiều việc lợi 
ích cho đời sống tinh thần và tâm 
linh. Ví dụ, chúng ta sẽ có thêm 
thời giờ và cơ hội để đọc vài quyển 
sách hay mà lâu nay để đóng bụi 
nằm trên kệ sách! Chúng ta cũng 
có thời giờ làm vườn, uống trà, 
ngắm hoa để suy gẫm về nhân 
sinh. Lại nữa,  Phật tử lại có nhiều 
thời gian và không gian hơn để 
tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, 
quán chiếu lẽ vô thường, mong 
manh của kiếp người. Ngoài ra, 
mình cũng có thể làm vài việc lợi 
ích cho cộng đồng trong lúc này 
như may khẩu trang và tặng đến 
những người và những nơi cần 

dùng. “Vi thiện tối lạc”, chúng ta 
hãy tìm niềm vui và ý nghĩa cuộc 
sống trong những việc làm hướng 
thượng và hướng thiện như vậy.

3. Tri ân
Chúng ta tu học và làm 

những việc hướng thượng và 
hướng thiện trên với lòng tri ân 
sắc. Chúng ta biết rằng, trong giờ 
phút mình đang an ổn ở nhà, có 
biết bao nhiêu bác sĩ, y tá, nhân 
viên y tế… đang ngày đêm ở 
tuyến đầu chống dịch. Họ không 
những vất vả mà còn phải đối diện 
trước mối nguy cơ lây nhiễm. Có 
không ít bác sĩ và nhân viên y tế 
đã chết vì lý do này. Chúng ta 
cũng tri ân những nhà lãnh đạo 
hữu tâm đang tìm mọi cách để 
chấm dứt dịch bệnh, những nhà 
hảo tâm đã quyên góp tiền của và 
công sức để tìm cách đẩy lùi dịch 
bệnh, những nhà chuyên môn 
đang giam mình trong phòng thí 
nghiệm ngày đêm để tìm ra thuốc 
đặc trị hay vaccine phòng dịch.

Theo cái nhìn của một Phật tử, 
họ là những vị Bồ-tát cứu khổ độ 
sinh hiện thân trong đời thường. 
So với những bệnh nhân đang 
đấu tranh với cái chết trên giường 
bệnh, hay với những người dấn 
thân như vậy, chúng ta quả thực 
hưởng phước rất nhiều, cho nên 
phải có lòng tri ân mà không nên 
than thở vì sự bất tiện trong hoàn 
cảnh hiện nay.

4. Trí tuệ
Lại nữa, chúng ta hãy nhìn 

cảnh khổ của nhân loại hiện 
nay bằng đôi mắt trí tuệ, đừng 
bằng lòng tin mù quáng! Với trí 

tuệ, chúng ta sống đạt quan, lạc 
quan mà không phải chủ quan. 
Với trí tuệ, chúng ta biết bảo vệ 
thân mình bằng cách làm theo 
những lời chỉ dẫn phòng chống 
dịch bệnh của những nhà chuyên 
môn, và tuân thủ những quy định 
và pháp luật hiện hành. Đây có 
nghĩa, chúng ta phải nghiêm túc 
chấp hành “lệnh ở tại gia”, rửa 
tay thường xuyên và đúng cách, 
đeo khẩu trang khi phải ra ngoài 
và tiếp xúc với người v.v….

Chúng ta cũng dùng trí tuệ để 
bảo vệ tâm mình trước những tin 
tức gây hoang mang, lo sợ. Thay 
vì ngồi không, suốt ngày theo dõi, 
bàn luận tin tức dịch bệnh trên 
TV, hay trên mạng xã hội… chỉ 
làm chúng ta thêm loạn tâm, bất 
an và sợ hãi, , hãy dành thời giờ 
vào những việc hướng thượng và 
hướng thiện như làm vườn, uống 
trà, tụng kinh, tọa thiền hay may 
khẩu trang giúp đỡ người khác. 
Thông tin hiện nay có nhiều thứ 
chưa được kiểm chứng dễ làm 
người hoang mang hay ảo tưởng. 
Lại nữa, dù có theo dõi tin tức, 
bàn luận suốt ngày với biết bao 
thông tin, thử hỏi có ích lợi gì cho 
bản thân chúng ta không? Hay 
nó chỉ thỏa mãn trí tò mò trong 
nhất thời, tạo cơ hội cho những 
người “câu view, câu like” trên 
mạng xã hội? Cho nên, tốt nhất là 
ít xem tin tức, dành thời giờ cho 
việc tu học, tìm việc ích lợi và ý 
nghĩa trong thời gian rãnh rỗi ở 
nhà để làm như đã nói ở trên.

5. Từ bi
Quan trọng hơn, hoàn cảnh 

dịch bệnh cũng là lúc người Phật 
tử thực tập tâm từ bi. Một hành 
động thiếu trí tuệ như bất chấp 
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cảnh báo, quy định mà tụ tập 
nơi đông người để tiệc tùng, ca 
hát, lễ hội rồi mang dịch bệnh về 
cho bản thân, người thân và cộng 
đồng cũng là một hành động 
thiếu lòng từ bi! Với hành động 
thiếu trách nhiệm này, chúng ta 
đã làm khổ cho mình và những 
người chung quanh.

Hiện nay, có những người 
vì lý do tôn giáo mà tụ tập cầu 
nguyện, cúng kiến là đi ngược 
với tinh thần từ bi và trí tuệ. Phật 
ở trong tâm, phước họa là do 
nhân quả nghiệp báo, Muốn giải 
thoát giác ngộ phải có công phu 
tu tập. Lễ hội cầu nguyện chỉ là 
phương tiện dẫn dắt quần chúng, 
mà không phải là cứu cánh. Cho 
nên, tùy theo hoàn cảnh mà 
chúng ta có thể châm chước hay 
hủy bỏ. Ngoài ra, các chùa có thể 
tổ chức lễ hội cầu nguyện nội bộ, 
thông qua các phương tiện truyền 
thông đại chúng như facebook, 
youtube, đài truyền hình v.v… 
để phổ cập đến quần chúng Phật 
tử, đem lại niềm tin và an ổn tinh 
thần cho mọi người.

Thay vì về chùa dự lễ hội 
cầu nguyện theo thông thường, 
mỗi ngày Phật tử tại gia nên tụng 
kinh niệm Phật, hồi hướng công 
đức về tất cả chúng sinh. Chúng 
ta cũng nên dành ra một khoảng 
thời gian 15-30 phút để tĩnh tâm, 
suy nghiệm về sự sống và cái chết, 
trải tâm từ đến với những người 
đã chết vì bệnh dịch, những bệnh 
nhân đang chống chọi trên giường 
bệnh. Chúng ta cầu nguyện người 
mất được siêu sinh, người bệnh 
mau bình phục, bệnh viện có đủ 
nhân sự, phương tiện và thuốc men 

để cứu chữa. Lại nguyện tật dịch 
sớm dứt trừ, để mọi người trở lại 
cuộc sống bình thường như xưa. 

Tóm lại, với thái độ đạt 
quan, trí tuệ, lòng tri ân và 
tâm từ bi của người học Phật, 
chúng ta hãy tận dụng giai 
đoạn dịch bệnh này để tĩnh tâm 
tu tập và làm việc phước thiện 
để hồi hướng về tất cả chúng 
sinh. Đây là thái độ và cách 
sống đúng đắn của người Phật 
tử trong thời dịch bệnh. Kính 
mong những vị Bồ-tát:

Trong đời tật dịch
Hiện thành cây thuốc
Cứu bệnh trầm kha
Lúc đói mất mùa
Hóa ra lúa gạo
Giúp người nghèo đói
Chỉ cần lợi ích
Thệ chẳng từ nan!
(Sám Quy Mạng - Sakya 

Minh-Quang dịch)
sớm xuất hiện trong đời 

để giải trừ khổ nạn của chúng 
sinh!

Cuối cùng, vẫn một câu nói 
cũ: 

Cho dù ngày mai tận thế
Đêm nay sen vẫn gieo trồng
Đem lòng gió mát trăng 

thanh
Xưng tán A-di-đà Phật!
Kính chúc đại chúng sống 

an lành, vượt qua mùa dịch 
bệnh trong ánh từ quang gia hộ 
của chư Phật.

Nam-mô Tiêu Tai Giáng 
Kiết Tường Bồ-tát Ma-ha-tát.

Sakya Minh-Quang 

viết ngày 15 tháng 04, 2020. 
Tại Tu Viện Thiện Tường

Thanh Tri Cao

Chân tâm tỏ bày

Ta ngồi tâm vắng lặng
Không mộng ở tương lai
Không tìm lại quá khứ
Nuối tiếc chi tàn phai

Ta ngồi tâm tự tại
Không một cũng không hai
Đóa hoa không phiền muộn
Nguồn thiền tự triển khai

Chân không vốn mầu nhiệm
Niết Bản thể yên vui
Tâm bình hòa vũ trụ
Thuyển đời đi êm xuôi

Ta ngồi yên tịch mịch
Biển lặng trăng lung linh
Vô minh bừng tỉnh giấc
Tiếng suối tụng Tâm Kinh

Bước chân về lững thững
Người đến tựa áng mây
Tình thương thầy chỉ lối
Chân tâm con tỏ bày

Kính lạy Đức Từ Phụ
Người rất giàu yêu thương
Niềm tin con dâng trọn
Phập Pháp khắp mười phương
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THAY ĐỔI CÁCH NHÌN CUỘC SỐNG
Thích Nhật Tồn

T rong cuộc sống hằng ngày, biết bao vấn đề trái 
ý nghịch lòng, nan giải không ngừng xảy ra 
xung quanh chúng ta. Tiếp cận với những điều 

rắc rối, nan giải có người cuống cuồng mất tự chủ, 
có người tỉnh táo làm chủ tự thân, tránh được biết 
bao lỗi lầm đáng tiếc. Tất cả đều do chúng ta có 
cách nhìn khác nhau về mặt tiêu cực hay tích cực 
mà thôi. Khi đụng chuyện, thường mỗi chúng ta ai 
cũng có một lối nhìn riêng biệt của mình. Ít ai chấp 
nhận theo cách nhìn của người khác, thậm chí còn 
cho rằng: chỉ có cách nhìn của mình mới là đúng 
đắn còn người khác là sai, chứ không bình tâm lắng 
nghe, suy xét. Không bao giờ chấp nhận hay nhìn 
nhận, nhứt là những lời chỉ trích, chê bay của người 
khác. Một khi nghe hay bị người khác chê bai, nhắc 
nhở là nổi giận đùng đùng không cần biết đúng sai, 
gây ra biết bao lỗi lầm đáng tiếc, có ăn năn cũng 
không còn kịp nữa. Đúng là: 

Nhứt thất túc thành thiên cổ hận.
Tái hồi đầu dĩ bách niên thân.
(Một bước sa chân ngàn đời ân hận.
Quay đầu nhìn lại, chín suối ngậm ngùi).

Thường là vậy, chỉ có những người biết rèn 
luỵên bản thân, giữ gìn đạo đức, nâng cao tinh thần 
tương thân tương ái hài hòa với lối sống của người 
khác mới hy vọng được sống an vui.

Hy Lạp có một câu chuyện thú vị để minh họa 
cho ý nghĩa này. Có một triết gia dạy người học 
trò của ông trong ba năm liền, phải cho tiền bất cứ 
người nào lăng mạ, xúc phạm anh ta. Sau khi người 
học trò đã nghiêm túc thực hiện chỉ dẫn này qua ba 
năm, ông liền bảo anh ta đến thành Athens để học 
hỏi. Khi đến nơi, anh gặp ngay một nhà thông thái 
đang ngồi ở cổng thành và lớn tiếng lăng mạ tất cả 
những người ở đó. Bước vào cổng thành, người học 
trò cũng không tránh khỏi bị ông ta quát cho một 
trận, nhưng anh ta vui vẻ phá lên cười mà đi. Nhà 

thông thái liền gọi lại hỏi:
“Tại sao anh lại cười khi bị ta lăng mạ?”
Người học trò trả lời:
“Đã ba năm nay, tôi luôn phải trả tiền cho 

những người lăng mạ tôi, nhưng hôm nay được 
ông làm điều đó với tôi mà không cần phải trả 
tiền, đó là may mắn sao tôi lại không cười.”
Qua câu chuyện trên, cho ta thấy, người học trò nhìn 
theo một cách hoàn toàn mới tích cực hơn, nên vẫn 
vui vẻ, không chút phiền hà như những người khác. 
Chúng ta không cần thắc mắc về câu chuyện như 
thế có thật hay không, nếu bình tâm suy nghĩ một 
chút ta sẽ dễ dàng nhận ra còn có vô số những câu 
chuyện tương tự như thế xảy ra hàng ngày trong đời 
sống xung quanh chúng ta.

Cùng một sự việc, xảy đến với người này, mang 
ý nghĩa tích cực an vui, nhưng khi xảy đến cho người 
khác, lại có thể là tiêu cực, là thù hận, là khổ đau.

Trung Hoa cũng có câu chuyện rất hay, chuyện 
là: 

Có ông già ở vùng biên giới bị mất con ngựa. 
Hàng xóm đến chia buồn, ông cười nói:

Chưa hẳn đã là điều xấu.
Ít hôm sau, con ngựa tìm về, hàng xóm đến 

mừng, ông cười nói:
Chưa hẳn đã là điều tốt.
Quả thật, mấy ngày sau con trai ông cưỡi con 

ngựa ấy mà bị ngã gãy chân. Hàng xóm lại đến chia 
buồn, ông cười nói:

 Chưa hẳn đã là điều xấu.
Thời gian sau có giặc Hồ đánh phá, trai tráng 

trong làng phải đi lính chết gần hết, con trai ông nhờ 
có tật ở chân khỏi đi lính, được ở nhà bình an.

Trong thực tế, việc nhận ra những khía cạnh tích 
cực của mỗi vấn đề trong cuộc sống giúp chúng ta 
nhẹ bớt rất nhiều căng thẳng âu lo. Điều đó không 
có nghĩa là chúng ta sẽ bị thụ động trong việc giải 
quyết vấn đề. Nhưng nó sẽ giúp chúng ta loại trừ 
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những suy nghĩ vu vơ không cần thiết. Ngược lại nó 
giúp chúng ta giải quyết thành công được rất nhiều 
những vấn đề khúc mắc, cấp bách và quan trọng 
hơn rất nhiều, tưởng chừng như bị bế tắc.

Không chỉ là các sự kiện mà thôi, chúng ta cũng 
nên tiếp cận với những người quanh ta theo cách 
này, cách nhìn lạc quan tích cực. Mọi người ai cũng 
đều có những khía cạnh ưu điểm, ngay cả những 
người, thoạt nhìn ta có thể đánh giá là người xấu xa, 
đê hèn, ích kỷ, khó khăn... Nhưng rồi, qua một thời 
gian tiếp cận làm việc chung chúng ta mới chợt giựt 
mình hiểu ra ông ta có một lối sống nhân phẩm cao 
đẹp là một người cha, người chồng, một người bạn 
tuyệt vời không như những gì ta nghĩ.

Thường thì khi chúng ta đã có định kiến xấu về 
ai đó, chúng ta rất khó nhận ra những mặt tích cực 
của người ấy. Đây là một khuynh hướng sai lầm. Nó 
sẽ là rào cản, không cho ta thiết lập những mối quan 
hệ tốt đẹp vui vẻ, hài hòa với người khác. Nó cũng 
làm trở ngại bước đường hướng đến cuộc sống thiên 
đường hạnh phúc của chúng ta. Khi chúng ta nhận 
ra được những khía cạnh tích cực của ai đó một cách 
khách quan, sẽ xóa bỏ được những sai lầm không 
nên có trong việc quan hệ thân thiết giữa người với 
người trong xã hội.

Mỗi vấn đề trong cuộc sống đều có mối tương 
quan nhất định với những vấn đề khác. Vì thế, ngoài 
việc xem xét vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau, 
chúng ta cũng nên xem xét vấn đề một cách bao 
quát, trong mọi hoàn cảnh có liên quan. Với cách 
nhìn này, chúng ta có thể đưa ra những đánh giá 
đúng đắn và tích cực không ngờ.

Tóm lại, thay đổi cách nhìn sẽ giúp chúng ta 
tiếp cận với vấn đề theo một cách tích cực hơn và có 
khả năng đối phó, giải quyết vấn đề sáng suốt hơn, 
hiệu quả hơn rất nhiều.

Nói nghe dễ như vậy, nhưng trong thực tế cuộc 
sống chúng ta phần lớn đều vấp phải, đủ biết chuyện 
không đơn giản, nếu ta không quyết tâm khắc phục, 
cải thiện bản thân. Vì vậy, để đạt được kết quả này 
chúng ta cần phải nỗ lực rèn luyện bản thân, chịu 
khó lắng nghe, học hỏi, bình tỉnh suy tư mặt tích 
cực. Rồi từng bước chúng ta sẽ thành công, sẽ gặt 
hái được kết quả an vui hạnh phúc bất ngờ, ngoài 
sức tưởng tượng.

Thanh Tri Cao

Thêm Chi ?!

Lung linh bờ mộng bóng trăng gầy
Bồng bềnh mây bạc lối hạc bay
Cõi ấy xuân về mai vàng rực
Chân dung ai vẽ tuổi thơ ngây

Quê hương khao khát thoát lưu đầy
Nhưng rồi ong bướm lại bủa vây
Chủ nghĩa mị dân bán hồn nước
Bầy tôi chia lợi chúng cuồng quay

Còn gì hương sắc của mênh mông
Bán đi bán lại chết tuổi hồng
Có kẻ khóc thầm cái thân phận
Đầu thai lầm lỡ kiếp long đong

Nỗi buồn khơi lại kiếp xa xưa
Non cao một thuở ý không vừa
Rời cõi mông mênh về với mẹ
Để cười, để khóc kiếp đong đưa

Ly tao thành quách bởi chiến chinh
Còn đây phong cách lộ chân hình
Đại sự chôn vùi trong giấc ngủ
Niềm đau quặn thắt bước điêu linh
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Sống Chết Có Số 
Kiều Mỹ Duyên

Đ ại dịch cúm Coronavirus 
hoành hành khắp nơi 
trên thế giới, cả tuần nay 

đi đâu cũng nghe nói về cúm 
Coronavirus, trên 60 tuổi nên 
ở nhà, khi nào có việc thật cần 
mới ra đường như đi bác sĩ, mua 
thuốc, mua thực phẩm, người chết 
từ Tàu, Vũ Hán, Hồ Bắc, chết từ 
Việt Nam, Đại Hàn, Ý, Đức, Mỹ 
v.v. 

Ở nước Mỹ người chết về đại 
dịch cúm Coronavirus, nhiều nhất 
ở Washington State, New York 
State, California State đứng hàng 
thứ 3. Nước Mỹ số người chết ít 
nhất hơn các nước khác như Tây, 
Ý, Đại Hàn. 

Bây giờ mọi người không bắt 
tay chào nhau, mà chỉ chào nhau 
bằng chấp tay, cuối đầu thật là 
lễ phép, học trò nghỉ học, nhiều 
người làm việc ở nhà, đường xá 
vắng lặng, ít xe qua lại, tiệm ăn 
đóng cửa chỉ có Food to go, gọi 
điện thoại đặt thức ăn rồi đến lấy, 
người này đứng cách người kia 6 
feet bằng 2 mét. Mọi hoạt động 
ngưng trễ, thăm thân nhân ở bệnh 
viện, viện dưỡng lão bằng điện 
thoại, bằng nhắn tin nếu người 
nào còn nghe được, nói được. 

Một xã hội im lặng, nhà ai 
nấy ở cơm ai nấy ăn. Có nhiều 
người gọi điện thoại hỏi tôi:

- Coronavirus có ảnh hưởng 
gì đến việc buôn bán nhà của chị 
không?

Tôi trả lời:
- Văn phòng tôi vẫn mở cửa 

lúc 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 
một năm 365 ngày, người nào 
muốn làm chủ một căn nhà vẫn 
đi mua nhà, người có ý định bán 
nhà, vẫn để nhà lên thị trường.

Chuyên viên địa ốc khỏe 
mạnh mới có đủ sức khỏe đưa 
người mua nhà đi xem nhà

Người mua nhà khoẻ mạnh 
mới lái xe đi xem nhà, chuyên 
viên địa ốc vẫn OPEN HOUSE, 
mở cửa nhà cho khách hàng đến 
xem nhà.

- Người sang nhượng chủ 
quyền nhà cho con mình, cho 
người thân mà mình đứng tên 
giùm vẫn đến văn phòng của 
chúng tôi nhờ giúp giùm.

- Người có vấn đề, bị thưa 
kiện vẫn đến tìm luật sư.

- Tiền lời thấp nhất trong 
nhiều năm qua vẫn tài trợ, mượn 
nợ mới phân lời thấp trả nợ cũ, 

mỗi tháng tiết kiệm được 
một số tiền, hoặc lấy tiền 
trong nhà ra mua thêm nhà, 
hay đóng tiền học cho con, 
trả tiền nợ credit card, visa 
v.v.

Người nào trả hết nợ 
nhà, thì lấy tiền trong nhà 
ra để mua thêm nhà, người 
lớn tuổi, bán nhà lớn mua 
nhà nhỏ vì con cái đi ra khỏi 
nhà, người trẻ bán condo, 
townhouse mua nhà lớn để 
có đất rộng cho con chạy 

nhảy ở vườn.
Về những nhà đầu tư đây là 

cơ hội tốt nhất để cho họ làm 
giàu, tiền đẻ ra tiền, có tiền trong 
tay đây là cơ hội tốt nhất để đầu 
tư sinh lợi.

Người ngoại quốc trong 3 
năm 2017-18-19 đổ vào nước Mỹ 
trên 100 tỷ (chỉ 10 nước đầu tiên) 
đầu tư vào bất động sản ở Hoa Kỳ 
để có thẻ xanh, để vào quốc tịch.

Bây giờ người ngoại quốc 
bớt đến Mỹ thì người bản xứ có 
cơ hội mua nhà cho chính mình, 
sự canh tranh bớt đi, người ngoại 
quốc thường mua nhà trả bằng 
tiền mặt, không mượn nhà băng, 
họ mua giá cao hơn giá thị trường, 
người bản xứ khó cạnh tranh với 
họ.

Đây là cơ hội tốt cho người 
chưa làm chủ một căn nhà, bây 
giờ cơ hội đã đến.

Mỗi ngày mỗi giờ trên báo 
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chí, tivi, radio nói về dịch cúm 
Coronavirus, có người sợ, có 
người tỉnh bơ, yêu người, yêu 
đời mà sống, có người sợ quá, 
Corona chưa tới nhưng sợ quá 
đứng tim mà chết, chết vì bệnh 
tim chứ không chết vì Corona, có 
người đang lái xe suy nghĩ nhiều 
quá đâm vào cột đèn cột điện 
mà chết, Corona chưa giết mình 
nhưng mình đã tự giết mình.

Ở Orange County tới giờ 
phút này ngày 20/3/2020 chưa có 
ai chết vì Coronavirus, có người 
dương tính, nhưng chưa ai chết, 
trường học đóng cửa thiếu tiếng 
cười tiếng nói của trẻ thơ, nhà 
thờ không họp, chùa ra thông 
báo không họp, tất cả buổi lễ đều 
ngưng lại, không khí buồn tẻ, các 
tiệm caffee đều vắng bóng khách 
hàng, tôi tin mọi sự sẽ trở lại bình 
thường, bao lâu thì không ai đoán 
trước được.

Văn phòng Ana Real State va 
Ana Fungding ở Garden Grove 
vẫn mở cửa, Thượng Đế thương 
xót tất cả chuyên viên địa ốc và 
các cô thư ký của chúng tôi đều 
khỏe mạnh, nhưng rất cẩn thận, 
không bắt tay ai, cửa ra vào chùi 
bằng thuốc tẩy trùng liên tục, 
khách đến thì bớt, nhưng người 
nào cần bán nhà, cần mua nhà 
thì chúng tôi làm việc qua email, 
chúng tôi gởi danh sách nhà để 
lên thị trường cho thân chủ của 
chúng tôi bằng email, và đi coi 
nhà thì chúng tôi hẹn đến trước 
căn nhà để bán, còn về người bán 
nhà thì chúng tôi gởi hợp đồng 
đến thân chủ ký rồi gởi trả lại 
bằng email hoặc fax rất dễ dàng 
thôi.

Đồng hương nào chưa mua 
nhà đây là cơ hội thật tốt làm chủ 
một căn nhà, nhà vẫn để trên thị 
trường để bán, đừng ngần ngại 
mua ngay. Ông bà mình thường 
nói Sống có nhà thác có mộ, bây 
giờ chưa chết mua đất để chôn, 
bây giờ chết thường là hỏa táng 
đem ra biển rãi hoặc đem về VN 
chôn nghĩa trang gia đình.

Yêu người, yêu đời mà sống, 
đừng sợ hãi, sống vui, sống hạnh 
phúc với người thân yêu của 
mình.

Dù không sợ hãi nhưng cẩn 
thận theo lời bác sĩ dặn dò vẫn 
hơn, và theo dõi tình hình thế 
giới, theo lời chỉ dẫn và luật lệ 
của chính phủ, không đi lại nhiều, 
đừng tụ tập nơi quá đông người, 
ăn uống cẩn thận, đừng bắt tay 
người khác, ăn thức ăn nấu chín 
vẫn hơn, đừng gặp gỡ những 
người du lịch về từ Âu Châu, Á 
Châu nhất là những quốc gia có 
dịch Coronavirus hoành hành.

Kinh tế đình trệ vì dịch 
Coronavirus, nhiều người nói với 
tôi:

- Tình trạng này nguy quá, 
chỉ có thời gian ngắn mà thất 
nghiệp hơn 20%

Tôi nói:
- Đừng sợ, đừng sợ, và đừng 

sợ
Có nhiều khi thất nghiệp nhiều 

người, con số này mà người ta vẫn 
sống, vẫn ca, vẫn hát, vẫn đi câu 
cá, sân quần vợt vẫn có nhiều 
bóng người, đâu có gì phải sợ?

Tại sao phải sợ? Khi cha mẹ 
mình sinh mình ra đời, mình chỉ 
có 2 bàn tay trắng, bây giờ lớn lên 
có khối óc, có 2 bàn tay, tiền của 

là do mình tạo ra có gì đâu mà 
phải sợ?

Sống sợ hãi đời sống không 
vui, bình thản mà sống, vui vẻ mà 
sống, yêu đời, yêu người mà sống 
thì đời sống sẽ vui hơn.

Những đứa trẻ không đến 
trường học, bị nhốt trong nhà 
chúng vẫn nghịch ngợm, vẫn 
cười vẫn hát, vẫn la, chúng sống 
rất hồn nhiên, những con cá trong 
hồ, chúng vẫn bơi lội nhởn nhở, 
khi có người đến gần chuẩn bị 
cho chúng ăn, chúng bơi lội như 
múa hát, tuyệt lắm, vui lắm.

Tôi rất lạc quan trong cuộc 
sống này vì xung quanh chúng 
ta có nhiều người tốt, như vị 
linh mục đi làm lễ cầu hồn cho 
bệnh nhân bệnh Corona trong 
bệnh viện, các Thượng Tọa làm 
lễ cầu siêu cho bệnh nhân chết 
trong nhà dưỡng lão dù biết bệnh 
nhân bị bệnh Corona, bác sĩ, y tá, 
chăm sóc bệnh nhân gần đất xa 
Trời đâu có sợ hãi, làm việc với 
sự vui vẻ, và làm việc với trái tim 
của mình.

Xin Thượng Đế ban phúc lành 
cho tất cả mọi người trên thế giới 
dù gặp hoàn cảnh khó khăn cách 
nào cũng vui vẻ mà sống, vui vẻ 
mà ra đi, ai cũng có lúc cũng sẽ từ 
giã cõi đời này, mong mọi người 
ra đi một cách êm thắm nếu tới 
số, tới số thì phải ra đi thôi, đau 
khổ luyến tiếc rồi cũng thế.

Chúng ta ra đời với tiếng khóc, 
hy vọng ra đi êm thắm, không 
khóc, không than, không luyến 
tiếc,  ra đi nhẹ nhàng, bình thản.

KIỀU MỸ DUYÊN

kieumyduyen1@gmail.com
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HÀNH HƯƠNG SHIKOKU – NHẬT BẢN
Định Nguyên • sưu tầm

Hành hương Shikoku (
四国遍路, Shikoku 
Henro) hoặc Shikoku 

Junrei (四国巡礼) là một cuộc 
hành hương qua nhiều địa điểm 
của 88 ngôi chùa liên quan đến 
việc hành đạo của nhà sư Phật 
Giáo Kukai (Không Hải - 空海), 
được xưng tụng là Kōbō Daishi 
(Hoằng Pháp Đại Sư - 弘法大
師), trên đảo Shikoku, Nhật Bản. 

Cuộc hành hương tuần hoàn 
khoảng 1.200 km quanh Shikoku, 
đảo nhỏ nhất trong bốn đảo chính 
của Nhật Bản, thường được gọi là 
O-henro.

Viếng thăm 88 ngôi chùa 
gắn liền với nhà sư Kobo Daishi 
(Hoằng Pháp Đại Sư), là cuộc 
hành hương Shikoku không phải 
là cuộc hành hương lâu đời nhất ở 
Nhật Bản, mà có lẽ là cuộc hành 
hương Saigoku Kannon ở Vùng 

Kansai, hoặc cuộc hành hương 
Kumano Kodo (thuộc Di Sản 
Văn Hóa Thế Giới) ở Wakayama 
và quận Mie là lâu đời nhất. Tuy 
nhiên, hành hương Shikoku chắc 
chắn là cuộc hành hương nổi 
tiếng nhất hiện nay, cả ở Nhật 
Bản cũng như nước ngoài. Mỗi 
năm, hàng trăm ngàn người hành 
hương từ Nhật Bản và các nơi 
khác được thấy trên các tuyến 
đường hành hương.

Các ngôi chùa của hành 
hương Shikoku nằm rải rác trên 
toàn bộ đảo Shikoku, chủ yếu 
là trên hoặc rất gần bờ biển. 
Tuyến đường hành hương đi 
qua bốn thành phố chính, đó là 
Tokushima, Kochi, Matsuyama 
và Takamatsu của Shikoku, và 
phần lớn tuyến đường này nằm 
trên những con đường chính khá 
bận rộn. Một số khu vực ở vùng 

nông thôn ít dân cư và một số ít 
nằm trên các đỉnh núi hẻo lánh.

Ngoài 88 ngôi chùa “chính” 
của cuộc hành hương, còn có 20 
ngôi chùa khác là các ngôi chùa 
không được coi là một phần của 
lộ trình 88 ngôi chùa. Tuy nhiên, 
để hoàn thành cuộc hành hương, 
không nhất thiết là phải đến viếng 
các ngôi chùa theo thứ tự. Trong 
một số trường hợp, thậm chí còn 
được coi là may mắn nếu đi theo 
thứ tự ngược lại. Henro là tiếng 
Nhật có nghĩa là người hành 
hương, và cư dân của Shikoku 
gọi những người hành hương là 
o-henro-san, o là kính ngữ và 
san là ông hay bà. Những người 
hành hương thường được nhận 
ra bởi họ bận quần áo trắng, nón 
và chiếc gậy đi bộ. Bố thí thức 
ăn và nước uống tiếng Nhật gọi 
là osettai thường xuyên được 
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cư dân của Shikoku cung ứng. 
Nhiều người hành hương bắt đầu 
và hoàn thành cuộc hành trình 
bằng cách viếng thăm Núi Koya-
san (高野山 - Cao Dã Sơn) ở 
tỉnh Wakayama, nơi trú sứ của sư 
Kukai (Không Hải) và là trụ sở 
chính của Phái Shingon - Chân 
Ngôn Phật Giáo. Con đường đi 
bộ dài 21 km (13 dặm) đến Koya-

san vẫn còn tồn tại, nhưng hầu 
hết những người hành hương đều 
sử dụng tàu điện để đến đây.

Nguồn gốc
Hành hương đã đóng một vai 

trò quan trọng trong việc thực 
hiện cuộc hành trình tôn giáo của 
Nhật Bản kể từ thời kỳ Heian. 
Điển hình là tập trung vào các 

ngọn núi linh thiêng, các vị thần 
ở các địa phương như thần mộc, 
thần lửa, thần thác nước, thần 
đảo đá…, nhưng họ vẫn thường 
hành hương đến các ngôi chùa 
Phật Giáo mặc dù những ngôi 
đền Thần Đạo của họ ở Kumano 
và Ise cũng là những ngoại lệ 
đáng chú ý.

Đến thời kỳ Edo (thế kỷ 17-
19) sách hướng dẫn về cuộc hành 
hương đã thấy xuất hiện. Thời 
kỳ Edo là thời kỳ hoàng kim của 
các cuộc hành hương ở Nhật Bản 
khi hàng triệu người lên đường đi 
hành hương. Cuộc hành hương 
Shikoku có một chút khác biệt, 
mặc dù, vì nhiều tuyến đường 
hành hương lớn khác đã được 
thực hiện trước đó bởi các thành 
viên ưu tú trong xã hội, tuy nhiên 
hành hương Shikoku vẫn là một 
cuộc hành hương dành cho tầng 
lớp thấp hơn.

Qua nhiều thế kỷ, các ngôi 
chùa trên tuyến đường hành 
hương đã thay đổi, một số biến 
mất, một số được dời đi, và một 

Người hành hương tại ngôi chùa thứ 75, Thiện Thông Tự-Zentsuji (善通寺), nơi sinh của Kobo Daishi, Shikoku
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số khác đã được thêm vào. Trước 
giữa thế kỷ 19, một số địa điểm 
thực sự là đền thờ của Thần Đạo 
Nhật Bản. Bây giờ 88 ngôi chùa, 
và hai mươi ngôi chùa “phụ” 
được gọi là bangai, được thành 
lập trên toàn bộ con đường hành 
hương. Các ngôi chùa thuộc về 
các tông phái Phật Giáo khác 
nhau và tôn tượng chính của 
mỗi ngôi chùa khác nhau, tuy 
nhiên tất cả đều có một điện thờ 
Kobo Daishi – Hoằng Pháp Đại 
Sư gọi là Daishido (大師堂, Đại 
Sư Đường), mang tinh thần hành 
hương của Kobo Daishi, là trọng 
tâm của cuộc hành hương.

Kobo Daishi 
- Hoằng Pháp Đại Sư

Sư Kukai (Không Hải), sinh 
tại Zentsū-ji (善通寺) (Temple 
75) năm 774, tu học tại Trung 
Quốc, và khi trở về, ngài có ảnh 
hưởng lớn trong việc xiển dương 
Mật Tông Phật Giáo. Ngài đã 
thành lập các khóa tu Shingon 
(Chân Ngôn) ở Koya-san (高野
山-Cao Dã Sơn), là một nhà văn 
tích cực, thực hiện một đồ án các 
công trình công cộng, và trong 

các chuyến về thăm đảo Shikoku 
quê hương mình, ngài được cho 
là đã thành lập hoặc viếng thăm 
nhiều ngôi chùa và đã tạc các 
ngôi tượng ở đây. 

Các truyền thuyết và sự sùng 
bái Kobo Daishi-Hoằng Pháp Đại 
Sư, như tập phim Emon Saburo, 
đã được duy trì và phát triển bởi 
các nhà sư của Koya-san, người 
đã du hành để xiển dương truyền 
thống Shingon (Chân Ngôn 
Tông) ở Shikoku. Trong thời đại 
Edo, chính sách hạn chế đi lại và 
điều hành sự di chuyển của người 
dân. Người hành hương phải có 
giấy phép du hành, cho nên họ 
đi theo các lộ trình chính và đi 
qua các địa phương trong một 
thời gian nhất định, với một cuốn 
sổ được đóng mộc của các ngôi 
chùa để có bằng chứng trong việc 
đi lại.

Lộ trình hành hương
Shikoku có nghĩa là Tứ-Quốc, 

gồm có 4 quận là Awa, Tosa, Iyo 
và Sanuki, sau được đổi tên lại 
trong thời kỳ Meiji thành các 

quận Tokushima, Kochi, Ehime 
và Kagawa. Lộ trình truyền 
thống của người hành hương qua 
bốn quận này được xem như là 
con đường thử thách tiến tới sự 
giác ngộ, với các ngôi chùa từ 1 
đến 23 là hành trình Phát Tâm (
発心, Hosshin), từ ngôi chùa 24 
đến 39 là hành trình Tu Hành (修
行, Shugyo), từ ngôi chùa 40 đến 
65 là hành trình Giác Ngộ (tức là 
Bồ Đề - 菩提, Bodai) và từ ngôi 
chùa 66 đến 88 là hành trình Niết 
Bàn (涅槃, Nehan).

Tuy nhiên mục đích thông 
thường ngày nay của cuộc hành 
hương là đến viếng tất cả 88 ngôi 
chùa. Hầu hết mọi người đều bắt 
đầu tại ngôi chùa số 1, Ryozenji, 
ở Naruto, Tokushima và sau đó 
đi theo chiều kim đồng hồ quanh 
đảo. Đây là thứ tự mà các ngôi 
chùa được đánh số để đi theo, 
nhưng có một số người đi ngược 
lại chiều kim đồng hồ. Nếu bạn 
đến từ Kyushu, có thể bắt đầu tại 
điểm bạn đến Shikoku. Trong thực 
tế, bạn có thể đến viếng các ngôi 
chùa theo thứ tự nào cũng được.



88 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 5 - 2020  

6-Anraku-ji ( ) – An Lạc Tự

Cũng không cần thiết phải 
thực hiện toàn bộ cuộc hành 
hương trong một lần. Nhiều người 
không có đủ thời gian, vì vậy họ 
thực hiện từng phần, đôi khi qua 
nhiều năm. Thời tiết trên Shikoku 
khá ôn hòa cho nên có thể hành 
hương vào bất kỳ thời điểm nào 
trong năm, tuy nhiên cuối tháng 
3 đến tháng 5 là mùa cao điểm, 
vả lại tháng 10 cũng rất phổ biến.

Vào những ngày thời trước, 
chỉ có một phương pháp duy 
nhất cho cuộc hành hương là 
đi bộ. Đó vẫn là cách mà nhiều 
người thực hiện cuộc hành 
hương, và phải mất từ 6 đến 8 
tuần để hòan thành chuyến hành 
hương 88 ngôi chùa. Ngày nay 
rất nhiều người thực hành cuộc 
hành hương bằng xe đạp và tất 
nhiên có rất nhiều người thực 

1-Ryozen-ji ( ) – Linh Sơn Tự
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16-Kannon-ji ( ) – Quán Âm Tự

hiện cuộc hành hương bằng xe 
gắn máy hoặc xe hơi. Ngoài ra 
phương tiện giao thông công 
cộng cũng là một lựa chọn khác 
như dùng xe điện hoặc xe buýt 
đi gần hầu hết các ngôi chùa 
và các công ty taxi địa phương 
cũng có cung ứng cho nhu cầu 

của khách hành hương, nhưng có 
lẽ lựa chọn phổ biến nhất đối với 
người Nhật là hành hương bằng 
xe buýt du lịch, mặc dù hầu hết 
người ngoại quốc dường như họ 
thích đi bộ hơn. Tất nhiên, sự kết 
hợp của tất cả các phương tiện 
giao thông đều có thể thực hiện.

22-Byodo-ji (平等寺) - Bình Đẳng Tự

Các ngôi chùa Bangai
Sư Kukai-Không Hải đã đến 

nhiều ngôi chùa trên đảo Shikoku 
nhiều hơn là 88 ngôi chùa nổi 
tiếng. Vì vậy, vào năm 1968, hai 
mươi ngôi chùa khác ở Shikoku 
mà ngài đã viếng thăm được nối 
lại với nhau để kết thành Shikoku 
Bekkaku Jureijo (nghĩa là “Hai 
mươi địa điểm linh thiêng khác 
trên Shikoku”), nhưng thường 
được gọi là Bangai. 88 + 20 = 
108, gợi lên “108 phiền não” 
trong triết học Phật Giáo mà 
người tu cần phải khắc phục. Vì 
vậy, bao gồm luôn cả các ngôi 
chùa Bangai trong cuộc hành 
trình mới được xem là sẽ mang 
lại lợi ích lớn hơn bằng cách giúp 
người hành hương chinh phục 
những phiền não này.

Hành trang hành hương
Trang phục truyền thống của 

người hành hương bao gồm chính 
là bộ đồ màu 
trắng (白衣, 
hakui), nón 
chóp (すげ
笠, sugegasa), 
và cây gậy 
Kim Cang 
( 金 剛 杖 , 
k o n g o z u e ) . 
Ngoài ra có 
thể mang 
thêm một 
chiếc áo Ca 
Sa (輪袈裟, 
wagesa), một 
cái túi Đầu 
Đà (頭陀袋, 
zuda-bukuro) 
trong đó đựng 
các tấm thiếp 
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Nạp Lễ (納札, osame-fuda), xâu 
tràng chuỗi ( , juzu) (còn 
được gọi là Niệm Chuỗi (念
珠,nenju), một cuốn sổ nhỏ (

, nokyo-cho) để đóng mộc 
tem kỷ niệm của các ngôi chùa 
đi qua, nhang (線香, senkō), và 
tiền để cúng dường ( , 
o-saisen). Những người hành 
hương Phật Tử cũng có thể mang 
theo những bản kinh để đọc tụng 
trước điện Phật. 

Thông thường người hành 
hương có thể nhận biết dễ dàng 
bởi ba hành trang cụ thể. Họ 
thường mặc tất cả màu trắng, hoặc 
nếu không hoàn toàn trắng, thì ít 
nhất có một chiếc áo khoác màu 
trắng. Chiếc nón gọi là sugegasa, 
tốt cho việc bảo vệ chống lại 
nắng và mưa. Thật ít thấy một 
người hành hương không mang 
theo một cây gậy bằng gỗ được 
gọi là kongozue. Ngay cả những 
người hành hương đi trên xe buýt 
du lịch theo nhóm cũng mang 

theo một trong những thứ này 
vì nó được cho là hiện thân của 
chính Kobo Daishi đi cùng bạn 
trong chuyến hành hương.

Hạnh bố thí
Một trong những hình thức 

nổi tiếng nhất của Ohenro là 
hạnh bố thí gọi là o-settai, được 
dịch là sự tiếp đãi, và là truyền 
thống của người dân Shikoku 
hỗ trợ cho người hành hương. 
Thông thường, bạn sẽ tìm thấy 
những người dân địa phương 
đến với bạn và cung ứng cho bạn 
thức ăn nhẹ hoặc thức uống. Đôi 
khi họ tổ chức những nơi trạm 
cố định để người dân địa phương 
phân phát thức ăn và thức uống 
cho từng mỗi người hành hương 
đi qua. Nhiều doanh nghiệp cung 
cấp quà tặng miễn phí cho những 
người hành hương, những người 
phục vụ giảm giá cho khách 
hành hương, và nhiều nơi cung 
cấp miễn phí, mặc dù khá đơn 

giản nơi dành cho người hành 
hương qua đêm. Trên khắp đảo 
Shikoku có những túp lều nghỉ 
ngơi, nơi đó, những người hành 
hương đi bộ có thể dừng chân 
trong một thời gian, và có một 
vài nơi, có thể nghỉ qua đêm. 

Bạn không cần phải là Phật tử 
để tham gia cuộc hành hương, và 
bạn không cần tham gia vào bất 
kỳ hoạt động tôn giáo nào. Một 
số người đi hành hương chỉ đơn 
giản là một hình thức du lịch –
đó thực sự là một phần của cuộc 
hành hương ở Nhật Bản gần đây. 
Tuy nhiên, cần phải tôn trọng 
những nơi linh thiêng và những 
người đi hành hương vì lý do tôn 
giáo.

Lễ bái
Theo truyền thống khi đến 

mỗi ngôi chùa, người hành 
hương rửa tẩy sạch trước khi 
bước vào Chánh Điện của mỗi 
ngôi chùa bằng cách xúc miệng 
rửa mặt ở những bệ đá chứa 
nước suối, xông ướp hương 
khói từ các lư hương trước sân. 
Sau khi cúng dường bằng tiền 
đồng, dâng hương, tụng Bát Nhã 
Tâm Kinh ( , Hannya 
Shingyo), tụng danh hiệu của 
Tôn Tượng chính của ngôi chùa 
và Quang Minh Chân Ngôn (光
明真言, Komyo Shingon). Sau 
đó người hành hương đi đến điện 
thờ của Kobo Daishi gọi là Đại 
Sư Đường (大師堂, Daishido), 
cũng dâng hương cúng dường, 
tụng Bát Nhã Tâm Kinh và niệm 
danh hiệu của Kobo Daishi là, 
Namu-Daishi-henjo-kongo.

Hành trang hành hương
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Cổng vào Koya-san (高野山)-Cao Dã Sơn và 
Kongobu-ji (金剛峯寺)-Kim Cương Phong Tự

Kongōbu-ji (金剛峯寺)-Kim Cương Phong Tự

Banryutei (蟠龍庭) 
- Vườn Thiền Bàn Long Đình

Chư Tăng mang thực phẩm cúng 
dường Kobo Daishi (Hoằng Pháp 
Đại Sư) trên núi Koya San (Cao 
Dã Sơn)

Vài 
hình ảnh về 
Cao Dã Sơn 

Koya san
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LÊ GIANG TRẦN Cá Hồi Tháng Tư
Người đi không trở lại
Tình xa rồi xa mãi
Sầu tháng tư đáo lai
Mắt dâng buồn bao nỗi

Lòng trôi về dĩ vãng
Tim tìm ai lang thang
Như cá Hồi về nguồn
Một hành trình đau đớn

Tháng Tư là nguồn cội
Người từ đó ra khơi
Luân lạc lìa sông núi
Như cá Hồi giang hồ

Như mùa chim thiên di
Bay về nơi sanh nở
Tháng Tư như động cơ
Khởi động lòng trăn trở

Nỗi nhớ già mông lung
Sao đau đáu khôn cùng
Chỉ là một dĩ vãng
Sao đơm sầu miên man?

Hay trái tim nhớ nàng
Nhớ một thời địa đàng
Nhớ một đời địa ngục
Nhớ thuyền nhân đảo hoang?

Nửa đời qua giấc mộng
Vẫn hình ảnh quê hương
Vẫn người tình vấn vương
Phố xưa thơm sông ruộng

Ta nhớ gì về ta
Những phế tích bóng ma
Chập chờn như trăng ngà
Xé hồn Hàn Mặc Tử.
(041920)

Tâm Niệm
Những hoang mang tạm nghỉ mệt
Rút trong nhà đã hơn tuần
Dự trữ đủ đồ cần thiết
Mọi lo toan đà tạm ổn.

Coi như thời gian nhập thất
Nghiền ngẫm chỉnh đốn bản thân
Làm những việc chưa hoàn tất
Tăng trưởng tốt đẹp từ tâm.

Cha mẹ con cái quây quần
Bù đắp những khoảng thiếu vắng
Bữa cơm rộn tiếng cười vang
Cầu nguyện thế giới bình an.

Quên đi những nỗi bực dọc
Xóa sạch lỗi lầm ngu ngốc
Cười vui trong việc chăm sóc
Đừng nẩy ý nghĩ hại độc.

Tâm lành, sinh động, mạnh mẽ
Là thang thuốc ngăn xâm nhập 
Mọi độc hại vào thân thể
Mỗi ngày cứ làm như thế.

(032520)
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Tiếp theo trang 77

Phật Pháp 
Cho Tất Cả Mọi Người

ngại, đã vào được định, không 
còn dao động lên xuống. Tâm 
đã ổn định, kiên cố, mạnh mẽ, 
không còn gì có thể làm uế nhiễm 
nó. Đó được gọi là adhicitte ca 
ayogo, nguyện đạt được tâm giải 
thoát. Vì thế đừng dễ duôi. Hãy 
luôn tu hành miên mật.

Etam buddhanasasanam: 
Khi bạn làm được những điều 
này, là bạn đã sống theo lời Phật 
dạy. Đây là những lời Phật đã 
dạy, từ kim khẩu Phật. Vì thế tất 
cả chúng ta đều phải cố gắng để 
thực hành những lời ấy nơi bản 
thân. Nếu bạn đã thấm nhuần 
những lời dạy này, bằng tâm chân 
thật, trọn lành, thì dù bạn chưa thể 
giải thoát tâm hoàn toàn khỏi khổ 
đau, thì ít nhất bạn cũng đang tự 
vung trồng, phát triển tâm theo 
đúng hướng. Những hành động 
bất thiện của bạn sẽ ngày càng 
bớt, và những tánh thiện mà bạn 
chưa có được sẽ phát khởi thay 
vào đó. Trong khi các tánh thiện 
bạn đã có, sẽ ngày càng tăng 
trưởng, nở hoa.

Giờ bạn đã được nghe bài 
Pháp này, hãy chiêm nghiệm và 
thực hành. Hãy rèn luyện bản 
thân để sống đúng theo lời Phật 
dạy. Làm được như thế rồi, thì 
bạn sẽ được hạnh phúc, thịnh 
vượng, tâm bạn ngày càng tăng 
trưởng trong lời Phật dạy.

Diệu Liên Lý  Thu Linh 

(Chuyển Ngữ sang Việt)
(Chuyển Ngữ từ Tiếng Thái,

LỜI PHẬT DẠY

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

- Gautama Buddha [Sutra of 42 Sections]
“Giống như lửa của một ngọn đuốc sáng có thể thắp mồi 
cho nhiều ngọn đuốc khác để người ta mang theo, với 
ngọn lửa đó họ sẽ nấu thức ăn và xóa tan đi bóng tối, 
trong khi đó ngọn đuốc lúc ban đầu vẫn cháy sáng như 
cũ. Nó cũng giống như vậy với niềm vui Đạo Pháp.”

- Đức Phật [Tứ Thập Nhị Chương Kinh]

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

- Gautama Buddha
“Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, 
nói năng hay hành động, khổ não tiếp theo sau, như xe 
theo vật kéo. Nếu với ý thanh tịnh, nói năng hay hành 
động, an lạc tiếp theo sau, như bóng theo sau hình.”

- Đức Phật
“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

“If you truly loved yourself, you could never hurt another.” 
- Gautama Buddha

“Nếu bạn thật sự yêu lấy chính mình, thì bạn không được 
làm tổn hại kẻ khác.”

- Đức Phật
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HÌNH ẢNH ÐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN CANH TÝ TẠI CHÙA ÐIỀU NGỰ
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