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Thưa bạn đọc,
Xuân không chỉ là biểu tượng của cái đẹp, cái mới, 

niềm hoan hỷ mà Xuân còn tiêu biểu cho niềm hy vọng về 
một tương lai tốt đẹp, an lạc nhưng đồng thời cũng chính 
là dấu ấn của nét văn hóa đặc thù và bản sắc đặc hữu; 
khẳng định giá trị truyền thống của một dân tộc hay tín 
ngưỡng tôn giáo.

Nói đến Xuân là nói đến viễn tượng tươi sáng mà ở đó 
những ước mơ tốt đẹp nhất được ấp ủ và mong chờ. Tuy 
nhiên, với Phật Giáo thì, để biến những ước mơ và chờ 
đợi thành hiện thực, con người phải không ngừng tinh tấn 
hướng đến chân lý. Trên căn bản của Chánh Tinh Tấn, 
mùa Xuân không những chỉ là mùa vui chơi mà còn là 
mùa phấn đấu. Phấn đấu để tránh rơi vào tình trạng tâm lý 
hưởng thụ, tiêu cực, đọa lạc… Phấn đấu để làm mới chính 
mình và xã hội nhằm tạo nên những giá trị mới thù ứng 
với từ bi, trí tuệ, giải thoát và thanh tịnh giữa một bối cảnh 
xã hội đang đối diện với quá nhiều đe dọa phá sản trên 
mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đạo đức tâm linh.

Hình ảnh hoan hỷ của Bồ tát Di Lặc cho chúng ta một 
niềm vui lớn trong ý thức tịnh hóa tự thân và thành tựu an 
lạc cho tha nhân. Trên nền tảng ý thức đó, mùa Xuân là 
mùa hoan hỷ và thanh tịnh với tất cả ý nghĩa của tự giác 
và giác tha. Để hưởng trọn một mùa Xuân Di Lặc, xin hãy 
thanh tịnh hóa chính mình như một đóa sen thanh khiết 
mọc lên từ đáy bùn, chứ đừng để tâm thức bị nhiễm ô bởi 
tham dục. Đừng tự tha hóa bằng quan niệm tùy duyên 
phóng thể, mà hãy thắp sáng ý thức tuỳ duyên − bất biến, 
bất biến − tùy duyên. Phải tự khẳng định và bảo vệ các giá 
trị đặc hữu thì mới mong những giá trị truyền thống không 
bị phủ nhận hoặc mai một qua năm tháng.
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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, cùng Đồng bào 

Phật tử các giới, trong và ngoài nước.
Kính thưa Liệt quí vị,
Xuân là mùa vạn vật chuyển mình sinh sôi nẩy nở, là mùa đổi thay của đất trời và mùa hoài vọng 

cho quốc thái dân an.
Nhân dịp xuân về, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Thống Nhất, xin gửi đến Chư tôn đức và Liệt quý vị lời cầu chúc năm mới thân tâm an lạc, vạn sự cát 
tường, trí lực sáng suốt, dũng mãnh tinh tiến trên con đường vận động thay đổi vận mệnh dân 
tộc Việt Nam sớm được thành tựu viên mãn.

Hiện nay giá trị Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền đang được phổ biến mạnh mẽ khắp nơi trên thế 
giới. Đó không chỉ là nhu cầu trong cuộc sống tinh thần mà còn là điều kiện thiết yếu phải có để phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Tự do, dân chủ là nền tảng của thịnh vượng. Việt Nam ngày nay vì thiếu vắng tự do dân chủ nên 
tham nhũng lộng hành, làm triệt tiêu nguồn lực quốc gia, khiến cho đất nước khánh tận, nợ công chồng 
chất, đầu tư cho phát triển bị các nhóm lợi ích độc chiếm làm đất nước lạc hậu.

Chính vì độc tài đảng trị nên nhân tài không có cơ hội phục vụ đất nước, nguyên khí quốc gia vì đó 
suy trầm, đất nước, xã hội chìm đắm trong mâu thuẩn và phân hóa.

Chính vì không có tự do, dân chủ, nhân quyền, nên nền kinh tế không phát triển, người dân Việt, 
sau 44 năm chấm dứt chiến tranh, vẫn bất chấp hiểm nguy, bỏ nước ra đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn 
bằng mọi cách, mọi giá. Tháng 11 năm 2019 vừa qua, 39 công dân Việt tìm đường vào nước Anh bằng 
con đường nhập cư bất hợp pháp, đã chết cóng trong thùng xe container.

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nhân đây, xin chia buồn cùng thân nhân 
gia đình 39 nạn nhân này.

Thế giới ngày nay được văn minh, thịnh vượng là nhờ nền chính trị tự do. Nền chính trị tự do là đất 
lành cho khai phóng và sáng tạo, vì vậy khi tự do dân chủ bị đe dọa thì người dân Hong Kong xả thân 
để bảo vệ. Bảo vệ tự do dân chủ cũng chính là bảo vệ sự thịnh vượng.

Rất tiếc,  Nhà cầm quyền Việt Nam lại không đồng hành với xu thế văn minh này. Các cuộc vận 
động cho tự do, dân chủ, nhân quyền, vẫn tiếp tục bị cấm đoán, những người tham gia vận động bị tù 
đày bởi những bản án mơ hồ, bất công, độc đoán.

Năm 2019 vừa qua, Việt Nam bị xếp gần cuối bảng về tự do ngôn luận vì đã bắt bỏ tù rất nhiều 
người, nhất là những nhà báo độc lập, những bloggers, những nhà hoạt động vì môi trường và ngay cả 
những người công dân yêu nước lên tiếng chống Trung cộng xâm chiếm biển đảo Hoàng Sa, Trường 
Sa, bãi Tư Chính của Việt Nam...
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Thế giới đang ra sức vận động cho vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, nhưng Nhà cầm quyền Việt 
Nam đã đi ngược lại, ra sức đàn áp những người vận động cho trào lưu này, nhằm duy trì chế độ độc 
tài, độc đảng, bất chấp chính sách đó làm nguy hại đến nền kinh tế và an ninh của đất nước.

Tự do tôn giáo cũng liên tục bị đàn áp nặng nề tại Việt Nam, mặc cho sự lên tiếng và bảo vệ các 
định chế quốc tế của các nước, như bài phát biểu của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Đại Hội 
Đồng LHQ ngày 23.9.2019:

“...Không có quyền nào cơ bản hơn để xây dựng một xã hội hòa bình, thịnh vượng và đức hạnh 
hơn là quyền được đi theo những nhận thức tôn giáo cá nhân...”  và “Hãy ngăn chặn tội ác chống 
lại người có tín ngưỡng, thả những tù nhân lương tâm, xóa bỏ luật lệ hạn chế tự do tín ngưỡng và 
tôn giáo, bảo vệ những người yếu đuối, những người không thể tự bảo vệ và những người bị đàn 
áp...”

Quyền tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do chính trị và tự do tôn giáo là những quyền mà người dân 
Việt Nam đòi hỏi, mong ước từ cả trăm năm trước, đến nay vẫn chưa có được. Những yêu cầu chính 
đáng đó, trái lại, còn bị Nhà cầm quyền xem là hành vi chống phá, là phản động, lật đổ chế độ?  

Vì những tư tưởng và chính sách độc tài, lạc hậu, không tôn trọng nhân quyền, Việt Nam đã tự cô 
lập mình ra khỏi thế giới văn minh. Do đó, đất nước bị chậm tiến, đói nghèo, thua xa các nước trong 
khu vực và trên thế giới.

Trong tình trạng đất nước tiếp tục bị Trung cộng lấn chiếm hiện nay, Việt Nam nên đưa Trung cộng 
ra tòa án trọng tài quốc tế, dùng luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách hòa bình, 
nhưng rất tiếc, Nhà cầm quyền Việt Nam đã không làm như vậy.

Nay, Việt Nam còn đưa ra những chính sách ưu đãi như: ngoại kiều sẽ được miễn thị thực khi vào 
các “Khu kinh tế ven biển” nếu thời gian cư trú dưới 30 ngày, biến những vùng này như những nhượng 
địa của ngoại bang. Mặt khác, đồng Nhân Dân Tệ của Trung quốc lại được cho lưu hành ở các tỉnh 
biên giới phía Bắc, tạo ra nguy cơ đồng hóa các tỉnh này vào lãnh thổ Trung quốc. Và gần đây, tàu Hải 
Dương 8 của Trung quốc đã ngang nhiên xâm lấn vào bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của 
Việt Nam ngoài biển Đông... Những sự kiện đó làm cho lòng dân rất lo âu về tình trạng tồn vong của 
đất nước năm 2020 này.

Trước thềm năm mới, Tăng Đoàn GHPGVNTN thiết tha kêu gọi Phật tử và Đồng bào Việt Nam 
trong và ngoài nước thức tỉnh và ưu tư về hiện tình lâm nguy của đất nước.

Kêu gọi các nước dân chủ, tự do tích cực vận động và áp lực mạnh mẽ buộc Nhà cầm quyền Việt 
Nam tôn trọng nhân quyền giúp người dân Việt có cuộc sống văn minh an ổn.

Rất mong Nhà cầm quyền Việt Nam sớm thức tỉnh, từ bỏ chế độ độc tài độc đảng, chuyển sang thể 
chế tự do, dân chủ, đa nguyên, thả các tù nhân lương tâm, các nhà báo độc lập, các bloggers, các nhà 
hoạt động vì môi trường..., để đoàn kết toàn dân cùng nhau bảo vệ và phát triển đất nước.

Cầu nguyện đất nước thanh bình, toàn vẹn, dân tộc được sống trong tự do, dân chủ, nhân quyền như 
các nước văn minh khác trên thế giới.

Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định, Xuân Canh Tý - 2020

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành 
Tăng Đoàn GHPGVNTN

Viện trưởng
(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định
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Science at The Crossroad
By Tenzin Gyatso, The Dalai Lama

This article is based on a talk given by the 
Dalai Lama at the annual meeting of the Society 
for Neuroscience on November 12, 2005 in 
Washington DC1

*

The last few decades have witnessed tremendous 
advances in the scientifi c understanding of 

the human brain and the human body as a whole. 
Furthermore, with the advent of the new genetics, 
neuroscience’s knowledge of the workings of 
biological organisms is now brought to the subtlest 
level of individual genes. This has resulted in 
unforeseen technological possibilities of even 
manipulating the very codes of life, thereby 
giving rise to the likelihood of creating entirely 
new realities for humanity as a whole. Today the 
question of science’s interface with wider humanity 
is no longer a matter of academic interest alone; 
this question must assume a sense of urgency for all 
those who are concerned about the fate of human 
existence. I feel, therefore, that a dialogue between 
neuroscience and society could have profound 
benefi ts in that it may help deepen our basic 
understanding of what it means to be human and 
our responsibilities for the natural world we share 
with other sentient beings. I am glad to note that 
as part of this wider interface, there is a growing 
interest among some neuroscientists in engaging in 
deeper conversations with Buddhist contemplative 
disciplines.

Although my own interest in science began as 
the curiosity of a restless young boy growing up in 
Tibet, gradually the colossal importance of science 
and technology for understanding the modern world 
dawned on me. Not only have I sought to grasp 
specifi c scientifi c ideas but have also attempted to 
explore the wider implications of the new advances 

1 https://www.dalailama.com/messages/buddhism/science-
at-the-crossroads

in human knowledge and technological power 
brought about through science. The specifi c areas 
of science I have explored most over the years 
are subatomic physics, cosmology, biology and 
psychology. For my limited understanding of these 
fi elds I am deeply indebted to the hours of generous 
time shared with me by Carl von Weizsacker and 
the late David Bohm both of whom I consider to 
be my teachers in quantum mechanics, and in the 
fi eld of biology, especially neuroscience, by the 
late Robert Livingstone and Francisco Varela. I am 
also grateful to the numerous eminent scientists 
with whom I have had the privilege of engaging 
in conversations through the auspices of the Mind 
and Life Institute which initiated the Mind and Life 
conferences that began in 1987 at my residence in 
Dharamsala, India. These dialogues have continued 
over the years and in fact the latest Mind and Life 
dialogue concluded here in Washington just this 
week.

Some might wonder “What is a Buddhist 
monk doing taking such a deep interest in science? 
What relation could there be between Buddhism, 
an ancient Indian philosophical and spiritual 
tradition, and modern science? What possible 
benefi t could there be for a scientifi c discipline 
such as neuroscience in engaging in dialogue with 
Buddhist contemplative tradition?”

Although Buddhist contemplative tradition 
and modern science have evolved from diff erent 
historical, intellectual and cultural roots, I believe 
that at heart they share signifi cant commonalities, 
especially in their basic philosophical outlook 
and methodology. On the philosophical level, 
both Buddhism and modern science share a deep 
suspicion of any notion of absolutes, whether 
conceptualized as a transcendent being, as an 
eternal, unchanging principle such as soul, or as a 
fundamental substratum of reality. Both Buddhism 
and science prefer to account for the evolution and 
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emergence of the cosmos and life in terms of the 
complex interrelations of the natural laws of cause 
and eff ect. From the methodological perspective, 
both traditions emphasize the role of empiricism. 
For example, in the Buddhist investigative tradition, 
between the three recognized sources of knowledge 
− experience, reason and testimony − it is the 
evidence of the experience that takes precedence, 
with reason coming second and testimony last. 
This means that, in the Buddhist investigation of 
reality, at least in principle, empirical evidence 
should triumph over scriptural authority, no matter 
how deeply venerated a scripture may be. Even 
in the case of knowledge derived through reason 
or inference, its validity must derive ultimately 
from some observed facts of experience. Because 
of this methodological standpoint, I have often 
remarked to my Buddhist colleagues that the 
empirically verifi ed insights of modern cosmology 
and astronomy must compel us now to modify, or 
in some cases reject, many aspects of traditional 
cosmology as found in ancient Buddhist texts.

Since the primary motive underlying the 
Buddhist investigation of reality is the fundamental 
quest for overcoming suff ering and perfecting the 
human condition, the primary orientation of the 
Buddhist investigative tradition has been toward 
understanding the human mind and its various 
functions. The assumption here is that by gaining 
deeper insight into the human psyche, we might 
fi nd ways of transforming our thoughts, emotions 
and their underlying propensities so that a more 
wholesome and fulfi lling way of being can be 
found. It is in this context that the Buddhist 
tradition has devised a rich classifi cation of mental 
states, as well as contemplative techniques for 
refi ning specifi c mental qualities. So a genuine 
exchange between the cumulative knowledge and 
experience of Buddhism and modern science on a 
wide-ranging issues pertaining to the human mind, 
from cognition and emotion to understanding the 
capacity for transformation inherent in the human 
brain can be deeply interesting and potentially 
benefi cial as well. In my own experience, I have 
felt deeply enriched by engaging in conversations 
with neuroscientists and psychologists on such 
questions as the nature and role of positive and 

negative emotions, attention, imagery, as well the 
plasticity of the brain. The compelling evidence 
from neuroscience and medical science of the 
crucial role of simple physical touch for even the 
physical enlargement of an infant’s brain during 
the fi rst few weeks powerfully brings home the 
intimate connection between compassion and 
human happiness.

Buddhism has long argued for the tremendous 
potential for transformation that exists naturally 
in the human mind. To this end, the tradition 
has developed a wide range of contemplative 
techniques, or meditation practices, aimed 
specifi cally at two principal objectives - the 
cultivation of a compassionate heart and the 
cultivation of deep insights into the nature of reality, 
which are referred to as the union of compassion 
and wisdom. At the heart of these meditation 
practices lie two key techniques, the refi nement of 
attention and its sustained application on the one 
hand, and the regulation and transformation of 
emotions on the other. In both of these cases, I feel, 
there might be great potential for collaborative 
research between the Buddhist contemplative 
tradition and neuroscience. For example, modern 
neuroscience has developed a rich understanding of 
the brain mechanisms that are associated with both 
attention and emotion. Buddhist contemplative 
tradition, given its long history of interest in the 
practice of mental training, off ers on the other 
hand practical techniques for refi ning attention 
and regulating and transforming emotion. The 
meeting of modern neuroscience and Buddhist 
contemplative discipline, therefore, could lead to 
the possibility of studying the impact of intentional 
mental activity on the brain circuits that have been 
identifi ed as critical for specifi c mental processes. 
In the least such an interdisciplinary encounter 
could help raise critical questions in many key 
areas. For example, do individuals have a fi xed 
capacity to regulate their emotions and attention 
or, as Buddhist tradition argues, their capacity for 
regulating these processes are greatly amenable to 
change suggesting similar degree of amenability 
of the behavioral and brain systems associated 
with these functions? One area where Buddhist 
contemplative tradition may have important 
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contribution to make is the practical techniques it 
has developed for training in compassion. 

A note of caution is called for, however. It 
is inevitable that when two radically diff erent 
investigative traditions like Buddhism and 
neuroscience are brought together in an 
interdisciplinary dialogue, this will involve 
problems that are normally attendant to exchanges 
across boundaries of cultures and disciplines. 
For example, when we speak of the “science of 
meditation,” we need to be sensitive to exactly 
what is meant by such a statement. On the part 
of scientists, I feel, it is important to be sensitive 
to the diff erent connotations of an important term 
such as meditation in their traditional context. For 
example, in its traditional context, the term for 
meditation is bhavana (in Sanskrit) or gom (in 
Tibetan). The Sanskrit term connotes the idea of 
cultivation, such as cultivating a particular habit 
or a way of being, while the Tibetan term gom 
has the connotation of cultivating familiarity. 
So, briefl y stated, meditation in the traditional 
Buddhist context refers to a deliberate mental 
activity that involves cultivating familiarity, be 
it with a chosen object, a fact, a theme, habit, an 
outlook, or a way of being. Broadly speaking, 
there are two categories of meditation practice − 
one focusing on stilling the mind and the other 
on the cognitive processes of understanding. The 
two are referred to as (i) stabilizing meditation 
and (ii) discursive meditation. In both cases, the 
meditation can take many diff erent forms. For 
example, it may take the form of taking something 
as object of one’s cognition, such as meditating 
on one’s transient nature. Or it may take the form 
of cultivating a specifi c mental state, such as 
compassion by developing a heartfelt, altruistic 
yearning to alleviate others’ suff ering. Or, it 
could take the form of imagination, exploring the 
human potential for generating mental imagery, 
which may be used in various ways to cultivate 
mental well-being. So it is critical to be aware 
of what specifi c forms of meditation one might 
be investigating when engaged in collaborative 
research so that complexity of meditative practices 
being studied is matched by the sophistication of 
the scientifi c research.

Another area where a critical perspective is 
required on the part of the scientists is the ability 
to distinguish between the empirical aspects of 
Buddhist thought and contemplative practice on the 
one hand and the philosophical and metaphysical 
assumptions associated with these meditative 
practices. In other words, just as we must distinguish 
within the scientifi c approach between theoretical 
suppositions, empirical observations based on 
experiments, and subsequent interpretations, in the 
same manner it is critical to distinguish theoretical 
suppositions, experientially verifi able features 
of mental states, and subsequent philosophical 
interpretations in Buddhism. This way, both parties 
in the dialogue can fi nd the common ground of 
empirical observable facts of the human mind, 
while not falling into the temptation of reducing 
the framework of one discipline into that of the 
other. Although the philosophical presuppositions 
and the subsequent conceptual interpretations may 
diff er between these two investigative traditions, 
insofar as empirical facts are concerned, facts 
must remain facts, no matter how one may choose 
to describe them. Whatever the truth about the 
fi nal nature of consciousness - whether or not it 
is ultimately reducible to physical processes - I 
believe there can be shared understanding of the 
experiential facts of the various aspects of our 
perceptions, thoughts and emotions.

With these precautionary considerations, I 
believe, a close cooperation between these two 
investigative traditions can truly contribute toward 
expanding the human understanding of the complex 
world of inner subjective experience that we call the 
mind. Already the benefi ts of such collaborations 
are beginning to be demonstrated. According to 
preliminary reports, the eff ects of mental training, 
such as simple mindfulness practice on a regular 
basis or the deliberate cultivation of compassion 
as developed in Buddhism, in bringing about 
observable changes in the human brain correlated 
to positive mental states can be measured. Recent 
discoveries in neuroscience have demonstrated 
the innate plasticity of the brain, both in terms of 
synaptic connections and birth of new neurons, 
as a result of exposure to external stimuli, such 
as voluntary physical exercise and an enriched 
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environment. The Buddhist contemplative 
tradition may help to expand this fi eld of scientifi c 
inquiry by proposing types of mental training 
that may also pertain to neuroplasticity. If it turns 
out, as the Buddhist tradition implies, that mental 
practice can eff ect observable synaptic and neural 
changes in the brain, this could have far-reaching 
implications. The repercussions of such research 
will not be confi ned simply to expanding our 
knowledge of the human mind; but, perhaps more 
importantly, they could have great signifi cance for 
our understanding of education and mental health. 
Similarly, if, as the Buddhist tradition claims, the 
deliberate cultivation of compassion can lead to a 
radical shift in the individual’s outlook, leading to 
greater empathy toward others, this could have far-
reaching implications for society at large.

Finally, I believe that the collaboration between 
neuroscience and the Buddhist contemplative 
tradition may shed fresh light on the vitally 
important question of the interface of ethics and 
neuroscience. Regardless of whatever conception 
one might have of the relationship between 
ethics and science, in actual practice, science has 
evolved primarily as an empirical discipline with 
a morally neutral, value-free stance. It has come 
to be perceived essentially as a mode of inquiry 
that gives detailed knowledge of the empirical 
world and the underlying laws of nature. Purely 
from the scientifi c point of view, the creation of 
nuclear weapons is a truly amazing achievement. 
However, since this creation has the potential to 
infl ict so much suff ering through unimaginable 
death and destruction, we regard it as destructive. It 
is the ethical evaluation that must determine what 
is positive and what is negative. Until recently, 
this approach of segregating ethics and science, 
with the understanding that the human capacity 
for moral thinking evolves alongside human 
knowledge, seems to have succeeded.

Today, I believe that humanity is at a critical 
crossroad. The radical advances that took place in 
neuroscience and particularly in genetics towards 
the end of the twentieth century have led to a new 
era in human history. Our knowledge of the human 
brain and body at the cellular and genetic level, 
with the consequent technological possibilities 

off ered for genetic manipulation, has reached such 
a stage that the ethical challenges of these scientifi c 
advances are enormous. It is all too evident that our 
moral thinking simply has not been able to keep 
pace with such rapid progress in our acquisition 
of knowledge and power. Yet the ramifi cations of 
these new fi ndings and their applications are so 
far-reaching that they relate to the very conception 
of human nature and the preservation of the human 
species. So it is no longer adequate to adopt the 
view that our responsibility as a society is to 
simply further scientifi c knowledge and enhance 
technological power and that the choice of what 
to do with this knowledge and power should be 
left in the hands of the individual. We must fi nd 
a way of bringing fundamental humanitarian and 
ethical considerations to bear upon the direction 
of scientifi c development, especially in the 
life sciences. By invoking fundamental ethical 
principles, I am not advocating a fusion of religious 
ethics and scientifi c inquiry. Rather, I am speaking 
of what I call “secular ethics” that embrace 
the key ethical principles, such as compassion, 
tolerance, a sense of caring, consideration of 
others, and the responsible use of knowledge and 
power −  principles that transcend the barriers 
between religious believers and non-believers, 
and followers of this religion or that religion. I 
personally like to imagine all human activities, 
including science, as individual fi ngers of a palm. 
So long as each of these fi ngers is connected with 
the palm of basic human empathy and altruism, 
they will continue to serve the well-being of 
humanity. We are living in truly one world. Modern 
economy, electronic media, international tourism, 
as well as the environmental problems, all remind 
us on a daily basis how deeply interconnected the 
world has become today. Scientifi c communities 
play a vitally important role in this interconnected 
world. For whatever historical reasons, today 
the scientists enjoy great respect and trust within 
society, much more so than my own discipline of 
philosophy and religion. I appeal to scientists to 
bring into their professional work the dictates of 
the fundamental ethical principles we all share as 
human beings.
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Văn kiện này dựa trên bài thảo luận của Đức 
Dalai Lama tại cuộc họp thường niên của Hội 
Khoa Học Thần Kinh vào ngày 12 tháng 11 năm 
2005 tại Washington DC1

*

Vài thập niên vừa qua thế giới đã chứng kiến   
những tiến bộ vĩ đại qua kiến thức của khoa 

học về bộ não và cơ thể của con người một cách 
toàn triệt. Hơn nữa, với sự ra đời của ngành di 
truyền học mới, kiến   thức của khoa học thần kinh 
về sự hoạt động của các sinh vật, mà hiện nay, 
đã đạt đến mức tinh vi nhất của từng cá thể di 
truyền tử. Điều này đã mang đến các khả năng 
kỹ thuật không thể lường trước được, đang thao 
túng ngay nơi các quy tắc của sự sống, do đó làm 
tăng khả năng tạo ra các thực trạng hoàn toàn mới 
cho toàn thể nhân loại. Ngày nay, vấn đề giao tiếp 
giữa khoa học và nhân loại mở rộng không còn 
là công việc chỉ đem lại lợi ích cho học thuật; mà 
đây là vấn đề mang tính cấp thiết cho những ai 
quan tâm đến sự sinh tồn của con người. Do đó, 
tôi cảm thấy rằng một cuộc đối thoại giữa khoa 
học thần kinh và cộng đồng xã hội có thể mang lại 
lợi ích sâu xa ở chỗ nó có thể giúp hiểu sâu hơn về 
ý nghĩa cơ bản của con người và trách nhiệm của 
chúng ta đối với thế giới thiên nhiên mà chúng ta 
cùng sống với những sinh vật khác. Tôi vui mừng 
ghi nhận rằng trong phần giao tiếp rộng rãi này, 
đã tạo một mối quan tâm ngày càng tăng giữa một 
số nhà thần kinh học trong việc tham gia vào các 
cuộc thảo luận sâu rộng hơn với các tông phái 
thiền Phật Giáo.

Mặc dù sự quan tâm của tôi đối với khoa học 
được bắt đầu từ sự tò mò của một cậu bé đang lớn 
ở Tây Tạng, tầm quan trọng lớn dần của khoa học 

1 https://www.dalailama.com/messages/buddhism/science-
at-the-crossroads

và kỹ thuật đối với việc tìm hiểu thế giới hiện đại 
đã sáng tỏ trong tôi. Tôi không những tìm cách 
thấu hiểu những ý tưởng khoa học cụ thể mà còn 
cố gắng khám phá những ý nghĩa rộng lớn hơn 
về các tiến bộ mới trong kiến   thức của con người 
và sức mạnh kỹ nghệ mang lại thông qua khoa 
học. Các lãnh vực đặc biệt của khoa học mà tôi 
đã khám phá nhiều nhất trong những năm qua là 
các ngành vật lý hạ nguyên tử, vũ trụ học, sinh vật 
học và tâm lý học. Vì sự hiểu biết hạn hẹp của tôi 
về các lãnh vực này, tôi vô cùng biết ơn sự chia sẻ 
những giờ phút rộng rãi với tôi bởi các ông Carl 
von Weizsacker và David Bohm, cả hai vị mà tôi 
coi là thầy của mình về lượng tử lực học và lãnh 
vực sinh vật học, đặc biệt là khoa học thần kinh, 
của các ông Robert Livingstone và Francisco 
Varela. Tôi cũng rất biết ơn các nhà khoa học lỗi 
lạc khác mà tôi có đặc quyền tham dự vào các 
cuộc thảo luận thông qua sự bảo trợ của Viện Tâm 
Thức và Đời Sống (The Mind and Life Institute) 
đã khởi xướng các Hội Nghị Tâm Thức và Đời 
Sống bắt đầu vào năm 1987 tại nơi lưu trú của tôi 
ở Dharamsala, Ấn Độ. Những cuộc đối thoại này 
vẫn còn tiếp diễn trong nhiều năm qua và thực ra, 
cuộc đối thoại Tâm Thức và Đời Sống mới nhất 
đã kết thúc tại Washington chỉ trong tuần này.

Một số người có thể thắc mắc là “Điều gì mà 
một tu sĩ Phật Giáo cần quan tâm nhiều trong 
khoa học? Điều gì có thể liên kết giữa Phật Giáo, 
một truyền thống triết học và tâm linh cổ đại của 
Ấn Độ, và khoa học hiện đại? Điều gì có thể mang 
lại lợi ích cho khoa học như ngành khoa học thần 
kinh trong việc tham gia vào các cuộc đối thoại 
với truyền thống thiền Phật Giáo?”

Mặc dù truyền thống thiền Phật Giáo và khoa 
học hiện đại đã phát triển từ những nguồn gốc 
khác nhau về lịch sử, kiến thức và văn hóa, tôi 
tin rằng trọng tâm của cả hai đều có những điểm 

Khoa Học Trước Ngã Tư Đường
Đức Dalai Lama • Đào Nguyên Minh dịch
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tương đồng quan trọng, đặc biệt là trên quan điểm 
triết học và phương pháp luận lý cơ bản. Ở mức độ 
triết học, cả Phật Giáo và khoa học hiện đại đều 
có chung một mối nghi ngờ sâu xa về bất kỳ khái 
niệm tuyệt đối nào, cho dù được khái niệm như 
là một sinh thể siêu việt, như là một sự vĩnh cửu, 
nguyên tắc bất biến như là linh hồn, hoặc như là 
một nền tảng cơ bản của thực tại. Cả Phật Giáo và 
khoa học đều muốn giải thích theo sự tiến hóa và 
xuất hiện của vũ trụ và sự sống dựa theo các mối 
tương quan phức tạp của các quy luật tự nhiên về 
nhân quả. Từ góc độ phương pháp luận lý, cả hai 
truyền thống đều nhấn mạnh đến vai trò của chủ 
nghĩa kinh nghiệm. Ví dụ, trong truyền thống tra 
cứu của Phật Giáo, giữa ba nguồn kiến   thức được 
công nhận đó là kinh nghiệm, nguyên do và chứng 
minh – theo đó là bằng chứng của kinh nghiệm 
được ưu tiên, kế đến là nguyên do và chứng minh 
là cuối cùng. Điều này có nghĩa là, trong cuộc 
tra cứu về bản chất thực tại của Phật Giáo, ít nhất 
là trên nguyên tắc, bằng chứng thực nghiệm phải 
vượt thắng thẩm quyền kinh điển, bất kể kinh điển 
có thể được tôn kính sâu xa đến mức nào. Ngay cả 
trong trường hợp kiến   thức đó có được thông qua 
lý luận hoặc suy luận, giá trị hợp lệ của nó cuối 
cùng phải xuất phát từ một số sự kiện được quan 
sát của kinh nghiệm. Từ quan điểm phương pháp 
luận lý này, tôi thường lưu ý với các đạo hữu Phật 
Giáo của mình rằng những hiểu biết đã được kiểm 
chứng bằng thực nghiệm của vũ trụ học và thiên 
văn học hiện đại buộc chúng ta phải tu chính, 
hoặc trong một số trường hợp loại bỏ, nhiều khía 
cạnh của vũ trụ quan truyền thống tìm thấy trong 
các văn bản Phật Giáo cổ đại.

Vì động cơ chính của cuộc tra cứu về thực tại 
của Phật Giáo là nhiệm vụ cơ bản để khắc phục 
khổ đau và hoàn thiện tình trạng của con người, 
cho nên định hướng chính của truyền thống tra 
cứu Phật Giáo là hướng đến sự tìm hiểu tâm thức 
của con người và các chức năng khác nhau của 
nó. Giả thiết ở đây là bằng cách tìm hiểu sâu xa 
hơn về tâm lý con người, chúng ta có thể tìm ra 
những cách chuyển hóa tư tưởng, cảm xúc và xu 
hướng tiềm ẩn của chúng để có thể tìm ra một 
cách kiện toàn và đầy đủ hơn. Chính trong bối 
cảnh này, truyền thống Phật Giáo đã đề ra sự phân 

loại phong phú về các trạng thái tinh thần, cũng 
như các kỹ thuật thiền để hoàn thiện các phẩm 
chất tinh thần cụ thể. Vì vậy, một sự trao đổi chân 
thực giữa kiến   thức và kinh nghiệm tích lũy của 
Phật Giáo và khoa học hiện đại về các vấn đề 
rộng lớn có liên quan đến tâm thức con người, 
từ nhận thức và cảm xúc đến sự hiểu biết về khả 
năng chuyển hóa vốn có trong trí não con người 
có thể rất thú vị cũng như có khả năng mang lại 
sự hữu ích. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, tôi đã 
cảm thấy sự phong phú sâu sắc khi tham gia vào 
các cuộc thảo luận với các nhà thần kinh học và 
tâm lý học về các vấn đề như bản chất và vai trò 
của cảm xúc tích cực và tiêu cực, sự chú ý, hình 
tượng, cũng như độ nhu nhuyễn của não. Có bằng 
chứng rất thuyết phục, từ khoa học thần kinh và 
y học về vai trò quan trọng của sự xúc chạm thân 
thể đơn giản đối với sự khai mở thể chất não bộ 
của trẻ sơ sinh trong vài tuần đầu, mang lại sự 
tương quan mật thiết giữa lòng từ bi và niềm hạnh 
phúc ở nơi con người.

Phật Giáo từ lâu đã tranh luận về tiềm năng to 
lớn để chuyển hóa sự sinh tồn tự nhiên trong tâm 
thức con người. Với mục đích này, truyền thống 
Phật Giáo đã phát triển một loạt các kỹ thuật 
nhiếp tâm, hoặc thực hành thiền, đặc biệt nhắm 
vào hai mục tiêu chính – bồi dưỡng lòng từ bi và 
tô bồi kiến giải thâm sâu về bản chất của thực 
tại, đây được coi như là sự liên hợp giữa từ bi và 
trí tuệ. Trọng tâm của các thực hành thiền này là 
nằm ở hai kỹ thuật chính, một mặt là nâng cao 
của sự chú tâm và duy trì sự ứng dụng của nó, và 
mặt khác là sự điều chỉnh và chuyển hóa cảm xúc. 
Trong cả hai trường hợp này, tôi cảm thấy, có thể 
có tiềm năng rất lớn cho sự hợp tác nghiên cứu 
giữa truyền thống thiền của Phật Giáo và khoa 
học thần kinh. Ví dụ, khoa học thần kinh hiện đại 
đã phát triển sự hiểu biết phong phú về các cơ chế 
não bộ có liên quan đến cả sự chú tâm và cảm 
xúc. Truyền thống thiền của Phật Giáo, có lịch 
sử lâu dài trong việc thực hành sự rèn luyện tinh 
thần, mặt khác cung cấp các kỹ thuật thiết thực 
để nâng cao sự chú tâm, điều chỉnh và chuyển 
hóa cảm xúc. Do đó, cuộc họp giữa khoa học thần 
kinh hiện đại và ngành thiền của Phật Giáo có thể 
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dẫn đến khả năng nghiên cứu sự ảnh hưởng của 
những hoạt động tâm lý có chủ ý lên các mạch 
não đã được xác định là trọng yếu đối với các quá 
trình tâm lý đặc định. Ít ra, trong một cuộc gặp gỡ 
liên ngành như vậy có thể giúp đưa ra những vấn 
đề quan trọng trong nhiều lĩnh vực chính yếu. Ví 
dụ, liệu các cá nhân có khả năng cố định để điều 
chỉnh cảm xúc và sự chú tâm của họ hay không? 
Hay như truyền thống Phật Giáo lập luận, năng 
lực của họ trong việc điều chỉnh các quá trình này 
có thật phù hợp để thay đổi cho thấy mức độ thích 
nghi tương hợp của các hệ thống hành vi và não bộ 
có liên quan đến các chức năng này hay không? 
Một lĩnh vực mà truyền thống thiền Phật Giáo có 
thể có đóng góp quan trọng để thực hiện là các kỹ 
thuật thực tiễn là đã khai phát về sự rèn luyện lòng 
từ bi. Đối với việc rèn luyện tinh thần cả về sự chú 
tâm và điều tiết cảm xúc, điều quan trọng để nêu 
ra câu hỏi là liệu có bất kỳ kỹ thuật cụ thể nào có 
tính nhạy cảm với thời gian về hiệu quả của nó 
hay không, để các phương pháp mới có thể được 
điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của tuổi tác, 
sức khỏe, và các yếu tố thay đổi khác.

Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý được nêu ra. 
Không thể tránh khỏi rằng khi hai truyền thống 
tra cứu hoàn toàn khác nhau như Phật Giáo và 
khoa học thần kinh được kết hợp trong một cuộc 
đối thoại liên ngành, điều này sẽ liên quan đến 
các vấn đề thường được đưa ra để trao đổi qua 
ranh giới của các nền văn hóa và học vấn. Ví dụ, 
khi chúng ta nói về “khoa học thiền”, chúng ta 
cần phải bén nhạy để biết chính xác nó có ý nghĩa 
gì của một tuyên bố như vậy. Về phía các nhà 
khoa học, tôi cảm thấy, điều quan trọng là phải 
bén nhạy với các ý nghĩa khác nhau của một thuật 
ngữ quan trọng như thiền trong bối cảnh truyền 
thống của họ. Ví dụ, trong bối cảnh truyền thống 
của nó, thuật ngữ thiền là bhavana (trong tiếng 
Phạn) hoặc gom (trong tiếng Tây Tạng). Thuật 
ngữ tiếng Phạn bao hàm ý tưởng tu tập, chẳng 
hạn như tu dưỡng một thói quen đặc thù hoặc một 
cách sống, trong khi thuật ngữ Tây Tạng gom có 
ý nghĩa là rèn luyện cho quen thuộc. Vậy, nói 
ngắn gọn, thiền trong bối cảnh Phật Giáo truyền 
thống là đề cập đến hoạt động tinh thần có chủ 

ý liên quan đến việc trau dồi cho quen thuộc, có 
thể là với một đối tượng được chọn, một thực thể, 
một chủ đề, thói quen, một quan điểm hoặc một 
cách thức nào đó. Nói rộng ra, có hai phạm trù 
thực hành thiền - một loại tập trung vào việc định 
tâm và loại kia vào các quá trình nhận thức của 
sự hiểu biết. Hai cái được gọi là (i) thiền định và 
(ii) thiền quán. Trong cả hai trường hợp, thiền có 
thể có nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, nó có 
thể ở dạng chọn một cái gì đó để làm đối tượng 
nhận thức, chẳng hạn như thiền về bản chất nhất 
thời của con người. Hoặc nó có thể chọn hình thức 
tu dưỡng một trạng thái tinh thần cụ thể nào đó, 
chẳng hạn như lòng từ bi bằng cách phát nguyện 
sự mong cầu chân thành, vị tha để làm giảm bớt 
sự đau khổ của người khác. Hoặc, nó có thể ở 
dạng thiền, khám phá tiềm năng của con người để 
tạo ra hình tượng tâm lý, có thể được sử dụng theo 
nhiều cách khác nhau để bồi dưỡng cho sức khỏe 
tinh thần. Vì vậy, điều quan trọng là phải thấy rõ 
được những hình thức thiền cụ thể nào mà người 
ta có thể nghiên cứu khi tham dự vào sự hợp tác 
nghiên cứu để sự phức tạp của các thực hành thiền 
phù hợp với sự tinh vi của nghiên cứu khoa học.

Một lãnh vực khác đòi hỏi cần có quan điểm 
phán định về phần của các nhà khoa học là khả 
năng phân biệt giữa các khía cạnh thực nghiệm, 
một mặt của tư tưởng Phật Giáo và sự thực hành 
thiền và mặt kia của các giả thiết triết học và siêu 
hình liên quan đến các lối thực hành thiền quán 
này. Nói cách khác, cũng giống như chúng ta cần 
phải phân biệt trong phương cách tiếp cận khoa 
học giữa các gỉả thiết lý thuyết, quan sát thực 
nghiệm dựa trên các thí nghiệm và các giải thích 
tiếp đó, trong cùng cách thức là rất quan trọng để 
phân biệt các giả thiết lý thuyết, các đặc điểm có 
thể kiểm chứng được về mặt kinh nghiệm của các 
trạng thái tâm thần, và các giải thích triết học tiếp 
đó trong Phật Giáo. Bằng cách này, cả hai bên 
trong cuộc đối thoại có thể tìm thấy quan điểm 
chung của các sự kiện có thể quan sát được theo 
kinh nghiệm của tâm thức con người, mà không 
rơi vào khuynh hướng làm giảm đi khuôn khổ của 
một ngành học này sang ngành học khác. Mặc 
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dù các giả thiết triết học và sự giải thích các khái 
niệm tiếp đó có thể khác nhau giữa hai truyền 
thống tra cứu này, như trong phạm vi các sự kiện 
thực tế, thì sự thật vẫn phải là sự thật, bất kể người 
ta có thể chọn lối giải thích chúng như thế nào. 
Bất kể sự thật về bản chất tột cùng của ý thức là 
gì – cho dù cuối cùng nó có thể giảm đến các quá 
trình vật lý hay không - tôi tin rằng có thể chia xẻ 
sự hiểu biết của các sự kiện kinh nghiệm về các 
khía cạnh khác nhau của nhận thức, tư tưởng và 
cảm xúc của chúng ta.

Với những suy xét cẩn trọng này, tôi tin rằng, 
sự hợp tác chặt chẽ giữa hai truyền thống tra cứu 
này có thể thực sự góp phần mở rộng sự hiểu biết 
của con người về thế giới phức tạp của những kinh 
nghiệm chủ quan bên trong mà chúng ta gọi là tâm 
thức. Đã có những lợi ích của sự hợp tác như vậy 
đang bắt đầu được chứng minh. Theo các báo cáo 
sơ bộ, có thể đo lường được các tác động của sự 
rèn luyện tinh thần, chẳng hạn như sự thực hành 
chánh niệm đơn giản trên căn bản bình thường 
hoặc trau dồi lòng từ bi có chủ ý trong Phật Giáo, 
trong việc mang lại những thay đổi có thể quan 
sát được trong não bộ con người tương quan với 
các trạng thái tinh thần tích cực. Những khám phá 
gần đây trong khoa học thần kinh đã chứng minh 
độ dẻo dai bẩm sinh của não bộ, cả về các khớp 
thần kinh và sự sinh sản các tế bào thần kinh mới, 
là kết quả những sự tiếp xúc với các kích thích bên 
ngoài, như tập thể dục tự nguyện và môi trường 
phong phú. Truyền thống thiền của Phật Giáo có 
thể giúp mở rộng lãnh vực nghiên cứu khoa học 
này bằng cách đề xuất các hình thức rèn luyện 
tinh thần cũng có thể liên quan đến sự dẻo dai 
thần kinh. Nếu như truyền thống Phật Giáo ngụ 
ý, sự thực hành rèn luyện tâm thần có ảnh hưởng 
có thể quan sát được về những sự thay đổi khớp 
thần kinh và thần kinh trong não bộ, điều này có 
thể có tác động rộng lớn. Những tác động của 
nghiên cứu như vậy sẽ không chỉ giới hạn trong 
việc mở rộng kiến   thức của chúng ta về tâm thức 
con người; mà, có lẽ còn quan trọng hơn, chúng 
có thể có ý nghĩa to lớn đối với sự hiểu biết của 
chúng ta về giáo dục và sức khỏe tâm thần. Tương 

tự, nếu, như truyền thống Phật Giáo chủ trương, 
việc trau dồ lòng từ bi có chủ ý có thể dẫn đến sự 
thay đổi căn bản trong quan điểm của cá nhân, 
dẫn đến sự thông cảm rộng lớn hơn đối với người 
khác, điều này có thể có ý nghĩa sâu rộng đối với 
toàn bộ xã hội.

Sau cùng, tôi tin rằng sự hợp tác giữa khoa 
học thần kinh và truyền thống thiền của Phật Giáo 
có thể làm sáng tỏ câu hỏi cực kỳ quan trọng về 
sự giao tiếp của đạo đức và khoa học thần kinh. 
Bất kể quan niệm nào mà người ta có thể có về 
mối quan hệ giữa đạo đức và khoa học, trên thực 
tế, khoa học đã phát triển chủ yếu là một môn học 
thực nghiệm với một lập trường trung lập về mặt 
đạo đức, mà không lượng định giá trị. Nó đã được 
công nhận trên cơ bản như là một phương thức tra 
cứu cung cấp kiến   thức chi tiết về thế giới thực 
nghiệm và các quy luật cơ bản của tự nhiên. Trên 
quan điểm khoa học thuần túy, việc tạo ra vũ khí 
hạt nhân là một thành quả thực sự đáng kinh ngạc. 
Tuy nhiên, vì sự sáng tạo này có khả năng gây ra 
rất nhiều đau khổ qua chết chóc và hủy diệt không 
thể tưởng tượng được, chúng ta xem đó như là sự 
tàn phá. Chính việc đánh giá đạo đức phải xác 
định điều gì là tốt và điều gì là xấu. Cho đến gần 
đây, cách tiếp cận tách biệt đạo đức và khoa học, 
với sự hiểu biết rằng năng lực tư duy đạo đức của 
con người phát triển cùng với kiến   thức của con 
người, dường như đã thành công.

Ngày nay, tôi tin rằng nhân loại đang ở trước 
ngã tư đường quan trọng. Những tiến bộ cấp tiến 
đã diễn ra trong khoa học thần kinh và đặc biệt là 
di truyền học đến cuối thế kỷ thứ hai mươi đã dẫn 
đến một kỷ nguyên mới trong lịch sử con người. 
Kiến thức của chúng ta về bộ não và cơ thể con 
người ở cấp độ tế bào và di truyền, với kết quả 
các khả năng kỹ thuật mang lại cho sự thao tác 
di truyền, đã đạt đến giai đoạn mà những thách 
thức về đạo đức của những tiến bộ khoa học này 
rất to lớn. Thật rõ ràng là lối suy nghĩ về đạo 
đức của chúng ta đơn giản là không thể bắt kịp 
tiến bộ nhanh chóng như vậy trong việc tiếp thu 
kiến   thức và quyền lực. Tuy nhiên, ảnh hưởng 
của những phát hiện mới này và các ứng dụng 
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của chúng rất sâu rộng đến mức chúng có liên 
quan đến ngay chính quan niệm về bản chất con 
người và sự bảo tồn nòi giống con người. Vì vậy, 
không còn đủ để chấp nhận quan điểm cho rằng 
trách nhiệm của chúng ta với tư cách là một xã 
hội chỉ đơn giản là triển khai kiến   thức khoa học, 
nâng cao sức mạnh kỹ thuật và việc lựa chọn 
làm gì với kiến   thức và năng lực này cần phải đặt 
trong tay của cá nhân. Chúng ta phải tìm cách 
đưa những cân nhắc cơ bản về nhân đạo và đạo 
đức theo chiều hướng phát triển khoa học, đặc 
biệt là trong đời sống khoa học. Bằng cách viện 
dẫn các nguyên tắc đạo đức cơ bản, tôi không 
ủng hộ sự dung hợp giữa đạo đức tôn giáo và 
nghiên cứu khoa học. Thay vào đó, tôi đang nói 
về cái mà tôi gọi là “đạo đức thế tục” bao hàm 
các nguyên tắc đạo đức quan trọng, như lòng từ 
bi, lòng bao dung, sự chăm sóc, sự quan tâm đến 
người khác, sử dụng tri thức và quyền lực một 
cách có trách nhiệm - những nguyên tắc ấy vượt 
qua những rào cản giữa tín đồ tôn giáo và không 
tôn giáo, và giữa tín đồ của tôn giáo này hoặc 
tôn giáo nọ. Cá nhân tôi thích tưởng tượng rằng 
tất cả các sinh hoạt của con người, bao gồm luôn 
cả khoa học, như những ngón tay của một lòng 
bàn tay. Chừng nào mỗi ngón tay này được kết 
nối với lòng bàn tay của sự cảm thông và lòng 
vị tha cơ bản của con người, chúng sẽ tiếp tục 
phục vụ cho hạnh phúc của nhân loại. Chúng ta 
thực sự đang sống trong một thế giới. Nền kinh 
tế hiện đại, phương tiện truyền thông điện tử, du 
lịch quốc tế, cũng như các vấn đề môi trường, 
tất cả đều nhắc nhở chúng ta trên căn bản hàng 
ngày về sự kết nối sâu sắc như thế nào của thế 
giới ngày nay. Các cộng đồng khoa học đóng 
một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự kết nối 
thế giới này. Vì bất kỳ lý do lịch sử nào, ngày 
nay các nhà khoa học được hưởng sự tôn trọng 
và tin tưởng lớn trong xã hội, nhiều hơn so với 
quy luật triết học và tôn giáo như của riêng tôi. 
Tôi xin kêu gọi các nhà khoa học hãy đưa vào 
công việc chuyên môn của họ những chỉ thị của 
các nguyên tắc đạo đức cơ bản mà tất cả chúng 
ta đều chia sẻ như của con người.

TLHT 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 thanh đường Giác tuyệt vời,
An nhiên tự tại chân trời Vô Sinh. 
 
Tu-viện Viên-Quang-2014
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Chàng Thiện-sinh,
Buổi sáng nọ,
Mặc áo mũ,
Lễ sáu phương.
Phật hỏi rằng:
“Lễ gì thế?”
Chàng mới kể:
“Theo lời cha,
Cứ sáng ra,
Thời lễ vậy”.
Phật bèn dạy:
“Ngươi hiểu lầm,
Lễ tại tâm,
Ngươi nên biết:
Sáu ác-nghiệp, 
Trừ ngay đi!
Đừng rượu chè,
Chớ cờ bạc,
Đừng biếng-nhác,
Chớ bạn xằng,
Đừng nói nhăng,
Chớ gian-ác.
Trừ sáu ác, 
Lễ sáu phương,
Người bất-lương,
Lễ vô bổ.
Nên biết rõ:
Tu cõi lòng.
*
Lễ phương Đông, 
Là cha mẹ.
Giữ đủ lễ,
Sớm cùng khuya,
Có việc gì,
Phải làm đỡ
Phải thương nhớ,
Đức cù-lao.
Khi yếu đau,
Phải chạy chữa.
Chăm chức-sự,
Yên lòng già.

Làm mẹ cha,
Cho trọn đạo.
Nên dạy bảo,
Theo điều lành.
Nên dỗ-dành,
Gần người giỏi,
Khuyên gắng-gỏi
Chăm học-hành.
Tuổi trưởng-thành,
Tìm đôi lứa,
Dựng nhà cửa,
Dạy ăn làm.
*
Lễ phương Nam,
Là sư-đệ.
Phải kính-nể,
Phải nghe lời.
Học chớ lười,
Làm chớ ngại.
Phải khen-ngợi,
Công-đức Thầy.
Đạo làm thầy,
Cũng không dễ.
Phải chăm-chỉ,
Dạy cho mau.
Mong trò sau,
Thành người giỏi.
Học tấn-tới,
Hơn trò người.
Cố trau-giồi,
Hiểu đạo-lý.
Những nghi-nghĩa,
Vạch cho hay.
*
Lễ phương Tây,
Là chồng vợ.
Phải niềm nở,
Lúc chồng về,
Chồng ra đi,
Lo gia-chính.
Nết trinh-tĩnh,

Lòng chính-chuyên.
Có của riêng,
Đừng tư-túi.
Chồng giận-dỗi,
Phải ôn-tồn.
Chồng khuyên-ngăn,
Phải tùng-phục.
Phải săn-sóc,
Việc trong ngoài.
Chồng ngủ rồi,
Mới đi ngủ.
Chồng đối vợ,
Có nhân-nghì.
Khi đi về,
Phải chào hỏi.
Ăn đúng buổi,
Nghỉ đúng giờ.
Để đợi chờ,
Phiền lòng vợ.
Sắm cho vợ,
Tùy lực mình.
Áo quần lành,
Trang-sức đủ.
Giao cho vợ,
Giữ tiền-tài.
Cùng tiêu-xài,
Không giấu-giếm.
Tình âu-yếm,
Trọng thủy-chung.
Không hai lòng,
Với kẻ khác.
*
Lễ phương Bắc,
Là bạn bầu.
Răn cấm nhau,
Tránh điều dữ.
Phải giúp đỡ,
Lúc tai-nàn.
Nghĩa keo-san,
Ngày gắn chặt.
Thường thân-mật,

PHẬT NÓI KINH LỄ SÁU PHƯƠNG
Thích Tâm Châu biên soạn
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Viếng thăm nhau.
Chuyện riêng nhau, 
Đừng tiết-lộ.
Giầu giúp của,
Khỏe giúp công.
Cam, khổ đồng,
Thù-tạc hậu.
Đừng giận-cáu,
Chớ tham-bô.
Mối hiềm-thù,
Nên dứt đứt.
*
Lễ xuống đất,
Là tớ thầy.
Trước khi sai, 
Xem sức đã.
Có tội-quá,
Đừng phạt ngay,
Xét gian, ngay,
Cân nặng, nhẹ,
Lượng tình, lý,
Gồm cương, nhu.
Khi ốm-đau,
Phải thương-xót.
Cấp thang-thuốc,
Không tiếc gì.
Thưởng vật chi,
Không thiên-lệch.
Của trữ-tích,
Nó có riêng,
Phải phân-miêng,
Không đoạt-thủ.
Ở với chủ,
Hết đạo tôi.
Sáng sớm mai,
Dậy trước chủ.
Việc phận-sự,
Phải hết lòng.
Đồ ăn dùng,
Đừng phao-phí.
Phải kính-nể,
Phải chào mời.
Khen-ngợi người,
Chớ báng-nhiếc.
Trọng hiền-triết,
*

Lễ lên trời,
Tin theo lời,
Lòng thành-thiệt.
Bảo các việc,
Phải vâng làm.
Nên biết ham,
Nghe đạo-lý.
Nghe mà nghĩ,
Nghĩ mà tu.
Pháp Phật mầu,
Hỏi cho vỡ.
Bậc trí-giả,
Phải dạy người.
Dạy lễ nghi,
Không phóng-túng.
Thương các giống, 
Cứu chúng-sinh.
Dạy “tinh-thành”,
Dạy “bố-thí”,
Dạy “định-lòng”,
Dạy “trì-giới”;
Dạy “ít nói”, 
Mà chăm làm.
Dạy “phát-tâm”,
Cầu Tịnh-độ.
*
Sáu điều đó,
Làm được ra;
Ấy tức là,
Phép lễ-bái.
Thiện-Sinh lạy,
Xin Phật quy.
Phật vỗ-về,
Đọc câu kệ:
Đừng ngủ trễ,
Sáng dậy ngay.
Chắp hai tay,
Dâng hương, nước.
Cúng-dàng trước,
Phát-nguyện sau:
Bốn ân sâu,
Lo báo-bổ,
Phép “lục-độ”,
Phải cần tu.
Trừ “si-ngu”,
Thành “trí-tuệ”.

Chăm “bố-thí”,
Hết “tham-tàn”.
Trừ “giận-hờn”,
Thành “kiên-nhẫn”.
Chăm “tinh-tấn”,
Hết “lỗi-lầm”.
Trừ “phóng-tâm”,
Thành “thiền-định”.
Đừng lười-lĩnh,
Thì giờ qua.
“Sinh, bệnh, già,
Chết” là khổ.
Đời người thọ,
Được bao lâu.
Thân-thích đâu,
Khi hấp-hối.
Thuốc nào khỏi,
Trốn không phương,
Khách qua đường, 
Ra quán trọ.
Nào con, vợ,
Nào mẹ, cha…
Vừa một nhà,
Phút đôi ngả.
Như thế cả,
Cảnh “vô-thường”.
Trong sáu đường
Luân-hồi mãi.
Nay may lại,
Được làm người.
Biết đạo hay, 
Tu mà độ.
Độ mình trước, 
Độ người sau.
Vượt bể sầu,
Thuyền “lục-độ”.
Bến “Lạc-thổ”
A-Di-Đà,
Tiếp-dẫn ta,
Mở đường rộng.
Hỡi tứ-chúng!,
Nên cầu sang.
Phật dạy chàng,
Chàng nghe Phật.
Mừng nhảy nhót,
Mà tin theo.
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Tìm Hiểu Về Vấn Đề Sám Hối
Thích Chánh Lạc

I. THẾ NÀO GỌI LÀ SÁM HỐI?
Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Ký, cuốn 3:
“Sám Hối nhị tự, nãi song cử nhị âm. Phạn 

ngữ Sám Ma, Hoa ngôn Hối Quá…” Nghĩa là: 
Hai chữ Sám Hối là danh từ hỗn hợp cả tiếng Phạn 
và Hán: Tiếng Phạn gọi Sám Ma (Ksamayati: xin 
dung thứ, dung nhẫn, cảm tạ). Tiếng Trung Hoa 
gọi là Hối Quá. Ý nghĩa là sám tiền khiên, hối hậu 
quá, là xin dung thứ cho những lỗi lầm đã lỡ gây 
ra và nguyện ăn năn chừa bỏ không bao giờ dám 
tái phạm nữa.

Ksamayati là tiếng nói tắt, nếu muốn đủ thì 
phải nói Apattidesánà Ksamayati. Apattidesánà 
dịch là A Bát Để Đề Xá Na. A Bát Để: tội, Đề Xá 
Na: thuyết, nghĩa là nói hết tất cả tội lỗi mình đã 
phạm ra…

Trong tập Cánh Lăng Vương có Tịnh Trú Tử 
31 thiên, thiên thứ 3 gọi là “địch trừ Tam Nghiệp 
Môn”, đại ý nói:

“Diệt khổ chi yếu, mạc quá Sám Hối. Sám 
Hối chi pháp, tiên đương Khiết Kỳ Tâm, Tịnh Kỳ 
Ý, Đoan Kỳ Hình, Chỉnh Kỳ Mạo, Cung Kỳ Thân, 
Túc Kỳ Dung…” Nghĩa là: yếu kiện để diệt khổ, 
không gì bằng Sám Hối, phương pháp Sám Hối 
trước hết tâm ý phải tịnh khiết, thân hình phải 
đoan chính, cung kính, dung mạo phải nghiêm 
túc, đứng đắn, chí thành.

Chỉ Quán cuốn số 7: “Sám danh trần lệ tiên 
ác, Hối danh cải vãng tu lai,” nghĩa là: Sám là 
bày tỏ những điều xấu ác đã phạm, Hối là không 
tiếp tục làm ác và nỗ lực làm lành. Do đó, Sám 
Hối là một trong năm sám pháp của Tông Thiên 
Thai, là phương pháp duy nhất để rửa sạch những 
tội nghiệp đã tạo.

Tâm Địa Quán Kinh cuốn 1:
“Nhược phú tội quả, tội tức tăng trưởng, phát 

lộ sám hối, tội tức tiêu trừ,” nghĩa là: nếu che dấu 

tội lỗi thì tội ấy sẽ càng lớn thêm, nếu tỏ bày ra để 
cầu sam hối thì sẽ hết tội.

Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh:
“Nhược nhơn tạo trọng tội, tác dĩ thâm tự 

trách, sám hối cánh bất tạo, năng bạt căn bản 
tội.”

Nghĩa là: Nếu ai đã lỡ gây trọng tội, sau đó 
liền hết lòng ăn năn tự trách, nguyện chừa bỏ và 
không bao giờ tái phạm thì xem như tội ấy đã bị 
bứng tận gốc. Tóm lại, Sám là cầu tiêu diệt những 
tội nghiệp đã tạo. Hối là lập nguyện từ rày về sau 
vĩnh viễn không tạo tội nữa.

Trên đây là nói về ý nghĩa và diệu dụng của 
vấn đề Sám Hối. Dưới đây sẽ nói về phương pháp 
Sám Hối.

II. BA LOẠI SÁM PHÁP

1. Tác Pháp Sám
Theo Kinh Phạm Võng, nếu phạm một trong 

48 khinh giới (Bồ Tát Giới có 10 trọng giời và 48 
khinh giới) đương sự chỉ cần đối trước đại chúng 
Tăng thanh tịnh, trình bày rõ ràng tội đã phạm 
và thề rằng từ nay không bao giờ tái phạm, thế là 
xem như hết tội.

2. Thủ Tướng Sám (cũng gọi là Quán Tướng Sám)
Nếu phạm 1 trong 10 trọng giới, đương sự 

phải ngày đêm liên tục ở trước tượng Phật hay Bồ 
Tát, đọc tụng 58 Bồ Tát Giới và chí thành lễ bái 
chư Phật trong ba đời cho đến khi nào thấy được 
tướng hảo mới thôi, nghĩa là phải sám hối cho tới 
khi thấy 1 trong 3 tướng hảo sau đây: Phật rờ đầu 
mình, thấy hào quang hay hoa tòa (chỗ ngồi) của 
Phật thì mới hết tội.

3. Quán Vô Sanh Sám
Trong Kinh Phạm Võng không nói đến Sám 

Pháp này. Vì thế, nếu phạm một trong Thất Giá 
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Tội (Ngũ Nghịch Tội cộng thêm hai tội: Giết 
Hòa Thượng và A Xà Lê) thì không thể sám hối 
được. Vì sao? Vì giới luật luôn luôn thiên trọng 
về sự tướng, nên chỉ đề cập tới Tác Pháp và Quán 
Tướng Sám là 2 loại thuộc sự tướng Sám Pháp mà 
không nói đến Quán Vô Sanh Sám là loại Sám 
Pháp thuộc lý tính.

Bởi vậy, nếu muốn Sám Hối Thất Giá trọng 
tội, nhất định phải tu phương pháp Quán Vô Sanh, 
như 4 câu kệ sau đây:

“Tội tùng tâm khởi tương tâm sám
Tâm nhược diệt thời tội diệc vong
Tội vong tâm diệt lưỡng câu không
Thị tắc danh vi chơn sám hối.”

Nghĩa là:
Tội do tâm khởi dùng tâm sám
Tâm nếu diệt thì tội liền tiêu
Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
Thế mới thật là chơn sám hối.

Ý nói: nguyên nhân gây ra tội lỗi là do tâm 
phiền não phát khởi. Vì thế, muốn sám hối cũng 
phải dùng cái tâm ấy để sám hối. Sám hối cho 
đến khi nào cái tâm phiền não kia hoàn toàn diệt 
sạch thì bấy giờ tội nghiệp cũng không còn. Đó 
mới là cách sám hối chính xác. Nghĩa là phải hiểu 
rằng tội và tâm phiền não cả hai đều không thực 
thể, chúng giống như hoa đốm giữa hư không đã 
không thực tính cũng không thực tướng (không 
tướng) chỉ có với kẻ mê mà không có với người 
ngộ. Hiểu được đạo lý này và thực hành đúng theo 
tức gọi là Chân Sám Hối, cũng gọi là Quán Vô 
Sanh Sám.

Ngoài ra, còn một phương pháp Sám Hối nữa 
cũng diệt được Thất Giá Tội, đó là Phổ Hiền Hạnh 
Nguyện Pháp.

Tại sao? Vì 10 đại nguyện vương của Bồ Tát 
Phổ Hiền. mỗi nguyện đều phát xuất từ chân tâm, 
do đó, tu hành 10 đại nguyện nầy công hiệu cũng 
đồng với phương pháp Quán Vô Sanh.

Tắt một lời, nếu chúng ta đem so sánh công 
năng diệt tội của 3 phương pháp sám hối vừa nói 
trên thì:

Thứ nhất, Quán Vô Sanh Sám và Phổ Hiền 
Hạnh Nguyện Pháp.

Thứ nhì, Thủ Tướng Sám.
Thứ ba, Tác Pháp Sám.

III. CÁC NGHI THỨC SÁM HỐI XƯA NAY
Phương pháp sám hối có 4 như vừa kể trên, 

nhưng Nghi Thức Sám Hối nổi tiếng và được lưu 
truyền xưa nay thì có tới 7:

1. Từ Bi Sám Pháp do Lương Vũ Đế soạn
2. Thủy Sám Pháp của Ngộ Đạt Pháp Sư Tri 

Huyền
3. Quán Âm Sám Pháp của Thiên Thai Tuân 

Thức
4. Vô Lượng Thọ Sám Pháp và Vãng Sanh 

Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi của Từ Vân 
Sám Chủ Tuân Thức

5. Pháp Hoa và Phương Đẳng Sám Pháp của 
Thiên Thai Trí Giả Đại Sư

6. Kim Quang Minh Sám Pháp cũng gọi là 
Cát Tường Sám Pháp do Thiên Thai Trí 
Giả sáng chế và Ngài Từ Vân sám chủ 
hoàn thành

7. Lễ Đại Sám Hối Văn do Bất Động Pháp Sư 
đời Tống soạn.

Hiện nay trong các chùa viện khắp thế giới 
vào ngày 14 và 30 âm lịch hằng tháng đều áp 
dụng Nghi Thức Lễ Đại Sám Hối của Bất Động 
Pháp Sư.

Ngài người Ấn Độ, tu theo Mật Tông Kim Cang 
Bộ, công phu tu luyện rất sâu nên gọi là Kim Cang 
Pháp Sư. Ngài đến Trung Quốc vào đời Tống, ở 
chùa Hộ Quốc Nhân Vương, xứ Ngân Châu tức 
Tây Hạ (nay tỉnh Thiểm Tây, phủ Du Lâm, huyện 
Thần Mộc) và soạn ra văn Lễ Đại Sám Hối.

Nội dung bản văn này gồm có 108 lạy, bao 
quát cả ba phương pháp sám hối, nhưng đặc biệt 
chú trọng pháp quán Vô Sanh Sám. Vì tính chất 
rộng rãi đó, nên gọi là Lễ Đại Sám Hối Văn.

IV. CÁC NGHI VẤN ĐỐI VƠI VẤN ĐỀ SÁM HỐI
Có người hỏi: Sám hối có sự tướng và lý tính. 

Về sự tướng sám đã tạm hiểu, song về lý tính sám 
hối có hơi khó hiểu về cả phương diện thực hành 
cũng như kết quả của nó. Vậy xin nói rõ hơn chút 
nữa. 
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Để làm sáng tỏ vấn đề này, xin dẫn chứng một 
đoạn văn trong Tứ Giáo Nghi làm luận cứ giải 
thích:

“Lý sám giả, nhược dục sám hối giả, đoan tọa 
niệm thật tướng, chúng tội như sương lộ, huệ nhật 
năng tiêu trừ, tức thử nghĩa dã.”

Nghĩa là:
Nếu hành giả muốn thực hành phương pháp lý 

tính sám thì trước hết nên ngồi ngay ngắn và nhất 
tâm nghĩ nhớ tới thật tướng (Phật tướng, Không 
tướng…) cho tới khi mặt trời trí tuệ phát sanh, lúc 
đó sương mù tội lỗi tự khắc bị tiêu trừ ngay.

Nhưng làm sao có thể biết được tội nghiệp đã 
hay chưa tiêu?

Đây là một vấn đề thuộc phạm vi trực giác 
nội tâm của từng hành giả, cũng như người uống 
nước lạnh nóng thế nào tự đương sự cảm nhận lấy, 
chứ không thể mô tả chính xác 100% cho người 
khác biết được. Bởi lẽ, đó là vấn đề bất khả tư 
nghị không thể diễn tả bằng ngôn ngữ đã đành mà 
luôn cả giòng tâm tư của tha nhân cũng khó mà 
hiểu nổi (ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt). 
Tuy nhiên, hễ “Nghiệp tiêu trí lãng, chướng tận 
tâm minh”, nghĩa là khi không còn tội lỗi nghiệp 
chướng thì tâm trí được sáng suốt. Tâm minh trí 
lãng đồng nghĩa với “Minh tâm kiến tánh”. Một 
khi đã minh tâm kiến tánh tức đã chứng ngộ thì 
làm gì còn tội?

Có người hỏi: Vì sao nhà Phật khuyên mọi 
người đều nên phải sám hối, không lẽ ai ai cũng 
đều có tội cả hay sao?

Hạnh Nguyện Phẩm của Kinh Hoa Nghiêm 
nói:

“Chúng ta từ đời vô thỉ tới nay, đời nọ qua 
kiếp kia gây tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi, 
nếu những tội ấy có hình tướng, chắc cõi hư không 
cũng không đủ chỗ để chứa, sao lại bảo là không 
có tội?” Hơn nữa, nếu bảo rằng chúng ta không 
có tội, tại sao lại bị sanh vào trong cuộc đời đầy 
dẫy khổ đau này? Nói khác đi, đã làm người, tất 
nhiên có tội. Đó là một sự thật hiển nhiên, sao lại 
nói là không cần sám hối? Vì không có tội? Đi xa 
hơn, đời này may mắn được làm người, như vậy là 
chịu khổ báo rất nhẹ, nếu chúng ta không lo sám 
hối, không cầu vãng sanh, thế rồi ngay trong đời 

này hay trong những kiếp trước đã tạo trọng tội, dĩ 
nhiên khổ báo nặng nề sẽ đến với chúng ta, nghĩa 
là sẽ đọa lạc vào một trong ba đường dữ: Bàng 
sanh, Ngạ quỉ và Địa ngục thì tình cảnh sẽ ra sao? 
Lúc đó đâu còn có cơ hội để nghe pháp môn sám 
hối? Làm thế nào sám hối cho kịp, vì ăn năn thì 
sự đã rồi!

Có người nói: Tôi tạo tội nhưng không ai biết 
cả thì có mắc tội đâu mà phải sám hối?

Tạo tội là Nhân, đời này, kiếp sau hay nhiều 
kiếp sau này sẽ bị đọa đày là Quả, là mắc tội. Hễ 
đã có nhân nhất định phải có quả, nhân nào quả 
ấy, không cần phải có ai biết mới bị tội, còn dấu 
kín thì khỏi tội, như trong Lễ Đại Sám Hối Văn 
đã nói rõ:

“Sở tác tội chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc 
bất phú tàng, ưng đọa địa ngục, ngạ quỉ, bàng 
sanh…” Nghĩa là: đã tạo ra tội chướng thì dù có 
ai biết hay không vẫn phải tùy nghiệp để đọa vào 
địa ngục, ngạ quỉ hoặc bàng sanh… Từ đó suy 
ra, quan niệm thiện ác của Phật Giáo khác xa với 
vấn đề xử tội của thế gian. Thật vậy, việc xét xử 
tội phạm ở đời hoàn toàn dựa vào những dữ kiện 
phơi bày cụ thể (Chúng ta nên phân biệt cụ thể 
và giả tạo, vì cụ thể chưa chắc là không giả tạo) 
như: văn án, lời khai, tang vật, v.v… thiếu các 
yếu tố đó thì quan tòa đành bó tay, dù chúng ta cứ 
giả thiết rằng quan tòa và luật sư là những người 
đại diện luật pháp, nên rất công minh(?) đi chăng 
nữa, Rõ ràng sự thẩm định tội trạng của thế gian 
chịu thúc thủ trước cái gọi là Tòa Án Lương Tâm. 
Tòa án này là Nhân Quả Nghiệp Báo, một tòa án 
không những công bình minh chánh ở hiện tại mà 
luôn cả quá khứ lẫn vị lai. Hơn thế, vị quan tòa và 
bồi thẩm đoàn của tòa án này không biết ăn hối 
lộ, nên tuyệt đối bình đẳng trước bất luận loại tội 
phạm nào.

Có người hỏi: Sám hối xong lại tạo tội, tạo rồi 
lại sám hối, cứ thế tiếp tục mãi, như vậy có đúng 
nghĩa hai chữ sám hối không?

Như đã nói: Sám là phơi bày, cầu xin, mong 
muốn những tội đã lở tạo được tiêu trừ. Hối là thề 
nguyện, ăn năn, xin chừa bỏ không bao giờ tái 
phạm. Được thế thì tội lỗi mới tiêu, tâm trí sáng 
suốt và mối hy vọng trở thành thánh thiện.
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Nếu sám tội cũ, nhưng lại tiếp gây ra tội mới, 
dây dưa như vậy mãi thì sự chịu nghiệp thọ báo 
đến bao giờ mới xong? Bởi lẽ, sám như trả nợ, hối 
như vay nợ, trả mà không vay mới mong hết nợ, 
nếu vừa trả vừa vay, vay vay trả trả thì biết đến 
bao giờ mới chấm dứt!

Chúng sanh sở dĩ bị chìm đắm, trôi lăn trong 
luân hồi lục đạo là vì thế. Cho nên sám và hối tuy 
hai mà một, nghĩa là bất khả phân ly, nếu muốn 
đạt đến đích hết mê thành ngộ.

Phải chăng sám hối là một trong 84.000 pháp 
môn tu hành của Phật Giáo?

Vâng, đúng thế. Vì mục đích vấn đề tu là cầu 
minh tâm kiến tánh để ra khỏi khổ não luân hồi, 
nhưng muốn minh tâm kiến tánh thì trước hết phải 
trừ sạch phiền não nghiệp chướng, sám hối là một 
trong những phương pháp diệt tội tiêu khiên vô 
cùng hiệu lực.

Sao lại gọi sám hối là hành động tự cứu?
Tự cứu tức là mình cứu mình, tự mình tu hành 

để được giải thoát, “chứ không nằm há miệng chờ 
sung rụng”; tự tác tự thọ, chính mình gây tạo tội 
lỗi thì cũng chính mình sẽ bị đọa lạc luân hồi và 
ngược lại. Nói cách khác, đời này cũng như kiếp 
sau của ta do chính ta định đoạt, đắm chìm trong 
sông mê bể khổ hay an vui tự tại nơi lạc cảnh, tất 
cả đều do ta, chứ không thể ỷ lại, trông chờ, cậy 
nhờ bất cứ ai, dù là thần thánh đi nữa.

Có người hỏi: Tôi biết tôi có nhiều tội lỗi, rất 
muốn sám hối, nhưng ngặt vì quá bận rộn về sinh 
kế, về gia đình v.v... Vậy tôi có thể để dành việc 
tu hành ấy tới khi mọi vấn đề đều xong xuôi cả, 
bấy giờ sẽ nỗ lực sám hối luôn một lượt có được 
không?

Được, nhưng với hai điều kiện:
- Bạn phải hỏi trước Vua Diêm La để biết 

chắc chắn ngày tháng nào bạn sẽ vĩnh viễn cuộc 
đời này...

- Bạn có tin rằng một ngày nào đó bạn sẽ giải 
quyết xong xuôi mọi vấn đề để chuyên tâm lo tu 
hành sám hối không?

Tôi e rằng đây chỉ là việc nấu đá thành cơm, 
mò kim đáy biển...

V. KẾT LUẬN
Đức Phật dạy:
Trong thế giới ba ngàn tùy theo Y Báo, Chánh 

Báo có thể chia ra 6 loại chúng sanh hay 6 cảnh 
giới (cũng gọi là Lục Phàm, Lục Đạo, Lục Thú...) 
khác nhau:

Trời (Deva-gati)
Người (Manusya-gati)
A Tu La (Asura-gati)
Bàng sanh (Tiryagyoni-gati)
Ngạ quỉ (Preta-gati)
Địa ngục (Naraka-gati)
Trong lục thú lại chia làm 2 loại: Thiện thú và 

Ác thú. Thiện thú gồm: Trời, Người và A Tu La. 
Ác thú: Bàng sanh, Ngạ quỉ và Địa ngục.

Một chúng sanh, nếu còn gây nhân hữu lậu 
(dù là thiện nghiệp) thì vẫn mãi mãi tùy nghiệp 
để rồi lên xuống ra vào quẩn quanh trong lục đạo, 
không bao giờ cùng tận, thuật ngữ nhà Phật gọi là 
Luân Hồi.

Về phương diện thiện (Hữu Lậu Thiện), các 
Cõi Trời là những chúng sanh tạo nhiều thiện 
nghiệp nhất, thứ đến là Người và sau hết là A Tu 
la.

Về phương diện ác, những chúng sanh trong 
Địa ngục là những người đã gây ác nhân nặng nề 
nhất, ác nhẹ hơn một tí sẽ sanh vào loài Ngạ quỉ 
và ác nhẹ hơn Ngạ quỉ sẽ đầu thai vào loài Bàng 
sanh (cựu dịch là Súc sanh).

Như vậy, một chúng sanh chưa đạt đến mức 
liễu sanh thoát tử, tức chưa giải thoát thì vẫn còn 
sống chết chết sống không cùng tận. Nhưng chết 
không phải là hết như người ta lầm tưởng! Chết 
chỉ là sự chấm dứt một giai kỳ vô thường. Nói 
khác đi, chết là một sự đổi thay về chánh báo và y 
báo. Sự thay đổi ấy ra sao, tiến hay thoái hóa, siêu 
thăng hay đọa lạc, khổ hay vui... hoàn toàn tùy 
thuộc vào nghiệp nhân của đương sự đã gây tạo.

Sám hối là một cách chuyển đổi từ ác nhân 
thành thiện nhân, từ hữu lậu thành vô lậu. Do đó, 
không luận già, trẻ, gái, trai, tăng, tục... tất cả đều 
cần kíp và phải thành tâm sám hối, nếu thật sự biết 
yêu thương chính mình và nhất là không muốn bị 

Xem tiếp trang 156
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PHẬT GIÁO VÀ THIÊN NHIÊN
TK Thích Viên Lý

Theo nguyên lý vô-thường (Anitya - 
) trong Tam-Pháp-Ấn (Pali: Tilakkhaṇa – 

Sankrit: Trilakṣaṇa) gồm có: Vô thường (Anicca 
-Anitya), Khổ (Dukkha, Vô ngã (Anatta) thì, mọi 
sự mọi vật trên thế gian luôn luôn biến đổi. Vì vậy, 
trong thiên nhiên không có bất cứ thứ gì là vững 
chắc, bất biến. Ngay cả những dãy núi vĩ đại mà 
chúng ta thấy dường như bất biến, không thể lay 
chuyển, nhưng sự thật thì chúng đang có những 
thay đổi trong từng mỗi sát na. 

Tuy thiên nhiên chịu ảnh hưởng từ nguyên lý 
vô thường, nhưng Phật Giáo tin rằng, lối sống của 
con người có khả năng làm thay đổi tiến trình biến 
hóa của thiên nhiên không nhỏ. Kinh Khởi Thế 
Nhân Bổn (Agganna Sutta) đã dạy về diễn biến 
và sự tiến hóa của thế giới khi đề cập về thời tiền 
sử các loại cây cung cấp thực phẩm, như ngũ cốc, 
mọc tự nhiên ở nhiều nơi trên thế giới… 

Lúc đầu con người chỉ gặt hái đủ ăn hàng ngày, 
nhưng sau đó do lòng tham, con người có thói 
quen tích lũy thực phẩm quá nhiều. Dần dần, mức 
sản xuất của thực phẩm không theo kịp với mức 
tích lũy của con người; hậu quả là trong khi một số 
người không có đủ thức ăn thì một số khác tích lũy 
dư thừa ở trong các kho. Vì vậy, dân chúng trong 
các bộ lạc đã nghĩ ra cách phân chia đất đai sản 
xuất thực phẩm giữa các gia đình. Sau khi ruộng 
nương và vườn cây trở thành tư sản, có những kẻ 
tham lam đi ăn cướp tư sản của người khác; khi 
bị bắt gặp thì những kẻ đó dùng lời dối trá để phủ 
nhận. Như vậy là lòng tham của con người đã dẫn 
tới những hành động trộm cướp và dối trá trong xã 
hội loài người.

Để trừng phạt những kẻ có những hành vi sai 
trái, các bộ lạc đã tuyển chọn những lãnh tụ có thế 
lực đứng ra cầm quyền và ban hành luật lệ; từ đó 
các xã hội đơn sơ dần dần phát triển và trở thành 
phức tạp hơn. Đồng thời cũng xảy ra những thay 
đổi trong phương thức sản xuất thực phẩm và quản 

lý đất đai. Từ đó đạo đức của con người đã ảnh 
hưởng tới thiên nhiên.

Phật Giáo giải thích rằng, nguyên lý vô-thường 
khiến cho thiên nhiên luôn luôn thay đổi, nhưng 
khi đạo đức của con người trong xã hội suy đồi thì 
những thay đổi đó sẽ dẫn tới những hậu quả xấu 
trong xã hội và gây ảnh hưởng bất lợi cho đời sống 
và hạnh phúc của họ.

Theo Kinh Tăng-Chi-Bộ (Anguttara Nikaya), 
khi trong xã hội xảy ra đầy dẫy những chuyện sai 
quấy vô đạo đức, do tham-sân-si gây ra, thì sẽ 
xảy ra những hoàn cảnh xấu, như hạn hán, ruộng 
nương khô cằn, có nhiều côn trùng, gây ra mất 
mùa, khiến cho dân chúng thiếu thực phẩm, nhiều 
người bệnh hoạn và, tỉ lệ tử vong tăng cao.

Trong Đại Tạng Kinh đã có những bài thuyết 
pháp cho thấy Phật Giáo tin rằng, có sự liên hệ mật 
thiết giữa trình độ đạo đức của con người trong 
xã hội và tình trạng biến đổi của môi trường thiên 
nhiên. Sự liên hệ này đã được nói tới trong “thuyết 
năm luật thiên nhiên” (pañca niyamadhamma). 
Theo thuyết này, trong vũ trụ có năm luật (hoặc 
lực) thiên nhiên chi phối mọi sự vật đó là: 

1. Luật vật-lý (utuniyama);
2. Luật sinh-vật (bijaniyama);
3. Luật tâm-lý (cittaniyama);
4. Luật đạo-đức (kammaniyama) và;
5. Luật nhân-quả (dhammaniyama).
Trong khi 4 luật đầu vận hành bên trong lãnh 

vực của chúng, luật thứ 5 là luật nhân quả thì vận 
hành bên trong 4 luật kia, đồng thời cũng vận hành 
một cách tương-tác giữa chúng với nhau.

Sự kiện nói trên có nghĩa là môi trường vật lý 
của bất cứ khu vực nào cũng đều chi phối sự sinh 
trưởng và phát triển của những thành phần sinh-
vật của khu vực đó, bao gồm toàn thể thảo-mộc 
và động-vật của khu vực. Hậu quả là sự kiện này 
tạo ảnh hưởng lên mô hình tâm-thức của những 
người sống trong khu vực đó. Mô hình tâm thức 
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bao gồm những cách suy tư của con người và định 
đoạt những tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội. Đạo 
đức của con người không những ảnh hưởng lên 
những thành phần tâm lý của con người mà còn 
ảnh hưởng tới cả những môi trường vật lý và sinh 
vật (hệ sinh thái) trong khu vực đó. Như vậy là 
năm luật thiên nhiên nói trên cho thấy con người 
và thiên nhiên luôn luôn ràng buộc với nhau trong 
liên hệ nhân-quả tương tác: Mỗi khi xảy ra những 
biến đổi ở nơi này thì đương nhiên cũng dẫn tới 
những biến đổi ở nơi kia. 

Trong Kinh Phật Tự Thuyết (Udana, Tiểu Bộ 
Kinh I), Đức Phật đã tóm tắt nguyên lý Duyên khởi 
(Paticca Samuppàda Dhamma - ) như sau:

“Vì cái này có, nên cái kia có. (imasmim sati 
idamhoti).

Vì cái này sinh, nên cái kia sinh. (imassuppàda 
idam uppajjati).

Vì cái này không, nên cái kia không. (imasmim 
asati idam na hoti).

Vì cái này diệt, nên cái kia diệt. (imassa 
nirodhà idam airujjhata”

Trong phần luận giải về Kinh Chuyển Luân 
Thánh Vương Sư Tử Hống (Cakkavattisihanada 
Sutta) có lời giải thích thêm về mô hình tương tác 
nói trên như sau: Khi đạo đức của con người sa 
đọa do lòng tham gây ra thì sẽ dẫn tới hậu quả là 
nạn đói kém. Khi đạo đức của con người sa đọa 
do sân-hận gây ra thì trong xã hội thường xảy ra 
những hành vi bạo động. Khi đạo đức của con 
người sa đọa do sự ngu-si gây ra thì sẽ dẫn tới 
những bệnh dịch. 

Khi nào nhân loại nhận thức được rằng, những 
thảm trạng hoặc thiên tai trầm trọng xảy ra trên thế 
giới là do hậu quả từ sự sa đọa đạo đức, thì lúc đó 
những người sống sót sẽ cải thiện lối sống để tu 
nhân tích đức, nhằm tạo tác nghiệp lành. Sau đó, 
dần dần đạo đức trong xã hội phục hồi và, sau một 
thời gian lâu dài, luật nhân-quả sẽ dần dần giúp 
cho xã hội con người trở thành thịnh vượng và gia 
tăng tuổi thọ. Như vậy có nghĩa là thế giới – bao 
gồm thiên nhiên và con người - ở trong tình trạng 
hưng-thịnh hay suy-đồi là tùy thuộc vào những 
ảnh hưởng đạo đức. Khi tình trạng vô-đạo-đức lan 
tràn trong xã hội, thì con người và thiên nhiên sẽ 
suy đồi; khi tình trạng đạo-đức thăng hoa trong xã 

hội thì phẩm chất đời sống của con người và môi 
trường thiên nhiên sẽ cải thiện. Vì thế chúng ta 
thấy rằng, tam-độc tham-sân-si gây ra ô nhiễm ở 
cả bên trong lẫn bên ngoài con người. Theo Kinh 
Tương Ưng Bộ -- Samyutta Nikaya) thì, đức hạnh 
bố thí quảng đại, lòng từ-bi vô lượng và tuệ giác 
siêu việt là năng lực tạo ra năng lượng thanh-tịnh 
bên trong lẫn bên ngoài của con người. Trên nền 
tảng căn bản đó, Phật Giáo giải thích rằng, con 
người và thiên nhiên tương-thuộc (interdependent) 
lẫn nhau.

Để sinh tồn, nhân loại phải tùy thuộc vào 
thiên nhiên nhằm có thực phẩm, y phục, nơi cư 
ngụ, thuốc men và những nhu cầu thiết yếu khác. 
Muốn được hưởng những lợi ích tối đa, con người 
cần phải am hiểu thiên nhiên để sử dụng những 
tài nguyên thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên 
nhiên một cách hoàn hảo nhất. Nhờ am hiểu sự 
vận hành của thiên nhiên – thí dụ như mô hình 
mùa mưa hàng năm, phương pháp tích trữ nước 
bằng kinh rạch, loại đất trồng trọt v.v… con 
người sẽ biết cách áp dụng những phương thức 
canh nông để thu hoạch được nhiều sản phẩm tốt. 
Nhưng tiến trình học hỏi này cần phải đồng hành 
với sự thực hành những nguyên tắc đạo đức, để sẽ 
được thụ hưởng những phúc lợi lâu dài từ những 
tài nguyên thiên nhiên. Con người cần phải luyện 
tập lối sống chú trọng vào sự thỏa mãn nhu cầu 
cần thiết, thay vì chỉ cố gắng làm thỏa mãn lòng 
tham lam bất tận. Những nguồn tài nguyên trên 
thế giới không phải là vô giới hạn, trong khi lòng 
tham của con người thì vô giới hạn và không biết 
đến lúc nào sẽ được thỏa mãn. Con người thời nay 
vì có lòng tham không đáy về lạc thú và tích lũy 
tài sản, cho nên đã khai thác thiên nhiên tới độ hầu 
như kiệt quệ.

Trong thời hiện đại, con người ở những nước 
giàu thường sống theo chủ nghĩa tiêu dùng và phô 
trương sự giàu sang. Trong cuốn sách có nhan đề: 
“Những Kẻ Gây Phí Phạm” (The Waste Makers) 
xuất bản năm 1961, nhà văn người Mỹ, Vance 
Packard đã viết rằng, theo ước tính của một số nhà 
khảo cứu thì, trong vòng 40 năm, người Mỹ trên 
toàn quốc đã tiêu thụ tổng số lượng tài nguyên 
thiên nhiên ở mức ngang hàng với tổng số lượng 
mà toàn thể nhân loại đã tiêu thụ trong 4000 năm 
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trước đó. Những nguồn tài nguyên nhiên liệu hóa 
thạch mà trái đất đã cần tới hàng triệu năm để cấu 
tạo nhưng ngày nay con người đã khai thác gần 
cạn kiệt trong vòng hai thế kỷ. Hậu quả tai hại 
thứ nhất là chủ nghĩa tiêu thụ phung phí đó đã dẫn 
tới cơn khủng hoảng nhiên liệu; hậu quả thứ nhì 
là nó đã gây ra tình trạng ô nhiễm không khí trên 
thế giới.

Phật Giáo đã không ngừng khuyên con người 
hãy thực hành những đức hạnh vô-tham, vô-sân 
và vô-si trong tất cả những hành vi. Lòng tham 
sẽ dẫn tới những hậu quả không lành mạnh và sự 
đau khổ. Trong Phật Giáo, những người thực hành 
đức tính tri-túc (santutthi) là những người xứng 
đáng được khen ngợi. Những người có lối sống 
đơn giản, tri túc, thiểu dục với một số ít nhu cầu 
dễ thỏa mãn thì đáng được ca ngợi như là gương 
mẫu trong xã hội. Trong Phật Giáo hai tánh xấu 
keo kiệt và hoang phí là hai thái cực thiếu đạo đức 
đáng bị quở trách. Tài sản chỉ có giá trị như là 
phương tiện sinh sống để con người có đầy đủ nhu 
cầu và tiện nghi trong đời sống. Sự tích lũy tài sản 
thừa thãi đó là loại tập quán vô minh khi so sánh 
với loài thú vật chỉ muốn có thức ăn vừa đủ. Sự 
tích lũy tài sản quá thặng dư và chính sách tiêu hủy 
nông phẩm ở một số quốc gia để giữ giá cao trên 
thị trường, trong khi khoảng một nửa dân số trên 
thế giới đang đói vì thiếu thực phẩm, thì quả thật 
là một nghịch lý đáng buồn trong thời đại sung túc 
hiện thời. Do vậy muốn san bằng hố ngăn cách 
giữa giàu và nghèo, chận đứng nạn chiến tranh, 
chiếm hữu, đồng thời bảo vệ môi trường v.v… con 
người cần phải đoạn trừ tam độc tham, sân, si và 
vun bồi những hạt giống từ bi và trí tuệ.

Giới cấm đầu tiên và quan trọng nhất trong 
Ngũ Giới mà các Phật Tử tại gia chân chánh cần 
phải thực hành đó là Giới “Bất Sát Sanh”. (Không 
được sát hại, gây thương tổn đối với sự sống.) Khi 
giải thích một cách bao quát thì giới thứ nhất này 
có nghĩa là tránh làm hại tới sự sống của muôn 
loài đồng thời vun trồng tâm từ bi để yêu thương, 
tôn trọng và bảo vệ mọi loài chúng sanh.

Những vị xuất gia cần phải thực hành giới này 
một cách nghiêm túc hơn những người Phật Tử 
tại gia, để tránh gây thương tổn cho loài vật một 
cách vô-ý. Thí dụ như Đức Phật đã chế định chư 

Tăng không đi khất thực trong mùa mưa để tránh 
dẫm chân lên những con giun, con trùng và các 
loài sâu bọ bò trên mặt đất. Giới “Bất Sát Sanh” 
đó cũng cấm các thầy tỳ kheo đào bới đất. Kinh 
điển ghi chép rằng, có lần một tỳ kheo từng làm 
nghề sản xuất đồ gốm trước khi xuất gia, đã dùng 
đất sét nung để dựng một túp lều. Đức Phật nhận 
thấy rằng, khi nung đất sét trong lửa như vậy thì 
đương nhiên nhiều vi sinh vật trong đất phải chết. 
Vì vậy, Ngài đã dạy tiêu hủy túp lều để tránh tạo ra 
tiền lệ nung đất. Giới “Bất Sát Sanh” đối với mọi 
loài sinh vật – dù là loài vi trùng rất nhỏ – được thi 
hành nghiêm ngặt tới độ các vị xuất gia cần phải 
lọc nước trước khi uống, để tránh sát hại những 
vi-sinh-vật trong nước.

Kinh Từ Bi (Karaniya-metta Sutta), cho thấy 
Phật Giáo thực hành tâm từ bi đối với tất cả mọi 
loài, không phân biệt lớn hay nhỏ, hữu hình hay 
vô hình; hữu tình hay vô tình, đã ra đời hay sẽ 
ra đời1 v.v… Tất cả muôn loài cần được hưởng 
cung cách đối xử từ bi. Trong khi bản thân chúng 
ta là vô cùng quý báu thì đời sống của muôn loài 
cũng đều hết sức quý báu không kém. Vì vậy, mọi 
người cần phải thực hành tâm từ bi đối với tất cả 
mọi loài bao gồm động vật, thực vật, kể cả không 
làm ô nhiễm môi trường như làm ô nhiễm biển, 
đất, không khí, nước, hệ sinh thái v.v… Đặc biệt 
thanh tẩy những độc tố làm ô nhiễm tâm thức như 
tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến v.v… Trong Kinh 
Di Giáo, Đức Phật cấm không cho đào xới đất đai, 
chặt phá cây cối, ngược lại phải bảo vệ rừng núi, 
môi trường… Đức Phật khuyên chúng ta nên có 
tâm từ bi đối các loài thảo mộc. Thí dụ như không 
bẻ gãy những cành của một thân cây đã cung cấp 
những trái ngon ngọt, hoặc che nắng cho chúng 
ta.2 Loài thảo mộc thật là hữu ích khi chúng cung 
cấp cho con người đủ thứ nhu cầu cần thiết trong 
đời sống, như thực phẩm, vật liệu làm nhà, giấy in, 
củi và than đun bếp v.v… Vì vậy, loài người cần 
phải quý trọng chúng. Có những giới luật ngăn 
cấm các thầy tỳ kheo gây tổn hại cho loài thảo 
mộc.3

Trong Kinh Bổn Sanh (Nandivisala Jataka) 

1  Sutta-Nipana
2  Theo Kinh Petavatthu
3  Theo Tạng Luật (Vinaya Pitaka)
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đã ghi lại câu chuyện về tâm từ bi khi đối xử với 
những con thú hoang dã đã được thuần hóa để 
phục vụ con người. Những con thú hoang dã hung 
dữ cũng có thể được thuần hóa bằng những lời nói 
tử tế của con người. Con voi rừng tên là Parileyya 
đã đi theo phục vụ Đức Phật khi Ngài trải qua mùa 
an-cư kiết-hạ trong rừng cách xa các thầy tỳ kheo. 
Con voi rừng hung dữ tên là Nalagiri đã được Đức 
Phật dùng tâm từ bi kỳ diệu để thuần hóa. Loài 
người và loài vật có thể sống thân thiện bên nhau, 
khi loài người áp dụng tâm từ bi đối với muôn loài. 
Để tránh làm khổ cho loài vật, Đức Phật khuyên 
các thầy tỳ kheo không được cưỡi ngựa và nuôi 
các loài vật có khả năng sát hại những loài khác. 

Sự hiểu biết về nghiệp và tái sanh cũng giúp 
cho Phật Tử sử dụng tâm từ bi đối với loài vật. Bởi 
vì theo thuyết nghiệp lực, nhân quả thì con người 
có thể tái sanh thành những loài thú vật, vì đã tạo 
nghiệp xấu trong tiền kiếp của họ, như đã dạy 
trong Kinh Hạnh Con Chó (Kukkuravatika Sutta) 
và những chuyện trong Kinh Bổn Sanh. Có thể 
một số thân nhân của chúng ta tái sanh thành loài 
thú vật; vì vậy, chúng ta cần phải đối xử nhân từ 
với mọi loài vật. Thêm vào đó, khái niệm về hành 
vi “tạo công-đức” trong Phật Giáo cũng thuyết 
phục chúng ta cần phải thực hành đức hạnh bất-sát 
sanh và có lòng đại từ bi đối với mọi sinh vật. Khi 
thực hành như vậy, chúng ta tạo được công-đức 
mà không tốn kém gì.

Người Phật tử rất tôn kính các hiện tượng thiên 
nhiên, như núi, rừng, cây cổ thụ, v.v… Họ coi 
chúng như là những nơi cư ngụ của các vị thọ thần 
có khả năng trợ giúp cho loài người khi cần thiết. 
Phật Tử thường có thái độ tôn kính đối với những 
cây cổ thụ. Tiếng Pali gọi chúng là vanaspati, có 
nghĩa là “lâm thần” (thần rừng). Những loài cây 
to lớn và sống lâu năm, như cây bồ-đề, cây đa, 
thường được dân chúng tôn kính. Ngày nay Phật 
Tử trên thế giới rất quý trọng loài cây bồ-đề, vì 
Đức Phật đã đạt đại ngộ dưới một gốc cây bồ-đề.

Theo Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikaya), 
những công tác thiết lập vườn cây và công viên 
cho dân chúng sẽ đem lại nhiều công đức. Kinh 
Bổn Sanh dạy rằng, vị thần có tên là Sakla đã 
thành thần sau khi hoàn tất các công trình kiến 
thiết những công viên, vườn trồng cây, đào ao và 

giếng nước, xây đường giao thông… để cung cấp 
những tiện ích cho dân chúng.

Người Phật tử coi trọng những cảnh vật thiên 
nhiên như là biểu tượng của sự phóng khoáng tâm 
linh. Đời sống bên trong mái nhà có thể khiến cho 
con người cảm thấy tù túng. Xuất gia có nghĩa là 
“Xuất thế tục gia, xuất tam giới gia và xuất phiền 
não gia” nhưng nếu hiểu theo một góc cạnh rất 
nhỏ thì, xuất gia giống như thoát ra khỏi nơi tù 
túng để sống hòa mình vào thiên nhiên. Những sự 
kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật đã xảy ra ở 
những nơi thiên nhiên như: 

1. Ngài thị hiện đản sanh dưới cội cây Vô ưu 
trong Vườn Lâm-tì-ni (Lumbini); 

2. Ngài đạt giác ngộ và tìm thấy chân lý dưới 
gốc cây bồ-đề (Pippla – Tất bát la, sau này đổi 
thành cây Bồ đề) ở Bồ Đề Đạo-Tràng (Bodh Gaya) 
tại Gaya, Bihar, Ấn Độ; 

3. Ngài chuyển Pháp Luân đầu tiên ở Vườn 
Lộc-Uyển (Isipatana), Sarnath và,

4. Đức Phật thị hiện nhập Niết bàn giữa hai 
cây Sa la ở rừng Kusinagar. 

Đức Phật cũng thường khuyên các thầy tỳ 
kheo hãy sống ở những nơi gần gũi thiên nhiên, 
như vùng sơn lâm và vườn cây – là những nơi yên 
tĩnh, thích hợp để thực hành thiền quán.

Thái Độ Của Phật Giáo Đối Với 
Tình Trạng Ô Nhiễm Môi Trường

Trong thời hiện đại, tình trạng ô nhiễm môi 
trường đã trở thành nghiêm trọng tới độ khiến 
cho chúng ta nhìn nhận thế giới đang phải đối 
phó với cơn khủng hoảng sinh thái. Ngày nay con 
người không thể coi thường tình trạng ô nhiễm 
môi trường đang gây ra những chứng bệnh liên 
quan tới nó. Trong thời của Đức Phật không hề có 
vấn đề này. Tuy nhiên, qua đại tạng kinh, chúng ta 
có thể suy luận về thái độ của Phật Giáo đối với 
vấn đề ô nhiễm. Có một số giới luật trong Tạng 
Luật cấm các vị tỳ kheo gây hư hại cho thảm cỏ 
xanh và các nguồn nước do các chất nhơ bẩn từ 
con người, như nước miếng, nước tiểu, và phân.4 
Tình trạng sạch sẽ rất được Phật Tử coi trọng đối 
với cả cá nhân lẫn môi trường. Họ rất quan tâm 

4  Theo Tạng Luật (Vinaya Pitaka)
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bảo vệ các nguồn cung cấp nước luôn luôn trong 
sạch, như nước sông, nước trong ao hồ, hoặc nước 
giếng. Những nguồn nước này để cho công chúng 
sử dụng chung với nhau và, mỗi cá nhân phải biết 
sử dụng một cách thích hợp để những người đến 
sau sẽ có thể tiếp tục dùng trong tình trạng sạch 
sẽ. Những giới luật về giữ gìn thảm cỏ xanh phù 
hợp với những tiêu chuẩn về đạo đức và thẩm mỹ. 
Ngoài ra, cỏ là thực phẩm dành cho đa số các loài 
thú vật, cho nên con người có bổn phận phải tránh 
những hành vi gây ô nhiễm cho cỏ.

Âm Thanh Ồn Ào Cũng Thuộc Loại Ô Nhiễm Môi Trường
Trong thời hiện đại, những tiếng động ồn ào 

bị coi là thuộc loại ô nhiễm nghiêm trọng trong 
môi trường sống của con người. Nó có thể khiến 
cho con người bị điếc, bị căng thẳng thần kinh, 
bực bội, làm giảm sinh lực và, do đó khiến cho 
con người bị giảm năng xuất làm việc.5 Trong 
Đại Tạng Kinh, có những đoạn nói rõ về thái độ 
của Đức Phật đối với tiếng động ồn ào. Ngài có 
thái độ nghiêm khắc đối với tiếng động ồn ào và 
sẵn sàng lên tiếng cảnh tỉnh mỗi khi xảy ra. Có 
lần Ngài đã khuyên bảo một nhóm thầy tỳ kheo 
hãy rời khỏi tu viện khi họ gây ra âm thanh ồn ào 
làm động chúng.6 Đức Phật ưa thích những nơi 
tịch mịch, yên tĩnh, thanh tịnh và Ngài dạy rằng, 
những chỗ yên tĩnh, thanh tịnh là nơi thích hợp 
nhất để an định tâm thức. Tiếng động ồn ào bị coi 
là gây chướng ngại cho những người thực hành 
thiền quán ở giai đoạn sơ khởi; nhưng đến khi nào 
các hành giả đã bước sang giai đoạn thiền quán 
thuần thục thì tiếng động không còn có khả năng 
quấy rối họ nữa. 

Về câu hỏi thái độ của Phật Giáo đối với âm 
nhạc thì trong kinh điển ghi chép rằng có lần Đức 
Phật đã lên tiếng khen ngợi âm nhạc trong Trường 
Bộ Kinh (Digha Nikaya). Khi nhạc sĩ xuất chúng 
tên là Pancasikha cất tiếng hát và gảy đàn trước 
mặt Đức Phật thì Ngài khen ngợi tài năng của ông 
ta và nói rằng tiếng đàn rất thích hợp với ca khúc. 
Tuy nhiên, kinh điển Phật Giáo nhấn mạnh rằng 
thính giác là một giác quan bén nhạy, qua đó con 

5  Man and Environment, Robert Arvill, published by Penguin 
Books, 1978.

6   Theo Kinh Trung-Bộ Majjhima Nikaya).

người dễ dàng bị ghiền thú vui nghe âm thanh du 
dương. Vì vậy, nhằm khuyến cáo các thầy tỳ kheo 
ghiền nghe âm thanh du dương êm tai, do đó họ sẽ 
sao lãng sự tu hành chuyên cần, cho nên giới luật 
mô tả âm nhạc như là loại âm thanh than khóc.7
Trong  Bát Quan Trai Giới, Đức Phật cấm không 
được tự mình múa hát hoặc xem, nghe múa hát.

Đối với ngôn ngữ, lời khuyên đại cương của 
Đức Phật dành cho các thầy tỳ kheo là hãy coi lời 
nói như là phương tiện để thảo luận Phật Pháp. 
Những lúc khác, hãy quý trọng sự im lặng. Trong 
thời của Đức Phật, khả năng duy trì im lặng trong 
những cuộc họp mặt của các thầy tỳ kheo đã gây 
ngạc nhiên cho các vị vua thời bấy giờ, qua những 
nhận xét của họ đã được ghi chép trong kinh điển.8
Tịnh khẩu là một trong nhiều cách để bảo vệ khẩu 
nghiệp. Im lặng như chánh pháp. Nói năng như 
chánh pháp là lời dạy mà ngày nay những người 
con Phật đều đặc biệt quan tâm áp dụng.

Trong “24 Oai Nghi” và trong “Tỳ Ni Nhật 
Dụng Thiết Yếu” nhắc nhở người xuất gia thận 
trọng từng bước chân, từng cử chỉ, kể cả trước 
bước xuống giường cũng phải quán niệm để tránh 
gây thương tổn cho những loài sinh vật, đặc biệt 
trước khi sử dụng nước hoặc một vật dụng nào 
đó cũng cần phải gây tiếng động cần thiết để côn 
trùng biết trước mà lẫn tránh. Những động thái 
nhỏ nhặt đó đều khởi đi từ lòng từ bi bao la vô 
lượng mà ngày nay thế giới nhân loại rất cần đến 
giữa bối cảnh xã hội có quá nhiều bạo lực và ô 
nhiễm. 

7  Theo Kinh Tăng-Chi-Bộ (Anguttara Nikaya).
8  Theo Kinh Trung-Bộ Majjhima Nikaya).
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Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giản Ký 
Quyển Thứ Tư - Phẩm Pháp Sư - Thứ 10

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

Những người chuyên cung kính, tín thọ, đọc 
tụng và đem kinh Pháp Hoa ra diễn giải, hoằng 
hóa chúng sanh, được gọi là Pháp Sư, tức người 
thường tự huân tu, thường giáo hóa tha nhân. 
Trong Kinh văn, Pháp Sư có 5 loại; một là Thọ 
Trì; hai là Tán; ba là Tụng; bốn là Giải Thuyết; 
năm là Thư Tả, hoặc có khi chúng ta nghe hoặc 
thấy chữ “Thọ Trì” được tách ra độc lập làm hai, 
và được hiểu như có sáu loại vậy; Năng tín năng 
nhập gọi là Thọ; niệm lực không thối thất là Trì; 
xem tra Kinh văn cú nghĩa gọi là Tán Đọc; xướng 
đọc lớn tiếng gọi là Tụng; vì người khác diễn nói 
kinh pháp gọi là Giải Thuyết, biên dịch kinh sách 
gọi là Thư Tả. Kinh “Tông Quán” giải thích nghĩa 
Pháp Sư rất khác như sau: “Pháp Sư”, tức người 
không được tự mình đi giáo hóa bên ngoài khi 
chưa có sự đồng ý của chúng Tăng, bởi khi đi một 
mình giáo hóa bên ngoài, đồng nghĩa với việc tự 
lợi, mà việc làm giáo hóa tha nhân tức làm lợi 
người chứ không phải lợi mình, do đó Pháp Sư 
được xem như người thừa hành Như Lai, đem giáo 
pháp làm lợi ích cho Nhân Thiên. 

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, Nhân Lạc 
Vương Bồ Tát, cáo bát vạn đại sĩ, Lạc Vương, 
nhữ kiến thị đại chúng trung vô lượng chư 
Thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A 
Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La 
Già, Nhơn, Phi Nhơn, cập Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni, 
Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di, cầu Thanh Văn giả, cầu 
Bích Chi Phật giả, cầu Phật đạo giả, như thị 
đẳng loại hoặc ư Phật tiền, văn Diệu Pháp Liên 
Hoa Kinh nhất kệ nhất cú, nãi chí nhất niệm 
tùy hỷ giả, ngã giai dữ thọ ký, đương dắc A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 

Giản thuật: Đức Phật truyền bá kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa, bằng cách chuyển cho Bồ Tát 
Dược Vương làm sứ giả lãnh thọ, sau đó chuyển 
cáo cho tám vạn chư vị Bồ Tát, do vậy trong phẩm 

kinh này thường đề cập đến Bồ Tát Dược Vương, 
những điều chư Bồ Tát thọ nhận, tuy không phải 
thọ nhận trực tiếp từ miệng đức Phật, nhưng đều là 
những điều căn bản thanh tịnh chính gốc, không 
thêm không bớt; văn nhất kệ nhất cú, tức nghe 
từng câu từng chữ rõ ràng tỉ mỉ; nãi chí nhất niệm 
tùy hỷ, nhẫn đến mỗi một niệm đều vui mừng, 
đây là biểu lòng vui mừng hớn hở trong từng sát 
na của đại chúng bấy giờ.

Chánh văn: Phật cáo Dược Vương, hựu 
Như Lai diệt độ chi hậu, nhược hữu nhơn văn 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nãi chí nhất kệ nhất 
cú nhất niệm tùy hỷ giả, ngã diệc dữ thọ A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ký.

Giản thuật: Không chỉ đời này ngồi trong 
đạo tràng của đức Phật, mà sau khi đức Phật diệt 
độ, nếu có người nghe được Kinh Pháp Hoa, chỉ 
một câu, một kệ liền sanh tâm hoan hỷ, thì đó là 
nhân duyên thù thắng để đi đến quả vị thành tựu 
Phật đạo.

Chánh văn: Nhược phục hữu nhơn, thọ trì 
đọc tụng giải thuyết thư tả Diệu Pháp Hoa Kinh 
nãi chí nhất kệ, ư thử Kinh quyển cung kính thị 
như Phật, chủng chủng cúng dường hoa hương 
anh lạc mạc hương trà hương thiêu hương 
tăng cái tràng phan y phục chi lạc, nãi chí hiệp 
chưởng cung kính, Lạc Vương đương tri, thị 
chư nhơn đẳng, dĩ tăng cúng dường thập vạn ức 
Phật, ư chư Phật sở thành tựu đại nguyện, mẫn 
chúng sanh cố sanh thử nhân gian, Lạc vương, 
nhược hữu nhơn văn hà đẳng chúng sanh ư vị 
lai thế đương tác Phật, ưng thị thị chư Nhơn 
đẳng ư vị lai thế bất đắc tác Phật.

Giản thuật: Nhược phục hữu nhơn, thọ 
trì đọc tụng giải thuyết thư tả Diệu Pháp Hoa 
Kinh nãi chí nhất kệ, Nếu có chúng sanh thọ trì 
đọc tụng, biên chép một câu một chữ, cho đến in 
ấn cúng dường kinh Pháp Hoa này, thì phước báo 
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của những người này bằng như cúng dường mười 
vạn ức chư Phật, thiện căn thông lợi, trí tuệ sáng 
suốt, đời sau được sanh ra ở nơi quốc độ thanh 
tịnh, thiện căn cũng được thông lợi; nhược hữu 
nhơn văn, hà đẳng chúng sanh đương đắc tác 
Phật? Nếu có người hỏi, làm thế nào để đắc được 
thành Phật? Thế Tôn trả lời rằng, đó là những 
người chuyên tâm thọ trì đọc tụng, giải nghĩa 
và biên chép Kinh Pháp Hoa này; người đã gieo 
trồng thiện căn phước đức nhân duyên, do vậy 
tương lai sẽ được thành Phật.

Chánh văn: hà dĩ cố, nhược thiện nam tử 
thiện nữ nhơn, ư Pháp Hoa Kinh nãi chí nhất 
cú, thọ trì đọc tụng giải thuyết thư tả, chủng 
chủng cúng dường kinh quyển, hoa hương anh 
lạc, mạc hương trà hương thiếu hương tăng cái 
tràng phan y phục chi lạc, hiệp chưởng cung 
kính, thị nhơn nhất thiết thế gian sở ưng chiêm 
phụng, ưng dĩ Như Lai cúng dường nhi cúng 
dường chi, đương tri thử nhơn thị đại Bồ Tát, 
thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, 
ai mẫn chúng sanh nguyện sanh thử gian, quảng 
diễn phân biệt Diệu Pháp Hoa Kinh, hà hướng 
tận năng thọ trì chủng chủng cúng dường giả.

Giản thuật: Nhược nhơn ư Pháp Hoa Kinh 
nãi chí nhất cú, thọ trì đọc tụng giải thuyết thư 
tả cúng dường, nếu có chúng sanh vì Kinh Pháp 
Hoa này phát tâm thọ trì đọc tụng, diễn giải biên 
chép, cúng dường ngợi khen chỉ một câu một kệ 
thôi, toàn thể chúng sanh trong lục đạo thế giới 
đều vì người này sanh tâm cung kính, phát tâm 
cúng dường, nên biết rằng người này chính là đại 
Bồ Tát, vì thương chúng sanh nên sanh vào nhân 
gian này để giáo hóa; hà huống ư toàn bộ Kinh 
quyển, tận năng thọ trì đọc tụng giải thuyết 
thư tả cúng dường giả? Hà huống có người phát 
tâm thọ trì đọc tụng diễn thuyết biên chép toàn 
thể bộ Kinh, thì công đức và phước báo to lớn đến 
dường nào.

Chánh văn: Dược Vương đương tri, thị nhơn 
tự xả thanh tịnh nghiệp báo, ư ngã diệt độ hậu, 
sanh ư ác thế quảng diễn thử kinh, nhược thị 
thiện nam tử thiện nữ nhơn, ngã diệt độ hậu, 
năng thiết vi nhất nhơn thuyết Pháp Hoa Kinh 

nãi chí nhất cú, đương tri thị nhơn, tắc Như Lai 
sứ Như Lai sở truy hành như Lai sự, hà huống 
ư đại chúng trung quảng vi nhơn thuyết.

Giản thuật: Đoạn này tán thán công đức của 
người thọ trì đọc tụng biên chép diễn thuyết Kinh 
Pháp Hoa, sau khi xả báo thân này sẽ đi vào cảnh 
giới thanh tịnh, còn những người hiện đời thuyết 
giảng kinh Pháp Hoa, là người có tâm đại Bồ Tát, 
phát đại nguyện sanh vào cõi ác thế để rộng bày 
diễn thuyết kinh Pháp Hoa; thiết vi nhất nhơn 
thuyết kinh Pháp Hoa, là người ít nghe ít nói, thì 
không có khả năng diễn thuyết kinh Pháp Hoa, 
chỉ có người đã gieo trồng căn duyên nhiều đời 
nhiều kiếp rồi mới có được khả năng và năng lực 
để diễn thuyết kinh này.

Kinh Pháp Hoa, là bộ Kinh nói về pháp Thật 
Tướng và lý như như, đức Phật đem trí như như 
để thuyết lý như như này, ngày này chúng ta thừa 
hành giáo pháp như như, biện thuyết như như, tức 
là đang thực hành hạnh nguyện xứ giả Như Lai, 
hành Như Lai sự rồi vậy.

Chánh văn: Dược Vương, nhược hữu ác 
nhơn, dĩ bất thiện tâm, ư nhất kiếp trung hiện 
ư Phật tiền, thường hủy mạ Phật, kỳ tội thượng 
khinh, nhược nhơn dĩ ác ngữ, hủy tử tại gia 
xuất gia đọc tụng Pháp Hoa Kinh giả, kỳ tội 
thâm trọng.

Giản thuật: Đức Phật nói rõ cho Lạc Vương 
Bồ Tát rằng, những người có tâm bất thiện, hiện 
đời thường thóa mạ Phật pháp, khi chê người tại 
gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì sẽ 
nhận lấy tội lỗi thâm trọng.

Chánh văn: Dược Vương, kỳ hữu đọc tụng 
Pháp Hoa kinh giả, đương tri thị nhơn, dĩ Phật 
trang nghiêm nhi tự trang nghiêm, tắc vi Như 
Lai kiên sở hà đảm, kỳ sở chí phương ứng tùy 
hướng lễ, nhất tâm hiệp chưởng cung kính 
cúng dường tôn trọng tán than, hoa hương anh 
lạc, mạc hương trà hương, thiếu hương phan 
cái tràng phan y phục hào soạn, tác chư chi 
lạc, nhơn trung thượng cúng nhi cúng dường 
chi, ưng trì thiên bảo nhi dĩ tán chi, thiên 
thượng tụ ứng dĩ phụng hiến sở dĩ giả hà, thị 
Nhơn hoan hỷ thuyết pháp, tu du văn chi, tức 
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đắc không cứu cánh A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề cố.

Giản thuật: Phước huệ đầy đủ, chính là trang 
nghiêm Phật; kỳ hữu thọ trì đọc tụng giải thuyết 
thư tả Pháp Hoa giả, nếu có người trì tụng, diễn 
thuyết, biên chép kinh Pháp Hoa, cũng chính là 
lấy phước huệ trang nghiêm của đức Phật trang 
nghiêm thân vậy.

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trọng 
tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, nhược dục 
trụ Phật đạo, thành tựu tự nhiên trí, thường 
đương cần cúng dường, thọ trì Pháp Hoa giả, 
kỳ hữu dục bịnh đắc, nhất thiết chủng trí huệ, 
đương thọ trì thị kinh, bái cúng dường trì giả, 
nhược hữu năng thọ trì, Diệu Pháp Hoa kinh 
giả, thường tri Phật sở sứ, mẫn niệm chư chúng 
sanh.

Giản thuật: Trí tuệ tự nhiên, và nhất thiết 
chủng trí tức là trí tuệ của chư Phật.

Chánh văn: Chư hữu năng thọ trì, Diệu 
Pháp Hoa kinh giả, xả ư thanh tịnh thổ, mẫn 
chúng cố sanh thử, đương tri như thị nhơn, tự 
tại sở dục sanh, năng ư thử ác thế, quảng thuyết 
vô thượng pháp, ưng dĩ Thiên hoa hương, cập 
Thiên bảo y phục, Thiên thượng Diệu Bảo tụ, 
cúng dường thuyết pháp giả.

Giản thuật: Như có Pháp Sư chuyên tâm thọ 
trì kinh Pháp Hoa, cũng đồng công đức như đang 
thực hành hạnh cúng dường cho đức Phật vậy, 
pháp thân đắc thanh tịnh, trí tuệ luôn sáng suốt 
thông lợi.

Chánh văn: Ngô diệt hậu ác thế, năng trì thị 
kinh giả, đương hiệp chưởng lễ kính, như cúng 
dường Thế Tôn, thượng tuyển chúng cam mỹ, 
cập chủng chủng y phục, cúng dường thị Phật 
tử, ký đắc tu dũng văn, nhược năng ư hậu thế, 
thọ trì thị Kinh giả, ngã khiển tại nhơn trung, 
hành ư Như Lai sự, nhược ư nhất kiếp trung, 
thường hoài bất thiện tâm, tác sắc nhi báng 
Phật, hộ vô lượng trọng tội, kỳ hữu đọc tụng 
trì, thị Pháp Hoa kinh giả, tu du gia ác ngôn, kỳ 
tội phục quá bỉ, hữu nhơn cầu Phật đạo, nhi ư 
nhất kiếp trung, hiệp chưởng tại ngã tiền, dĩ vô 
số kệ tán, do thị tán Phật cố, đắc vô lương công 

đức, thán mỹ trì kinh giả, kỳ phước phục quá bỉ, 
ư nhập thập ức kiếp, dĩ tối diệu sắc thanh, cập 
dữ hương vị súc, cúng dường trì kinh giả, như 
thị cúng dường dĩ, nhược đắc tu du văn, tắc ưng 
tự hân khánh, ngã kim hộ đại lợi, Dược Vương 
kim cáo nhĩ, ngã sở thuyết chư kinh, nhi ư thử 
kinh trung, Pháp Hoa tối đệ nhất. 

Giản thuật: kinh Pháp Hoa, là một bộ kinh 
nói về pháp thật tướng, do đó được xem là bộ kinh 
có nội hàm và ngữ nghĩa cao tột nhất trong các bộ 
kinh pháp khác.

Chánh văn: Nhĩ thời Phật phục cáo Dược 
Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, ngã sở thuyết kinh 
điển vô lượng thiên vạn ức, dĩ thuyết kim thuyết 
đương thuyết, nhi ư kỳ trung, thử Pháp Hoa 
kinh, tối vi nan tín nán giải, Dược Vương, thử 
kinh thị chư Phật mật yếu chi tạng, bất khả 
phân bố vọng thọ dữ nhơn, chư Phật Thế Tôn 
chi sở thủ hộ, tùng tích dĩ lai vị hội hiển thuyết, 
nhi thử kinh giả, Như Lai hiện tại do đa oán tật, 
huống diệt độ hậu.

Giản thuật: Đức Phật nói, kinh điển của Như 
Lai đã nói trong đời quá khứ, hiện tại và tương 
lai, trong đó kinh Pháp Hoa là bộ kinh khó nói, 
khó giải, khó tin nhất, bởi vì bộ kinh này nói về 
pháp thật tướng, là cứu cánh là liễu nghĩa, là bí 
tạng của chư Phật. Bất khả khinh dị phân bố, 
vọng thọ dữ nhơn, bởi vì người không có trí tuệ, 
thường không tin không giải, nên sanh tâm hủy 
báng, cuối cùng thọ nhận quả báo không nhỏ; chư 
Phật thốn hộ, tích vị hội hiển thuyết, tức nói 
Thế Tôn hơn 40 năm nói kinh Niết Bàn Phương 
Đẳng, nhưng sau đó nói kinh Ngũ Thừa, là bộ 
kinh Pháp Hoa Như Lai đang nói, nhưng vẫn có 
ngoại đạo Ngũ Thiên Thối Độ, huống hồ sau khi 
Như Lai diệt độ, việc hoằng hóa, diễn thuyết kinh 
pháp còn khó khăn hơn bội phần.

Chánh văn: Dược Vương đương tri, Như Lai 
diệt hậu, kỳ năng thọ trì đọc tụng cúng dường 
tha nhơn thuyết giả, Như Lai tắc vi dĩ y phục 
chi, hựu vi tha phương hiện tại chư Phật chi sở 
hộ niệm, thị nhơn hữu đại tín nãi chí nguyện lực 
chư thiện căn lực, đương tri thị nhơn dữ Như 
Lai cộng túc, tắc vi Như Lai thủ ma kỳ đầu.
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Giản thuật: Như Lai dĩ y phục chi, màu áo 
của Như Lai là màu áo nhu hòa nhẫn nhục; vào 
thời mạc pháp, việc hoằng hóa càng khó khăn hơn 
vào thời kỳ sau khi Như Lai diệt độ, do đó đức 
tính nhu hòa nhẫn nhục rất cần thiết cho người 
hoằng dương Phật pháp trong thời kỳ này, hơn 
nữa ngoài việc hoằng dương Phật pháp ra còn 
phải hộ trì chánh pháp, làm sao cho Phật pháp 
trường tồn, muốn có được điều này, người học 
Phật phải phát tâm thượng cầu Phật đạo, phải có 
đầy đủ tín lực, nguyện lực, và thiện căn đã gieo 
trồng sẵn trong quá khứ rồi mới có thể thực hành 
được hạnh nguyện hành Phật hạnh; dữ Như Lai 
cộng túc, tức nói người tu Phật, khi có đủ tín lực, 
nguyện lực và thiện căn, người đó như đang cùng 
chư Phật đồng cư đồng trụ; Như lai thủ ma kỳ 
đầu, đây là ý hộ niệm chư Phật.

Chánh văn: Dược Vương, tại tại xứ xứ, 
nhược thuyết nhược đọc nhược tụng nhược thư, 
nhược kinh quyển sở trụ xứ, giai ưng khởi thất 
bảo tháp cực linh cao quảng nghiêm sức, bất tu 
phục an xá lợi, sở dĩ giả hà, thử trung dĩ hữu 
Như Lai toàn thân, thử tháp ưng dĩ nhất thiết 
hoa hương anh lạc bảo cái tràng phan chi lạc ca 
tụng, cúng dường cung kính tôn trọng tán thán, 
nhược hữu nhơn đắc kiến thử tháp lễ bái cúng 
dường, đương tri thị đẳng giai cận A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Giản thuật: Kinh Pháp Hoa là bộ Kinh được 
xem như Xá Lợi toàn thân của đức Phật, nên nếu 
có người lễ bái cúng dường tháp Xá Lợi Phật, 
giống như gần với cõi vô thượng Bồ Đề.

Chánh văn: Dược Vương, đa hữu nhơn tại 
gia xuất gia hành Bồ Tát đạo, nhược bất năng 
đắc kiến văn đọc tụng thu trì cúng dường thị 
Pháp Hoa Kinh giả, đương tri thị nhơn vị thiện 
hành Bồ Tát đạo, nhược hữu đắc văn thị Kinh 
Điển giả, nãi năng thiện hành Bồ Tát chi đạo.

Giản thuật: Người tại gia hay xuất gia khi 
hành Bồ Tát đạo, tức hành trì mật hạnh Lục Độ 
của đức Phật; vị đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, 
người đắc được Bát Nhã (Niết Bàn), tức đang 
hành thiện hạnh Bồ Tát đạo.

Chánh văn: Kỳ hữu chúng sanh cầu Phật 
đạo giả, nhược kiến nhược văn thị Pháp Hoa 

kinh, văn dĩ tín giải thọ trì giả, đương tri thị 
nhơn đắc cận A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề, Dược Vương, thí như hữu nhơn khát 
phạp tu thủy, ư bỉ cao nguyên xuyến tao cầu chi, 
do kiến càn thổ tri thủy thượng viễn, thí công 
bất dĩ chuyển kiến thấp thổ, trụy tiệm chí nễ, 
kỳ tâm quyết định tri thủy tất cận, Bồ Tát diệc 
phục như thị, nhược vị văn vị giải vị năng tu tập 
thị Pháp Hoa Kinh giả, đương tri thị nhơn khứ 
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thượng 
viễn, nhược đắc văn giải tư duy tu tập, tất tri đắc 
cận A Nậu Đa la Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Giản thuật: Đoạn văn trên nói rằng, Như Lai 
trước tiên tán thán công đức, kế đến nói pháp thí 
dụ, nếu có người nghe được kinh này, sau đó tư 
duy tu tập, như đã được đến gần với quả vị vô 
thượng Bồ Đề chánh đẳng chánh giác. 

Chánh văn: Sở dĩ giả hà, nhất thiết Bồ Tát 
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề giai thuộc 
thử kinh, thử kinh khai phương tiện môn thị 
chân thật tướng, thị Pháp Hoa kinh tạng thậm 
thâm cố từ viễn, vô nhơn năng đáo, kim Phật 
giáo hóa thành tựu Bồ Tát, nhi vị khai thị.

Giản thuật: Kinh này nói về pháp thật tướng, 
do đó tất cả chư Bồ Tát, A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề đều được liệt kê trong bộ Kinh này; là 
bộ Kinh khai phương tiện môn, cũng gọi là pháp 
Tam thừa, chư Phật trong đời quá khứ, duy chỉ 
nói pháp Tam thừa, nhưng không nói Tam thừa 
chính là pháp phương tiện, ngày nay Kinh nói 
Tam thừa chính là pháp phương tiện, nên gọi là 
“Khai phương tiện môn”; thị chân thật tướng, 
thị chư pháp tướng, tức nói hiển pháp Nhất thừa; 
thật tướng thâm cố từ viễn, cố vô nhơn năng 
đáo, đức Phật vì giáo hóa cho chúng sanh thực 
hành hạnh Bồ Tát, nên tám năm cuối cùng ngài 
nói pháp phương tiện.

Chánh văn: Dược Vương, nhược hữu Bồ 
Tát, văn thị Pháp Hoa kinh, kinh nghi bố úy, 
đương tri thị vi Tân Phát Ý Bồ Tát, nhược 
Thanh Văn nhơn, văn thị Kinh kinh nghi bố úy, 
đương tri thị vi tăng thượng mạn giả. 

Giản thuật: Dược Vương, như có người khi 
nghe được kinh Pháp Hoa này mà ngạc nhiên sợ 
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hãi, nếu thuộc hàng Bồ Tát, thì đó chỉ là hàng sơ 
phát tâm Bồ Tát, nếu thuộc hàng Thanh Văn, thì 
thuộc hàng Tăng Thượng Mạn, vì Thanh Văn là 
chúng có thể đắc được thật tướng, tức có tu có đắc 
an lạc, do đó dễ vọng sanh ngã chấp, nên gọi là 
Tăng Thượng Mạn. 

Chánh văn: Dược Vương, nhược hữu thiện 
nam tử thiện nữ nhơn, Như Lai diệt hậu, dục 
vi tứ chúng thuyết thị Pháp Hoa kinh giả, vân 
hà ứng thuyết, thị thiện nam tử thiện nữ nhơn, 
nhập Như Lai chí, trước Như Lai y, tọa Như 
Lai tòa, lưỡng nãi ứng vi tứ chúng quảng thuyết 
kỳ kinh, Như Lai chí giả, nhất thiết chúng sanh 
trung đại từ bi tâm thị, Như Lai y giả, nhu hòa 
nhẫn nhục tâm thị, Như Lai tòa giả, nhất thiết 
pháp không thị, an trụ thị trung, nhiên hậu dĩ 
bất giải đãi tâm, vi chư Bồ Tát cập tứ chúng 
quảng thuyết thị Pháp Hoa kinh.

Giản thuật: Sau khi Như Lai diệt độ, căn cơ 
chúng sanh thấp kém, khó chỉ khó bảo, do đó việc 
đem kinh ra đọc tụng, diễn giải là việc không dễ; 
người thuyết kinh là người phải thật sự ngồi trong 
nhà Như Lai (Như Lai Chí), mặc áo Như Lai, 
ngồi tòa Như Lai, là người phải có tâm đại từ bi, 
tâm nhu hòa nhẫn nhục, ngồi tòa Như Lai rồi, thì 
cả tất phải xả bỏ, quán tất cả các pháp đều không; 
người hoằng pháp vào thời mạt pháp, nên chuẩn 
bị cho mình có đủ đức tánh nhu hòa nhẫn nhục, từ 
bi, và đi vào quán pháp tánh không, tức luôn dùng 
trí tuệ Bát Nhã để đối đãi. Kinh Kim Cang Tam 
Muội dùng từ “nhập Niết bàn trải”, còn Kinh 
Pháp Hoa dùng từ “nhập Như Lai chí” để nói 
lên trái tim của người tu tập đã vượt ra ngoài tam 
giới, đăng chứng vào cõi chánh đẳng chánh giác, 
không còn ngã chấp và ngã sở.

Chánh văn: Dược Vương, ngã ư dư quốc 
khán hóa nhơn vi kỳ tập thính pháp chúng, diệc 
khán hóa Tỷ Kheo Tỷ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc Ưu 
Bà Di thính kỳ thuyết pháp, thị chư hóa nhơn, 
văn pháp tín thọ tùy thuận bất nghịch, nhược 
thuyết pháp giả tại không nhàn xứ, ngã thời 
quảng khán Thiên Long Quỷ Thần Càn Thát 
Bà A Tu La đẳng thính kỳ thuyết pháp, ngã tuy 
tại dị quốc, thời thời linh thuyết pháp giả đắc 

kiến ngã thân, nhược ư thử Kinh vọng thất cú 
đậu, ngã hoàn vi thuyết linh đắc cụ túc.

Giản thuật: Nếu đức Phật đang ở tha quốc độ 
chúng sanh, mà có người thuyết kinh Pháp Hoa, 
ngài liền dùng thần thông đến hỗ trợ và bảo hộ 
cho người thuyết Kinh đó, bởi vì Kinh Pháp Hoa 
chính là pháp thân của chư Phật, và người thuyết 
Kinh Pháp Hoa cũng chính là hiện tọa pháp thân 
của chư Phật, nếu người hoằng kinh Pháp Hoa mà 
thường quên câu quên kệ, tức làm mất đi oai lực 
của chư Phật. 

Chánh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, dục trùng 
thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn, dục xả chư giải 
đãi, ứng đương thính thử kinh, kinh thị nan 
đắc văn, tín thọ giả diệc nan, như nhơn khát 
tu thủy, trách tạc ư cao nguyên, do kiến càn táo 
thổ, tri khứ thủy thượng viễn, tiệm kiến thấp 
thổ ni, quyết định tri cận thủy, Dược Vương nhữ 
đương tri, như thị chư nhơn đẳng, bất văn Pháp 
Hoa kinh, khứ Phật trí thâm viễn, nhược văn 
thị thâm kinh, quyết liễu Thanh Văn pháp, thị 
chư kinh chi vương, văn dĩ đế tư duy, đương tri 
thử nhơn đẳng, cận ư Phật trí huệ.

Giản thuật: Trách tạc ư cao nguyên, chữ 
trách trong kinh Pháp Hoa rất bị hiểu 
nhầm với chữ xuyên , thành thử có nhiều 
tác giả dịch bị sai chỗ ý này, độc giả nên cẩn 
thận. Đức Phật thấu rõ tánh không của các pháp 
(không tri vô lượng), sự thấu rõ này chính là Phật 
trí hay còn gọi là Phật quyền trí, còn “vô lượng 
tri không” là Phật huệ, hay thật trí Phật, bộ kinh 
Pháp Hoa này là bộ kinh chỉ rõ thật tướng, và 
chư pháp không thật, hay nói rõ hơn vô lượng tức 
không, mà thật tướng chính là các pháp, nên nói 
không tức vô lượng, do vậy khi nghe kinh Pháp 
Hoa, thường phải tư duy, vì có tư duy, đồng nghĩa 
với tiến gần trí tuệ của Phật, còn chưa có duyên 
nghe được kinh này, tức còn cách xa trí tuệ sáng 
suốt của Như Lai vậy.

Chánh văn: Nhược nhơn thuyết thử kinh, 
ứng nhập Như Lai chí, trước ư Như Lai y, nhi tọa 
Như Lai tòa, xứ chúng vô sở úy, quảng vi phân 
biệt thuyết, đại từ bi vi chí, nhu hòa nhẫn nhục 
y, chư pháp không vi tọa, xứ thử vi thuyết pháp.
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Giản thuật: Xứ chúng vô sở úy, quảng vi 
phân biệt thuyết, đức Phật, người có đầy đủ 
mười loại trí lực, liễu đạt nhất thiết pháp, là người 
nói lời chân thật, và thuyết pháp vô úy, vô phân 
biệt của đức Phật.

Chánh văn: Nhược thuyết thử kinh thời, 
hữu nhơn ác khẩu báng, gia đao trượng ngõa 
thạch, niệm Phật cố ưng nhẫn, ngã thiên vạn ức 
thổ, hiện tịnh hiền cố thân, ư vô lượng ức kiếp, 
vi chúng sanh thuyết pháp, nhược ngã diệt độ 
hậu, năng thuyết thử kinh giả, ngã khiển hóa tứ 
chúng, Tỷ Kheo Tỷ Kheo Ni, cập tịnh tín độ nữ, 
cúng dường ư pháp sư, dẫn đạo chư chúng sanh, 
tập chi linh thính pháp, nhược nhơn dục gia ác, 
đao trượng cập ngõa thạch, tắc khan biến hóa 
nhơn, vi chi tác vi hộ, nhược thuyết pháp chi 
nhơn, độc tại không nhàn xứ, tịch mặc vô nhơn 
thinh, đọc tụng thử kinh điển, ngã nhĩ thời vi 
hiện, thanh tịnh quang minh thân, nhược vọng 
thất chương cú, vi thuyết linh thông đạt, nhược 
nhơn cụ thị đức, hoặc vi tứ chúng thuyết, không 
xứ đọc tụng kinh, giai đắc kiến ngã thân, nhược 
nhơn tại không nhàn, ngã khiển Thiên Long 
Vương, Dạ Xoa Quỉ Thần đẳng, vi tác thính 
pháp chúng, thị nhơn lạc thuyết pháp, phân biệt 
vô quái ngại, chư Phật hộ niệm cố, năng linh 
đại chúng hỷ, nhược than cận pháp sư, tốc đắc 
Bồ Tát đạo, tùy thuận thị sư học, đắc kiến hằng 
hà Phật.

Giản thuật: Niệm Phật cố ưng nhẫn, đức 
Phật vì lòng từ bi, muốn hóa độ chúng sanh nên 
ngài xuất hiện giữa cõi đời ô trược, ngày nay 
người thuyết diễn kinh điển, khi gặp người ác tâm 
vu oan giá họa, cần phải gia cố tâm từ bi nhẫn 
nhục hơn nữa để đối đãi, vì khi đã có đủ tâm từ bi, 
nhẫn nhục, hòa ái tức thị đồng nghĩa với việc đã 
thoát ra được chân lý thường tình, đạt đến lý tánh 
không tuyệt đối mà một đời đức Phật đã giáo dạy. 
Như có người phát tâm thọ trì đọc tụng chốn đông 
người, hoặc độc cư nơi rừng sâu núi thẳm chuyên 
tâm thọ trì kinh Pháp Hoa, người này tắc đã đắc 
pháp thân tướng hảo sáng suốt vô biên vô cùng 
của chư Như Lai.

Lá Thư Ðiều Ngự
Tiếp theo trang 1

Với lòng từ bi vô lượng, mọi chúng 
sanh đều bình đẳng, đáng được bảo vệ và 
trân quí như nhau. Vì tự họ có những giá 
trị cao quí bất biến đó là Phật tánh. Hãy 
hiển lộ Phật tánh của mình trong ngày 
Xuân bằng cách thắp sáng tuệ giác, để nền 
hòa bình thật sự luôn có mặt như chính sự 
có mặt của tình thương vô điều kiện, hầu 
san bằng mọi sai biệt và giải thoát mọi 
khổ đau, để ngày Xuân vẫn mãi là một 
ngày an vui nhất trên trần thế.

Kính chúc chư liệt vị một mùa X uân 
vô lượng an lạc và thành tựu.

Xuân Canh Tý, 2020
Tk Thích Viên Lý
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Thiêng Liêng Tình Thầy
Sakya Minh-Quang

I. “Thầy” là gì?
“Thầy” là tiếng gọi thân thương song vô cùng 

thiêng liêng, xuất phát từ trái tim tri ân của người 
đệ tử hay học trò dùng để gọi người mà mình 
mang ơn giáo dưỡng! Trong cuộc đời của chúng 
ta, ai cũng mang trong mình biết bao ơn sâu nghĩa 
nặng. Một trong những ơn nghĩa lớn đó chính là 
ơn Thầy!

Thầy dạy chúng ta nên người, giúp chúng ta 
trưởng thành không những về mặt tri thức mà còn 
về mặt nhân cách và tâm linh! Người xưa bảo sinh 
ta ra là cha mẹ, làm nên ta là Thầy bạn.” (Sinh ngã 
giả phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng). Cho nên, 
trong Bài Tụng Bốn Ơn, bút giả cũng nói:

Có thân nhờ cha mẹ
Nên thân nhờ sư trưởng
Dạy lễ nghĩa cho ta
Mới nên người cao thượng!
Kiến thức ở thế gian
Nhờ Thầy được mở mang
Đạo lý xuất thế gian
Cũng nhờ Thầy chỉ đàng
Người dù có thông minh
Không thể hiểu một mình
Nhờ ơn Thầy dạy dỗ
Mới hết khổ tử sinh!
(Bài Tụng Bốn Ơn – Sakya Minh-Quang)

Thầy có vai trò quan trọng như vậy trong sự 
nghiệp “trăm năm trồng người”, cho nên trong xã 
hội phong kiến, người ta còn đề cao vai trò của 
Thầy hơn cả Cha, theo thứ tự “Quân, Sư, Phụ”, tức 
trên hết là Vua, sau đó là Thầy, rồi mới đến Cha. 
Thực ra, trong văn hóa và giáo dục truyền thống 
phương Đông, Thầy và cha không khác. Nói khác 
đi, Thầy cũng chính là Cha, người sinh trưởng cho 
chúng ta về mặt trí thức, nhân cách và tâm linh! 

Vì vậy, trong tiếng Hoa, Thầy được gọi là sư phụ, 
tức vừa là Thầy mà vừa là cha. Còn trong tiếng 
Việt, Thầy là tiếng đồng nghĩa với cha, nên gọi 
“Thầy” đã có hàm nghĩa “cha” ở trong đó!

II. Ba Chức Năng Của Một Vị Thầy 
trong Phật Pháp

Hàn Dũ ( , 768-824), một nhà đại trí 
thức đời Đường, trong bài “Sư Thuyết” (Bàn Về 
Thầy), đã định nghĩa Thầy như sau: “Sư giả, sở 
dĩ truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc dã.” Dịch: 
“Thầy là người truyền đạo, trao cho học nghiệp, 
và giải quyết mê lầm.” Như vậy, theo Hàn Dũ, 
một vị Thầy chân chính phải có ba chức năng: (1) 
Truyền Đạo, (2) thụ nghiệp, (3) giải quyết những 
mê lầm, vướng mắc cho học trò.

Quan điểm của Hàn Dũ về Thầy đã có hơn 
một ngàn năm trước, nhưng vẫn đúng trong thời 
đại ngày nay, dù là giáo dục ngoài đời hay giáo 
dục Phật Giáo. Trong Phật Pháp, một vị Thầy 
chân chính hay minh sư cũng phải có ba chức 
năng là (1) truyền Đạo, (2) thụ nghiệp, và (3) giải 
hoặc, tức giải quyết những mê lầm, vướng mắc 
cho đệ tử của mình trên con đường tu tập. Nhưng 
đứng đầu và quan trọng hơn hết, có lẽ chính là 
“truyền Đạo.” Vậy, trước khi bàn về ba chức năng 
của một vị Thầy trong Phật Giáo, chúng ta thử tìm 
hiểu Đạo có ý nghĩa gì?

1. Đạo Là Gì?
Trong Phật Pháp, Đạo tùy theo góc độ nhìn, 

có nhiều ý nghĩa sâu cạn khác nhau. Trước hết, 
Đạo có nghĩa là chân lý bất sinh bất diệt của vũ 
trụ vạn hữu. Đức Phật chứng ngộ được chân lý 
này nên thành Phật. Cho nên, ngày mà Ngài thành 
Phật còn gọi là ngày thành Đạo.

Nhưng để đạt được sự giác ngộ này, Ngài phải 
đi theo một lộ trình tu chứng. Cho nên, Đạo cũng 
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chính là con đường tu tập để chứng ngộ chân lý. 
Để dẫn dắt những căn cơ bất đồng từ từ chứng 
ngộ chân lý cứu cánh, Đức Phật đã trình bày về 
chỗ chứng ngộ hay con đường chứng ngộ này có 
sâu cạn khác nhau, nên mới có phương tiện đạo 
và cứu cánh đạo.

Theo truyền thống, phương tiện đạo là chỉ cho 
Thanh văn, Duyên giác và Bồ-tát đạo hay còn gọi 
là tam thừa đạo. Còn cứu cánh đạo là chỉ cho 
Phật Đạo. Tất cả Thanh văn, Duyên giác và Bồ-
tát đạo đều hướng đến mục đích thành Phật, tức 
Phật Đạo. Nên cứu cánh đạo còn gọi là nhất thừa 
đạo hay vô thượng đạo. Kinh Pháp Hoa, Phẩm 
Phương Tiện, Đức Phật nói:

“Thập phương thế giới trung,
Duy hữu nhất thừa pháp
Vô nhị, diệc vô tam
Trừ Phật phương tiện thuyết.”

Nghĩa:
“Trong mười phương thế giới
Chỉ có pháp nhất thừa
Không hai, cũng không ba
Trừ Phật phương tiện nói.”

Lại nữa, Đức Phật cũng nói:
“Ngã bất tích thân mạng, đản tích vô thượng 

đạo.” Nghĩa: “Ta không tiếc thân mạng, chỉ tiếc 
Đạo Vô Thượng.”

Riêng bút giả, trong phương tiện hướng dẫn 
Phật tử, cũng chia giáo nghĩa tu tập Phật Pháp qua 
ba con đường: (1) phước đức đạo, (2) giải thoát 
đạo, và (3) Bồ-tát đạo. Phước đức đạo chủ yếu là 
tu phước báo và đạo đức thế gian của nhân thừa 
và thiên thừa. Giải thoát đạo chủ yếu là tu hạnh 
xuất thế gian, nhằm giải thoát đau khổ trong sinh 
tử của Thanh văn thừa và Duyên giác thừa. Bồ-tát 
đạo là con đường bất nhị, kết hợp của phước đức 
đạo và giải thoát đạo, đem tinh thần xuất thế làm 
việc nhập thế. Nói khác đi, Bồ-tát đạo là đi con 
đường tự giác, giác tha để hướng đến giác hạnh 
viên mãn, tức thành Phật.

2. Chức Năng Truyền Đạo
Như đã nói ở trên, Đạo trong Phật Giáo chính 

là Phật Đạo, hay con đường thành Phật! Cho nên, 

chức năng thứ nhất, cũng là chức năng quan trọng 
nhất, của một vị Thầy là “truyền Đạo” chính là 
“truyền thừa Phật Đạo.” Muốn vậy, vị Thầy phải 
chân tu thực học, để có thể dạy đệ tử mình chẳng 
những qua khẩu giáo, mà quan trong hơn cả là 
qua thân giáo và ý giáo! Đây là nói vị Thầy phải 
có chánh kiến, chánh hạnh và lý tưởng phụng sự 
để làm gương mẫu cho trò! Cho nên, có những 
bậc đạo sư “tâm thông” dù “thuyết chưa thông”, 
vì không có khẩu tài ăn nói hay học rộng nhớ 
nhiều.Tuy nhiên, thân giáo và ý giáo của vị đó 
là một bài pháp không lời nhưng hùng tráng, mà 
trọn đời đệ tử học theo cũng không hết!

Ngược lại, có những vị có khẩu tài ăn nói lưu 
loát, nhưng không phải là hàng chân tu thực học, 
chánh kiến, chánh hạnh. Những vị như vậy, tài 
năng nhiều chừng nào lại làm hại chúng sanh và 
Phật Pháp lớn chừng đó! Họ ỷ vào việc ăn nói lưu 
loát, biện luận trôi chảy để mê hoặc số đông quần 
chúng chưa đủ chánh tín nhằm mưu đồ danh lợi cá 
nhân, hay tệ hơn nữa là phá hoại Phật Pháp ngay 
từ bên trong!

3. Chức Năng Thụ Nghiệp
Chức năng thứ hai của Thầy là thụ nghiệp, tức 

truyền trao học nghiệp. Trong Phật Pháp, đây là 
chỉ tri kiến Phật Pháp chân chính mà thầy giảng 
dạy cho trò. Cho nên, vị Thầy muốn rộng độ 
chúng sanh chẳng những “tâm thông” mà còn cần 
phải “thuyết thông”! Nói khác đi, ngoài chánh 
kiến chánh hạnh, muốn độ người thành công, vị 
Thầy phải có công phu nghiên tầm giáo nghĩa sâu 
rộng, giảng dạy khế lý khế cơ, từng bước hướng 
dẫn người học thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như 
biển.

Biện tài vô ngại của một vị hoằng pháp sư 
được thành tựu là nhờ vào công phu văn tư tu và 
phước đức nhân duyên của vị đó. Cho nên, Kinh 
Tám Điều Giác Ngộ nói:

Bồ-tát phát nguyện tu hành
Nghe nhiều học rộng pháp lành Như Lai
Để tăng trưởng gia tài trí tuệ
Và tự thành xuất thế biện tài
Giảng kinh giáo hóa muôn loài
Cho niềm vui lớn cùng ngồi tòa sen!
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Một người mặc áo Như Lai mà kinh luật 
không thông, không có chánh tín, chánh kiến lại 
thích lên Pháp tòa giảng dạy cho người, sẽ đem 
lại rất nhiều tai họa cho Phật Giáo, chẳng những 
hại mình mà còn hại người vô cùng trầm trọng! 
Người xưa bảo: “Thuyết Pháp bất đậu cơ, chúng 
sinh một khổ hải.” Có nghĩa: “Thuyết Pháp không 
đúng cơ, chúng sinh chìm biển khổ.” Thuyết Pháp 
khế lý nhưng không khế cơ còn có tai họa lớn như 
vậy, huống chi là thuyết Pháp vừa không khế lý, 
vừa không khế cơ! Cho nên, chư tổ thường nhấn 
mạnh: tội phá kiến, tức phá hư chánh kiến của 
người khác, còn nặng hơn là tội phá giới là vậy!

4. Chức năng Giải Hoặc
Giải hoặc là giải quyết những mê lầm, thắc 

mắc của người học. Trên đường tu, đệ tử có thể 
gặp phải những vướng mắc về mặt tri kiến Phật 
Pháp, chướng ngại tâm lý, hay nghịch cảnh bên 
ngoài. Vị Thầy phải có phương pháp thích đáng và 
kịp thời để giúp học trò vượt qua những khó khăn 
này. Muốn vậy, vị Thầy phải có kinh nghiệm trên 
đường tu, từng trải qua con đường mà đệ tử đang 
đi. Nhờ vậy, vị thầy mới có thể tư vấn cho trò một 
cách hiệu quả.

Xưa có một vị thiền sinh tinh tấn tọa thiền. Tuy 
nhiên, mỗi khi ông nhập định, không bao lâu liền 
có một con nhện to lớn hiện ra, dáng vẻ vô cùng 
đáng sợ, quấy nhiễu khiến ông bất an, ngay đó 
liền xuất định. Sau nhiều lần nỗ lực thiền định bất 
thành, ông trở nên bực tức, và có ý định giết con 
nhện đó. Ông mang theo một con dao bên mình, 
định khi con nhện xuất hiện sẽ đâm vào bụng nó! 
Nhưng ông còn do dự, mới thưa hỏi với Thầy mình. 
Vị Thầy nghe xong, liền bảo: “Con hãy khoan đâm 
dao vào bụng nhện. Trước hết, con lấy viên phấn 
để bên mình, khi con nhện hiện ra liền đánh dấu 
vào bụng nó.” Vị đệ tử nghe lời, khi ông tọa thiền 
mới vừa nhập định, con nhện đó lại hiện ra. Ông 
liền lấy viên phấn đánh dấu vào bụng nó. Con nhện 
lập tức biến mất, đồng thời ông cũng xuất định. Vị 
Thầy mới bảo ông vạch áo ra nhìn vào bụng mình. 
Ông nghe lời, mở áo ra mới thấy dấu phấn vẫn còn 
dính rõ trên đó! Giả như ông ta dùng dao đâm thì 
hậu quả thực không dám tưởng tượng!

Cho nên, tu hành nếu không có Thầy sáng giải 
quyết những vướng mắc, chướng ngại, nhiều khi 
nguy hiểm vô cùng! Ngược lại, thực duyên phước 
lớn biết bao khi có được một vị minh sư dẫn dắt 
mình trên đường tu tập! Quả thật:

Giữa sóng biển ngập tràn
Thầy là hòn đảo bình an
Giữa sa mạc khô khan
Thầy là suối nguồn tươi mát!

III. Cần Lắm Một Vị Thầy
Tóm lại, thực là hạnh phúc biết bao khi chúng 

ta có được một vị thầy tốt trên đường tu tập. Những 
ai sơ phát tâm mà gặp được minh sư, đường tu coi 
như thành công một nửa! Một nửa còn lại là sự cố 
gắng nỗ lực của chính mình. Cho nên, mỗi ngày 
chúng ta nên đọc bài Sám Quy Mạng để phát 
nguyện:

Sinh nơi Phật Pháp
Sớm gặp minh sư
Chánh tín xuất gia
Tuổi thơ vào Đạo!
(Sakya Minh Quang dịch)

Lại nữa, chúng ta cũng nên có hình bóng của 
một vị Thầy trong trái tim mình để làm chỗ dựa 
tâm linh, nuôi dưỡng niềm tin và lý tưởng trên con 
đường giải thoát nhiều gian nan, chướng ngại!

Thầy tôi áo rách vá vai
Mà y nhẫn nại đẹp hoài ngàn năm
Thầy tôi một túp lều không
Lấy tình thương lớn mênh mông làm nhà
Dù bao công hạnh Hằng sa
Thầy luôn vô ngã trên tòa tánh không.
Đời người con quá nửa vòng
Vẫn đi trong cõi mênh mông tình Thầy!

(Thầy Tôi – Sakya Minh-Quang)

 Viết xong ngày Thanksgiving 28 tháng 11, 2019 
Trên chuyến bay sang Cali hoằng Pháp.

Sakya Minh-Quang kính bút.
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Xuân Trong 
Cửa Thiền

Thích Quảng Long

Trong đời sống hàng ngày các pháp luôn tự 
nó diễn biến thay đổi không ngừng; và vì 
vậy chúng ta thường đối diện với cảnh và 

cảnh cũng là trần nên gọi là trần cảnh. Mà trần 
cảnh vốn không thật nên nó tạo tác vô số tội lỗi 
bằng vọng thức. Thường thì chúng ta nhận thức 
vấn đề bằng khái niệm phân biệt chẳng hạn các 
pháp vô thường mà chúng ta lầm tưởng là thường. 
Bằng vọng kiến đó, chúng ta thường lầm về các 
pháp. Chẳng hạn thân người là vô thường mà ta 
nhìn ở góc độ là thường hoặc nghĩ con người sống 
tới 70 hoặc 80 vv.. nhưng vô thường thì xảy ra 
trong tích tắc hay trong một sát na sanh diệt. Vì 
vậy chúng ta phải thực hành và luôn quán chiếu 
như Thiền Sư Vạn Hạnh triều Lý đã để lại bài kệ 
Thị Tịch sau:

Thân như điện ảnh, hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy, vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô

Nghĩa: 
Thân như sấm chớp có rồi không
Cây cối xuân tươi, thu héo hon
Nhìn cuộc thịnh suy, đừng sợ hãi
Thịnh suy: ngọn cỏ giọt sương hồng

Thân con người chúng ta thật là mỏng manh 
tạm bợ mà Đức Phật và Chư Tổ đã thấy rõ điều 
đó, còn chúng ta thì cứ nghĩ thân này chắc thật 
lâu bền nên mới đấu tranh hơn thua từng li từng 
tí để giành giật nhau trong cuộc sống. Thiền Sư 
Vạn Hạnh trong bài kệ trên ngài chỉ cho chúng 
ta hãy tỉnh giác quán chiếu thân như một tia chớp 
có rồi không. Vì thân là duyên hợp như huyễn 
gọi là có nhưng nó tạm có cho nên có đó rồi sẽ 
mất đó nhanh như sấm chớp. Quán chiếu thân này 
như vậy thì chúng ta thấy có gì quan trọng nữa 
đâu. Sanh lão bệnh tử là một chân lý chắc thật 
dù ta ở hoàn cảnh nào, quốc độ nào thì cũng đều 
chịu chung quy luật đó, ngoại trừ thế giới cực lạc 
của Phật A Di Đà và cảnh giới của Mười Phương 
Chư Phật. Sống được với pháp thân thì chúng ta 
mới có con người bất tử. Vì pháp thân không hình 

tướng nên không còn sanh tử nữa. Cho nên Chư 
Phật đạt được Niết Bàn tức là sống tự tại ngay 
trong cuộc đời này. Thành Phật không có nghĩa 
là sau khi mất thân này mới được mà ngay trong 
kiếp sống này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành 
Phật ngay dưới cội Bồ đề cách đây trên 25 thế kỷ, 
chứ không phải sau khi Nhập Niết Bàn ngài mới 
đạt được. Vì vậy Đức Phật có ba thân đó là pháp 
thân, báo thân và ứng hóa thân. Con người vay 
mượn tứ đại hợp lại và đủ duyên nên có cuộc sống 
tạm thời trong mấy mươi năm trên cuộc đời này. 
Thế nhưng khi thành Phật thì ra khỏi ba cõi là dục 
giới, sắc giới và vô sắc giới. Các vị A La Hán đệ 
tử của Đức Phật dù chưa thành Phật nhưng khi 
đạt được quả vị A La Hán thì các ngài được mệnh 
danh là quả vị vô sanh tức không còn lưu chuyển 
trong ba cõi nữa. 

Trong kinh tạng Nikaya thường diễn tả một 
vị A La Hán như sau; sanh đã tận, phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn 
trở lui trong trạng thái này nữa. Dưới nhãn quan 
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của Thiền sư chứng đạo ta thấy ngài Vạn Hạnh đã 
diễn tả việc xảy ra hàng ngày là một thực tại. Mùa 
xuân thì cây cối xinh tươi còn mùa thu lá vàng 
héo hon. Nếu không hiểu một cách sâu sắc thì 
chúng ta nghĩ việc đó là bình thường, tuy nhiên 
cái bình thường ấy nó nằm trong đạo. Cho nên 
gọi là “bình thường tâm thị đạo”. Còn phàm phu 
chúng ta thấy mùa xuân thì vui và mùa đông tàn 
tạ, mùa thu khô héo buồn bã. Trong khi dưới cái 
nhìn của Thiền quán thì sự thật nó đang là một 
thực tại nên tâm các ngài ung dung tự tại trước các 
pháp diễn biến đổi thay. 

Tâm lý chúng ta thường hay lo xa và sợ hãi, 
chúng ta sợ đủ thứ, sợ thất nghiệp, sợ công việc 
không ổn định, sợ ngày mai có gì xảy ra bất như 
ý không, sợ già sợ bệnh và cuối cùng sợ chết. Nói 
chung khi chúng ta chưa làm chủ được tâm mình 
thì đối trước vô thường chúng ta đau khổ vật vả 
và lo sợ đủ thứ. Đang khi các bậc giác ngộ và 
những vị đạt đạo lại rất tự tại vô sự trước các pháp 
đang diễn ra. Chính tư tưởng vô úy đó Thiền sư 
Vạn Hạnh dạy đệ tử nhìn cuộc thịnh suy đừng sợ 
hãi. Triết học hành động của ngài chứng tỏ ngài 
tự tại với tâm bất động. Trước khi viên tịch ngài 
hỏi đệ tử Các vị nên nương tựa vào đâu? Ngài nói: 
“Ta không nương tựa vào nơi có thể nương tựa và 
cũng không nương tựa vào chỗ không thể nương 

tựa.” Đó chính là ngài đã hành thâm và sống với 
tinh thần kinh Bát Nhã.

Việc thịnh suy của một gia đình hoặc của cá 
thể hoặc rộng hơn là của quốc gia hay cả thế giới, 
nếu người tu tập quán chiếu sâu sắc Bát nhã và 
đạt được trạng thái tâm an lạc, tâm vô úy thì đó là 
thiền sư, đó là hành giả đạt đạo. Vì bản chất thịnh 
suy không có thực, nó là cặp phạm trù đối đãi 
trong tương đối nên Thiền sư Vạn Hạnh khuyên 
chúng ta việc thịnh suy như hạt sương trên đầu 
ngọn cỏ không có gì phải sợ hãi. Bồ Tát Quán Thế 
Âm ban tặng cho cuộc đời đó là tặng phẩm không 
sợ sệt. Cho nên Đức Quán Thế Âm cõi ta bà còn 
xưng tụng ngài là Bồ tát Quán Tự Tại.

Với tinh thần của Thiền sư Vạn Hạnh trong 
thi ca đượm tính chất giải thoát và hương vị thiền 
thông qua bài kệ Thị Tịch nhắn nhủ cho pháp tử 
trước khi ngài qua đời là một thông điệp nhắc nhở 
cho hàng môn đệ của ngài nói riêng và một bài 
học lớn cho chúng ta nói chung thật ý nghĩa và 
giá trị sâu sắc.

Đón mừng mùa xuân mới, chúng ta có cái 
nhìn một cách an lạc như thế thì mùa xuân đến 
chúng ta hưởng trọn vẹn với tâm thái thật tràn đầy 
hỷ lạc và khinh an nhẹ nhàng. Cũng tinh thần đạt 
đạo của các vị Thiền sư chúng ta cũng nhớ đến lời 
một vị Tăng hỏi Thiền sư Chân Không. Sau khi 
chết xác thân tan rã rồi thì sao? Ngài đáp: 

“Xuân lai xuân khứ nghi xuân tận,
Hoa lạc hoa khai chỉ thị xuân”.

Nghĩa của nó là Xuân đi xuân đến ngờ xuân 
hết, Hoa nở hoa tàn cũng lại xuân.

Những thiền ngữ biểu hiện bằng thi ca Thiền 
của các vị đạt đạo cho ta có cái nhìn tinh thần đạt 
đạo, đó là cành mai của Thiền sư Mãn Giác 

 “Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua sân trước một cành mai”.

Mùa xuân Canh Tý sắp sang, chúng ta ôn lại 
những lời dạy của các Thiền Sư Việt Nam ngỏ 
hầu lấy những lời dạy các ngài ứng dụng trong 
cuộc sống của chính mình. Thực hành và sống 
đúng tinh thần đó, chắc chắn mỗi người trong 
chúng ta sẽ có mùa xuân Di Lặc vô cùng hoan hỷ 
trong năm 2020 này.
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T iết Xuân, là khi những 
chiếc lá vàng cuối thu 
lìa cành nhường chỗ cho 

những mầm non vẫy vùng vươn 
cánh mới; vị Xuân, là sự sinh 
sôi, thổi sức sống mới cho vạn 
vật hữu tình và vô tình trong 
nhân gian; nắng Xuân, là hơi 
ấm, là sự lan tỏa len lỏi qua từng 
cành cây, chiếc lá, ngọn cỏ; và 
hơi Xuân, là niềm vui đón chào 
lướt nhẹ qua từng ngõ ngách, 
từng con phố như hòa vào dòng 
người hối hả một cách chậm rãi 
để người người cảm nhận mùa 
Xuân đang về.

Từ ngàn xưa đến nay, mùa 
Xuân là mùa giao thoa của đất 
và trời, mùa của hy vọng lẫn 
ước mơ, của sum vầy, chia sẻ và 
cả sự khởi đầu cho cái mới.

Xuân không những mang 
thông điệp khởi đầu cho năm 
mới, còn mang cả một nền văn 
hóa dân tộc Á Âu vùng miền 
rất khác, rất riêng biệt. Nét đặc 
trưng trong mùa Xuân của người 
Châu Á đó là sự trở về và đoàn 
tụ với gia đình sau bao ngày vật 
lộn với cơm áo gạo tiền, được 
thưởng thức những món ăn của 
mẹ nấu, được sum vầy trong 
bữa cơm tất niên, trò chuyện vui 
cười, thăm hỏi chúc Tết người 
thân, làm cho tình cảm gia đình 
ngày thêm gắn bó. Do vậy, 
người Châu Á gọi mùa Xuân 
là Tết truyền thống, như mặc 
định rằng Tết là sự nối truyền 
bất di bất dịch, dù cho mọi thứ 
trong cuộc sống có thể thay đổi, 
những đứa con trong gia đình có 
thể đi Nam về Bắc, nhưng mỗi 
khi Tết về thì không thể không 

truyền vào trong mỗi con người, 
như động lực bứt phá tiếp nối 
cho năm mới tiếp mới.

Cám ơn mùa Xuân, vì tất 
cả những gì Xuân mang cho tôi 
và nhân loại, bởi những điều tốt 
đẹp giá trị hiện hữu nhất, tinh 
túy nhất, văn hoá nhất, nhân 
văn nhất, và tình người nhất đều 
chứa chất trong Xuân, Xuân 
không những mang tiếng cười, 
mang điều vui tươi rộn rã,  Xuân 
còn là dịp để cho tôi và người 
quên đi những hỷ nộ buồn vui, 
những khó khăn chấp trước 
trong các buổi chấp tác thù lao 
thường nhật.

Lại cám ơn mùa Xuân, vì 
những đóa Mai Đào sắc thắm, 
những nụ cười thanh thản nhưng 
rạng rỡ của tôi, người thân tôi; 
bạn, người thân của bạn và 
những niềm vui tràn khắp phố 
phường trong nắng Xuân.

Cảm Tác XuânCảm Tác Xuân
Thích Viên Huy

trở về với gia đình.
Với người Châu Âu, tiết 

Xuân đâu đó cũng đọng lại của 
sự sum vầy, đoàn tụ, nhưng 
không có buổi cơm tất niên đưa 
năm cũ đón năm mới, không 
có sự kiêng cử của thời khắc 
sau giao thừa lẫn các ngày đầu 
xuân mới, mà mùa Xuân nơi họ 
là sự đón tiếp các đợt không khí 
lạnh ùa về, lạnh đến nổi thở ra 
cả khói, không ai không khỏi 
xuýt xoa cho cái lạnh, chính vì 
cái lạnh đó như giúp cho người 
người xích lại gần nhau, truyền 
hơi ấm cho nhau để chung vui 
trong không khí ngập tràn sắc 
hồng của hoa Đào, sắc vàng của 
những trái quất thơm dịu đến lạ.

Mùa Xuân, không riêng gì 
dân tộc nào, lãnh thổ vùng miền 
nào, đều có chung một hơi ấm, 
hơi ấm của Xuân luôn mang 
theo một sức sống náo nức 
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BẢY ĐIỀU PHẬT DẠY NGƯỜI CƯ SĨ
Tổng Vụ Cư Sĩ – Tăng Đoàn GHPGVNTN-HN

Đây là những lời đức Phật đã dạy người cư 
sĩ trong kinh Tăng Chi Bộ  3 trang 312 (Trích 
Nguyên Văn).

Kính xin quý Thiện Nam, Tín Nữ Cư Sĩ Phật 
Tử để tâm nghiên cứu học hỏi.

THỐI ĐỌA
Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam/

nữ  cư sĩ đến thối đọa.
Thế nào là bảy?
1. Quên, không đến thăm Tỷ-kheo;
2. Phóng túng nghe diệu pháp;
3. Không tu tập tăng trưởng giới;
4. Í t tin tưởng các Tỷ-kheo trưởng lão, trung 

niên, tân nhập;
5. Nghe pháp với tâm cật nạn;
6. Tìm tòi các khuyết điểm;
7. Tìm người xứng đáng cúng dường ngoài 

Tăng chúng, tại đấy phục vụ trước.

KHÔNG THỐI ĐỌA
Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam/

nữ  cư sĩ đến không thối đọa.
Thế nào là bảy?
1. Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo;
2. Không phóng túng nghe diệu pháp;
3. Tu tập tăng thượng giới;
4. Nhiều tin tưởng đối với các Tỷ-kheo trưởng 

lão, trung niên, tân nhập;
5. Nghe pháp với tâm không cật nạn,
6. Không tìm tòi các khuyết điểm;
7. Không tìm người xứng đáng cúng dường 

ngoài Tăng chúng, ở đấy phục vụ trước.

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa nam/nữ  
cư sĩ đến không đọa lạc.

Cư sĩ không đến thăm,
Các vị tu tự ngã.
Không đến nghe Thánh pháp.
Không học tập thắng giới
Ít tin các Tỷ-kheo,
Tin ấy được tăng trưởng,
Với tâm thích cật nạn,
Muốn nghe chân diệu pháp.
Tìm ở ngoài Tăng chúng
Người xứng đáng cúng dường,
Ở đây vị cư sĩ,
Lại lo phục vụ trước.
Bảy pháp làm suy giảm.
Được khéo léo diễn giảng
Cư sĩ phục vụ chúng,
Diệu pháp bị suy giảm.
Cư sĩ có đến thăm,
Các vị tu tự  ngã,
Có đến nghe thánh pháp,
Có học tập thắng giới,
Có tin các Tỷ-kheo,
Tin ấy được tăng trưởng,
Với tâm không cật nạn,
Muốn nghe chân diệu pháp.
Không tìm ngoài Tăng chúng.
Người xứng đáng cúng dường,
Ở đây vị cư sĩ
Lo lắng phục vụ trước.
Bảy pháp không suy giảm
Được khéo léo diễn giảng
Cư sĩ phục vụ chúng,
Diệu pháp không suy giảm.

BẢ Y PHÁ P THẮ NG TIẾ N
Nà y các Tỷ-kheo, có bảy thắng tiến này của 

người cư sĩ... Thế nào là bảy?
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Bùi Giáng

1. Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo;
2. Không phóng túng nghe diệu pháp;
3. Siêng tu tập tăng thượng giới;
4. Nhiều tin tưởng đối với các vị Tỷ-kheo 

trưởng lão, trung niên, tân nhập;
5. Nghe pháp với tâm không cật nạn;
6. Không tìm tòi các khuyết điểm;
7. Không tìm người xứng đáng cúng dường 

ngoài Tăng chúng, tại đấy phục vụ trước.

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, là thắng tiến 
của người cư sĩ.

Cư sĩ không đến thăm
Các vị tu tự ngã
Không đến nghe Thánh pháp
Không học tập thắng giới
Ít tin các Tỷ-kheo,
Tin ấy được tăng trưởng,
Với tâm thích cật nạn,
Muốn nghe chân diệu pháp.
Tìm ở ngoài Tăng chúng
Người xứng đáng cúng dường
Ở đây vị cư sĩ
Lại lo phục vụ trước.
Bảy pháp làm suy giảm
Được khéo léo diễn giảng
Cư sĩ phục vụ họ,
Diệu pháp bị suy giảm.
Cư sĩ có đến thăm,
Các vị tu tự  ngã,
Có đến nghe thuyết pháp
Có học tập thắng giới,
Có tin các Tỷ-kheo,
Tin ấy được tăng trưởng,
Với tâm không cật nạn,
Muốn nghe chân diệu pháp.
Không tìm ngoài Tăng chúng,

Xuân

Chểnh mảng mùa Xuân vẫn tới gần
Muôn nghìn hồng tía quá thanh tân
Sắp về lũ lượt thân cùng thể
Sẽ đến huy hoàng mỹ với nhân
Thân thiết như hồn thanh thiếu nữ 
Thuần nhiên tợ mộng tuyết băng tâm
Người từ xa lắc về thăm viếng
Xuân sắc quê hương đẹp quá chừng.

Lời xuân

Xin lời nói ở trên môi
Là lời ở lại bên đời quên nhau

Bụi hồng, ấy của chiêm bao
Thì con sóng đục chìm vào nước xanh

Linh hồn, ấy ngục xin kham
Lời sai trên miệng sẽ không là lời

Xin mùa lá rụng và rơi
Sẽ lên đường gặp ấy trời mùa sau

Ra đi hẹn với xuân đầu
Buổi hồi nguyên lại pha màu bình minh
Con chim về sẽ đậu cành
Tiếng ca ấy sẽ hoà thanh với lời
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Tết Việt Nam, Tết Di LặcTết Việt Nam, Tết Di Lặc
Nguyễn Thế Đăng

Mỗi lần tết đến, chúng ta 
ôn lại những việc trong 
năm, những đoạn đường 

đã qua, những sai lầm thiếu sót 
và những tạm thời thành tựu. Có 
những tiến bộ trên con đường 
Phật đạo thì chúng ta càng gần 
với vị Phật tương lai, Đức Di 
Lặc hơn.

Kiểm điểm những việc được 
và chưa được để hy vọng nhiều 
hơn, làm việc nhiều hơn, sáng 
suốt hơn, cho hy vọng ấy. Trong 
mọi hy vọng, hy vọng lớn nhất 
trong cõi Ta Bà Kham Nhẫn này 

chính là Đức Phật Di Lặc và Hội 
Long Hoa tương lai.

Đức Di Lặc được nói đến 
trong kinh điển hệ Pali Nam tông 
và hệ Sanskrit Bắc tông như vị 
Phật tương lai, kế tiếp Đức Phật 
Thích Ca. Trong những kinh 
Đại thừa, hầu hết có những lời 
thuyết pháp chỉ dạy của Đức Di 
Lặc.

Danh hiệu Di Lặc (Maitreya) 
dịch là Từ Thị, vì lấy Đại Từ làm 
căn bản, cho nên được gọi là bậc 
Đại Từ Bi tương lai (Kinh Phật 
thuyết Di Lặc đại thành Phật). 

Bồ tát Di Lặc từ những kiếp xa 
xôi đã tu tâm Từ vô lượng, nên 
gọi là Từ Thị. Ngài còn có tên 
là A Dật Đa (Ajita), Vô Năng 
Thắng, phát nguyện từ trong 
kiếp binh đao, bảo vệ chúng 
sanh. Lòng từ bi vô cùng, tất 
cả xấu ác không thể thắng được 
nên có danh hiệu như vậy. Vào 
thời tương lai, các chúng sanh 
mỏng tham sân si, thực hành 
Mười Thiện, kính tin Phật, Bồ 
tát Di Lặc sẽ vào lúc ấy chứng 
đắc Giác ngộ vô thượng (Kinh 
Đại Bảo Tích). Vì bổn nguyện 
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như vậy, thế nên ngày ngài ra 
đời thế giới này biến thành tịnh 
độ (Kinh Phật thuyết Di Lặc hạ 
sanh).

Đức Di Lặc còn được xem 
là vị lập ra Duy thức tông, một 
trong hai tông chủ yếu của Đại 
thừa (tông kia là Tánh Không 
tông hay Trung đạo tông), khi 
ngài truyền cho hai ngài Thế 
Thân và Vô Trước những bí yếu 
của Duy tâm, Duy thức.

Qua cuộc đời của các đại sư 
trong lịch sử Phật giáo, có vẻ 
như cõi Đâu Suất cũng không 
xa lắm, vì các ngài có những 
liên hệ, liên lạc với cõi ấy và 
với Bồ tát Di Lặc, như các ngài 
Đạo An, Thế Thân, Vô Trước, 
Huyền Trang, Ngưỡng Sơn, 
Hám Sơn, Hư Vân…

Chúng ta kể một chi tiết 
trong cuộc đời ngài Huyền 
Trang. Huyền Trang là một 
trong những người đầu tiên tín 
ngưỡng Đức Di Lặc. Đây cũng 
chính là động cơ thúc đẩy ngài 
đến Ấn Độ để học Duy thức 
học. “Có lần ngài bị bọn cướp 
định giết để tế thần. Ngài quán 
tưởng, cầu nguyện Đức Di Lặc. 
Ngài mong ước được tái sanh 
ở đó để học Duy thức. Sự thiền 
định mạnh mẽ đến độ ngài cảm 
thấy như ở trên đỉnh núi Tu Di, 
tới cung trời Đâu Suất và gặp 
Bồ tát Di Lặc. Sau đó bão cát 
nổi lên, bọn cướp sợ hãi và thả 
ngài” (Huyền Trang, nhà chiêm 
bái và học giả, H.T Thích Minh 
Châu, ĐH Vạn Hạnh xuất bản). 
Ngài nguyện vãng sanh về Đâu 
Suất và khi chết các điềm lành 
hiện ra khiến mọi người chung 

quanh phải tin là ngài đã trở về 
Đâu Suất.

Thiền sư Hư Vân (1840-
1960) khi bị tra khảo đánh đập 
đã ngưng thở, nhưng môn đồ 
thấy thân thể còn ấm nên cứ để 
như vậy. Bảy ngày sau, ngài tỉnh 
dậy, cho biết là đã đến nội viện 
cung trời Đâu Suất. Ở đó có vài 
mươi vị, trong đó có nhiều vị 
ngài quen biết, nghe Đức Di 
Lặc thuyết định Duy thức. Đức 
Di Lặc nói ngài hãy trở về vì 
chưa xong phận sự, và nói cho 
ngài nghe một bài kệ Duy thức 
sâu sắc. Chỉ trong lịch sử Trung 
Hoa, đã có nhiều hiện thân của 
Bồ tát Di Lặc ở tại thế gian mà 
nổi tiếng nhất là Hòa thượng Bố 
Đại, Phó Đại sĩ.

Như một câu của Duy thức, 
“Ba cõi duy tâm tạo”. Những vị 
đã chứng nghiệm “duy tâm tạo” 
có lẽ thấy không gian ngăn cách 
cõi này với cung trời Đâu Suất 
cũng không xa lắm. Và cũng 
thế, với thời gian. Thời gian 
Đức Di Lặc hạ sanh ở trái đất 
này đối với các vị đã chứng ngộ 
chắc cũng không lâu lắm, dù với 
người thường chúng ta thì hàng 
triệu triệu năm.

Chúng ta không biết đích 
xác bao giờ Bồ tát Di Lặc hạ 
sanh. Có thể vài triệu hay vài 
chục triệu năm nữa, vì những 
gì nói trong kinh điển chúng 
ta không thể tính toán theo con 
số đời thường. Nhưng dù bao 
nhiêu lâu đi nữa, khi còn ở trên 
trái đất này, trong cõi Diêm Phù 
Đề này, chúng ta vẫn luôn luôn 
hướng tới thời đại của ngài để 
hy vọng. Chính trong niềm hy 

vọng đó mà chúng ta hoàn thiện 
cuộc đời chúng ta.

Đức Phật Di Lặc sẽ hạ sanh 
ở trái đất này chứ không ở nơi 
nào khác. Lúc ấy điều kiện của 
trái đất này là: “Thời ấy khí hậu 
điều hòa, bốn mùa thuận tiết. 
Nơi thân con người không có 
108 thứ bệnh. Tham dục, sân 
giận, ngu si không nặng nề lắm. 
Tâm người quân bình đều đồng 
một ý, gặp mặt vui vẻ, nói với 
nhau lời tốt… Bấy giờ Bồ tát Di 
Lặc trên trời Đâu Suất quán sát 
cha mẹ, rồi giáng trần từ hông 
phải sinh ra như Ta (Phật Thích 
Ca) trong kiếp này” (Kinh Phật 
thuyết Di Lặc hạ sanh).

Và điều kiện con người trên 
trái đất này để Đức Di Lặc hạ 
sanh là: “Đức Phật Thích Ca 
nói: A Nan, Bồ tát Di Lặc khi 
xưa tu hành Bồ tát đạo phát 
nguyện như vầy: ‘Nếu chúng 
sanh mỏng dâm, nộ, si, thành 
tựu Mười Thiện, T a vào lúc ấy 
mới thành Giác ngộ Vô thượng’. 
A Nan, vào thời tương lai có các 
chúng sanh mỏng dâm, nộ, si, 
thành tựu Mười Thiện, Bồ tát 
Di Lặc sẽ vào lúc ấy đắc Giác 
ngộ Vô thượng. Tại sao vậy? Do 
Bồ tát ấy có lập bổn nguyện như 
vậy.” (Di Lặc Bồ tát sở vấn hội, 
Kinh Đại Bảo Tích). Điều kiện 
để Đức Phật hạ sanh chính là do 
ở nơi thế gian này và do chúng 
sanh mỏng dâm, nộ, si, thành 
tựu Mười Thiện. Bởi thế chẳng 
nên hỏi bao giờ Đức Di Lặc hạ 
sanh, mà phải hỏi chúng ta đã 
đủ điều kiện về phần chúng ta 
chưa để Đức Di Lặc hạ sanh. 
Bởi vì Đức Di Lặc thành Phật 
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là cho chúng ta chứ không phải 
cho Ngài.

Trong lịch sử loài người, 
chúng ta thấy loài người không 
bao giờ bị bỏ rơi, mà mối liên 
hệ giữa trái đất này và Đức Di 
Lặc vẫn luôn luôn tồn tại và 
được củng cố. Chúng ta luôn 
nằm trong công trình tương lai 
thành Phật của Đức Di Lặc. Thế 
nên, mong chờ thời đại của Đức 
Di Lặc là mong chờ một xã hội 
hài hòa, hài hòa vì xã hội đó vận 
hành theo mười nghiệp thiện; 
một xã hội hòa bình vì có căn 
bản là đại từ đại bi; một xã hội 
mà động lực không là sự mong 
cầu vật chất mà mong cầu tâm 
linh. Một xã hội thông minh, 
một xã hội Duy thức, biết cái gì 
là giá trị tạm thời, cái gì là giá trị 
vĩnh cửu. Một xã hội mà tất cả 
mọi lãnh vực của đời sống con 
người được Phật hóa, vì xã hội 
đó trực tiếp có Phật.

Với người bình thường như 
chúng ta, mỗi khi niệm Nam mô 
Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn 
Phật là đã thấy vui rồi, đã nối 
kết cuộc đời mong manh và long 
đong phiêu dạt của mình với Hy 
vọng Vĩ đại của trái đất này rồi. 
Thế nên, tượng Phật Di Lặc, 
tượng Phật lớn nhất thế giới, 
cao gần gấp đôi tượng Nữ thần 
Tự do, sắp được hoàn thành ở 
Ấn Độ. Với Việt Nam, hầu hết 
các chùa đều có tượng Đức Di 
Lặc. Và chúng ta cũng có tượng 
Đức Di Lặc ở núi Cấm, Thiên 
Cấm sơn, lớn nhất châu Á. Sau 
một thế kỷ 20 chiến tranh tang 
tóc, chia rẻ phân ly và kiệt quệ 
vật chất lẫn tinh thần, người 
Việt Nam cần hy vọng để vươn 

lên. Và có hy vọng nào lớn hơn 
Hy vọng của Đức Phật tương 
lai là Bồ tát Nhất sanh bổ xứ 
Di Lặc. Chẳng thế mà ở miền 
Nam, nơi tận cùng của đất nước, 
cũng trong thế kỷ 20 có vài giáo 
phải tin rằng Đức Di Lặc và hội 
Long Hoa sẽ xuất hiện ở vùng 
đất này.

Ngay cả những người chưa 
phải Phật giáo, những phong 
trào khắp nơi trên thế giới bảo 
vệ trái đất khỏi bị ô nhiễm, khỏi 
sự thay đổi khí hậu, bảo vệ sự 
đa dạng sinh học của trái đất, 
bảo vệ ‘ngôi nhà trái đất’ chung 
cho tất cả chúng ta, xây dựng 
cho trái đất và con người càng 
ngày càng tốt đẹp hơn, những 
người ấy đang sống trong niềm 
hy vọng về một thế giới mới, 
phải chăng dù một cách vô thức, 
họ đang sống trong niềm tin Di 
Lặc? Phải chăng mọi sự tiến bộ 
của con người và mọi lãnh vực 
hoạt động của nó, dù vô tình 
hay hữu ý, đều là sự tiến bộ đến 
thời đại của Đức Di Lặc?

Những người thực hành Bồ 
Tát hạnh, ‘Tịnh Phật quốc độ, 
thành tựu chúng sanh’ thì rõ 
ràng đang chuẩn bị, đang tham 
gia vào công trình của Đức Di 
Lặc, tức là thời đại của Phật Di 
Lặc và hội Long Hoa. Niềm hy 
vọng đó, hạnh phúc tối hậu của 
trái đất và con người, không biết 
từ đâu, do nhóm người nào, đã 
từ lâu, đã thành truyền thống, 
được thể hiện nơi ngày mồng 
một Tết. Ngày mồng một Tết là 
ngày “vía” của Đức Di Lặc.

Ngày mồng Một Tết đã 
thành sự gắn kết niềm vui và 
hy vọng an bình hạnh phúc của 

người Việt Nam cho cá nhân, gia 
đình và xã hội, với niềm vui, sự 
an bình hạnh phúc của Đức Phật 
Đại Từ Di Lặc và công cuộc 
giải thoát và giác ngộ cho chúng 
sanh của Ngài. Lễ Tết không 
chỉ là sự gặp gỡ chúc lành cho 
nhau, vui vẻ ăn uống với nhau, 
cùng hy vọng với nhau về một 
xã hội, một thế giới hòa bình và 
thịnh vượng, mà còn là dịp để 
thực hiện các điều đó bằng cách 
rãi tâm Từ và nguyện sống theo 
Mười điều thiện để xây dựng 
một xã hội hiền thiện như là 
điều kiện căn bản cho Đức Phật 
tương lai hạ sanh.Tết không chỉ 
là sự kết nối, hài hòa giữa người 
với người, mà còn là dịp thiêng 
liêng nhất để kết nối với bổn 
nguyện và công trình của Đức 
Phật Di Lặc tương lai và thời đại 
vinh quang của Ngài. Mỗi lần 
Tết là chúng ta thêm một lần in 
đậm sự cam kết thiêng liêng của 
Đức Di Lặc với số phận của trái 
đất này để chúng ta sống đúng 
hơn, tốt hơn, đẹp hơn.

Trong những ngày lễ, các 
ngày vía chư Phật, chư đại Bồ 
tát hiện nay của Phật giáo Việt 
Nam, có hai ngày lễ lớn mang 
tầm vóc quốc gia là lễ Phật đản 
và lễ Vu Lan rằm tháng 7. Ước 
mong rằng ngày lễ Đức Di Lặc, 
trùng hợp với ngày đầu năm 
mới, cũng được cử hành trọng 
thể ở các chùa và tại nhà, phổ 
biến ra xã hội để thành một 
phong tục, một ngày lễ lớn của 
xã hội.

Vì Đức Di Lặc là Đức Phật 
tương lai kế tiếp sắp tới của 
chúng ta.
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SƠ LƯỢC NHỮNG ĐIỀU TRỌNG YẾU CỦA NGƯỜI HỌC PHẬT
Thích Nữ Diệu Như

Bài viết này nói lên một vài khía cạnh giá trị 
thiết thực cơ bản trọng yếu của người học Phật.

1. Hiếu Dưỡng Cha Mẹ
Rất nhiều Kinh Điển Chư Phật thường dạy 

chúng ta luôn lấy Hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng Cha 
Mẹ là pháp môn căn bản thù thắng của những 
người đệ tử Phật.

Vì môi trường và cuộc sống, có những lúc 
phải chạy đua để kịp thời gian, mải mê giải quyết 
công việc, đôi lúc chúng ta vô tư, hoặc quên bẵng 
đi Cha Mẹ đang ở nhà, đang đợi chờ mình.

Là người học Phật, Cha Mẹ mình lại không 
chăm sóc được, thậm chí cuộc điện thoại cũng 
không hỏi thăm, cho dù chúng ta đi nhiều chùa, 
lễ lạy tụng đọc nhiều bộ kinh, làm nhiều việc từ 
thiện, học nhiều bằng cấp, chỉ là cầu danh chạy 
theo trào lưu mà thôi, chỉ là Dã tràng xe cát biển 
Đông. Đi trái với đạo lý tinh thần của người học 
Phật. Phật dạy:

 “Này các Thầy Tỳ Kheo! Có hai người mà 
các Thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó 
là Cha và Mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai 
phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, nghiền xương thấu 
tuỷ, máu đổ thịt rơi, cung phụng đủ mọi thức ăn, 
đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí Cha 
Mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa 
trả được ân sâu cha mẹ. Các Thầy phải biết, ân 
Cha Mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục 
đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, biết ân 
đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo 
đáp công ơn Cha Mẹ đúng chánh pháp cần phải 
thực hành những việc như:

– Nếu Cha Mẹ chưa có niềm tin, phải khuyết 
khích Cha Mẹ phát tâm tin tưởng Tam Bảo.

– Nếu Cha Mẹ xan tham, phải khuyết khích 
Cha Mẹ phát tâm bố thí.

– Nếu Cha Mẹ theo điều ác, phải khuyết khích 
Cha Mẹ hướng về đường thiện.

– Nếu Cha Mẹ theo tà kiến, phải khuyết khích 
Cha Mẹ trở về với chánh kiến.

Làm được như vậy là trả ơn Cha Mẹ đúng với 
chánh pháp, khiến Cha Mẹ không những được an 
vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong 
tương lai”. (Kinh Tăng Nhất A Hàm)

“Người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như tai 
trời, ách nước, địa chấn… sẽ thoát hiểm một cách 
an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn gia tài 
không bị nghịch cảnh, chướng duyên, nội nghịch 
ngoại thù, luật vua phép nước, trộm cướp mất 
mùa… Nếu nghèo thì đời sống trong sạch thanh 
nhàn, trời đất ưu đãi, quyến thuộc sum vầy, danh 
thơm xông khắp, không bị cảnh nợ nần khổ sở, ít 
bịnh tật, được tăng tuổi thọ… Sau khi chết đuợc 
sanh Thiên”. (Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân).

Rất mong rằng tất cả người học Phật đều nên 
ghi nhớ, trong từng tâm niệm luôn nghĩ đến ân 
nghĩa sinh thành thâm trọng của Cha Mẹ, mà đền 
ân báo ân, thể hiện được bổn phận trách nhiệm 
người con hiếu đạo biết học Phật, hầu mong đáp 
đền một phần nào trong khi Cha Mẹ còn sinh tiền.

2. Làm Tròn Trách Nhiệm và Bổn Phận
Sống trên cuộc đời đã là con người, ai ai cũng 

nên có trách nhiệm và bổn phận. Trên cương vị 
người học Phật phải cố gắng làm gương mẫu, thể 
hiện bằng cách nỗ lực siêng năng, hoàn thành công 
việc bổn phận trách nhiệm của mình, làm đẹp gia 
đình; Làm tròn nghĩa vụ phát triển xã hội; góp 
phần trọng trách hưng thịnh quốc gia; thấu triệt 
nghĩa lý, phát huy tinh thần tự giác, bằng cách 
thanh tịnh hoá thân tâm, chuyển tải lời Phật dạy 
vào cộng đồng xã hội, để được nhiều người biết 
mà học hỏi thực hành theo như lời dạy của Ngài.  

Thí dụ. Gặp người khác đạo hỏi, nghe bạn là 
người theo Đạo Phật, vậy Đức Phật của bạn thường 
dạy gì? Nếu người Phật tử không trả lời được, thì 
tương tựa như Quý Vị hằng ngày ở với Cha Mẹ, 
lại không biết Cha Mẹ mình năm nay bao nhiêu 
tuổi, đã dạy gì cho mình vậy? Là Phật Tử nên mạnh 
dạng trả lời rằng: Đức Phật thường dạy:
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“Không làm mọi điều ác,
Thành tựu các hạnh lành,
Giữ Tâm Ý trong sạch,
Chính lời chư Phật dạy” .
 (Kinh Pháp Cú - Phẩm Phật Đà – Kệ 183.)

3. Tin Sâu Nhân Quả
Nhân Quả là luật tự nhiên của vũ trụ, tự nó 

diễn tiến, không ai có thể điều khiển hay thay thế 
được, ngoại trừ Nghiệp và Duyên. Đức Phật chỉ 
hướng dẫn và giải thích cho chúng ta hiểu thế nào 
là luật Nhân Quả và khuyên mỗi chúng ta nên 
sống đời sống thiện.

Ví dụ. Nhân chúng ta sám hối, quả chúng 
ta được bình an. Nhân chúng ta nghe pháp, quả 
chúng ta hiểu được lời Phật dạy. Có một số người 
cho rằng,

“Ra đời hai bàn tay trắng. Lìa đời cũng trắng 
hai tay”

“Ai nói cõi này đến tay không
Người ấy nghĩ nói chẳng thật lòng
Biết bao nhiêu nghiệp bao nhiều kiếp
Có đủ có đầy khi lọt lòng
Ai nói ra đi cũng tay không
Người ấy chưa thấy được cõi lòng
Bao nhiêu tâm niệm gom đem cất
Nên phút ra đi phải gánh gồng”
Người biết học Phật, là người biết kiểm soát 

từ ý nghĩ đến hành động, biết thay đổi chuyển 
nghiệp, thay đổi nghiệp, bằng cách thay đổi từ tư 
tưởng, suy nghĩ, đến cử chỉ hành động việc làm 
của chính mình, thực hiện đúng bổn phận và trách 
nhiệm đã dành cho mình, và áp dụng những gì 
Đức Phật dạy, được như vậy chúng ta mới có đời 
sống hạnh phúc ngay trong hiện tại và đời sống 
tốt đẹp kế tiếp.

Có vị Hiền giả nói rằng:“những gì chúng ta 
đã sử dụng thì nó đã hết, những gì chúng ta để lại 
thì người khác dùng, những gì chúng ta đem đi 
được thì những gì chúng ta đã cho đi”.

4. Chí Tâm Thành Kính
Chí tâm thành kính là nền tảng thiết thực, là 

căn bản để người học Phật muốn đạt được ước 
mơ, hoài bão, khát vọng của mình.

Ngài Đại sư Ấn Quang dạy:“chúng ta phải 
dốc hết tâm lực, lấy hai chữ thành kính làm điểm 
quan trọng. Chúng ta có một phần thành kính thì 
có một phần công đức, có mười phần thành kính 
thì có mười phần công đức”.

“Kinh Pháp Bảo Đàn” Vào một ngày nọ Lục 
Tổ Huệ Năng trở về Quận Thiều Châu thuyết 
pháp, Chư Tăng cùng dân chúng nghe tin Ngài trở 
về, ai ai cũng khao khát đến để được chiêm bái và 
đảnh lễ, được nghe lời giáo huấn từ kim khẩu của 
Ngài. Bỗng nhiên trong pháp hội Ngài hỏi Thầy 
Tỳ Kheo rằng, Thầy quý danh là gì? Vị ấy trả lời, 
con tên Pháp Đạt, được biết vị này trì được 3000 
bộ “Kinh Pháp Hoa”, nhiều đến như vậy bèn đã 
sanh ra một thứ tâm ngã mạn “mình trì 3000 bộ 
“Kinh Pháp Hoa”công đức này chẳng nhỏ rồi!”, 
do đó Thầy Pháp Đạt gặp Lục Tổ, khấu đầu lễ 
mà đầu chẳng chấm đất. Ngài dạy,  Thầy tên Pháp 
Đạt, mà chưa đạt được pháp. Ngài Huệ Năng liền 
nói kệ rằng:   

“Đảnh lễ vốn trừ ngã mạn
cớ sao đầu chẳng chấm đất
có ngã tội liền sinh, 
quên công phước vô lượng”

Chí Tâm thành kính là con đường khiêm hạ, 
đưa đến nhân cách phẩm chất đạo đức được nhiều 
người tôn quý, và kính trọng. 

5. Nỗ Lực Thực Hành 
Thực hành là phương pháp cần yếu của người 

biết học Phật. vì Đạo Phật là Đạo của Giác Ngộ, 
đạo của Tự giác, đạo của người biết thực hành. 
Phật tử là người học Phật, khi đến với đạo Phật 
bằng trái tim của sự hiểu biết, bằng sự tư duy của 
lý trí, điều trước tiên phải chọn cho mình một 
hướng đi, hay một pháp môn tu tập, để phù hợp 
cho tự thân.

Người có trình độ, hiểu biết mà không thực 
hành, giống như điểm binh trên giấy, như nước đổ 
trên lá môn, không có ích lợi gì. 

Chuyện kể rằng. Ở làng Nọ, Có một gia đình 
rất giàu nuôi một con Chó, nó bị bệnh ghẻ lở. Gia 
đình đó sợ lây truyền đến con cháu, nên đem con 
chó bỏ vào trong rừng. Đúng thời điểm có Vị Sư 
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đi khất thực, thấy vậy liền đi tìm thuốc chữa trị 
cho nó, nhờ sự từ bi thương tưởng của Vị Sư, mà 
con Chó đã sớm lành bệnh. Nó liền theo Sư trở 
về Chùa, Sư liền đặt tên là Tu Đi. Đến giờ đi khất 
thực Tu Đi đi theo với Vị Sư. Lúc khất thực về 
Vị Sư ngồi nghĩ chân bên này Làng là cánh đồng, 
giữa có dòng sông, bên kia làng có mùi thịt nướng. 
Cơn gió mạnh ùa đến mùi thịt nướng bay tới mũi 
của Tu Đi. Do vì bản chất sống trong môi trường 
hằng ngày ăn những thứ đó. Nên Nó chịu không 
nỗi liền lội qua, Vị Sư kêu lên, Tu Đi về đây với 
Thầy. Vì bản tánh con Chó rất trung thành nên 
nó quay trở lại, trong lúc quay chưa đến bờ vị Sư, 
thì mùi thịt nướng lại thổi đến mũi nó tiếp, nó lại 
lội sang bên kia, Vị Sư lại kêu, Tu Đi về đây với 
Thầy, cứ như thế nó lội tới lội lui, cuối cùng Tu Đi 
chết đuối giữa dòng sông. 

Câu chuyện dòng sông ví như dòng đời, bên 
kia bờ thịt nướng là chỉ cho ngũ dục, bên này bờ 
Vị Sư là chỉ cho sự Giác Ngộ Giải Thoát. Nếu 
Phật tử là người học Phật không chọn cho mình 
một con đường dứt khoát để đi, một bên thì thích 
hưởng Ngũ Dục, một bên thì thích tu tập Giải 
Thoát. Rồi không khéo cuối cùng, e rằng rất dễ 
chết đuối giữa dòng sông.

Đối với người Phật tử pháp thực hành và trải 
nghiệm trong sự học Phật, thì gia đình, giữa đô 
thị, các công sở... Là điểm để trao luyện sự tu tập. 
Những kiến thức, những phương pháp mà Quý 
Phật tử đã học được từ Kinh điển, hoăc các Bậc 
Tôn túc, hoặc tự mình đã hành trì có hiệu quả…, 
khi gặp phải giữa dòng đời bôn ba chen chúc, 
thiếu sự tế nhị của những người chưa biết học 
Phật. Những lúc sinh hoạt trong cuộc sống, khi va 
chạm mà tâm Quý Vị biết lắng xuống, làm chủ và 
kiểm soát được chính mình, biết áp dụng ứng xử 
lời Phật dạy vào những lúc như vậy. Đây là hành 
động cụ thể nhằm làm tăng niềm tin cho người 
chưa biết đạo Phật, đồng thời phát triển khả năng 
tự giác vận dụng vào cộng đồng xã hội. Luôn “lấy 
thực hành làm trung tâm”, ứng dụng Phật pháp 
trong mọi nơi, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ 
động của chính mình, để góp phần phát triển xã 
hội hướng đến Chân Thiện Mỹ.

Tỳ Kheo Ni, Thích Nữ Diệu Như 

Thanh Trí Cao

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

(Tưởng niệm Giác Linh cố HT Ân Sư thượng 
Viên hạ Thành – Nguyên Phó Chủ Tịch Hội Đồng 
Giáo Phẩm; Kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi 
Lễ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Viện Chủ 
Chùa Diệu Pháp; Phương Trượng Chùa Điều 
Ngự)

*

Chuông chùa vang lên, muôn vật đang còn 
chìm trong giấc mộng dưới màn đêm tịch 
lặng. Ngoài kia ánh trăng pha màu cho bầu 

trời thêm vẻ trầm mặc cô liêu. Mới đó mà Hòa 
Thượng Tôn Sư đã thực sự lìa xa cõi trần ai tục 
luỵ này gần 2 năm rồi. Nhẹ nhàng như những áng 
mây trôi lơ lững, đến và đi không vướng bận. Ngài 
chẳng đơn thuần là một áng mây bồng bềnh vô 
định, Ngài là một Áng Hương Vân tỏa ngát. Nhân 
ảnh của Ngài ngự trị trong lòng một môn hạ nhỏ 
bé như con là như thế.

Không gì  đẹ p và giá trị hơ n khi bà i họ c giá o 
dụ c đư ợ c biể u thị  bằ ng chí nh cuộ c đờ i củ a Người. 
Người đệ tử Phật, bất cứ ai khi các căn không còn 
rong ruổi theo trần cảnh, không còn bị tác động 
bởi vọng thức. Tâm thể người này được ví như 
một tấm gương sáng, như như bất động. Đó chính 
là Ngài – Hòa Thượng Thích Viên Thành, sự viên 
tịch của Ngài đã để lại một bài học cụ thể về công 
hạnh làm chủ thân tâm của mình, chánh niệm tỉnh 
giác trong mọi sinh hoạt bình thường cho đến 
làm chủ trong lúc già, bệnh và chết. Ngẫm lại, 
cuộc đời của Ngài dường như đã biểu thị trọn vẹn 
những đức tính của một bậc Chân Nhân, ứng thân 
thị hiện. 

Trước hết là biểu thị tính tri túc, như mọ i ngư ờ i 
ai cũ ng biế t, cũ ng thấ y, cũ ng nghe về cuộ c số ng tri 
tú c củ a Ngài. Dù tuổi đã lớn, sức khỏe có giới hạn 
nhưng mỗi ngày một bữa ngọ và 2 bữa tiểu thực 
cùng chúng tại trai đường chùa Diệu Pháp Ngài 

chưa một lần vắng mặt. Trước đây con cứ nghĩ, 
ngoài những gì con thấy qua lối sống bình dị hằng 
ngày của Ngài thì dẫu sao Ngài cũng là Viện Chủ 
của một ngôi chùa có tiếng nhất tại vùng này thì 
phòng ốc có lẽ cũng sẽ tiện nghi đầy đủ. Nhưng 
mãi cho đến khi Ngài thị tịch con mới được dịp 
vào phòng Ngài để cùng đại chúng niệm Phật con 
mới biết, cái cảm giác bàng hoàng và kinh ngạc 
khi ấy vẫn còn đọng lại trong con cho đến bây giờ. 
Những vật dụng cần thiết cho một cuộc sống đơn 
giản, nói đúng hơn là thô sơ và thiếu thốn theo 
đúng lời Phật dạy. Trong căn phòng nhỏ bé ấy chỉ 
vỏn vẹn một chiếc giường xếp cũ kĩ, một chiếc 
bàn gỗ đã ngã màu bên cạnh cửa sổ đầy ngập 
những kinh và sách. Một tấm bảng đen ghi chi 
chít từ vựng Anh văn, ngoài ra không còn gì nữa. 

Dù là một vị Hòa Thượng cao niên, nhưng 
Ngài chưa bao giờ vắng mặt bất cứ một thời kinh 
nào của Chùa. Ngài bỏ nhiều thì giờ để nghiên 
cứu và giảng dạy cho đại chúng mỗi đêm sau thời 
Tịnh Độ. Ngài cũng chẳng có bất cứ một vị thị giả 
nào, Ngài tự làm hết tất cả mọi thứ từ giặt giũ cho 
đến ăn uống hay dọn dẹp tư liêu. Không chỉ vậy, 
các công việc chấp tác thường nhật cho đến những 
Phật sự lớn nhỏ Ngài luôn là người dấn thân đi 
đầu. Ngài dạy, “Tui còn thở là còn phục vụ quần 
sanh, phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng rồi thôi.” 
cuộ c số ng Ngài bì nh dị là thế.

Đố i vớ i bả n thâ n Ngài, trong 76 nă m thá c tí ch 
bụ i trầ n, hơ n 56 nă m thừ a hà nh Phậ t sự, Ngài lú c 
nà o cũ ng giữ gì n giớ i châ u thanh tị nh, tinh tấ n 
nhẫ n nhụ c nghiê m khắ c vớ i chí nh mì nh nhằ m 
thanh tị nh hó a ba nghiệ p thâ n khẩ u ý  qua cuộ c 
số ng. Tự chủ, bì nh tĩ nh trong mọ i tì nh huố ng, 
dẫ u thờ i suy cuộ c biế n, dẫ u nghè o khó, bệ nh đau, 
dẫ u cá i chế t đế n vớ i mì nh trong đư ờ ng tơ  kẽ tó c. 
Phải chăng đây là biểu thị đức tính kham nhẫn 
của một bậc chân nhân? Cuộc đời của Ngài là thế 
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hệ của những người đi trước, thế hệ trải qua bao 
cuộc thịnh suy của đất nước, bao thời pháp nạn 
của Phật giáo Việt Nam, của bom rơi đạn lạc, của 
cái chết cận kề như ngàn cân treo sợi tóc. Trước 
bao mối đe doạ ấy Ngài vẫn kiên cường trước mọi 
chướng duyên. Ngài dạy, “dám sống để đương 
đầu với hiểm nguy, dám chết để tôn thờ chân lý, 
như vậy mới bản lĩnh, mới xứng đáng là Thích Tử 
Như Lai”. Sống phải biết chịu đựng kham nhẫn, 
điều này được minh chứng nơi chính bản thân 
Ngài. Ở tuổi xế chiều Ngài mắc phải chứng bệnh 
Tim trầm trọng. Nhưng Ngài luôn tự nhũ phải tự 
chiến thắng chính mình, đối với Ngài bệnh tật chỉ 
là một phương thuốc hay để trị căn bệnh dục vọng 
phát sinh như trong 10 Điều Tâm Niệm có dạy: 
“Nghĩ  đế n thâ n thể  thì  đừ ng cầ u khô ng bệ nh tậ t, 
vì  nế u khô ng bệ nh tậ t thì  tham dụ c dễ sinh”. 

Nhiều lần bác sĩ nhắc nhở Ngài không được 
làm việc quá sức, không được tụng kinh lâu quá 
10 phút, vì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 
khỏe của Ngài. Nhưng có lẽ đối với một bậc chân 
tu thật học, Ngài đã biết trước được giờ phút lâm 
chung của mình, nên Ngài chẳng một mảy may 
nao núng. Theo Ngài, luật tắc vô thường chi phối 
thì chuyện sống - bệnh - chết cứ để nó tự nhiên 
đến đi. Vì vậy Ngài dạy, “có bệnh thì chữa, nhưng 
có thuyên giảm hay không thì cứ tùy vào cái thân 
ngũ uẩn giả tạm này, chẳng sao cả. Tôi cứ hết 
lòng vì đạo, làm được tới đâu thì làm”. 

Chính vì biết trước thời khắc ra đi của mình 
nên Ngài rất lạc quan, vui vẻ , khô ng mộ t biể u 
hiệ n phả n ứ ng phà n nà n gì  về  đau nhứ c, mỏ i mệ t. 
Ngài bì nh thả n đế n mứ c như  đã  chuẩ n bị  kỹ cho 
cuộ c hà nh trì nh cuố i cù ng trong dò ng số ng hữ u vi. 
Ngài gọi điện hoặc đến tận nơi thăm hỏi các bậc 
Tôn túc trong Tăng Đoàn, sách tấn khuyến khích 
hàng hậu bối cố gắng hết lòng phụng sự đạo pháp. 
Ngài đến Chùa Điều Ngự giảng dạy cho đồ chúng 
và Phật tử tại đây, chuyện này trước đây ít gặp vì 
sức khoẻ của Ngài không cho phép Ngài đi đường 
xa và Phật sự tại Chùa Diệu Pháp quá nhiều. Còn 
một điều hết sức kỳ diệu, lúc đó Chùa Diệu Pháp 
đang trì tụng bộ kinh Đại Bảo Tích, nhưng Ngài 
dạy dừng lại để thọ trì Kinh Niệm Phật Ba La Mật 

hàng đêm. Nghĩ lại chính bản thân con còn thấy 
sởn da gà. Bởi điều này chỉ có bậc tu chứng ngộ, 
bậc Chân nhân mới có. Vài giờ trước lâm chung 
Ngài còn dùng ngọ với đại chúng, dặn dò mọi 
người nỗ lực tinh tấn hành trì chánh pháp và dấn 
thân phục vụ, xiển dương chánh pháp. Ngài còn 
tận tình nhắc nhở mọi người chấn chỉnh lại cách 
ứng phó đạo tràng, Ngài dạy đọc sớ như thế nào 
cho đúng, ngắt hơi chỗ nào cho hay, chuông mõ 
đánh sao thiền vị. Sau giờ thọ trai 2 giờ 30 chiều 
hôm ấy Ngài còn quang lâm đến chứng minh cho 
một lễ cầu siêu, tại đây Ngài giảng dạy bài pháp 
cuối cùng theo Kinh An Bang Thủ Ý, khuyến tấn 
tang chủ phải thực hành hiếu đạo theo như lời Phật 
dạy và nhất là giữ vững tâm bồ đề, hết lòng vì đạo, 
mỗi người trong gia đình là một vị Hộ Pháp ủng 
hộ và bảo vệ đạo pháp. Sau thời pháp đó, Ngài trở 
về Chùa Diệu Pháp và an nhiên thâu thần thị tịch.

Suố t cả cuộ c đờ i, Ngài khô ng mong cầ u điề u 
gì  cho bả n thâ n, mà  chỉ  lấ y trọ ng trá ch đà o tạ o 
Tă ng tà i là m sự  nghiệ p lợ i tha, lấ y việ c nghiê m trì  
giớ i luậ t là m cô ng phu tự  lợ i. Khô ng quả n thà nh 
bạ i, khô ng ngạ i khen chê , phấ n đấ u khô ng mệ t 
mỏ i vư ợ t qua mọ i khó  khă n bê n ngoà i và  mọ i trở  
ngạ i bê n trong thâ n tâ m, để  đế n phút cuố i, Ngài 
thanh thả n ra đi mà khô ng hề biể u hiệ n nghiệ p 
tư ớ ng như  ngư ờ i bì nh thư ờ ng: mê  sả ng hay đau 
đớn mà  điề m tĩ nh an nhiê n thị  tị ch trong tiếng 
niệm Phật của đại chúng. Có  thể  nó i, giờ  phú t xả  
bá o thâ n là  giờ  phú t đư ợ c tô n vinh củ a mộ t Bậ c 
xuấ t trầ n Thư ợ ng sĩ . Ngài là m chủ  thâ n tâ m, tự  
tạ i trư ớ c bờ  sinh tử . Cá i đau thể  xá c do bệ nh tậ t 
nghiệ t ngã  khô ng là m ả nh hư ở ng đị nh lự c, Ngài 
nhẹ  nhà ng trú t hơ i thở  cuố i cù ng, thể  nhậ p Phá p 
thâ n thư ờ ng trụ . 

Đặc biệt còn có thiên tướng xuất hiện, trời đất 
biểu hiện u buồn, người người xót thương. Giây 
phút đưa nhục thân của Ngài đi đã xảy ra một trận 
mưa nặng hạt chỉ độ vài phút rồi ngưng ngay, tại 
chính ngôi chùa Diệu Pháp. 

Qua đó , có  thể  nhậ n châ n, thá i độ  củ a ngư ờ i tu 
chú ng ta đố i vớ i sự  số ng và  cá i chế t đầ y nghị  lự c 
và  trí  tuệ . Mộ t bậ c châ n tu như  Ngài khô ng hề  nao 
nú ng trư ớ c sự  số ng chế t mà  sẵ n lò ng đó n nhậ n, 
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xem đó  là  thô ng lệ  ngà n xư a. Vì  rằ ng trong sanh 
có  cá i tử , trong cá i diệ t có  cá i bấ t diệ t. “Sanh diệ t 
diệ t dĩ , tị ch diệ t vi lạ c”.  

Trong tập thơ Giọt Sương Huyễn Hóa của HT 
Thích Viên Lý có đoạn:

Có không lẩn thẩn đầy quan kiến
Vượt lên trên ta ngâm khúc bạt dà
Thông điệp Phật tánh vượt qua biên tế
Vật và tâm tương tức tương ly
Giáo nghĩa thậm thâm bất khả tư nghì

Bì nh tĩ nh, thanh thả n, điề m nhiê n trư ớ c cuộ c 
đờ i dâ u bể , sanh diệ t, được mất, thịnh suy,... 
Ngư ờ i đờ i thường hoang mang khô ng hiể u rõ  chết 
sẽ đi về đâu, nhưng vớ i ngư ờ i hiể u Giá o phá p, 
chế t chỉ  là  mộ t sự  thay đổ i cuộ c số ng. Nế u chú ng 
ta có  mộ t cuộ c số ng tố t bằ ng trang nghiê m thiệ n 
nghiệ p, thì  cũ ng chí nh là  đã  có  mộ t sự  chuẩ n bị  
tố t cho kiế p số ng tư ơ ng lai. Thiề n sư  Mã n Giá c 
cũ ng đã  dạ y: 

“... Mạ c vị  xuâ n tà n hoa lạ c tậ n, đì nh tiề n tạ c 
dạ  nhấ t chi mai”. Chớ  bả o xuâ n tà n hoa rụ ng hế t, 
đê m qua sâ n trư ớ c mộ t cà nh mai. 

Qua cuộc đời của Hòa Thượng Thích Viên 
Thành, con nhậ n châ n đư ợ c rằ ng, bậ c Châ n nhâ n 
chẳng phải là một bậc thánh siêu phàm tối cao 
gì mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy 
được. Mà chí nh là  nhữ ng con ngư ờ i bằ ng xư ơ ng 
bằ ng thị t hiệ n hữ u trư ớ c mặt chúng ta, như ng rấ t 
đổ i phi thư ờ ng về  nhâ n cá ch lớn và đạo phong 
trác việt. Điề u đó  đã  xá c chứ ng trọ n vẹ n nơ i Ngài. 
Tuy nhiên, cánh hạc giờ đây đã khuất sâu vào 
bóng núi xa xăm nghìn trùng chẳng còn lưu vết. 
Chúng con vẫn biết “sắc tư ớ ng vố n khô ng, mư ợ n 
cả nh huyễ n độ  ngư ờ i như  huyễ n; tử  sanh nà o có , 
nư ơ ng thuyề n từ  vớ t kẻ  trầ m luâ n”. Nhưng cho 
đến giây phút này chúng con vẫn còn bàng hoàng 
thổn thức, Diệu Pháp còn đó, Điều Ngự còn đây 
nhưng hình bóng của Tôn Sư đâu còn nữa. 

Tiết đông lạnh buốt, cảnh vật êm đềm u tịch, 
ngậm ngùi nuốt lệ để tưởng nhớ một bậc Thầy đã 
thầm lặng hy hiến cả cuộc đời mình cho đạo pháp 
và dân tộc. Đứng trước di ảnh của Ngài, để  hoà i 
niệ m hạ nh nguyệ n hà nh đạ o củ a mộ t bậ c xuấ t trầ n 
thư ợ ng sĩ . Sắp đến ngày lễ đại tường của Ngài, 

con xin mạo muội ghi lạ i đôi dò ng thô thiển nà y 
vớ i thâ m tâ m thà nh kí nh tri â n. Ngư ỡ ng mong 
Ngài thù y từ  chứ ng giá m cho con. Vớ i những lờ i 
Ngài đã dạy, con nguyệ n khắ c cố t ghi tâ m để  tiế n 
tu đạ o nghiệ p hầ u bá o đá p thâ m â n trong muô n 
mộ t. 

Nam Mô  Từ  Lâ m Tế  Chá nh Tô ng Tứ  Thậ p 
Nhị  Thế  Diệu Pháp Tự Viện Chủ Điều Ngự Tự 
Phương Trượng Húy thượng Như hạ Thức Tự 
Viên Thành Hiệu Hải Trừng Hòa Thượng Tô n Sư  
Giá c Linh Thù y Từ  Chứ ng Giá m. 

Mùa Đông, năm Kỷ Hợi

TKN TN Chơn Như

LỜI PHẬT DẠY

Chớ làm các điều ác, 
gắng làm các việc lành,
giữ tâm ý trong sạch - 
Ấy lời chư Phật dạy.
[Kinh Pháp Cú - 183]

Người tâm ý thanh tịnh, 
ngữ, thân đều thanh tịnh,
thường chánh trí giải thoát,
nên được an ổn luôn.
[Kinh Pháp Cú - 95]

Lấy từ bi thắng nóng giận.
Lấy hiền lành thắng hung dữ.
Lấy bố thí thắng xan tham.
Lấy chân thật thắng ngoa ngụy.
[Kinh Pháp Cú - 223]

Đêm dài cho kẻ mất ngủ;
Đường dài cho kẻ mệt;
Luân hồi dài cho kẻ ngu si,
không minh đạt Chánh Pháp.
[Kinh Pháp Cú - 60]
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ĐẠO PHÁP VƯƠN LÊN TỪ SUY THOÁI 
Quảng Tuệ - Tống Phước Hiến

Nguyên nhân suy thoái
Là quốc gia đi chiếm thuộc 

địa để phát triển, thực dân Pháp 
đã cai trị thuộc địa bằng sức 
mạnh của vũ khí, ngục tù, thủ 
tiêu hay giết hại dã man. Mục 
tiêu khẩn cấp là loại trừ nguồn 
gốc và văn minh văn hóa của 
quốc gia bị chiếm đóng, thay 
vào đó là nền văn minh văn hóa 
đế quốc Pháp. Do nhu cầu thống 
trị, trước nhất họ phải cấp tốc 
đào tạo thông ngôn, thông dịch 
hầu dễ chuyển đạt mệnh lệnh 
bao gồm chữ viết và lời nói. 

Theo một số tài liệu thì Giáo 
sĩ Bá đa Lộc (Alexandre de 
Rhodes) dựa theo âm tiết tiếng 
Việt để ghép các chữ cái mẫu tự 
La tinh, tạo ra cách viết mới để 
làm phương tiện rao giảng giáo 
lý Thiên Chúa Giáo. 

Nhưng theo trang mạng: “vi.
wikipedia.org/wiki/Alexandre_
de_Rhodes”, thì chữ quốc ngữ 
Việt Nam hiện đang sử dụng, 
được hình thành nhờ công trình 
tập thể của các nhà truyền giáo 
Bồ Đào Nha và Ý, với sự trợ giúp 
của các giáo dân bản địa; mà 
công đầu là giáo sĩ Francisco de 
Pina. Khi Giáo sĩ Alexandre de 
Rhodes đến xứ Đàng Trong thì 
tiếng Việt đã được Latin hóa với 
những dấu âm khá gần với chữ 
Quốc ngữ hiện nay. Alexandre 

de Rhodes thừa hưởng công lao 
từ những người đi trước. Ông có 
phổ biến chữ Quốc ngữ qua các 
tác phẩm như và khiến cuốn từ 
điển tiếng Việt đầu tiên được 
ấn hành. (theo Alexandre de 
Rhodes – Wikipedia tiếng Việt).

Để thực hiện công cuộc xâm 
chiếm và thống trị, thực dân 
Pháp và triều đình nhà Nguyễn 
cho dạy ở học đường từ cấp sơ 
học đến tiểu học, đào tạo thông 
ngôn và thư ký cho người Pháp. 
Với sự đãi ngộ khá cao về tiền 
bạc vật chất lẫn quyền uy danh 
vọng, nhóm gọi là “Tây học” 
nầy vô tình tạo nên giai cấp trợ 
lực cho thực dân Pháp. Các khoa 
thi tuyển dụng cho quan trường 
nhanh chóng loại trừ văn sách 
Hán Nôm. Vì sự sống, sĩ tử đành 
phải theo học chữ Pháp. 

Song song với chiến lược 
“Mũi Súng và lon gạo”; Giáo 
sĩ Bá đa Lộc, linh hồn của đoàn 
truyền giáo công khai khích bác 
thóa mạ Phật Giáo trước Tòa 
giảng. Đó là bài giảng Ngày thứ 
Tư trong Phép giảng tám ngày, 
rất ngây ngô và vô cùng khiếm 
nhã. Hiện các Giáo xứ Thiên 
Chúa Giáo Việt Nam vẫn lưu giữ, 
làm tài liệu giảng dạy. Vì lời văn 
bài giảng của Giáo sĩ Alexandre 
de Rhodes quá khiếm nhã, nên 
chúng tôi chỉ trich một đoạn rất 
ngắn, nếu muốn đọc thêm, xin 

vào địa chỉ trang trích kèm theo: 
“Như thể có chém cây nào đúc 
(?) cho ngã, các ngành cây ấy 
tự nhiên cùng ngã với. Vậy thì 
ta làm cho Thích Ca, là thằng 
hay dối người ta, ngã xuống, 
thì mọi truyện dối trong đạo 
bụt bởi Thích Ca mà ra, có ngã 
với thì đã tỏ”. (Phép giảng tám 
ngày: kholuu.files.wordpress.
com/2015/07/phep_giang..) 
tòa thánh La Mã cho xuất bản 
năm 1651 nhà in của Thánh bộ 
Truyền giáo tại La Mã.

Điều nầy ảnh hưởng nặng nề 
đến Phật Giáo, vì thời bấy giờ 
kinh sách Phật Giáo được viết 
bằng chữ Hán. Vì không đọc 
được kinh sách bằng chữ viết 
mới, nên Phật tử xa rời kinh điển. 
Đó là lý do khiến Đạo Phật bị 
mai một, bị suy thoái, Phật Giáo 
đồ không hiểu lời Phật dạy để áp 
dụng trong đời sống. Yếu tố nầy 
tạo điều kiện cho nhóm người 
phi đạo đức, lấy kinh Phật làm 
nghề sinh sống. Từ ý nghĩa Kinh 
Phật là lời giáo huấn, nhóm thầy 
cúng, thầy bói, thầy pháp biến 
kinh điển Phật Giáo thành bùa 
chú, cúng bái, mê tín dị đoan. 
Đạo Phật bị biến thành tôn giáo 
thần quyền, cầu giải tội, cầu vinh 
thăng. Toàn quốc không có được 
một ngôi trường Phật học.

Dụ số 10, là phương tiện 
pháp lý khác để thực dân Pháp 
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hay Nam Triều tấn công Phật 
Giáo. Xếp Phật Giáo như là 
một Hiệp hội. Vì là Hiệp hội, 
nên mọi công việc Phật sự, dù 
là Đại Lễ Phật Đản Sanh cũng 
phải xin phép chính quyền. Phật 
Giáo thời bấy giờ bị kỳ thị và 
suy thoái tột độ! Lâu dần, thầy 
tụng cũng cạo đầu, cũng áo Cà 
Sa, lấy chuyện tụng kinh cúng 
đám làm kế sinh nhai. 

Phong Trào Chấn Hưng Phật 
Giáo Việt Nam ra đời - 1920

Phật-giáo Việt Nam bị suy 
thoái trầm trọng, đưa đến tiền 
đồ tăm tối, nếu từ hàng Tu 
Sĩ đến Thiện Tri Thức Cư Sĩ 
ngại ngùng không dấn thân. 
Nhìn sang Phật Giáo các nước 
lân bang như Trung quốc, Đài 
Loan, Nhật Bản… họ đều tỉnh 
giác trước tiền đồ Phật Giáo quê 
hương họ, Phật học của quốc 
gia họ. Điển hình là Phong trào 
Chấn Hưng Phật Giáo ở Trung 
Hoa, do báo Hải Triều Âm cổ 
xúy. Bắt đầu từ năm 1920, chư 
Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức họp lực 
với một số Cư Sĩ Thiện Tri 
Thức tiến hành chương trình 
Chấn Hưng Phật Giáo, mở các 
trường Phật Học tại các tư gia 
hoặc chùa viện cổ tự để đào tạo 
Tăng tài, và thuyết pháp để các 
tín hữu hiểu biết về những vấn 
đề căn bản của Phật Giáo. Nhờ 
vậy, Phật Pháp dần dần thấm 
nhuần, tư tưởng thâm sâu vi 
diệu của Phật Giáo chuyển hóa 
quan điểm cá nhân Phật tử trong 
cuộc sống. Phật Pháp giúp giải 
quyết những nghi vấn, giúp con 

người được bình an, tạo nên thế 
giới an lạc, tin yêu, hòa đồng, 
hòa bình. Tình thương không 
chỉ con người với con người mà 
đến cả muôn vật, mọi loài.

Phật Giáo thâm nhập, chinh 
phục các nhà khoa học, học giả, 
tầng lớp trí thức phương Tây. 
Sự cảm phục từ những bậc thức 
giả nầy đã làm cho những nhà 
lãnh đạo và thiện tri thức của 
các dân tộc đã có niềm tin về 
Đạo Phật nhận trách nhiệm dấn 
thân hoằng bá Giáo Pháp Như 
Lai. Những học giả Phật Giáo 
nghiên cứu trở lại giáo lý Phật 
Đà với tất cả nhiệt tình. Đó là 
một trong những động cơ lớn 
thúc đẩy phong trào Chấn Hưng 
Phật Giáo ở các nước Á châu.

Tại Việt Nam, phong trào 
Chấn Hưng Phật Giáo chịu tác 
động thúc bách mạnh mẽ từ 
những phong trào Chấn Hưng 
Phật Giáo ở nhiều nước như Ấn 
Độ, Tích Lan, Nhật Bản và đặc 
biệt là từ Trung Quốc mà Thái 
Hư Đại sư, nhân vật lịch sử của 
Phật Giáo thế giới đã góp đại 
nguyện. Chính Đại sư là người 
khởi xướng và chỉ đạo cuộc vận 
động của Chấn Hưng Phật Giáo 
thời cận và hiện đại. Tư tưởng 
và Hành động, Trí tuệ và Đức 
hòa của Đại sư ảnh hưởng đến 
tín đồ Phật Giáo thế giới, nhất là 
tại Việt Nam.

Khởi động hành trình
Sau thời gian chữ Hán bị 

chữ Quốc ngữ lấn át trong nhiều 
sinh hoạt liên quan đến văn tự. 
Đến cuối thế kỷ XIX sự phát 
triển của chữ Quốc ngữ đã điều 

chỉnh những trở ngại do ngôn 
ngữ tác động. Từ trở ngại, chữ 
quốc ngữ trở thành phương tiện 
truyền đạt hữu hiệu. Vì nhu cầu 
thực tại, các văn bản, tác phẩm 
vốn được viết bằng Hán tự, được 
dần dần chuyển dịch sang chữ 
Quốc ngữ. Các kinh sách Phật 
Giáo cũng theo phong trào 
chuyển dịch nầy. Nhờ vậy, triết 
lý và Thiền học Phật Giáo được 
chư Tăng và chư Thiện tri thức 
biên soạn được phổ cập trên 
những cơ quan truyền thông đại 
chúng, mở đầu và tạo điều kiện 
cho Phong Trào Chấn Hưng 
Phật Giáo khởi diễn.

Từ đầu thập niên 1920, 
những bài viết của các vị Tăng 
sĩ và Thiện tri thức Cư sĩ Phật 
Giáo được đăng tải trên một số 
báo. Đây là dấu hiệu mở đầu 
cho Phong Trào Chấn Hưng 
Phật Giáo Việt Nam. Thời 
gian nầy, xuất hiện bài viết: 
“NÊN CHẤN HƯNG PHẬT 
GIÁO Ở NƯỚC NHÀ” của 
ông Nguyễn Mục Tiên đăng 
trên tờ Đông Pháp Thời Báo số 
529 ngày 5.1.1927 với nội dung 
Phật Giáo cần phải được chấn 
hưng, vì Phật Giáo đã góp phần 
lớn trong nền đạo đức dân tộc. 
Trong lúc đất nước đang trải 
qua những biến cố ảnh hưởng 
đến Dân tộc thì Phật Giáo cần 
phải cấp tốc chấn hưng hầu đáp 
lại nhu cầu của lịch sử. Tác giả 
kêu gọi các bậc thức giả hãy góp 
ý kiến nhằm chấn hưng Phật 
Giáo. 

Đáp lời kêu gọi, cũng trên 
tờ Đông Pháp Thời Báo số 532 
ngày 14.5.1927 Nhà Sư Thiện 
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Chiếu, một học giả Phật Giáo, 
thông rành Pháp, Việt và Hoa 
ngữ, đang làm Giáo Thọ tại 
Linh Sơn Tự (Sài Gòn) nêu 
nguyên nhân chủ yếu khiến 
Đạo Phật lâm vảo cảnh suy 
thoái là vì giới Tăng Sĩ không 
chuyên tâm nghiên cứu kinh 
sách, không làm tròn trách vụ 
Trưởng Tử Như Lai, khiến nên 
tín đồ Phật tử đến chùa là để 
cầu xin ơn phước; vì vậy Đạo 
Phật bị xem như là loại tín 
ngưỡng mê tín. Sau khi nhận 
định và phân tích, Ngài đề nghị 
ba phương cách để chấn hưng 
Phật Giáo như sau:

1/ Lập Phật Học Báo Quán 
để truyền bá giáo lý và lần hồi 
xóa bỏ mê tín.

2/ Lập Phật Gia Công Học 
để đào tạo nhân tố đi Hoằng 
Pháp lợi sinh.

3/ Dịch kinh tụng sang kinh 
nghĩa để Phật tử hiểu và hành 
đạo.

Trên tờ Khai Hóa Nhật 
Báo số 1640 ra ngày 16.1.1927 
Tỷ kheo Tâm Lai, trụ trì chùa 
Tiên Lữ (chùa Hang), làng An 
Thái, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 
Nguyên Bắc Việt có bài kêu gọi 
chấn hưng Phật Giáo với chương 
trình ba điểm:
1. Lập giảng đường trong chùa.
2. Các chùa mở các trường 

từ Sơ học yếu lược đến Sơ 
đẳng tiểu học, mời các thầy 
bên ngoài vào dạy, mỗi buổi 
học có thêm 10 phút giảng 
kinh Phật.

3. Lập nhà nuôi và dạy nghề 
cho người nghèo khó, đơn 
chiếc, tàn tật. Đồng thời lập 

các nhà cô nhi nuôi dạy trẻ 
mồ côi.
Hoàn cảnh lịch sử bấy giờ 

tạo nên một số khác biệt khó 
vượt qua như địa phương tính, 
ngôn ngữ, phong tục, giai cấp 
cá nhân trong xã hội… Những 
người khởi xướng Phong Trào 
Chấn Hưng Phật Giáo chưa có 
được sự thống nhất nên ý chí 
cũng như sự phấn khích ban đầu 
có phần trầm lắng. Đến các năm 
1932-1933, phong trào Chấn 
Hưng Phật Giáo ở miền Bắc 
được các vị Tăng sĩ như Ngài 
Trí Hải, Thái Hòa,… khởi động 
lại. Cùng thời gian nầy tại miền 
Trung, Phong trào Phật Hóa Phổ 
tiền thân của Gia Đình Phật Tử 
ngày nay ra đời do Quý Thiện 
Tri Thức Cư sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám, Lê Toại, Nguyễn 
Hữu Kha, Trần Văn Giác,… 
kiến lập.

Các Tổ Chức Tiên Khởi
Các trường giảng dạy Phật 

học được tổ chức ở khắp ba 
miền, tập trung tại các chùa lớn, 
đào tạo “Tăng Ni Sinh”. Một số 
tạp chí nghiên cứu và quảng bá 
Phật Học như Pháp Âm, Quan 
Âm, Tam Bảo, Tiếng Chuông 
Sớm, Duy Tâm, Tiến Hóa lần 
lượt xuất hiện . 

Năm 1932 Cư sĩ Đoàn 
Trung Côn một học giả Phật Tử 
thành lập nhà xuất bản Phật Học 
Tùng Thư. Trong giai đoạn này 
số kinh sách có tính cách giáo 
khoa truyền giảng kiến thức căn 
bản như Phật Giáo Vấn Đáp, 
Phật Giáo Giáo Khoa Thư, và 
những kinh bản bằng Quốc ngữ 

như Kim Cương, Pháp Hoa, 
Lăng Nghiêm được in ấn và phổ 
biến. 

Các bậc Cao Tăng, các vị 
Thiền Sư như các Ngài: Trí 
Hải, Tố Liên, Giác Tiên, Phước 
Huệ… và những nhân sĩ Thiện 
tri thức như các cụ Bùi Kỷ, 
Trần Trọng Kim, Thiều Chửu, 
Nguyễn Trọng Luật, Lê Dư, 
Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Hữu 
Kha, Nguyễn Xuân Chữ, BS 
Lê Đình Thám, Ưng Bình, Viễn 
Đệ, Mai Thọ Truyền, Nguyễn 
Văn Thục… tùy theo hoàn cảnh 
để xiển dương Chánh Pháp góp 
phần rất lớn trong phong trào 
Chấn Hưng Phật Giáo.

I/ Miền Bắc: 
Ý thức phải tiến tới Phong 

trào Chấn Hưng Phật Giáo, tại 
miền Bắc bắt đầu từ năm 1932. 
Nhưng đến năm 1934, Hội “Bắc 
Kỳ Phật Giáo Tổng Hội” mới 
được ra đời tại Hà Nội, trụ sở 
đặt tại chùa Quán Sứ, do cư sĩ 
Nguyễn Năng làm Hội trưởng, 
Hòa ThượngThích Thanh Hanh 
làm Pháp chủ, Thượng Tọa Trí 
Hải làm cố vấn. Nòng cốt gồm 
các cư sĩ trí thức tân và cổ học 
như Sở Cuồng Lê Dư, Nguyễn 
Hữu Kha, Bùi Kỷ, Nguyễn Năng 
Quốc, Trần Trọng Kim, Cung 
Ðình Bính, Trần Văn Giáp, 
Nguyễn Can Mộng, Nguyễn Ðỗ 
Mục, Nguyễn Văn Tố... Tờ báo 
Ðuốc Tuệ là cơ quan truyền bá 
Giáo lý Phật Giáo số ra mắt vào 
ngày 10.12.1935. Sau đó là Bồ 
Đề Tân Thanh và Tiếng Chuông 
Sớm. Tạp chí Đuốc Tuệ bị đình 
bản sau khi ra số chót là 257-
258 ngày 15.8.1945. Để tiếp tục 



50 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 1-2020 

quảng bá Giáo Pháp, các Ngài 
Trí Hải và Tố Liên cho xuất bản 
tạp chí Tinh Tiến song song với 
tờ Giải Thoát ở Huế.

 Năm 1949 Hòa Thượng Tố 
Liên về trụ trì chùa Quán Sứ 
củng cố lại Hội Việt Nam Phật 
Giáo, cùng với Tổng Thư Ký 
cư sĩ Viên Quang, thành lập cô 
nhi viện nuôi dạy 160 cô nhi. 
Đồng thời, thành lập Hội Tăng 
Ni Chỉnh Lý Bắc Việt, trụ sở 
đặt tại chùa Quán Sứ, xuất bản 
bán nguyệt san Phương Tiện, và 
mở ấn quán Đuốc Tuệ, tại số 73 
phố Quán Sứ Hà Nội do cư sĩ 
Nguyễn Đình Dương quản lý. 
Ngày 2.8.1949, Hội khai giảng 
khóa học cho Tăng sinh nam tại 
Phật học đường Quán Sứ. Bốn 
ngày sau, một khóa học dành 
cho 50 Ni sinh tại Phật học 
đường Văn Hồ, do Ni sư Đàm 
Soạn và Đàm Đậu chịu trách 
nhiệm. Năm 1950 Hội đổi tên 
thành Hội Phật Giáo Tăng Già 
Bắc Việt và suy thỉnh thiền sư 
Thích Mật Ứng làm Thiền Gia 
Pháp Chủ. 

II/ Miền Trung
Thiền Sư Phước Huệ khởi 

xướng Phong trào chấn hưng 
Phật Giáo tại miền Trung. Thời 
bấy giờ tại miền Trung có hai tổ 
chức là:

1/An Nam Phật Học Hội 
do Hòa Thượng Giác Tiên làm 
Chứng Minh Đạo Sư và cư sĩ 
Tâm Minh Lê Đình Thám Hội 
Trưởng sáng lập năm 1932; trụ 
sở đặt tại chùa Từ Đàm. Tạp chí 
Viên Âm số đầu tiên ra ngày 
01.12.1933 làm phương tiện 
hành hoạt. Về sau, An Nam Phật 

Học đổi thành Hội Việt Nam 
Phật Học do cư sĩ Lê Văn Định 
làm Hội Trưởng. Năm 1935 Hội 
thành lập Phật Học Đường tại 
chùa Báo Quốc để đào tạo Tăng 
tài. Năm 1945, Phật Học Đường 
nầy dời về Tòng Lâm Tu Viện 
Kim Sơn. Một số những nhà lãnh 
đạo cao cấp của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất như 
Hòa Thượng Thích Thiện Minh, 
Thích Trí Quang, Thích Thiện 
Siêu, Thích Trí Tịnh, Thích Trí 
Thành,… xuất thân từ Học Viện 
nầy. Năm 1949 Hòa thượng 
Thích Tịnh Khiết được thỉnh cử 
làm Tùng Lâm Pháp Chủ. Hội 
mở nhiều chi hội ở các Tỉnh, 
Quận, Xã khắp cả miền Trung. 
Về sau đổi tên là Hội Phật Học 
Trung Việt. Năm 1934 Hội xuất 
bản tạp chí Viên Âm để hoằng 
dương chánh pháp. Hội thành 
lập Gia Đình Phật Hóa Phổ tiền 
thân Gia Đình Phật Tử hiện nay 
và lập Trường Bồ Đề đầu tiên 
tại Thành nội Huế.

2/ Hội Sơn Môn Tăng 
Già Thừa Thiên hoạt động từ 
cuối 1946 dưới sự điều hành 
của hai thiền sư Mật Hiển trụ 
trì chùa Trúc Lâm, và thiền sư 
Mật Nguyện trụ trì chùa Linh 
Quang. (xin đừng nhầm lẫn với 
“Cổ Sơn Môn” do chế độ ông 
Ngô Đình Diệm thành lập để 
dùng Phật Giáo diệt Phật Giáo 
xảy ra năm 1963 khi Phật Giáo 
đòi quyền bình đẳng tôn giáo).

III/ Miền Nam
Năm 1920, những bậc cao 

Tăng thạc đức thành lập “Hội 
Lục Hòa” mục đích là đoàn kết 
và vận động Phong trào Chấn 

Hưng Phật Giáo. (Không phải 
Giáo Hội Lục Hòa Tăng hay Cổ 
Sơn Môn do chế độ ông Ngô 
Đình Diệm thành lập để dùng 
Phật Giáo diệt Phật Giáo xảy 
ra năm 1963 khi Phật Giáo đòi 
quyền bình đẳng tôn giáo.)

- Tháng Giêng, năm Kỷ Tỵ 
(1929), Tổ Khánh Hòa đích thân 
đi vận động hầu hết các Chùa 
lớn ở miền Nam. Sau đó, Ngài 
thành lập phái đoàn, cừ Sư Thiện 
Chiếu hướng dẫn, ra Trung và 
Bắc để vận động Phong trào 
Chấn Hưng Phật Giáo. Tổ là 
vị đầu tiên và có công lớn nhất 
trong Phong trào Chấn Hưng 
Phật Giáo ở miền Nam nói riêng 
và Việt Nam nói chung. Để đẩy 
phong trào Chấn Hưng Phật 
Giáo đạt được những thành quả 
tốt, Ngài cho xuất bản tạp chí 
Pháp Âm. Tiếp đến, Sư Thiện 
Chiếu cho xuất bản tờ Phật Hóa 
Tân Thanh Niên chủ yếu là nhắm 
đến tầng lớp thanh niên Tăng, 
Ni và Phật tử. Đây là hai tờ báo 
viết bằng chữ quốc ngữ đầu tiên 
của Phật Giáo miền Nam, mở 
đầu cho những tạp chí Phật Giáo 
miền Nam sau nầy. Ngoài hai tờ 
báo nói trên, sư Thiện Chiếu còn 
cho xuất bản một số sách thuộc 
loại Phật học tùng thư.

- Năm 1930 Thiền Sư Từ 
Phong thành lập Hội Nam Kỳ 
Nghiên Cứu Phật Học trụ sở 
tại chùa Linh Sơn Sài Gòn. Tờ 
Từ Bi Âm, tòa soạn đặt tại chùa 
Long Phước là cơ quan ngôn 
luận của Hội ra mắt vào ngày 
01.3.1932. 

- Năm 1931 Hòa Thượng 
Huệ Đăng chùa Thiên Thai, 
thành lập Thiên Thai Thiền 
Giáo Tông Thiện Hữu Hội và 
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cho xuất bản tạp chí Bác Nhã 
Âm làm cơ quan truyền bá giáo 
lý Phật Đà. Của Hội.

- Năm 1933, Những Đại 
Tăng như Tổ Khánh Hòa, Hòa 
Thượng Viên Giác (Bến Tre) 
Huệ Quang (Trà Vinh), Khánh 
Anh, Pháp Hải, Hòa Thượng 
Chánh Tâm (Vĩnh Long), Hòa 
Thượng Viên Giác… và các 
Phật tử của các chùa trên, thành 
lập Liên Đoàn Học Xã. Mục 
đích của Liên Đoàn là để đào 
tạo Tăng tài và hoằng dương 
chánh pháp. Đây là một Phật 
Học Đường tuần hòan và liên 
tục. Mỗi chùa phải đài thọ chi 
phí 3 tháng; ban ngày dạy học, 
ban đêm thuyết pháp. 

- Năm 1934 Hội Lưỡng 
Xuyên Phật Học tại Trà Vinh ra 
đời muc đích đào tạo Tăng tài, 
hoằng dương chánh pháp. Hai 
Cư sĩ Ngô Trung Tín và Huỳnh 
Thái Cửu cúng cho Hội bộ Đại 
Tạng Kinh và Tục Tạng Kinh 
để làm tài liệu nghiên cứu. Năm 
1935 Hội mở Phật Học Đường 
Lưỡng Xuyên đào tạo Tăng, Ni 
(về sau trường Ni dời về chùa 
Vĩnh Bữu ở thôn Bến Tre)

- Năm 1934, Sư Lê Phước 
Chí (không rõ Pháp hiệu) trụ trì 
chùa Thiên Phước ở Sóc Trăng, 
xướng lập Hội Phật Giáo 
Tương Tế, xuất bản tạp chí Bồ 
Đề đặt trụ sở tại Sóc Trăng, số 
đầu tiên ra ngày 15-08-1936 và 
sau khi ra số kế tiếp ngày 15-09-
1936 thì đình bản.

- Năm 1934 Cư sĩ Minh Trí 
thành lập Hội Tịnh độ Cư sĩ tại 
Chợ Lớn dành cho giới cư sĩ, 
chọn phương pháp Phước Huệ 

song tu lấy pháp môn niệm Phật 
làm căn bản, mỗi chùa có một 
phòng thuốc Nam để hốt thuốc 
chữa bệnh miển phí cho đồng 
bào.

- Năm 1936 Hòa thượng Trí 
Thiền và Sư Thiện Chiếu thành 
lập Hội Phật Học Kiêm Tế. 
Năm 1938 Hội cho xuất bản tạp 
chí Tiến Hóa trụ sở Hội và tòa 
soạn đều tại chùa Sắc Tứ Tam 
Bảo. Hội chủ trương mở cô nhi 
viện, lớp học bình dân.

- Năm 1951 Giáo Hội Tăng 
Già Nam Việt do Hòa thượng 
Đạt Thanh làm Pháp chủ và 
Hòa thượng Đạt Từ làm Trị 
sự trưởng, trụ sở tại chùa Ấn 
Quang. Và Hội Phật học Nam 
Việt được thành lập trụ sở tại 
chùa Khánh Hưng sau dời về 
xây xây chùa Xá Lợi.

IV/ Hợp Nhất Phật Giáo 
Ba Miền

Trong chiến tranh đánh đuổi 
thực dân Pháp (1946-1950) các 
cơ sở Phật Giáo trên toàn quốc 
hầu như bị tan rã. Nhưng khi 
tình hình chiến sự lắng dịu thì 
các nhà lãnh Đạo Phật Giáo khôi 
phục và tổ chức lại như sau: 

Mỗi miền có 2 tập đoàn: 
Một tập đoàn Tăng già lo việc 
chư Tăng và lãnh đạo tinh thần 
cho tập đoàn Cư sĩ. Tập đoàn Cư 
sĩ lo việc cư sĩ và ngoại hộ cho 
Tăng già hoằng dương chánh 
pháp. Sáu Tập đoàn nầy gồm:

- Bắc Việt có: Giáo Hội 
Tăng Già Bắc Việt và Hội Việt 
Nam Phật Giáo Bắc Việt.

- Trung Việt có: Giáo Hội 
Tăng Già Trung Việt và Hội 

Phật Học Trung Việt. 
- Nam Việt có: Giáo Hội 

Tăng Già Nam Việt và Hội Phật 
Học Nam Việt.

Để tập hợp Phật Giáo ba 
miền Bắc, Trung, Nam Việt 
Nam, sáu tập đoàn Phật Giáo 
tổ chức Đại Hội Phật Giáo toàn 
quốc nhóm tại Huế từ ngày 6 đến 
9.5.1951, gồm 51 đại biểu gồm 
cả Tăng già và Cư sĩ để thành 
lập “Tổng Hội Phật Giáo Việt 
Nam”. Đại hội suy thỉnh Hòa 
thượng Thích Tịnh Khiết làm 
Hội trưởng. Chức Thượng Thủ 
và Giám luật luân chuyển giữa 
các Miền. Đức Đệ nhất Thượng 
thủ là Hòa thượng Thích Tuệ 
Tạng ở miền Bắc. Tuy nhiên 
Tổng hội chỉ là một tổ chức 
nặng tính chất hình thức, không 
có quyền điều hành kiểm soát. 
Mỗi hội viên vẫn hoạt động 
riêng biệt. Bên ngoài Tổng hội 
Phật Giáo Việt Nam vẫn còn 
những tổ chức Phật Giáo khác 
hoạt động.
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GIA ĐÌNH LÀ VỊ THẦY TÂM LINH
Lama Zopa Rinpoche - Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ

Trên đường đến viếng thăm Học viện Root vào tháng 12, năm 2005, Lama Zopa 
Rinpoche nghe bác tài lái xe bày tỏ là bác rất tức giận gia đình và xin ngài Lama 
Zopa Rinpoche dạy cho vài bài chú tụng để giúp bác giải quyết vấn đề. Dưới đây 
là những lời hướng dẫn của ngài Lama Zopa Rinpoche dành cho bác tài, nhưng 
chúng cũng có thể áp dụng cho chúng ta.

Ra là bác đang rất giận gia 
đình. Tuy nhiên tôi muốn 
nhắc nhở rằng phát khởi 

lòng sân hận là không tốt, bác 
phải tìm giải pháp khác. Bác 
phải có trách nhiệm ngăn chặn 
vấn đề đó. Ngay khi nhận ra điều 
đó, thì bác đã tiến một bước đến 
hạnh phúc và bình an. Không 
nhận ra điều đó sớm, bác cũng 
như các thành viên khác trong 
gia đình sẽ không có được an 
bình trong cuộc sống hằng ngày, 
trong từng phút giây. Chúng ta 
càng có thể giảm bớt sự nóng 
nảy, giận dữ thì chúng ta càng 
có thể mang hạnh phúc, bình an 
đến cho tất cả mọi chúng sinh 
trên thế giới này. Kể cả hàng 
tỷ người trên thế giới và cả tỷ 
người ở quê hương Ấn Độ của 
bác. Dĩ nhiên, khỏi nói, là kể cả 
gia đình, hàng xóm và bản thân 
bác nữa.

Nếu sân hận có thể hoàn 
toàn được diệt trừ bằng cách 
hành thiền và tạo công đức, có 
nghĩa là bác đã dừng được việc 
làm hại đến tất cả mọi chúng 

sinh, đem lại hạnh phúc, an vui 
cho mọi người, không chỉ trong 
kiếp sống này mà trong tất cả 
các kiếp sống tương lai. Điều 
đó thật khó tin, khó tưởng tượng 
là bác, chỉ một cá nhân bác, lại 
có thể mang lợi ích đến cho bao 
người như thế.

Đúng ra, bác nên xem gia 
đình là vị thầy tâm linh vĩ đại 
của mình. Đức Phật đã nói rằng: 
Ai là kẻ thù của bạn, ai khiến bạn 
phải sân hận, người đó là vị thầy 
tâm linh của bạn. Vì sao? Đức 
Phật giải thích, vì họ dạy cho 
bạn cách huân tập lòng kham 
nhẫn. Để bạn luyện tâm kham 
nhẫn với họ. Người duy nhất có 
thể giúp bác thực hành điều này 
là người gây hấn với bác. Bác 
sẽ không có cơ hội để thực tập 
điều này với thân hữu, với người 
xa lạ, và dĩ nhiên là không thể 
với chư Phật, những vị đã không 
còn lòng sân hận. Vì thế kẻ thù 
là những bậc thầy vĩ đại; họ giúp 
bạn tiêu trừ sân, giúp bạn dừng 
lại việc gây hại cho người khác. 
Nhờ thế bao người được an vui, 

hạnh phúc. Không có sân hận thì 
sẽ có được hòa hợp, hạnh phúc, 
ngay chính trong gia đình –trong 
cuộc sống và trong tâm của mọi 
người cũng như của chính bạn.

Như thế bác thấy rằng những 
người gây hấn với bác hoặc chỉ 
trích bác, những người có tâm 
sân giận, lăng mạ và chỉ trích 
bác bằng lời lẽ của họ, hay ngay 
cả dùng hành động đánh bác, 
họ là những người tử tế và đáng 
quý nhất. Bác phải thấy rằng họ 
là những người tử tế nhất trong 
đời bác, những người đáng quý 
nhất trong đời bác. Ngoài ra, 
nếu khởi tâm sân hận, bác sẽ 
tạo cho mình nghiệp xấu, dẫn 
đến việc phải chịu khổ trong 
địa ngục. Nếu bác không có tâm 
tham, sân và si, thì không có địa 
ngục. Như thế có nghĩa là những 
người đã giúp bác hiểu về tâm 
sân, thực hành tánh kham nhẫn, 
thì họ là những người hộ trì cho 
bác, bảo vệ cho bác khỏi tái sinh 
vào địa ngục, nơi kẻ có tội phải 
trải qua những hình phạt đau 
đớn nhất trong a tăng kỳ kiếp. 
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Vì thế, khi bác sắp sửa khởi tâm 
sân, khi bác cảm nhận được nó 
sắp xảy ra, hãy nhớ đến những 
gì sẽ xảy ra cho bác ở địa ngục, 
với bao đau khổ. Sân cũng khiến 
cho nhiều người khác phải hứng 
chịu cùng cảnh ngộ. Vì khi họ 
sân giận lại bác, họ cũng phải 
tái sinh vào địa ngục, thay vì 
một cuộc sống hạnh phúc, thay 
vì được tái sinh vào cảnh giới tốt 
đẹp hơn.

Đôi khi bác cũng có thể đặt 
mình vào vai trò của họ; nghĩ 
rằng họ là mình khi họ đang bài 
bác mình. Nếu bác làm được 
như thế khi người khác đang 
phê phán mình thì thật thú vị. 
Chúng ta luôn nghĩ kẻ khác xấu, 
bất công đối với mình, nhưng 
chúng ta ở đâu? Ta không thể 
tìm thấy ‘bản ngã’. Ta không 
thể tìm được con người đang 
bị phiền não trong thân này, từ 
đỉnh đầu xuống đến gót chân. 
Ta không thể tìm thấy ‘cái ngã’ 
trong mũi, trong tai, hay trên 
đầu mũi. Dĩ nhiên là có một ‘cái 
tôi’ đang tạo nghiệp xấu, đang 
hoang tưởng và đang khiến 
nhiều chúng sanh phải rơi vào 
địa ngục bằng cách khiến họ 
giận dữ, nhưng đó là điều chúng 
ta không thể tin. Bác cũng không 
thể tìm được điều đó trong tâm 
hay nơi thân, hay trong cả hai 
nơi. Phân tích sâu sắc hơn về đề 
tài này là điều đáng làm. Nó sẽ 
là một khám phá sâu sắc và gây 
sốc. Cho đến giờ bác tin rằng có 
một ‘cái ngã’ ở trong thân này, 
trong lồng ngực, nhưng giờ khi 
bác khám xét, bác không thể tìm 
ra nó. Ở đây tôi muốn nói đến 

‘cái tôi’ mà ta thường tin vào, 
theo cách mà ta thường tin.

Nhà đại học giả Ấn Độ, 
Shantideva, nói rằng khi bạn 
thực hành hạnh kham nhẫn, 
không để tâm sân khởi lên, bạn 
có thể ví như mình là khúc cây 
hoặc quán niệm về ngã như là 
món kem hay ly Coca-Cola. 
Cũng nên nghĩ đến sự tử tế của 
kẻ thù, người đang giận dữ với 
bác, đang lăng mạ bác hay bất 
cứ gì. Điều đó giúp bác thực 
hiện được tâm kiên nhẫn ba-la-
mật, con đường đưa đến giác 
ngộ. Không làm được như thế, 
bác sẽ không thể đạt được hoàn 
toàn giác ngộ. Không làm được 
như thế, bác sẽ không thể trở 
thành một vị Phật để giải thoát 
bao chúng sanh khỏi biển khổ 
của luân hồi và giúp họ giác 
ngộ, niềm hạnh phúc vĩ đại 
nhất. Vì thế người mà bác coi là 
kẻ thù, và đánh giá tâm sân hận 
của họ là xấu xa, thực ra đang 
giúp bác thực hành kham nhẫn. 
Người đó thực ra là đang ban 
tặng bác sự tự do, sự giải thoát 
khỏi khổ và giác ngộ bằng cách 
giúp bác tu tập theo con đường 
Đại thừa (Mahayana), của kham 
nhẫn ba-la-mật.

Ngay chính Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni và bao chư Phật 
khác trong quá khứ cũng là 
những chúng sinh bình thường 
như chúng ta, với những lầm 
lỗi, ảo tưởng và phiền não như 
chúng ta. Nhưng rồi họ giác 
ngộ được bản chất của khổ, thực 
hành kham nhẫn, phát triển tâm 
trên con đường đạo, và đạt được 
giải thoát, giác ngộ. Nhờ đó họ 

có thể giúp bao chúng sanh giải 
thoát khỏi khổ và đi đến giác 
ngộ. Các vị ấy đã chỉ cho chúng 
ta, cho bao chúng sinh trên thế 
giới này, con đường hoàn hảo 
để đi đến hoàn toàn giải thoát. 
Các vị ấy hướng dẫn chúng ta 
phương cách đạt được hạnh 
phúc, được tái sinh vào cõi tốt 
đẹp hơn, và hạnh phúc tuyệt đối 
của việc được giải thoát khỏi 
luân hồi và đạt được hoàn toàn 
giác ngộ.

Ngoài thiền quán, hãy 
cố gắng trì tụng OM MANI 
PADME HUM -chú tụng của 
Bồ Tát Quán Âm, vị giác ngộ 
của lòng Từ Bi- mỗi ngày cho 
tất cả chúng sanh, để mang tất 
cả mọi chúng sanh, mọi loài 
ngạ quỷ, a-tu-la, súc sanh, loài 
người và chư thiên đến giác 
ngộ. Một loại chú khác nữa là 
chú tụng của Đức Phật Di Lặc, 
vị Phật của Tình Thương – OM 
MUNI MUNI MARA SOHA. 
Chú tụng này sẽ giúp ta phát 
triển tình thương yêu đến người 
khác, giảm sân hận, tâm độc từ 
bao nhiêu kiếp. Tôi sẽ rất hoan 
hỷ khi bác biết trì tụng các chú 
này, cũng như hành thiền. Thực 
tập kham nhẫn và từ bỏ sân hận. 
Xin nhắc lại: Ngày nào mà bác 
dừng sân hận, bác sẽ mang đến 
cho gia đình, cho thế giới và cho 
bản thân nhiều hạnh phúc. Nếu 
không dừng lại, bác sẽ đem lại 
nhiều hậu quả, khổ đau cho bản 
thân và cho người.

Diệu Liên Lý Thu Linh

(chuyển ngữ từ The Family As 
One’s Spiritual Guru, Mandala 
April/May 2006)
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Hai Viên Gạch Xấu
Ajahn Brahm - Trần Ngọc Bảo dịch

Sau khi mua đất để xây tu 
viện vào năm 1983, chúng 
tôi hết sạch tiền. Chúng 

tôi lâm vào hoàn cảnh nợ nần. 
Miếng đất trống trơn, chẳng có 
nhà cửa gì cả, một túp lều cũng 
không. Những tuần sau đó chúng 
tôi không có giường để nằm mà 
phải ngủ trên những tấm cửa cũ 
mua rẻ từ một vựa phế liệu và 
chúng tôi kê gạch bên dưới các 
góc để nâng nó lên cao một chút. 
(Dĩ nhiên là không có nệm vì 
chúng tôi là những tu sĩ trong 
rừng.)

 Vị viện chủ được dành cho 
tấm cửa đẹp nhất, một tấm cửa 
phẳng phiu. Còn tấm cửa của 
tôi thì có một lỗ trống ở giữa do 
trước kia đó là chỗ tra bộ khóa. 
Tôi nói đùa rằng khi ngủ dậy tôi 
không cần bước xuống giường 
để đi vệ sinh. Thật ra thì buổi 
tối rất lạnh vì gió luồng qua lỗ 
trống đó thổi lên khiến tôi ngủ 
không yên.

 Chúng tôi là những tu sĩ 
nghèo cần cất nhà nhưng không 
đủ tiền để thuê thợ xây – đối với 
chúng tôi tiền mua vật liệu xây 
dựng cũng hầu như vượt quá khả 
năng rồi. Vì thế chúng tôi phải 
học cách xây: nào là đào móng, 
trộn hồ, đặt gạch, nào là cất mái, 
lắp ống nước – nói chung là 
tất cả mọi công việc. Hồi chưa 
xuất gia tôi học vật lý và là một 
giáo viên trung học, chưa biết 
lao động chân tay. Thế nhưng 

sau vài năm sống ở đây tôi đã 
trở thành thợ khéo, và thậm chí 
gọi nhóm xây dựng của chúng 
tôi là BBC (Buddhist Building 
Company – Công ty Xây dựng 
Phật giáo). Nhưng nhớ lại khi 
mới bắt đầu thật là khó khăn.

Mới thoạt nhìn thì việc xây 
tường đâu có gì khó: chỉ lót một 
lớp hồ mỏng bên dưới, một chút 
ở hai bên, một lớp ở trên. Thế 
nhưng khi bắt tay đặt viên gạch 
lên thì công việc hóa ra không 
dễ: tôi gõ nhẹ ở một đầu cho 
bằng thì đầu kia nhô lên. Tôi 
gõ đầu kia xuống thì viên gạch 
chệch ra, không còn thẳng hàng 
nữa. Sau khi gõ lại cho ngay 
ngắn thì ở góc nó lại hơi vênh. 
Bạn cứ thử làm đi thì biết.

Là thầy tu tôi có thì giờ lẫn 
sự kiên nhẫn cần thiết để tiến 
hành công việc. Thế nên tôi cẩn 
thận từng chút để mọi viên gạch 
đều ngay hàng thẳng lối dù mất 
thời gian bao lâu cũng được. 
Cuối cùng tôi cũng xây xong 
bức tường đầu tiên và đứng lùi ra 
mấy bước để ngắm nhìn. Chỉ lúc 
đó tôi mới thấy – Mô Phật! – có 
hai viên gạch bị lệch. Thật là xấu 
xí khủng khiếp. Nó làm hỏng cả 
bức tường. Thật là quá dở.

Nhưng lúc đó thì vữa đã 
đông cứng rồi không thể gỡ hai 
viên gạch đó ra được. Thế nên 
tôi xin phép thầy Viện chủ cho 
đập bỏ bức tường để xây lại. Tôi 
thật là vụng về và lấy làm xấu 

hổ. Nhưng thầy Viện chủ không 
cho.

Sau này khi dẫn khách đi 
xem công trình tôi tránh để 
khách đi ngang qua bức tường 
đó. Tôi không muốn người ta 
nhìn thấy nó. Nhưng một hôm, 
sau khi xây xong chừng ba bốn 
tháng tôi đi cùng với một vị 
khách đi xem và vị ấy nhìn thấy 
bức tường.

Ông khen ngợi,
“Bức tường này xây đẹp 

đó.”
Tôi ngạc nhiên hỏi,
“Đạo hữu có bỏ quên kính 

trong xe không? Hay là mắt 
của đạo hữu có làm sao? Đạo 
hữu có thấy hai viên gạch lệch 
kia không? Nó làm xấu cả bức 
tường.”

Những gì ông khách nói sau 
đó làm thay đổi quan niệm của 
tôi về bức tường, về cách tôi 
nhìn chính mình và cả cách nhìn 
đời. Ông nói,

“Có, tôi có thấy hai viên 
gạch xây lệch đó. Nhưng tôi 
cũng thấy 998 viên gạch xây 
ngay hàng thẳng lối.”

Tôi hết sức kinh ngạc. Đó 
là lần đầu tiên trong vòng nhiều 
tháng tôi nhìn thấy được những 
viên gạch khác ngoài hai viên 
bị lỗi kia. Phía trên, phía dưới, 
ở hai bên hai viên gạch lệch là 
những viên gạch tốt, được xếp 
ngay ngắn. Ngoài ra, những 
viên gạch xây tốt chiếm một số 
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lượng nhiều hơn hai viên gạch 
xấu rất nhiều. Thế mà trước đây 
mắt tôi chỉ tập trung nhìn hai 
viên gạch hỏng thôi. Tôi không 
nhìn thấy cái gì khác. Đó là lý 
do khiến tôi không thích nhìn 
bức tường, cũng không thích 
mọi người nhìn thấy nó. Đó là 
lý do khiến tôi muốn đập bỏ 
nó. Bây giờ khi tôi có thể nhìn 
thấy những viên gạch khác thì 
bức tường trông cũng không tệ 
lắm. Mà ông khách còn khen là 
xây đẹp nữa đấy. Hai mươi năm 
sau bức tường vẫn còn đó nhưng 
tôi không còn nhớ hai viên gạch 
xấu nằm ở đâu. Tôi không còn 
nhìn thấy lỗi lầm.

Có bao nhiêu người đã cắt 
đứt mối quan hệ hay đi đến ly 
dị bởi vì họ nhìn thấy “hai viên 
gạch xấu”? Bao nhiêu người 
trong chúng ta đây đã từng thất 
vọng, thậm chí nghĩ đến việc 
tự tử, chỉ vì thấy trong ta “hai 
viên gạch xấu”? Sự thật là có 
nhiều viên gạch tốt, hoàn hảo, ở 
bên trên, bên dưới, ở khắp xung 
quanh viên gạch lỗi – nhưng 
chúng ta có lúc không nhìn thấy. 
Thay vào đó, mắt chúng ta chỉ 
tập trung nhìn vào chỗ không 
tốt. Chúng ta chỉ thấy lỗi lầm 
và chúng ta nghĩ tất cả đều xấu, 
thế cho nên chúng ta muốn đập 
bỏ. Và đôi khi, thật đáng tiếc, là 
chúng ta phá hủy cả “một bức 
tường đẹp”.

Tất cả chúng ta đều có hai 
viên gạch xấu, nhưng những 
viên gạch đẹp trong mỗi người 
chúng ta lại rất nhiều, nhiều 
hơn những viên gạch xấu. Khi 
chúng ta thấy được điều này thì 

sự việc không đến nỗi tệ. Không 
những chúng ta có thể làm lành 
với mình, với những lỗi lầm của 
mình, mà còn có thể làm hòa với 
người khác. Đây là một tin tức 
không tốt đối với giới luật sư, 
nhưng là một tin tốt lành cho tất 
cả các bạn.

Tôi đã kể lại câu chuyện này 
nhiều lần với những người xung 
quanh. Một hôm, có một người 
thợ nề bước đến gần và nói 
cho tôi nghe một bí mật nghề 
nghiệp. “Tất cả thợ nề chúng 
tôi đều phạm lỗi, nhưng chúng 
tôi nói với khách hàng là nó làm 
cho ngôi nhà có một “nét độc 

đáo” không có nhà nào khác có 
được. Thậm chí chúng tôi còn 
đòi thêm vài ngàn đô la vì nét 
độc đáo này!”

Vậy thì “nét độc đáo” trong 
ngôi nhà của bạn thoạt đầu có 
thể là một lỗi lầm. Tương tự như 
thế, bạn có thể xem các lỗi lầm 
của bạn, của bạn bè, và của cuộc 
đời nói chung là những “nét độc 
đáo” làm phong phú cái toàn thể 
- một khi bạn không tập trung 
nhìn vào những lầm lỗi .

Trần Ngọc Bảo

Trích dịch từ cuốn “Who Or-
dered This Truckload of Dung?”

Thái Tú Hạp

mây qua mặt hồ
em về tâm mở Pháp Hoa
núi nghe tiếng thở mây qua mặt hồ
lời kim cổ gọi hư vô
tiếng im sỏi đá nguyệt ngơ ngẩn sầu
tình ta lá đẫm mưa ngâu
xác thân hữu hạn hoen màu tương tư

phương trời nào hiện chân như
có em nhan sắc thiên thu gọi về
ý ta nghìn vực u mê
vọng lên tiếng hát đá khe nghìn trùng

cỏ hoa khuất bóng tà dương
giọt trăng khuya vỡ giữa chương kinh nhòa
đời cho nhau chỉ sát na
mai kia cánh hạc chiều xa ngút ngàn
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Ước Mơ Mùa Xuân
Kiều Mỹ Duyên

Có bao giờ bạn tự nghĩ: 
Mùa Xuân không bao 
giờ đến, không bao giờ 
đi, mùa xuân hiện hữu 

mãi trong lòng chúng ta? Xuân 
là nụ cười thật tươi, là tiếng cười 
dòn tan, rộn rã như chim hót líu 
lo trên cành, là những lời chúc 
lành như “tiền vô như nước, tiền 
ra rỉ rả, sức khỏe, vui vẻ, hạnh 
phúc, mua may bán đắc, sức 
khỏe dồi dào”, lời nào đẹp nhất 
để dành chúc cho mùa Xuân.

Nàng Xuân là ai, không ai 
biết, nhưng nói tới nàng Xuân 
là nói tới hạnh phúc, bình yên, 
may mắn, sức khỏe dồi dào, mọi 
sự hạnh thông. Mùa Xuân ở Mỹ 
lạnh quá, California có nắng ấm 
nhưng gần đây không tránh khỏi 
lạnh, thương đồng bào ở các tiểu 
bang miền Đông, tuyết rơi rơi, 
một màu trắng xóa, ngồi trong 
nhà nhìn tuyết rơi ngoài khung 
cửa, chim không hót, vượn 
không hú, một màu tuyết trắng.

Ở xa về miền lạnh thích 
nhìn tuyết rơi rơi trắng xóa, 
nhưng người bản xứ thì sợ tuyết, 
sợ tuyết nên mùa Xuân nhiều 
người về miền nam California. 
người giàu thì dễ dàng về việc di 
chuyển có máy bay, du thuyền, 
mùa Đông thì về xứ ấm, người 
nghèo thì ở một chổ, tội nghiệp 
cho những người nằm ở viện 
dưỡng lão, nhà thương mùa 
Đông, hay Xuân vẫn nằm một 
chổ, chờ người thân đến thăm.

Xuân trong lòng hay Xuân 
của đất Trời, vẫn là Xuân, vẫn 
là vui tươi và hạnh phúc.

Người không thù hận, lòng 
quảng đại, thương người, yêu 

đời, giúp người giúp đời thì 
lúc nào cũng tươi cười thì nhìn 
ở đâu cũng thấy mùa Xuân, 
nhìn người nào cũng thấy điểm 
tốt, điểm xấu thì quên đi, lòng 
quảng đại thì đời sống thoải mái 
hơn, và mùa Xuân ở trong lòng 
của chính mình.

Tôi gặp nhiều người, mùa 
Xuân thì vui hơn, mơ ước nhiều 
hơn, tôi phỏng vấn từng người 
tuổi tác khác nhau.

Tôi hỏi luật sư Nguyễn 
Phương Minh:

- Luật sư mơ ước gì trong 
mùa Xuân.

Là một người sinh hoạt tích 
cực trong cộng đồng Việt Nam, 
Luật sư Minh bút hiệu là Đỗ 
Thái Nhiên trả lời:

- Mơ ước Việt Nam thật 
đủ có Tự Do, Dân Chủ, Nhân 
Quyền, bảo toàn lãnh thổ, lãnh 
hải.

Ông Lê Hoãn, chủ đài tivi 
57.3 vừa mướn thêm 2 đài nữa ở 
San Jose 16.10 và Houston 27.4 

trả lời như sau:
- Đài ở đây 57.3 mở 10 năm 

vừa huề vốn, hai đài kia hy vọng 
huề vốn sớm hơn.

Tôi nói ngay:
- Đài 57.3 có lập trường 

quốc gia vững chắc, có nhiều 
chương trình hữu ích, tin tức 
nhanh chóng, được nhiều người 
yêu chuộng thì 2 đài khác cũng 
sẽ được thương yêu, nói thật tôi 
thích nửa đêm về sáng xem mục 
quanh ta của Mỹ Linh và Thanh 
Vân nhiều người gọi vào ban 
đêm, đặc biệt là nhạc, cả trăm 
nhạc sĩ cùng hòa tấu, tuyệt lắm, 
người nào mất ngủ nghe tiếng 
nhạc sẽ đưa vào giấc ngủ nhanh 
hơn, dễ dàng hơn.

Người già, người trẻ có lý 
tưởng, bao giờ cũng mong cho 
Việt Nam thật sự có Tự Do, 
Dân Chủ và Nhân Quyền, nhiều 
người du lịch về Việt Nam thấy 
người Tàu đầy đường phố Hà 
Nội, Nha Trang, tức lắm nhưng 
không biết làm sao? Mộng xâm 
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lăng của người Tàu có từ ngàn 
năm, mộng xâm lăng bằng văn 
hóa và kinh tế, nhưng chắc chắn 
không thể nào được, Đức Cha 
Nguyễn Chí Linh chủ tịch hội 
đồng giám mục Việt Nam đã 
từng tuyên bố người Tàu không 
chiếm Việt Nam bằng võ lực, 
bằng quân sự, nhưng sẽ chiếm 
bằng văn hóa và kinh tế. Cố 
Hòa thượng Thích Tâm Châu, 
Hòa thượng Thích Quảng Độ 
cũng đã nhìn thấy điều nầy.

Khi nguy cơ mất nước thì 
đồng bào mình ngồi lại với 
nhau, một lòng chống xâm lăng 
thì làm sao người Tàu có thể 
chiếm Việt Nam được? Những 
người trẻ được kính phục vì 
người trẻ ở trong nước dám đi 
biểu tình chống sự xâm lăng 
của người Tàu, người trẻ Hồng 
Kông, cha mẹ của họ sinh ra 
dưới thời cai trị của chính phủ 
Anh, ông bà cha mẹ của họ 
định cư ở Anh, Mỹ, Canada, 
ông bà cha mẹ họ bảo lãnh thì 
họ sẽ định cư ở Âu châu, Mỹ 
châu, hay Úc châu nhưng họ 
không đi vẫn ở Hồng Kông để 
tranh đấu cho Hồng Kông có Tự 
Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. 
Người trẻ Hồng Kông xuống 
đường, hàng trăm ngàn người 
xuống đường tranh đấu bỏ luật 
Dẫn Độ về Trung cộng, người 
trẻ Hồng Kông rất trẻ, lãnh 
đạo từ 22 tuổi dám đương đầu 
với thế lực quân sự, cảnh sát, 
an ninh của Hồng Kông, người 
trẻ Hồng Kông làm cho cả thế 
giới kính nể, người bị bắt, bị 
đánh đập nhưng người khác vẫn 
tiếp tục tranh đấu. Tổng thống 

Trump ban hành hai đạo luật 
Dân Quyền làm cho người đấu 
tranh Hồng Kông vững lòng tin 
và tiếp tục tranh đấu, 800,000 
người xuống đường, đường phố 
đông đúc người biểu tình. Người 
trẻ Việt Nam chắc rồi cũng sẽ 
xuống đường tranh đấu cho Tự 
Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, và 
bảo toàn lãnh thổ lãnh hải.

Hỡi tuổi trẻ Việt Nam vững 
lòng tin người Việt ở hải ngoại 
sẽ giúp người đấu tranh trong 
nước, và một ngày không xa 
nhất định Việt Nam phải có Tự 
Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, 
4000 năm đô hộ nhưng người 
Việt Nam vẫn độc lập, đâu có 
đồng hóa với người Tàu?

Người Việt Nam thương yêu 
người Việt Nam, ngày thường có 
thể bất đồng chính kiến, họp hội 
hay cãi nhau, nhưng khi hữu sự 
thì ngồi lại với nhau, cùng nhau 
làm việc, do đó nhiều hội đồng 
hương được thành lập, làm việc 
hữu ích cho cộng đồng, giúp 
người trong nước, cho học bổng 
cho học sinh nghèo, giúp người 
cô đơn, Hội bạn người cùi giúp 
biết bao nhiêu người bất hạnh, 
hội Bình Định, hội Đồng hương 
Huế, hội Quảng Nam Đà Nẳng, 
và nhiều hội ái hữu cũng được 
thành lập như hội Ái Hữu Gia 
Long, Trưng Vương, Petrus Ký, 
Võ Trương Toàn, Chu Văn An, 
hội Thủy Quân Lục Chiến, hội 
Biệt Động Quân, hội Nhảy Dù, 
Lực Lượng Đặc Biệt, Không 
Quân, Hải Quân v.v. được thành 
lập nhiều năm, bây giờ vẫn tồn 
tại, hội Hậu Duệ chiến sĩ… các 
hội được thành lập với mục đích 
cao cả.

Thế hệ thứ nhất đi qua, thế 
hệ thứ 2, 3, tiếp nối làm việc mà 
ông bà của mình chưa làm xong, 
nhiều người bi quan nói:

 - Ngày xưa người Tàu sang 
Mỹ làm đường rầy xe lửa, và xây 
nhiều chùa, nhưng đến khi ông 
bà cha mẹ qua đời người trẻ bán 
chùa đó là người Tàu, nhưng tôi 
có niềm tin người trẻ Việt Nam, 
cộng đồng Việt Nam càng ngày 
càng phát triển chùa và nhà thờ 
sẽ được thành lập nhiều hơn, vì 
số người trẻ theo đạo nhiều hơn.

Tôi phỏng vấn nhiều người 
trẻ Việt Nam:

- Cháu mơ ước gì trong mùa 
Xuân?

Nhưng câu trả lời thường 
thường giống nhau:

- Cháu gần ra trường, cháu 
mơ ước sau khi tốt nghiệp có 
công ăn việc làm, dành dụm tiền 
mua nhà.

Người khác trả lời:
- Du lịch, làm việc thiện.
Người già mơ ước:
- Con cháu thành công trong 

việc học hành, nói thông thạo 
tiếng Việt.

Kính trọng nhất là những 
nhà giáo tận tụy với học trò, học 
trò khi còn ở Việt Nam, khi sang 
Hoa Kỳ, ngoài giờ làm việc cuối 
tuần dạy tiếng Việt miễn phí 
cho thế hệ thứ 4, 5 sinh ra và lớn 
lên ở Mỹ.

Người nào cũng có ước mơ 
riêng của mình, hy vọng tất cả 
đều thực hiện được giấc mơ của 
mình. Ở đây nhiều người trước 
khi chết để lại di chúc hỏa táng, 
đem ra biển rả i để thân xác trôi 
về quê hương của mình. 
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Sống chết đều có số, sống 
vui, chết bình thản, nếu lúc sống 
không làm nên tội ác thì thác sẽ 
được về cõi Niết Bàn hay đầu 
thai kiếp khác cũng sẽ được 
sung sướng, hạnh phúc. Không 
ai biết Niết Bàn ở đâu, không ai 
nói rằng mình về từ Niết Bàn, ở 
đó có gì, sống ra sao nhưng ai 
cũng mơ ước sau khi chết đừng 
xuống địa ngục, sợ lắm.

Tôi quen nhiều người mơ 
ước sau khi chết được đưa về 
quê hương nơi chôn nhau cắt 
rún, ở đó có người thân, nhưng 
than ôi có bao nhiêu người được 
toại nguyện?

Có người trước khi qua đời 
trăn trối với người thân của 
mình, chết là hết, ở đâu cũng 
vậy, đừng làm phiền người thân 
của mình.

Ngày Xuân không nên nói 
việc ra đi, chỉ nói chuyện vui, 
hãy nói về giấc mơ chưa thực 
hiện, người lớn tuổi thích nói 
về con cháu của mình, cháu 
nội, cháu ngoại, chắt, vui lắm, 
người nhắc về cuộc tình đẹp đã 
qua, việc gì ở ngoài tầm tay của 
mình thì đẹp lắm, đẹp tuyệt vời, 
giấc mơ không được thành đời 
này thì đời sau sẽ được, cứ mơ 
như thế nhé, sống là hy vọng, hy 
vọng việc tốt đẹp sẽ đến, ai cũng 
thích vui, nhưng nghe nhạc lại 
thích nhạc buồn, nỗi buồn đến 
với con người lâu hơn, không 
hiểu tại sao niềm vui đến rồi đi, 
vậy thì không có buồn thì làm 
sao có vui, thôi thì có mơ ước 
niềm vui sẽ tới.

Mùa Xuân nào tôi cũng 
chúc quý đồng hương sức khỏe, 

vui vẻ, thảnh thơi, sống bình 
thản, sống vui vẻ với con với 
cháu của mình. Tôi chúc người 
trẻ công thành danh toại, đi vào 
vòng chính như hành pháp, lập 
pháp và tư pháp, những người 
trẻ phải có chỗ đứng trong xã 
hội, những người trẻ Việt Nam 
sẽ làm rạng rỡ tổ tông của mình, 
tôi mơ ước thật nhiều người sống 
ở hải ngoại sẽ thành công trong 
công việc làm, và hiếu thảo với 
cha mẹ, giúp cộng đồng phát 
triển một cách mạnh mẽ.

Tôi kỳ vọng ở người trẻ 
nhiều lắm.

Lưu vong ở xứ người ai 
cũng mơ ước được trở về, nhất 
là những ngày lễ, ngày Tết, 
nhưng gần đây có nhiều người 
bị bệnh ngay ngày đầu, có người 
vừa trở lại Mỹ thì đi vào nhà 
thương ngay vì khí hậu không 
trong sạch, do ra đường bị ô 
nhiễm, thức ăn không sạch bỏ 
quá nhiều bột ngọt ăn xong là 
choáng váng mặt mũi. Thương 
thay cho bà con của mình phải 
đi đó đây mấy chục năm nay, 
nhưng những vùng quê hẻo lánh 
không có điện không có nước 
sạch, trẻ con không được đến 
trường vì nghèo quá. Tôi còn 
nhớ có em gọi kể khi đến một 
ngôi chùa nghèo, hẻo lánh, cách 
thành phố Huế vài ba giờ đồng 
hồ đi Honda, khi cô em đưa tiền 
cúng cho chùa sư cô nói:

- Bên kia chân núi có những 
người dân rất nghèo, chùa rất 
nghèo thôi thì cô đem nửa phần 
qua bên kia.

Cô em của tôi rất xúc động 
người nghèo, chùa nghèo, những 

đứa trẻ mồ côi ốm nhom mà sư 
cô trụ trì đề nghị chia sẻ bên kia 
một nửa, mà số tiền chẳng có là 
bao nhiêu chỉ 1000 đô la. Lòng 
của người nghèo mà quảng đại 
làm cho tôi xúc động.

Tất cả mọi sự xảy ra đều 
ngoài tầm tay với mình giúp đỡ 
theo khả năng nhỏ bé của mình, 
muốn giúp nhiều hơn cũng 
không được, chỉ biết cầu nguyện 
cho người nghèo khá hơn, người 
khổ đỡ khổ hơn.

Chưa bao giờ được ăn Tết ở 
quê nhà, hy vọng một năm nào 
đó được ăn Tết ở Cao nguyên 
Trung phần như Kontum, 
Pleiku, Ban Mê Thuột, Đà lạt, 
hay ở núi rừng biên giới Việt 
Lào, Việt Miên, những nơi tôi 
đã từng đi qua, đã từng có những 
kỷ niệm thật đẹp ở đó.

Xuân tưng bừng ở hải ngoại, 
pháo nổ vang trời, cũng có múa 
lân, đốt pháo, mai vàng rực rỡ, 
diễn hành Tết trên đường phố, 
nhưng ở đây không phải là đất 
nước của mình, nhiều người tự 
hỏi và tôi cũng tự hỏi:

- Đến bao giờ chúng ta được 
ăn Tết ở quê nhà?

Hy vọng năm nay rồi đến 
năm khác chắc chắn sẽ có một 
ngày về quê hương yêu dấu nơi 
chôn nhau cắt rốn của mình. 

KIỀU MỸ DUYÊN
XUÂN 2020 
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Thái Tú Hạp

Vi Diệu Nụ Cười
Nói làm chi - chuyện mười phương
Hai ta chung một dòng thương cũ càng
Trăm năm dù chuyện phù vân
Biển Đông lấp lánh trăng vàng mộng mơ

Người xưa đã nói: vô ngôn
Vô, không có nghĩa là không có gì?
Nụ cười hiển lộ từ khi
Cành hoa Chánh Pháp trao đi đến người

Đông Tây chỉ một nụ cười
Từ khi ta hiểu buồn vui với đời
Sá gì sum họp chia phôi
Cành hoa bữa nọ nghe vời vợi thơ

Mai Vàng Ngõ Trúc
thao thức cùng trăng nhung nhớ quê
nửa khuya tĩnh lặng gió thu về
chung trà huynh đệ đâu còn nữa
sương khói thời gian luống não nề

thế gian mọi chuyện hóa vô thường
trời đất mù tăm nẻo cố hương
cánh hoa đào rụng trôi dòng nước
soi bóng mây trời nơi viễn phương

phố cổ cưu mang sầu phế tích
tiếng chuông vi diệu hắt hiu chiều
tri âm biền biệt trùng dương thẳm
tình sử hoài lưu dấu lệ yêu!

đêm nghe nguyệt lạnh bờ sông trắng
vườn cũ sương rơi quạnh quẽ buồn
núi nhớ trường giang mây phủ kín
tiềm thức vơi đầy bao luyến thương

củi than khắc khoải mùa xuân tới
hoài mong ray rứt rủ nhau về
chút lửa từ tâm em vừa thắp
nhìn nhau nghe ấm tận hồn quê

lời em uyên áo như lời kinh
ta nghe sóng vỗ từ muôn kiếp
bờ đá trăm năm đã biển tình
liếp cửa chờ nhau vầng trăng khuyết

thấu triệt mười phương đời hư huyễn
nguyên vẹn tình em trong tâm ta
mang theo đi khắp cùng thiên hạ
cội nguồn dâu biển lắm phong ba

nối kết năm châu lời tâm nguyện
viên dung bóng mát tỏa càn khôn
ngõ trúc ta về soi giếng cũ
mai vàng đến hẹn giữa non sông

Giọt Sương Uyên Áo
ngày xưa theo mẹ đến chùa
nghe câu Bát Nhã gió đùa theo chuông
nhẩn nhơ con bướm ven đường
con ong đuổi bắt mùi hương Ưu Đàm
em tung tăng áo màu lam
ta ngơ ngẩn với tiếng đàn ca vui
bao năm mê mẩn giọng cười
đời muôn phương vẫn ngậm ngùi nhớ quê
thời gian thoáng chốc cơn mê
sắc không hư ảo nẻo về Chân Như
chùa xưa, bóng mẹ tuyệt mù
nghe kinh Bát Nhã, đường tu sáng ngời
cho dù tâm động biển khơi
giọt sương uyên áo bên trời có nhau
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ZAZEN - A WAY OF ZEN WISDOM
TỌA THIỀN - CON ÐƯỜNG TRÍ TUỆ CỦA THIỀN 

Định Nguyên - phỏng dịch

Nhật Bản - một đất nước của những kỳ tích và 
bí ẩn vượt thời gian. Đối với người Nhật, tâm linh 
là một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ. Và 
tính chất sâu sắc tâm linh ấy đã chiếm được trái 
tim của nhiều nhà hành hư ơng trong thời quá khứ. 
Ngày nay, cuộc hành trình khơi dậy những nét độc 
đáo tâm linh đó trong đời sống của người Nhật lại 
được khơi dậy.

Tọa Thiền (Zazen - ) là phương pháp 
thực hành Thiền được truyền bá đến Trung Quốc 
bởi Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhi Dharma), và sau đó 
được truyền sang Nhật Bản vào thế kỷ thứ 13. Cốt 
lõi của Thiền gồm có ba nguyên tắc là Điều Thân 
( ), Điều Tức ( ), và Điều Tâm ( ). 
Chỉnh đốn tư thế ngồi (Điều Thân), điều hòa hơi 
thở (Điều Tức), và tâm trí sẽ theo sau (Điều Tâm). 
Đây là con đường trí tuệ của Thiền.

Ngày nay, phần lớn sự hiểu biết về Thiền của 
người Tây Phương có lẽ là từ nhà Phật Học Thiền 
Sư Daisetz T. Suzuki, Ngài đã nêu lên bản chất của 
Thiền như sau:

“In this there is something of the Zen method of 
training, which consists in personally experiencing 
the truth whatever this may be, and not appealing 
to intellection or systemic theorization.”

(Daisetz T. Suzuki, Zen and Japanese Culture)
“Trong đây có điều gì đó của phương pháp tu 

Thiền, bao hàm qua sự thể nghiệm của cá nhân về 
chân lý, bất luận đây là gì, và không cậy đến trí 
lực hay hệ thống luận lý nào.” 

(Theo Daisetz T. Suzuki, Thiền và Văn Hóa 
Nhật Bản)

Vùng Kamakura, thuộc huyện Kanagawa, 
là thánh địa của Thiền và đã trải qua hơn 8 thế 
kỷ. Ngày nay, cũng từ nơi đây, ba vị khách hành 

hương bắt đầu cuộc hành trình để tìm hiểu tinh 
thần của “Tọa Thiền” là như thế nào.

Người thứ nhất - Urlika Yui (người Thụy 
Điển) – là Nhà Võ Thuật Karate, đã luyện tập 
Karate tại Nhật Bản trong ba mươi năm. Cô không 
xa lạ gì với phương pháp quán niệm, nhưng đối 
với Thiền lại là một lãnh vực mới đối với cô:

“Ngày nay, phương pháp quán niệm và sống 
tỉnh thức rất phổ biến ở Châu Âu, Hoa Kỳ và khắp 
thế giới. Tuy nhiên, tôi muốn tìm hiểu sự khác biệt 
giữa thực chất, chân tướng của Thiền và phương 
pháp mà người phương Tây gọi là quán niệm như 
thế nào.”

Người thứ hai - Everette Kennedy Brown 
(người Hoa Kỳ) là Nhà Nhiếp Ảnh / Phóng Viên, 
đã đến Nhật Bản vào những năm ở tuổi hai mươi. 
Ông tin rằng Thiền và quán niệm có thể thanh tịnh 
hóa tâm thức của con người ở trong thời đại bận 
rộn này:

“Tôi cảm thấy, bằng cách thực hành Tọa 
Thiền, là cách để thoát khỏi sự bận rộn đó. Và đó 
là cách thực tế để trở về với bản tâm nguyên thủy 
của mình. Đây là câu hỏi mà tôi sẽ theo đuổi trong 
cuộc hành trình này.”

Người thứ ba - Sarah MacDonald (người 
Hoa Kỳ) – Nữ Diễn Viên – Cô cảm thấy rằng tinh 
thần Thiền ở Nhật Bản là nét văn hóa của giới võ 
sĩ đạo để thanh lọc tâm thức của mình:

“Tôi là một diễn viên, tôi rất thú vị để tìm hiểu 
xem ‘ai’ và ‘tại sao’ - Tôi rất thú vị để thấy ‘ai’ 
trong những người này đang cống hiến cuộc đời 
của họ cho Thiền hay Tọa Thiền, đặc biệt là cách 
họ sống như thế nào?”

Ba vị khách hành hương đã đặt bước chân lên 
những bậc đá trước cổng Viên Giác Tự (Engakuji 
- ) là ngôi chùa chính của Thiền Phái 
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Lâm Tế ( ) tại Nhật Bản. Ngôi chùa được 
thành lập bởi Mạc Phủ Kamakura đời thứ tám – 
Hozo Tokimune ( ). Tướng Quân Hozo 
Tokimune đã thỉnh Thiền Sư Mugaku Shogen (

) từ Trung Quốc, và ngài tin rằng Thiền 
có thể giúp Nhật Bản vượt qua thời gian khó 
khăn lúc ấy. Từ đấy, Thiền đã sớm trở thành một 
phần quan trọng trong tinh thần chiến đấu của 
người võ sĩ đạo Nhật Bản. Ngày nay, tro cốt của 
Tướng Quân Tokimune được an vị ở Phật Nhật 
Am (Butsunichian - ) (Trong khuôn viên 
của Viên Giác Tự). Đứng trước điện thờ của Phật 
Nhật Am, sau khi thắp nhang trước cửa am, ba 
vị khách hành hương đứng ngắm ba ngôi tượng 
Tọa Thiền ở trong điện, thì được Thiền Sư Soitsu 
Takahatake ra đón tiếp.

Everette ask:
“What are these three statues insides?”
Soitsu Takahatake – Priest of Butsunichiam:
“Tokimune is the one up to the front, this is 

where he once meditated.”
Urlika:
“Tokimune was a warrior, right?”
Takahatake:
“That’s right, back then, Zen was still very new. 

But it resonated strongly among the warriors.”
Sarah:
“Why did they practice (Zazen) Zen 

meditation?”
Takahatake:
“They had to rule the country. To do so, they 

fi rst needed to bring peace to their own mind. 
They needed to look inwards and remember why 
they had become warriors. Meditation was what 
allowed them to do that.”

Mở đầu câu chuyện Everettte hỏi Sư 
Takahatake:

“Ba pho tượng này là ai vậy?”
Sư Takahatake:
“Ngài Tokimune là pho tượng đầu phía trước, 

nơi đây ngài đã từng ngồi thiền.”
Urlika hỏi:
“Ngài Tokimune có phải là một võ sĩ đạo 

không?”
Sư Takahatake:
“Đúng vậy, thời đó, Thiền hãy còn rất mới. 

Tuy nhiên nó đã tạo ảnh hưởng mạnh mẽ trong 
hàng võ sĩ đạo.”

Sarah hỏi:
“Tại sao họ lại tu (Tọa Thiền) Thiền?”
Sư Takahatake:
“Họ cần phải cai trị đất nước. Muốn được 

như vậy, trước tiên họ cần phải có sự an tỉnh 
trong tâm thức của mình. Họ cần quán sát vào 
bên trong và ghi nhớ là tại sao họ trở thành người 
võ sĩ đạo. Thiền là những gì đã giúp cho họ làm 
được điều đó.”

Sau đó, Sư Takahatake đưa ba người vào bên 
trong Phật Nhật Am để hướng dẫn cho họ về tư thế 
và phương cách ngồi thiền.

Takahatake:
“Zazen, fi rst sit and cross your legs.
Next, straighten your back.
Now, we need to breathe out, breath in.
Just sit and breathe. That’s it.”
Sư Takahatake:
“Tọa Thiền, trước tiên là ngồi và bắt chéo 

chân.
Tiếp đến, giữ lưng cho thật thẳng.
Bây giờ, chúng ta cần phải thở ra, hít vào.
Chỉ cần ngồi và thở. Đó là như vậy.”
(Khóa thiền bắt đầu bằng ba tiếng gõ của đôi 

thanh gỗ, ba vị khách bước vào khóa Thiền bằng 
cách ngồi trong tư thế thật ngay ngắn và chú tâm 
vào hơi thở của mình, thời gian trôi qua 10 phút, 
một tiếng khánh ngân lên chấm dứt khóa Thiền)

Takahatake ask:
“How was that?”
Sarah:
“Well, I guess I like it!”
Everette:
“I concentrated on my breathing, I really feel 

recharge.”
Takahatake:
“That’s great!”
Everette:
“Why do we need to concentrate on our 

breathing?”
Takahatake:
“When people talk, their breathing becomes 

irregular. By regulating your breathing, your mind 
becomes calm and you create room for feelings.”

Everette:
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“In a way, breathing is life?”
Takahatake:
“Control your breathing is a core part of life. 

Particularly for warriors. Every day is a lifetime 
when you don’t know if you’ll live to see the next. 
So warriors value each and every moment.”

Urlika:
“Today, we rarely feel that our life is in danger. 

That’s why we need things like mindfulness to help 
us remember to live in the moment.”

Takaharate:
“That’s right. Because life isn’t something we 

simply have, it’s something we’ve been given. We 
feel that less and less, and our greed grows and 
grows. It’s a question of how to control that. Being 
mindful of this is extremely important – Live and 
breathing.”

Sau khóa Thiền, Sư Takahatake hỏi:
“Quý vị cảm thấy thế nào?”
Sarah trả lời:
“À, tôi cảm thấy thích đó!”
Everette nói:
“Chú tâm vào hơi thở của mình, tôi thực sự 

cảm thấy như mình đang nạp điện” 
Sư Takahatake:
“Tốt lắm!”
Rồi Everette lại hỏi:
“Tại sao chúng ta cần phải chú tâm vào hơi 

thở?”
Sư Takahatake:
“Khi người ta nói chuyện, hơi thở của họ trở 

nên hổn tạp. Bằng cách điều hòa hơi thở, tâm trí 
bạn trở nên tỉnh lặng và tạo ra cảm giác thanh 
thoát.”

Everette:
“Nói một cách khác, có phải hơi thở là sự 

sống?”
Sư Takahatake:
“Điều hòa hơi thở là phần cốt lõi của sự sống. 

Đặc biệt là đối với người võ sĩ đạo. Mỗi ngày là sự 
sống khi bạn không biết ngày mai sẽ ra sao. Vì vậy, 
người võ sĩ đạo trân trọng từng khoảnh khắc một.”

Urlika thêm vào:
“Ngày nay, chúng ta hiếm khi cảm thấy cuộc 

sống của mình đang bị đe dọa. Đó là lý do tại sao 
chúng ta cần phải sống tỉnh thức để giúp chúng ta 
nhớ sống ngay trong từng khoảnh khắc.”

Sư Takahatake:
“Đúng vậy. Bởi vì cuộc sống không phải là 

thứ mà chúng ta đơn giản có, đó là thứ mà chúng 
ta được ban tặng. Cuộc sống của chúng ta ngày 
càng giảm dần, mà lòng tham của chúng ta thì 
ngày càng lớn thêm. Câu hỏi là làm thế nào để 
kiểm soát được điều đó. Ý thức được điều này là 
hết sức quan trọng, tức là - Sống và thở.”

Theo dõi hơi thở và quán sát cuộc sống của 
mình, dường như Thiền không chỉ dành riêng cho 
các nhà sư. Suy nghĩ như thế, ba vi khách tiếp tục 
bước đến Cư Sĩ Lâm ( ) cũng trong khuôn 
viên của Viên Giác Tự. Đạo Tràng Thiền này đã 
có mặt ở đây hơn thế kỷ. Cho đến ngày nay, đã 
thu hút khá nhiều người tìm đến đây để có được sự 
thanh thản nội tâm qua sự tu Thiền.

Bunkou Kondo – Religious Staff  of Engakuji:
“Anyone is welcome to come and train here, 

monk and otherwise.”
Everette:
“This here is interesting.”
Kondo:
“It says that while your head may be full with 

thoughts, you need to stop, meditate and think 
with your gut instead.”

Urlika:
“What monks seek from Zen meditation, is it 

diff erent to regular people?”
Kondo:
“We seek essentially the same thing. A clear 

mind (  - Mushin). All this requires you to do 
is sit down and straighten your back. This allows 
you to control your core and concentrate on your 
breathing.”

Sarah:
“How long should a complete beginner do 

this for?”
Kondo:
“I think even a complete beginner can sit for 

fi fteen or twenty minutes.”
Sarah:
“How long do you meditate for?”
Kondo: 
“In Dojo, I’ll spend at least fi ve hours of the 

day meditating. Sometimes I will go a week without 
properly sleeping. Only dozing occasionally while 
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meditating.”
Đón chào quý khách là Sư Bunkou Kondo – 

Phụ trách về vấn đề tôn giáo của Viên Giác Tự:
“Mọi người ai cũng được đón tiếp và tu tập ở 

đây, dù họ là tu sĩ hay không.”
Everette mở đầu khi nhìn trên tấm bảng yết thị 

ghi nội quy tu tập:
“Tôi thấy mấy điều trên tấm bảng này hơi là 

lạ.”
Sư Kondo giải thích:
“Trên đó ghi rằng khi đầu óc của bạn chứa 

đầy ý tưởng, thì bạn cần phải dừng lại, thay vào 
đó bạn hãy quán niệm và ghi nhận hơi thở ở nơi 
bụng của bạn.”

Urlika:
“Những gì các nhà sư tìm kiếm từ Thiền có 

khác với người thường hay không?”
Sư Kondo:
“Trên căn bản thì giống nhau: Đó là tâm 

thanh tịnh (Vô Tâm -  - Mushin). Tất cả chỉ 
cần bạn làm là ngồi và giữ lưng thật thẳng. Tư thế 
này giúp bạn tập trung theo dõi hơi thở của bạn.”

Sarah:
“Đối với người mới bắt đầu thì thời gian 

khoảng bao lâu?”
Sư Kondo:
“Tôi nghĩ ngay cả người mới bắt đầu cũng có 

thể ngồi trong mười lăm hoặc hai mươi phút.”
Sarah hỏi tiếp:
“Còn Ngài ngồi bao lâu?”
Sư Kondo:
“Trong Đạo Tràng, tôi ngồi thiền ít nhất là 

năm giờ một ngày. Đôi khi chúng tôi ngồi thiền cả 
tuần lễ không được nằm. Chỉ thỉnh thoảng ngủ gật 
trong khi ngồi thiền mà thôi.”

Đạo Tràng Cư Sĩ Lâm này từng là nơi đào tạo 
một Thiền Sư nổi tiếng, đó là Daisetz T. Suzuki 
( ) (1870-1966) – Ngài là một 
Học Giả Phật Giáo và Thiền. Xuất thân từ Viên 
Giác Tự, có được trí tuệ sáng suốt mà ngài mang 
truyền sang Hoa Kỳ.

Kondo:
“The late Daisetz T. Suzuki studied at Engakuji 

under Zen Buddhist Master Soyen Shaku [(
) (1860-1919) – Meiji era Zen Master]. He 

learned that the teachings of Zen aren’t be learn 
with one’s head (atama), but rather with one’s body 

(karada). I think Daisetz felt it was his mission to 
spread that message.”

Everette:
“What are the teachings of Zen?”
Kondo:
“The teachings of Zen? Well, you need to 

learn that for yourself. It can’t be put into words. 
It is considered a lifelong pursuit, and I will be 
forever striving to master it myself.”

Sư Kondo:
“Ngài Daisetz T. Suzuki đã tu học tại Viên 

Giác Tự dưới sự hướng dẫn của Thiền Sư Soyen 
Shaku [  - 1860-1919 – Một thiền sư thời 
Minh Trị - Meiji]. Ngài đã học được rằng giáo lý 
của Thiền không được học bằng đầu óc người đó, 
mà thay bằng bản thân người đó. Tôi nghĩ Ngài 
Daisetz cảm thấy đó là sứ mệnh của mình truyền 
bá thông điệp đó.”

Everette buộc miệng hỏi:
“Vậy giáo lý của Thiền là gì?”
Sư Kondo:
“Giáo lý của Thiền? Vâng, bạn cần phải học 

điều đó cho chính mình. Nó không thể nói bằng 
lời. Nó được coi là một sự theo đuổi suốt cuộc đời, 
và tự thân tôi cũng phải luôn cố gắng để thông 
suốt lấy nó.”

Ba vị khách hướng về phía sau Cư Sĩ Lâm 
Đạo Tràng (Kojirin Dojo - ) lên đến 
Long Ẩn Am (Ryuinam - ), nơi mà Thiền 
Sư Suzuki đã từng sống ở đây trong thời gian lưu 
trú tại Viên Giác Tự. Sư Shunbun Ota ra đón tiếp 
ba vị khách.

Everette:
“This is a lovely place.”
Ota:
“Yes, it looks out over the whole temple. Suzuki 

would head out every morning to fetch water.”
Urlika:
“What an amazing location.”
Ota:
“This view hasn’t changed in over 700 years.”
Gặp Sư Ota, Everette mở lời:
“Nơi đây thật đáng quý.”
Sư Ota:
“Đúng vậy, từ đây bạn có thể nhìn khắp khuôn 

viên chùa. Mỗi sáng, Ngài Suzuki thường đi ra lấy 
nước.”
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Urlika:
“Thật là một địa điểm tuyệt vời.”
Sư Ota:
“Quang cảnh này đã không thay đổi trên 700 

năm nay.”
Sau đó, Sư Ota hướng dẫn ba vị khách vào bên 

trong thiền thất yên tỉnh để ngắm nhìn cảnh sắc 
chùa dưới chân đồi.

Sarah:
“To be able to appreciate this view every 

day… How wonderful!”
Everette:
“This scroll is incredible.”
Ota:
“Today, I’ve drawn Daisetz’s character for 

‘MU’ ( ), or ‘nothingness’.”
Everette:
“Ah, so that’s ‘MU’.”
Sarah:
“Why did Daisetz’s choose ‘MU’?”
Ota:
“Well, I’m not him so I can’t really say. But 

the human world has a kind of duality. Something 
or nothing, good or bad. You choose the one that 
works for you, right?”

Sarah:
“Right.”
Ota:
“But Zen goes beyond that duality.”
Everette:
“It explores something more than human 

society, something deeper, more fundamental.”
Ota:
“That’s right, this ‘MU’ doesn’t just mean 

regular ‘nothingness’. It’s a nothingness that 
encompasses everything.”

Everette:
“And you can achieve that state of mind 

through Zazen?”
Ota:
“You can’t get there with your head alone. 

Meditation is what takes you there.”
Sarah thích thú bảo:
“Có thể được thưởng ngoạn quang cảnh này 

mỗi ngày… thật là tuyệt vời!”
Trong khi đó, Everette quay lại ngắm nhìn bức 

thư họa treo trên khung tường mà nói:
“Bức thư họa này có vẻ thật kỳ bí!”
Sư Ota trả lời:
“Ngày này, tôi đã bút họa chữ ‘VÔ’ (MU - ) 

của Ngài Suzuki đó.”
Everette:
“Ồ, ấy là chữ ‘VÔ’.”
Sarah:
“Tại sao Ngài Suzuki lại chọn chữ ‘VÔ’?”
Sư Ota:
“À, tôi không phải là Ngài Suzuki, nên tôi thực 

sự không thể nói. Tuy nhiên thế giới loài người 
thường có thứ quan niệm đối đãi nhị nguyên - Có 
hoặc không, tốt hoặc xấu. Bạn thường chọn cái 
nào thích hợp với bạn, phải không?”

Sarah:
“Đúng thế.”
Sư Ota:
“Nhưng Thiền vượt lên trên sự đối đãi đó.”
Everette:
“Nó khám phá ra một cái gì vượt trội hơn 

quan niệm của xã hội loài người, một cái tâm sâu 
sắc hơn, căn bản hơn.”

Sư Ota:
“Đúng vậy, chữ ‘VÔ’ này không có nghĩa là 

cái ‘không’ thông thường. Mà là cái ‘không’ bao 
trùm hết tất cả.”

Everette:
“Và bạn có thể đạt đến trạng thái tâm đó qua 

Tọa Thiền?”
Sư Ota:
“Bạn không thể đạt đến đó với chỉ đầu óc của 

bạn. Thiền mang bạn đến đó.”
Sự thanh tịnh và trí tuệ Đông Phương được 

Ngài Suzuki diễn tả qua một mẩu chữ duy nhất, đó 
là ‘VÔ’ (âm Hán Việt đọc là ‘VÔ’, tiếng Nhật gọi 
là ‘MU’ và chữ Hán viết là ‘ ’). Tọa Thiền được 
thiết lập để đưa con người vượt ra ngoài ý thức của 
họ để kết nối với thế giới ‘VÔ’ này.

Rời Viên Giác Tự, ba vị khách đi đến ngôi Tổng 
Trì Tự (Sojiji - ) trong vùng Tsurime thuộc 
Huyện Kanagawa. Đây là ngôi tự viện chính của 
Thiền Phái Tào Động ( ) Nhật Bản. Ra tiếp 
đón ba vị là Thiền Sư Bokusho Maekawa, Trưởng 
Tràng. Sau khi thăm hỏi, Thiền Sư giới thiệu sơ 
qua sự tu tập trong đạo tràng tại ngôi thiền tự này:
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“Đây là ngôi đạo tràng trọng yếu nhất. Chúng 
tôi ngủ ở đây, thức dậy ở đây và thiền ở đây, thậm 
chí chúng tôi cũng ăn ở đây.”

Ba vị khách được đặc biệt cho vào bên trong 
đạo tràng để quan sát sự hành thiền của các nhà sư. 
Không được nói chuyện hay gây tiếng động nào ở 
đây. Trong khóa thiền, các thiền sinh ngồi trong tư 
thế thật ngay ngắn hướng vào vách, theo dõi hơi 
thở đưa tâm trí hài hỏa với hơi thở của mình. Bất 
kỳ sự dao động gây chú ý đến sư giám thị liền bị 
đánh cảnh cáo bằng một thanh gỗ đánh trên vai 
của vị thiền sinh đó.

Sau khi quan sát khóa tu thiền của các nhà sư, 
ba người được đưa vào ngôi phòng kế bên để Sư 
Trưởng Tràng hướng dẫn tư thế ngồi thiền cho 
đúng cách.

Sarah:
“Excuse me, what should I do if I can’t cross 

my legs?”
Maekawa:
“Just cross one of them. It’s important that 

both knees touch the fl oor. This ensures that you 
can balance. Three points are touching the fl oor: 
your two knees and your behind. Straighten your 
back and lower your chin. Your head should sit 
balanced atop your spine.”

Trước khi vào khóa thiền, Sarah liền thưa với 
sư:

“Xin làm phiền Sư, tôi phải làm cách nào nếu 
như tôi không thể ngồi bắt chéo hai chân được?”

Sư Maekawa:
“Chỉ cần chéo một một chân cũng dược. Điều 

quan trọng là cả hai đầu gối của hai chân phải 
chạm sàn mới có thể giữ thăng bằng được. Ba 
điểm chính phải chạm sàn là hai đầu gối và mông. 
Lưng thật thẳng và cằm hơi cúi xuống. Đầu cổ 
phải giữ cho cân bằng trên cột xương sống.”

(Khóa Thiền bắt đầu bằng ba tiếng khánh, tư 
thế ngồi thật thẳng làm cho cột sống vững chắc 
giúp cho hơi thở được điều hòa, ba vị khách trải 
qua thời gian ngồi thiền trong vòng mười lăm 
phút.)

Maekawa:
“Please put your hands together and bow. 

Now turn to your right and bow to the person next 
to you. The Zazen is completed.”

Khi chấm dứt. Sư Maekawa bảo:
“Xin đứng lên chấp tay xá xuống một xá trước 

mặt. Rồi quay đầu lại bên phía tay mặt và xá người 
phía trước. Khóa Tọa Thiền chấm dứt.”

Maekawa:
“All three of you maintain good posture.”
Everette:
“Thank you. It’s hard to get used to, but 

straightening my back allowed me to see 
everything around me so clearly. My eyes would 
glaze over, but I would bring myself back and 
it would be clear again. What is the purpose of 
having a straight spine?”

Maekawa:
“A straight spine puts you in a stronger 

position. Zen teaches you to reach everything 
through alignment. Repeating that again and 
again, training it, and then learning to do it 
beautifully.”

Sarah:
“I wasn’t able to reach complete nothingness. 

I only caught fl eeting glimpses of it. I was really 
trying to look inwards.”

Maekawa:
“That’s what Zen meditation is. Our eyes are 

so accustomed to looking outwards. They never 
look back in. I think you were able to get a better 
understanding of how to direct yourself where you 
want to go.”

Everette:
“Why do monks engage in this training?”
Maekawa:
“The objective of this religion is to practice 

Zazen. The whole religion revolves around it. 
They say practicing mindfulness helps reduce 
stress, but I don’t want Zazen to be reduced to 
that. Our objective is to practice Zazen. And that 
objective is also the outcome. I am always telling 
the monks this, but all they need to do is meditate. 
Understanding will come later.”

Everette:
“You come to understand it from within?”
Maekawa:
“You understand it as a whole!”
Everette:
“Not with your head?”
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Maekawa:
“That’s right! These are all things you will 

come to understand through meditation. I think it 
is the greatest gift human kind has ever created! 
You can sit for hours with a straight back. That 
sense of religion comes from training that ability. 
Maitreya trained for about 5.67 billion years and 
made a vow. He would only become Buddha when 
everyone in the world was saved. I actually have 
that same goal. I may die soon, but I want to die 
fi ghting for that goal. I want to die thinking ‘I will 
not give up’. I want to spend my days meditating 
and training with the monks.”

Trở về lại khách sảnh, Sư Maekawa khen:
“Cả ba vị đều giữ được tư thế tốt đẹp.”
Everette thưa:
“Xin cám ơn Sư. Rất khó để làm quen, nhưng 

thẳng lưng làm cho tôi nhìn mọi thứ xung quanh 
một cách rõ ràng. Mắt tôi lòe đi một chút, nhưng 
khi thấy lại và mọi thứ trở nên rõ ràng. À, mà mục 
đích của việc ngồi thẳng lưng để làm gì?”

Sư Maekawa:
“Cột sống thẳng đặt bạn ở một vị trí vững 

chãi hơn. Tọa Thiền dạy cho bạn đạt được mọi thứ 
thông qua sự ngay ngắn đó. Lặp đi lặp lại nhiều 
lần, luyện tập nó, để sau đó học làm cho nó được 
hoàn mỹ.”

Sarah:
“Tôi không thể đạt đến được trạng thái hoàn 

toàn rỗng không. Tôi chỉ thoáng thấy nó. Tôi đã 
thực sự cố gắng để nhìn vào trong.”

Sư Maekawa:
“Đó là những gì mà Thiền là. Mắt chúng 

ta thường quá quen thuộc là nhìn ra bên ngoài, 
không bao giờ nhìn vào bên trong. Tôi nghĩ rằng 
bạn có thể hiểu rõ hơn để làm thế nào để hướng về  
nơi mà mình muốn đi.”

Everette hỏi:
“Tại sao các nhà sư lại tham dự vào lối tu 

này?”
Sư Maekawa:
“Mục tiêu của tôn giáo này là thực hành Tọa 

Thiền. Toàn bộ tôn giáo xoay quanh nó. Người 
ta cho rằng thực hành sự tỉnh thức giúp giảm đi 
căng thẳng, nhưng tôi không muốn Tọa Thiền lại 
hạ xuống ngang hàng ở đó. Mục tiêu của chúng 

tôi là thực hành Tọa Thiền. Và mục tiêu đó cũng 
chính là kết quả. Tôi luôn dạy các sư về điều này, 
nhưng tất cả những gì mà họ cần phải làm là Tọa 
Thiền. Sự thấu hiểu sẽ đến sau đó.”

Everette hỏi:
“Bạn hiểu đến nó từ bên trong?”
Sư Maekawa:
“Bạn hiểu nó một cách toàn bộ.”
Everette:
“Không phải với đầu óc của bạn?”
Sư Maekawa:
“Đúng vậy! Đây là tất cả mà bạn sẽ hiểu đến 

thông qua Tọa Thiền. Tôi nghĩ đây là món quà 
tuyệt vời nhất mà loài người đã từng tìm thấy 
được! Bạn có thể ngồi hàng giờ với lưng thật 
thẳng. Cảm ứng tôn giáo đó sẽ đến từ việc rèn 
luyện khả năng này. Bồ Tát Di Lặc đã tu luyện 
vào khoảng 5,67 tỷ năm và đã phát nguyện rằng, 
Ngài sẽ chỉ thành Phật khi nào mọi người trên thế 
gian đều được cứu độ. Tôi thực sự cũng có cùng 
mục tiêu đó. Tôi có thể chết sớm, nhưng tôi muốn 
chết trong sự chiến đấu cho mục tiêu đó. Tôi muốn 
chết với sự quyết tâm là ‘Tôi sẽ không bỏ cuộc’. 
Tôi muốn dành thời gian còn lại của mình để Tọa 
Thiền và cùng chia sẻ tu tập với các nhà sư.”

Sau khi ra khỏi thiền đường, Urlika cho biết:
“Rất sâu sắc, nhưng chỉ đơn giản là vậy. Theo 

sư giải thích, Tọa Thiền là Tọa Thiền, chúng ta 
thường nói là nhin vào bên trong và gắn kết với 
nội tâm của mình, nhưng tôi thật sự nhận thấy 
rằng mình không làm được điều đó, bởi vì tôi vẫn 
tìm kiếm rất nhiều thứ bên ngoài.”

 Everette tiếp:
“Sư cho biết, ngồi trong tư thế Tọa Thiền là 

cách sống tối thượng.”
Sarah:
“Vấn đề là quá trình này không bao giờ kết 

thúc. Vì vậy, tôi không muốn làm như là mình hiểu 
hoặc có được sự hiểu biết này, nhưng tôi một lần 
nữa là rất khâm phục những người đi theo con 
đường này.”

(Endnotes)
1 Theo NHK World Special Program: Spiritual Explorers: 

Zazen - A Way of Zen Wisdom - Friday, August 30, 
2019



67XUÂN CANH TÝ ■ 2020

Nếu chừng hai, ba năm 
trước, có ai đoán rằng 
tôi sẽ ăn chay trường, tôi 

sẽ cho là người đó quá hoang 
tưởng. Đúng vậy cứ nhìn lại 
‘quá trình’ ăn chay của mình mà 
tôi tự xấu hổ.

Ngày còn nhỏ, dĩ nhiên 
chúng tôi chưa biết ăn chay là 
gì. Chỉ thấy cứ vài ngày trong 
tháng là Má tôi lại ngồi ăn 
riêng. Má không ăn đồ ăn ‘bình 
thường’ của chúng tôi, mà Má 
có chén chao, và rau luộc. Thi 
thoảng Má cũng làm tàu hũ 
chiên, tàu hũ ướp xả, tàu hũ kho, 
vân vân. Chúng tôi cũng tò mò 
xin Má thử. Mấy miếng tàu hũ 
nát nhừ trong miệng, không có 
vị ngọt nào đọng lại trên đầu 
lưỡi như khi tôi nhấm nháp 
cá, hay thịt. Thiệt nhạt nhẽo. 
Chúng tôi không hiểu sao Má 
lại ‘tự làm khổ’ mình như thế. 
Khi chúng tôi hỏi lý do, Má chỉ 

bảo đó là những ngày rằm, ngày 
mùng một trong tháng thì phải 
ăn chay, mà không giải thích 
tại sao những ngày đó lại phải 
ăn chay. Má tôi hẳn cũng thấy 
chúng tôi không hào hứng gì với 
mấy món đồ chay ‘nhạt thếch’ 
của Má, nên cũng không ép đứa 
nào ăn chay, trừ một ngoại lệ.

Ngoại lệ đó là tất cả chúng tôi 
phải ăn chay chỉ một ngày trong 
năm đó là ngày Mùng Một Tết. 
Chỉ có một ngày, mà mấy anh 
chị em chúng tôi cảm thấy như 
một cực hình. Buổi sáng mùng 
một Tết thay vì ổ bánh mì thịt 
như thường lệ thì Má tôi đã thay 
thế bằng bánh tét, xôi hay mì xào 
chay. Cũng tiếng là đã ăn no, mà 
sao tôi cứ thấy bụng mình lưng 
lửng, ăn nữa thì không nổi nhưng 
hình như cơn ‘đói khát’ vẫn chưa 
được thỏa mãn. May mà sáng 
Mùng Một còn có một số trò giải 
trí như đi xem múa lân, đi mừng 

tuổi vân vân, đã giúp chúng 
tôi khỏa lấp phần nào nỗi ‘nhớ 
nhung’ những miếng thịt mỡ béo 
ngậy đang nằm phơi mình, trong 
nồi thịt kho nước dừa thơm lừng 
của Má. 

Ngày mùng Một dài không 
tưởng được đối với những đứa 
trẻ lên chín, lên mười như chúng 
tôi. Sau buổi cơm trưa ‘khổ 
hạnh’ không thịt, không cá là 
chúng tôi bắt đầu nhìn đồng 
hồ, đếm giờ, khi cây kim đồng 
hồ hơi ngã khỏi con số hai, là 
chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm, vì 
không biết luật lệ là do ai đặt mà 
chúng tôi cho rằng sau giờ đó là 
Phật đã ngủ, chúng tôi có quyền 
ăn mặn trở lại, coi như đã trả 
xong ‘nợ ăn chay’ với Phật một 
ngày trong năm. Coi như sau đó 
là thoải mái ăn mặn mà không 
phải áy náy gì hết. Sau giờ ‘giới 
nghiêm’ là chúng tôi, đứa thì ùa 
ra hàng hột vịt lộn, đứa xách tô 

Nói Chuyện 
Ăn Chay

Diệu Liên - Lý Thu Linh
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đi mua mì, đứa đi nhúng bánh 
tráng cuốn liến mấy miếng thịt 
kho Má để sẵn. Khó ai tưởng 
nổi là chúng tôi chỉ mới nhịn 
thịt, nhịn cá chỉ trong mấy tiếng 
đồng hồ. Như thể chúng tôi khát 
thịt, khát cả từ hằng bao thế kỷ. 
Tóm lại, tiếng là ăn chay một 
ngày mùng một mà thật ra chỉ 
có hơn nữa ngày tí xíu. Vậy mà 
cũng có người trong anh chị 
em chúng tôi không thể thắng 
nổi mình trong mấy tiếng đồng 
hồ thử thách đó. Có đứa cũng 
len lén ‘phạm tội’ trước thời 
hạn. Năm đó, ngày mùng 
một chị Ba tôi vừa xắt lạp 
xưởng chiên cho mấy đứa 
cháu, vừa khóc – một điều 
cấm kỵ đối với Má tôi trong 
mấy ngày Tết –  Má lập tức 
tra hỏi nguyên do, chị tôi 
sụt sùi bảo: “Con xắt thịt 
mà quên, lỡ bỏ vô miệng ăn 
một miếng rồi…” Chúng 
tôi được một bữa cười no 
bụng.

Trái với Má tôi, còn ăn chay 
một tháng vài ngày, cha dượng 
tôi không những không biết ăn 
chay là gì, mà ông còn có một 
thú vui tai hại: săn bắn. Những 
năm mười ba, mười bốn tuổi, 
tôi đã gần như hằng tuần đều 
chứng kiến cảnh anh Xê, người 
anh bà con của tôi khi thì cắt cổ 
dê, lúc lột da nai, khi bằm thịt 
rùa…, theo lệnh của cha dượng 
tôi. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng 
rất ‘enjoy’ (thưởng thức) đủ 
các loại thịt đó, mà chưa bao 
giờ thắc mắc hay trong lòng 
gợn một chút xót thương nào. 
(Không hiểu sao hồi đó tôi ác 
đến vậy?) Tôi nghe vợ anh Xê 

kể lại là trước khi mất anh Xê 
đã vật mình, vật mẩy và thở khò 
khè như người bị bóp cổ. Thật 
tội nghiệp cho anh!

Với bề dày ‘tội lỗi’ đó, khi 
lớn lên, trong đầu tôi chưa bao 
giờ thoáng một ý nghĩ ăn chay, 
dù chỉ là một phút, mà còn luôn 
‘sưu tầm’ trong các quán ăn, qua 
sách dạy nấu ăn, qua bạn bè, 
những món ăn, những phương 
tiện để thỏa mãn tánh thích ăn 
ngon miệng của mình. Những 
lúc tình cờ lên chùa, được mời 
cơm, từ chối không được thì tôi 

cũng ăn cầm chừng cho phải 
phép, để khi vừa ra khỏi cổng 
chùa là ù té chạy đi tiếp tế thịt 
cá vào bụng, như thể mấy cái xe 
đang chạy gần cạn xăng, phải 
mau mau đổ xăng kẻo cháy máy.

Năm tôi 46 tuổi, chị Tư tôi 
mất. Lúc quý Thầy đến tụng 
kinh vãng sinh giùm, thấy anh 
chị em tôi khóc lóc, một vị thầy 
có khuyên, “Nếu thương chị, thì 
tụi con trong bảy thất đầu tiên, ăn 
chay hồi hướng cho chị ấy thì ích 
lợi hơn”. Lòng thương chị tiêm 
cho tôi một sức mạnh đến không 
ngờ. Con người chưa bao giờ ăn 
trọn một ngày chay, chưa bao giờ 
tơ tưởng đến việc ăn chay như tôi 

đã ‘xuất sắc’ giữ trọn lời nguyền. 
Mà cũng thật lạ, cái cảm giác 
sau bốn mươi chín ngày ăn chay, 
không phải là cảm giác thở phào 
nhẹ nhỏm như những ngày mùng 
một của tuổi thơ, mà là một cảm 
giác man mác, là lạ, dường như 
có chút tiếc nuối. Tôi đã ngạc 
nhiên với chính mình, không lẽ 
tôi tiếc nuối những ngày trường 
chay đó? Chắc chắn là không có 
rồi, nhất là đối với tôi. Nhưng có 
lẽ nhờ đó mà tôi đã gieo được hạt 
giống ăn chay trong lòng mình. 

Năm 50 tuổi, tôi có lần ăn 
chay được khoảng hai năm 
– tự nhiên muốn ăn, không 
vì một lý do nào khác –  nên 
cũng rất trầy trật, nghĩa là 
những lần đi ăn uống chung 
với bạn bè hay anh chị em 
trong nhà, có nhiều lúc tôi 
cũng thấy hơi ‘lạc lỏng’, 
nên rồi tôi lại ‘ngã mặn’.

Nhà chị Ba tôi có 
khoảng sân nhỏ, ở đó mỗi 
sáng chúng tôi thường rải 

gạo cho đàn chim sẻ hiền lành 
đáp xuống ăn. Lâu dần, chúng 
tôi và đám chim sẻ bỗng như rất 
gần gũi nhau. Đàn chim trở nên 
bạo dạn hơn, có hôm tôi dậy trễ, 
vội vã ăn sáng mà quên rải gạo 
là chúng đi sát đến cửa kính, 
lượn qua lượn lại như nhắc nhở. 
Còn hôm nào mà chúng không 
ăn hết gạo, chúng tôi cũng thắc 
mắc, không biết chúng có bệnh 
hay gì không.

Rồi một ngày kia khi ra sân 
để rải gạo cho lũ chim, tôi không 
thấy bóng dáng một con chim 
nào, mà vương vãi trên sân là 
những mảnh lông chim, và một 
cái cánh chim nằm trơ vơ, đầy 
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máu, như vừa bị ai gặm nhấm. Tôi nhìn sực lên 
bờ tường nhà hàng xóm, hình như có một bóng 
đen vừa vụt qua. Một chú mèo to tướng, lông đen 
xù, đang giương đôi mắt sáng quắc nhìn xuống 
chỗ tôi. Tôi có cảm tưởng như miệng của nó còn 
đang rỉ máu của chú chim sẻ tội nghiệp. Tôi chợt 
hiểu ra tất cả. Không cầm lòng được, tôi ngồi phụt 
xuống, lượm viên sỏi và chọi về hướng đó với tất 
cả lòng căm giận của mình.

Cuối tuần đó, em gái tôi mời cả nhà đến ăn 
cơm vì em có làm món chúng tôi khoái khẩu nhất: 
cánh gà nướng xả. Vừa bước vào nhà, mùi gà 
nướng thơm lừng đã khiến tôi thấy đói cả bụng. 
Mỗi người một đĩa cơm cánh gà nướng. Tôi vội vã 
đưa cánh gà nướng lên miệng, cắn phụt vào. Mỡ gà 
chảy xuống cả miệng, tôi đưa khăn lên lau. Bỗng 
bàn tay của tôi cứng lại, như thể có ai vừa chặn tay 
tôi lại. Tôi đang làm gì đây? Tôi đang ăn cánh gà 
nướng! Trước mắt tôi hình ảnh chú mèo đen đáng 
ghét bỗng hiện ra. Tại sao tôi lại ghét nó chứ? Tôi 
cũng đang làm y chang như nó. Cũng đang gặm 
cánh gà, cánh chim mà còn lên mặt đạo đức, ghét 
kẻ làm ác. Bữa ăn vẫn rộn rã tiếng cười, tôi len lén 
đứng lên, đổ đĩa cơm với cánh gà nướng vào thùng 
rác, rồi bước ra sân.

Từ đó tôi bắt đầu ăn chay, lần này với một mục 
đích – để không làm khổ chúng sanh khác, hay 
thực tế hơn, để không giống như con mèo hung ác. 
Dĩ nhiên lần này cũng như bao lần khác, tôi vẫn 
hằng cầu nguyện chư Thiên giúp cho tôi thêm cứng 
rắn. Giúp cho tôi thoát khỏi thói quen từ bao đời, 
giúp cho tôi không bị những ‘mùi hương’ cũ quyến 
rũ. Vì thế, mỗi khi có ai khen tôi ăn chay trường 
giỏi, tôi chỉ biết lúng búng nói: “Tôi làm được ngày 
nào hay ngày ấy”. Và đó không phải vì tôi khiêm 
nhường, mà đó là sự thật. Mỗi ngày bây giờ là ngày 
mùng M ột Tết đối với tôi. Là ngày chay của tôi. 
Nhưng không bao giờ tôi còn nhìn đồng hồ để chờ 
giờ “Phật ngủ” như lúc còn thơ ấu nữa.

Mong rằng bạn, mong rằng tất cả chúng ta đều 
có một lý do nào đó để ăn chay. Mong lắm thay!

Diệu Liên Lý Thu Linh

Xuân Canh Dần 2010

Vi Trần
Bay đi đến từ đâu
Là gì cũng ngàn sau
Giọt nắng vờn ánh sáng
Vi trần vút lên cao

 Bay đi đến từ đâu
 Ở đây có bao lâu
 Cuộc đời là như thế
 Ngủ vùi trên hạt châu

Thời gian đã đi qua
Đền đài và cỏ hoa
Con người và muôn vật
Đến rồi lại cách xa

 Đi theo gió mười phương
 Bềnh bồng trong sắc hương
 Lung linh trong giọt nắng
 Nơi nào là quê hương

Nơi nào là quê hương
Nơi nào là thân thương
Nơi nào ta từng đến
Vui buồn như mù sương
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When Life Falls Apart
An Hue-Cymbaltapharm.d

 PROLOGUE:
As I am a Psychiatric 

Pharmacist who specializes in 
work with most of patients are 
suff ering with mental illnesses. 
Our clinical team plays a vital 
role in helping patients with 
mental illnesses and substance 
use disorders. We are  not 
only integral to each patient’s 
treatment team but also can help 
to determine which medications 
will best help manage their 
symptoms while providing 
education and reassurance 
to the patient. We have been 
witnessing through many cases 
that related to people who are 
in mental illness treatment 
and over increasing problems 
in school, or something more 
dramatic. Recently, I have 
been associating with Inside 
out writers program is one of 
programs to reduce the juvenile 
recidivism rate by providing a 
range of services that evolves to 
meet the needs of currently and 
formerly incarcerated youth and 
young adults. Using creative 
writing as a catalyst for personal 
transformation, these young 
people are empowered with 
the knowledge and skills 
necessary to successfully re-
integrate into our communities, 
becoming advocates for their 
future. Per making decision to 

write about this topic is one of 
my strengths. Love to help and 
care of everyone, especially to 
those who are under treatment 
mental illnesses  is part of my life 
journey as competence.

How to deal with your daily life:
  Human being are not 
helpless. They have never 
been helpless. They have only 
been defl ected or deceived or 
dispirited. So long as people 
have a vision of life as it 
ought to be. They can look 
at the world with confi dence. 
Life is better when you laugh 
a lot and surround yourself 
with people who love you and 
lift your soul.

  When your life is falling apart, 
there is always the impulse to 
hold on: to him, to her, to it, 
to the way it was, to how you 
wanted it to be. But in order 
to get through a crisis, you 
will have to let go of whatever 
is standing in your way or 
causing the problem. 

  We need to learn how to 
do this because as well as 
innumerable blessings, 
beauties, and moments of 
mystery and grandeur, life 
holds sequences of loss and 
tragedy that shock us, test 
our mettle, and leave us 
wondering how we will ever 
regain a sense of wholeness 

and whether there’s any 
guiding hand whatsoever in 
this universe. 

  When life throw us a curveball, 
our fi rst response is shock, 
denial, and disbelief. We 
cannot believe that this or all 
of this is actually happening. 
Whatever they are, you have 
to act quickly often in ways 
that are improvised and 
unfamiliar. You fi nd yourself 
experiencing emotions 
you have never felt before, 
attempting solutions you 
never imagined having to 
contemplate, and responding 
with behaviors that seem 
fastened together with 
psychological duct tape.

  Learn how to face your 
defaults are whatever you do 
when don’t know how to cope 
or what to do next. In your life 
your defaults are the coping 
mechanisms your revert to 
when you are too scared to 
risk trying anything new. 

  Defaults are habitual 
behaviors, and they are 
not always the best way to 
cope. New and especially, 
diffi  cult, circumstances 
howl out for new solutions: 
improvisation, imagination, 
ingenuity. However, when 
we are intimidated, scared, 
and overwhelmed, most of us 
resort to our default behaviors 
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because, well, we always 
have, and there they are.

  Instead, it is time to come 
once again to the altar of 
your competence, to claim 
the riches in yourself, to live 
the power of who you are, of 
who you have always been. It 
is time to tease out the thread 
your soul has woven through 
your life. Crisis is a challenge 
to express your strengths at 
their highest arc, which is 
when you also are at your 
most beautiful.

  In additional, Research 
has shown that practicing 
gratitude helps us cope with 
stress, improves our health 
and increases positive feelings 
like happiness. Practice 
gratitude by expressing it! 
Tell the people in your life 
you appreciate them for who 
they are and the ways they 
love and support you.  Of 
course, let it go by in a blur. 

  Be an encourager. The world 
has plenty of critics already. 

  A smile is a curve that sets 
everything straight. You will 
never speak to anyone more 
than you speak to yourself 
in your head. So be kind to 
yourself and talk to yourself 
like someone you love.

  Always be positive, 
encouraging and supportive 
when speaking to yourself in 
your head. It is part of loving 
oneself!
Learning to grow from life’s 

curve balls that keep my life 
interesting. Because life does 
not have to be perfect to be 
wonderful. Pursue your dreams 
unapologetically. Be vulnerable... 

allow others to see your beautiful 
self for who you really are.

Smile and be grateful. Be 
bold enough to use your voice, 

Brave enough to listen to 
your heart,

And strong enough to live 
the life you’ve always imagined.

  Letting go frees up your 
energy and your attention.

  Letting go means not hoping 
“Things will change” not 
bargaining or making.

  Never ever give up when 
times are terrible, people 
often have thoughts throwing 
in the towel and giving up. 
Indeed, you may feel so 
depressed that it seems as if 
there no way to through.

  As Buddhism taught: Slow 
down, calm down, don’t 
worry, don’t hurry and trust 
the process.

  Forget the pass but remember 
the lesson.

  Be an enlighted person, do 
not be a suff ering person.

CONCLUSION:
Yesterday is history. 

Tomorrow is a mystery. Today 

is a gift that is why they call 
it THE PRESENT. As I look 
forward, I know 2019 will go by 
with hyper speed. Therefore, I 
am consciously slowing myself 
down from the hustle and bustle 
of the Holidays to truly enjoy 
it. Often times, I am the hardest 
person on myself. Expecting 
perfection and standards far 
above what I expect of my loved 
ones. 

  As New year of the Rat 2020 
reaching, I wish everyone 
is always in strong health 
condition, stay positive, 
always be thriving in your 
career and business venture 
related. Live life in full bloom. 
Let go of what has gone, be 
grateful of what remains, 
and look forward to what 
is coming in the New Year. 
Remember that no matter 
where you are, be happy with 
your life and keep smiling 
always. Everything is part of 
your journey. Visualize and 
realize. Love you all!
LIFE IS LIKE A MURAL 

SO JUST PAINT IT!

Thích Nữ Minh Huệ

Xuân Thiền
Xuân về hoa lá vẫy xôn xao
Muôn sắc phô tươi dưới nắng đào
Trúc biếc cúi đầu nghe Pháp diệu
Mai vàng ngước mắt ngắm Trời cao.
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VIÊN GIÁC TỰ - NHẬT BẢN
Định Nguyên sưu tầm

Thụy Lộc Sơn Viên Giác 
Hưng Thánh Thiền Tự 
hay còn gọi là Viên 
Giác Tự (Enkakuji) 

là một trong những ngôi thiền 
tự quan trọng của Nhật Bản và 
được xếp vào hàng thứ hai trong 
năm thắng cảnh Ngũ Nhạc của 
vùng đồi núi Kamakura thuộc 
huyện Kanangawa ở phía Nam 
Tokyo.

Ngôi thiền tự này được 
thành lập vào năm 1282 trong 
thời kỳ Kamakura thuộc triều 
đại Sứ Quân Tokugawa (Đức 
Xuyên), hiện còn lưu giữ hai 
quốc bảo của Nhật là ngôi già 
lam Xá Lợi Điện (Shariden) và 
chuông đồng Đại Hồng Chung 
(Ogane). Viên Giác Tự còn là 

một trong 22 di tích lịch sử của 
Nhật Bản được đề nghị vào danh 
sách Di Sản Văn Hóa Thế Giới 
của UNESCO.

LỊCH SỬ
Ngôi thiền tự này được thành 

lập vào năm 1282 bởi Thiền Sư 
Mugaku Sogen (1226-1286) thể 
theo sự yêu cầu của Sứ Quân 
Hojo Tokimune thuộc dòng tộc 
Tokugawa thời đại Kamakura 
sau khi đánh bại các cuộc xâm 
lăng của quân Mong Cổ trong 
thời kỳ từ năm 1274 đến 1281. 
Sứ Quân Tokimune đã có sự gắn 
bó với Thiền Phật Giáo và mong 
muốn có một ngôi chùa để tôn 
vinh những chiến sĩ của cả hai 
bên đã chết trong trận chiến 

tranh khốc liệt này, và thành lập 
một ngôi thiền tự để các nhà sư 
tu thiền mà từ đó ảnh hưởng của 
Thiền có thể được lan rộng. 

Theo các ghi chép vào thời 
đó, khi công trình xây dựng bắt 
đầu, người ta đã đào thấy một 
bản sao của Kinh Viên Giác 
(Engaku-kyo) trong một rương 
đá ở bên sườn đồi, cho nên ngôi 
chùa đã được đặt tên là Viên 
Giác Tự.

Vận hành của ngồi thiền tự 
này đã nổi trôi qua nhiều thế kỷ. 
Hình thức ngôi chùa hiện nay 
là do công trình của Thiền Sư 
Seisetsu Shucho (1745-1820), 
ngài đã tái cấu trúc và trùng tu 
ngôi thiền tự này cho đến cuối 
thời đại Edo (tên cũ của Tokyo), 
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nghĩa là trước thời đại Meiji 
(Minh Trị).  Một năm đặc biệt 
quan trọng đối với những cải 
cách này và lịch sử của ngôi thiền 
tự là năm 1785, “Kỷ niệm 500 
năm thành lập” của ngôi chùa. 
Trong thời đại Meiji, Viên Giác 
Tự trở thành trung tâm chính về 
Thiền Tông Phật Giáo ở vùng 
Kanto Nhật Bản; hai Thiền Sư 
Kosen Roshi và Soyen Shaku là 
hai vị sư trưởng của Dòng Thiền 
Lâm Tế tiếp nối nhau trong thời 
kỳ này, và Thiền Sư Daisetz 
Teitaro Suzuki là một đệ tử dưới 
hai vị thiền sư này.

Các khóa tu Zazen (Tọa 
Thiền) vẫn còn được tổ chức ở 
ngôi thiền tự này, gồm các khóa 
Tọa Thiền vào mỗi buổi sáng 
(trừ ngày đầu năm và các ngày 
đầu tháng 10) và mỗi chiều thứ 
Bảy (trừ tháng 8). Ngoài ra còn 
có các buổi thuyết pháp vào ngày 
Chủ Nhật thứ 2 và thứ 4 của mỗi 
tháng vào lúc 9 giờ sáng, sau đó 
là một khóa Tọa Thiền. Các thời 
pháp và các khóa tu thiền được 
tổ chức ở Butsuden (Phật Điện), 
am Kojirin (Cư Sĩ Lâm) và 
Đạo Tràng Hojo. Ngoài ra còn 
có “Khóa Tu Mùa Hè” kéo dài 
bốn ngày được tổ chức vào cuối 
thánh 7 mỗi năm.

KIẾN TRÚC
Hỏa hoạn đã làm hư hại 

nhiều tòa nhà vào các thời điểm 
khác nhau và được nêu ra dưới 
đây để nói đến việc xây dựng 
từng công trình của ngôi thiền 
tự mà chúng ta thấy hiện nay. 
Từ lối vào, các tòa nhà của ngôi 
chùa nhô lên bên sườn đồi rừng 
cây, với các tòa nhà chính nằm 

dọc theo đường thẳng chen kẻ 
với cây cối hòa quyện trong một 
bố cục ngoạn mục. Có tất cả 18 
tòa nhà trong khuôn viên ngôi 
chùa.

Sanmon
Cổng chính Sanmon (Sơn 

Môn) này hai tầng, được xây 
dựng lại vào năm 1785, như một 
phần của công trình tái thiết do 
Sư Seisetsu lãnh đạo. Một tấm 
bảng bằng gỗ là tác phẩm thư 
pháp đại tự của Thiên Hoàng 
Fushimi (1265-1317) trên đó 
viết “Engaku Kōshō Zenji” 
(Viên Giác Hưng Thánh Thiền 
Tự). Ở tầng trên thờ các bức 
tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm 
Thập Nhứt Diện, mười sáu vị 
A La Hán và mười hai vị Thiên 
Vương. Mái cổng chùa được lợp 
bằng đồng. Cổng chính này được 
coi là một di sản văn hóa quan 
trọng của huyện Kanagawa.

Butsuden
Butsuden (Phật Điện) nằm 

ngay trung tâm khuôn viên Viên 
Giác Tự đã được xây dựng lại 
vào năm 1964, sau khi bị phá 
hủy bởi trận động đất lớn vùng 
Kanto. Việc xây dựng ngôi 
chánh điện mới này, bao quanh 
bởi những cây bách, được thực 
hiện đúng theo khuôn mẫu cũ từ 
năm 1573.

Ngôi Phật Điện này được 
dành để tôn thờ Đức Hokan 
Shaka Nyorai (Đức Thích Ca 
Mâu Ni với Vương Miện Ngọc). 
Ngôi tượng này có từ cuối thời 
Kamakura. Những bức tượng 
của Bonten (Phạm Thiên) và 
Taishakuten (Đế Thích Thiên) 
trong cùng ngôi điện thờ có từ 
năm 1692. Một bức tranh về 
một con bạch long trên trần 
nhà đã được Tadashi Moriya vẽ 
dưới sự giám sát của Sư Seison 
Maeda.

Cổng chính Sơn Môn của Viên Giác Tự
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Sembutsudo và Kojirin
Sembutsudo (Tuyển Phật 

Đường) là ngôi đạo tràng lợp 
tranh cho việc Tọa Thiền của 
chư Tăng và cũng nơi lưu giữ 
kinh sách, được xây dựng vào 
năm 1699.

Kojirin (Cư Sĩ Lâm) là một 
ngôi thiền đường dành cho các 
thực tập sinh (Koji). Các buổi 
thiền được tổ chức ở đây hầu 
hết vào các ngày Chủ Nhật, cho 
cả những người mới thực tập và 
cho công chúng nói chung. Cả 
hai tòa nhà đều ở bên trái Phật 
Điện và mở cửa cho công chúng 
viếng thăm.

Phương Trượng Viên Giác Tự

Tấm Bản Đại Tự “Viên Giác Hưng Thánh Thiền Tự” ở cổng Sơn Môn 
mang nét chữ đại tự của Thiên Hoàng Fushimi.
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Ogane và Bentendo
Được đúc bởi Mononobe 

Kunimitsu vào tháng 8 năm 
1301, Ogane (Đại Hồng Chung) 
của Viên Giác Tự cao 2,6 mét, 
lớn nhất trong số các chuông 
của Kamakura (thực tế là lớn 
nhất ở vùng Kanto). Nó được 
tạo ra theo yêu cầu của Sứ Quân 
Hojo Sadatoki (1271-1311) con 
trai Sứ Quân Hojo Tokimune, 
sau khi ông ẩn tu trong đền 
Benzaiten (Biện Tài Thiên) ở 
đảo Enoshima.

Chiếc chuông này và một 
chiếc ở Kencho-ji là hai chuông 
được coi là Quốc Bảo của Nhật 
Bản của vùng Kanagawa.

Tuyển Phật Đường Viên Giác Tự

Cư Sĩ Lâm Viên Giác Tự
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Xá Lợi Điện

Bentendo (Biện Thiên 
Đường) được dành để thờ Thánh 
Nữ Benzaiten (Biện Tài Thiên) 
ở Enoshima. Theo truyền thuyết, 
công việc đúc chuông Đại Hồng 
Chung Ogane thành công là 
nhờ sự bảo hộ của Thánh Nữ 
Benzaiten. Cứ sau 60 năm, một 
buổi lễ lớn được tổ chức giữa cả 
hai ngôi đền này.

Shariden
Shariden (Xá Lợi Điện) là 

ngôi đền một tầng, kiểu irimoya, 
với mái được chằm bằng lớp vỏ 
cây hinoki. Đây là ngôi đền duy 
nhất được chỉ định là Quốc Bảo 
của huyện Kanagawa.

Cấu trúc ban đầu, được xây 

dựng vào năm 1285 bởi Sứ Quân 
Hōjō Sadatoki (1271-1311), 
đã bị thiêu hủy bởi một vụ hỏa 
hoạn vào năm 1563. Ngôi đền 
hiện tại đã được chuyển từ tu 
viện Taiheiji ở Nishi Mikado, 
nhưng nó vẫn còn giữ hình thức 
cũ từ thời Muromachi.

Kiến trúc của ngôi đền 
này theo kiểu của Thiền Tông 
Trung Quốc được truyền vào 
Nhật Bản thời kỳ Kamakura 
theo phong cách thời nhà Tống. 
Ngôi đền này được dùng để thờ 
xá lợi răng của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni được trao tặng từ 
ngôi chùa Noninji Trung Quốc 
cho Sứ Quân Minamoto no 
Sanetomo.

Các ngày lễ vía hàng năm 
ở Viên Giác Tự:

*Nehane (Lễ Đức Phật Niết 
Bàn) ngày 15 tháng Hai;

*Gotane (Lễ Đức Phật Đản 
Sanh và Lễ Dâng Hoa) ngày 

8 tháng Tư;
*Kaisanki (Lễ Vía Thiền 

Sư Mugaku Sogen, sáng lập 
ngôi thiền viện) ngày 3 tháng 

Mười;
*Darumaki (Lễ Vía Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma) ngày 15 tháng 

Mười;
*Jodoe (Lễ Đức Phật Thành 
Đạo) ngày 8 tháng Mười Hai.
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Đêm chung kết Mùa 3 cuộc thi tuyển 
TÂM CA ĐẠO HIẾU 2019 tại IBC TV

Tuyết Nha

T iếp nối sự thành công của 
2 mùa TCĐH do IBC TV 
tổ chức vào 2017 và 2018, 

năm nay chương trình bước vào 
mùa 3 với đông đảo quý thí 
sinh ghi danh từ nhiều nơi như 
Canada, Na Uy, Arizona, San 
Jose, và nhiều thành phố tại 
miền Nam California. Với mục 
đích nhằm phát triển dòng nhạc 
Phật Giáo và Đạo Hiếu, chương 
trình TCĐH mong mỏi có thể 
tìm ra được những tài năng âm 
nhạc mới để xiển dương dòng 
nhạc đặc biệt ý nghĩa này.

Sau 3 vòng tranh tài căng 
thẳng, hồi hộp, hấp dẫn của các 
thí sinh, với cách thức cộng tổng 
điểm 3 vòng, BGK đã chọn được 
10 gương mặt xuất sắc nhất vào 
vòng chung kết đã diễn ra vào 
chiều thứ 7, ngày 17 tháng 8 
năm 2019 tại hội trường Chùa 
Điều Ngự.

Từ 4 giờ chiều, chương trình 
bắt đầu với phần phỏng vấn các 
ca sĩ khách mời, quý ban giám 
khảo, band nhạc The Angel 
Band và đặc biệt sự xuất hiện và 
phỏng vấn 10 thí sinh.

Đúng 5 giờ, chương trình bắt 
đầu với sự điều hợp của các MC 
Minh Đăng, Thảo Lee, Xuân 
Anh, Bảo Khanh, và Tuyết Nha 
cùng với màn vũ MẸ LÀ TẤT 
CẢ − một sáng tác của nhạc sĩ 
CAO MINH HƯNG – do ban 
THIẾU NHI CLB TÌNH NGHỆ 
SĨ trình bày vô cùng đặc sắc.

Sau khi MC giới thiệu mở 
đầu về tầm quan trọng và ý 
nghĩa của âm nhạc Phật Giáo đã 
từng được đề cập trong rất nhiều 
bộ kinh Phật Giáo, là phần trình 
diễn Nghệ sĩ Ngọc Huyền với 
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nhạc phẩm PHỤC NGUYỆN 
(KINH NHẬT TỤNG − NHẠC 
TÂM ĐỨC), và đặc biệt là sự 
xuất hiện của Ca Sĩ Vũ Quang 
Vinh − Quán Quân Tâm Ca 
Đạo Hiếu 2018 với nhạc phẩm 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM (Lời 
HT Thích Viên Lý − Nhạc Hàn 
Châu) với phần phụ họa của vũ 
đoàn Việt Cầm, sự xuất hiện của 
10 thí sinh.

Sau phần giới thiệu tên 10 
thí sinh, MC cung thỉnh HT 
Thích Viên Lý ban đạo từ khai 
mạc. Ngài nhấn mạnh mục đích 
của TCĐH là dùng âm nhạc để 
chuyển luân chánh pháp trong 
thời đại mới, hoằng hóa cảm 
hóa và chuyển hóa khổ đau 
thành an lạc, giúp cho người có 
duyên từng bước thâm nhập vào 
kinh tạng, hành trì để tiến đến 

giải thoát giác ngộ, là cánh én 
tạo nên mùa xuân chánh pháp, 
HT gửi lời cảm ơn đến BGK 
đầy uy tín trong cộng đồng, các 
vị cấp cô độc của thời đại, các 
thành viên BTC gồm nhiều tiểu 
ban (kỹ thuật, thư ký cộng điểm, 
thư ký nghe phone, MC, thiết 
kế, âm thanh, ánh sáng v.v), ban 
nhạc, các mạnh thường quân 
bảo trợ các giải thưởng, các cơ 
sở truyền thông báo chí, quý 
khán thính giả đang đón xem 
IBC TV và SBTN, HT cũng gửi 
lời chúc đến tất cả các thí sinh 
hoàn thành viên mãn những ước 
nguyện của mình, đã là cuộc thi 
thì phải có người thua kẻ thắng, 
nhưng dù kết quả thế nào đi nữa, 
quý vị đã đóng vai trò lớn trong 
việc tham gia xiển dương dòng 
nhạc lớn: nhạc Phật Giáo, Hiếu 

Đạo, Quê Hương, và đặc biệt là 
những sứ giả Như Lai, sự đóng 
góp của tất cả quý vị sẽ còn mãi 
trong từng trái tim khán giả.

Sau phần đạo từ khai mạc 
của HT Thích Viên Lý là phần 
phát biểu và chia sẻ ý kiến của 
6 vị trong ban giám khảo: Tài tử 
Kiều Chinh, Nhạc sĩ Nam Lộc, 
Nhạc sĩ Võ Tá Hân, Danh ca Sơn 
Tuyền, Nghệ sĩ Ngọc Huyền, và 
GK đại diện cơ sở bảo trợ Hoa 
hậu Trang Lương. Quý vị trong 
ban giám khảo đều tán dương 
công đức của HT Thích Viên 
Lý đã thực hiện được cuộc thi 
vô cùng ý nghĩa này trong thời 
đại hiện nay, và không quên gửi 
lời chúc đến tất cả các thí sinh 
sẽ trình diễn xuất sắc nhất.

Phần đầu của chương trình 
là phần thi những nhạc phẩm 
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tự chọn, trong phần này, thí 
sinh được chọn 1 vị giám khảo 
giấu điểm để bỏ vào phong thư 
và công bố cuối chương trình. 
Ngoài ra trong suốt chương 
trình, công ty Dragon USA 
Wellness đã cho mượn đường 
phone để khán giả khắp nơi gọi 
phone bình chọn cho thí sinh 
được yêu thích nhất.

Phần 1 diễn ra khá hấp dẫn 
khi nhiều thí sinh đã chuẩn bị và 
đầu tư rất kỹ lưỡng cho tiết mục 
của mình với sự hỗ trợ của các vũ 
đoàn Việt Cầm & Thanh Tâm. 
Kết thúc phần 1, Ban đạo ca dưới 
sự điều khiển của nhạc sĩ Võ Tá 
Hân đã trình bày Liên Khúc VU 
LAN − MÙA VU LAN VỀ (Lời 
HT Thích Viên Lý − Nhạc Võ 
Tá Hân) và VU LAN VỀ (Thơ 
Tuệ Kiên − Nhạc Võ Tá Hân). 

Kế đến là các quý vị ca sĩ 
khách mời như Nghệ sĩ Ngọc 
Huyền, Danh Ca Sơn Tuyền, 
quý vị Ca sĩ Vũ Quang Vinh, 
Giang Nhân, Thúy Lê, Thu 
Hạnh, CLB Tình Nghệ Sĩ, 
Thuận Thiên và Ban Thiếu Nhi 
CLB Tình Nghệ Sĩ lần lượt trình 
bày các nhạc phẩm Phật Giáo và 
Đạo Hiếu.

Trở lại phần 2, tức là những 
nhạc phẩm bốc thăm, phần thi 
này đặc biệt hơn các năm trước 
vì hai thí sinh bốc thăm trúng 
chung 1 bài, sẽ trình diễn song 
ca, các thí sinh lại làm cho BGK 
và khán giả phấn khích hơn với 
phần đầu tư công phu từ trang 
phục đến vũ đoàn phụ diễn 
chuyên nghiệp trong 5 tiết mục 
với 5 sắc màu khác nhau cùng 
hòa quyện và tỏa sáng trên sân 

khấu. Phần này diễn ra vô cùng 
hào hứng và toàn bộ 6 vị BGK 
đều công bố điểm ngay lập tức.

Kết thúc 2 phần, các thí 
sinh nghỉ ngơi và chương trình 
ca nhạc tiếp tục với phần biểu 
diễn của ca sĩ Giang Nhân, 
Jessie Thảo Vy, Lê Huy An, và 
Vũ Quang Vinh gây xúc động 
cho khán giải với liên khúc Mẹ 
cùng phần trình diễn điêu luyện 
đầy cảm động của nghệ sĩ Ngọc 
Đáng.

Sau phần cộng điểm và trao 
cho các thi sinh các bao thư có 
điểm giấu của BGK trong phần 
1, ban thư ký tổng kết số điểm 
dựa vào các file điểm do BGK 
cung cấp, và tổng cộng số lượng 
cuộc gọi bình chọn, BTC đã 
mời quý thí sinh lên sân khấu và 
trao giải như sau:



80 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 1-2020 

1. Giải Tài Năng $300 - NS 
Tâm Đức bảo trợ − trao 
cho Đào Minh Tâm 

2. Giải Triển Vọng $300 
- NS Tâm Đức bảo trợ − 
Trao cho Gia Bảo

3. Giải Tâm Đạo $300 - 
(Happy Tour & Show 
bảo trợ) − Trao Cho Hùng 
Tôn

4. Giải Liên Hoa $300 - NS 
Tâm Đức bảo trợ − Trao 
cho Thu Huyền

5. Giải Hiếu Hạnh $300 - 
Ca sĩ Vũ Quang Vinh bảo 
trợ − Trao cho Quốc Ái

6. Giải Phong Cách Biểu 
Diễn $300 - HH Lý Ngọc 
Thu Bảo Trợ − Trao Cho 
Thịnh Trần

7. Giải Tinh Tấn $300 - 
Giáo sư Lê Văn Ba bảo 

trợ − Trao Cho Luy Mơ
8. Giải Tài Năng Trẻ $300 

- (Cô Kimmy bạn nghệ 
sĩ Ngọc Huyền bảo trợ) − 
Trao cho Thuận Thiên

9. Giải Khán Giả Bình 
Chọn $300 - H-Shopping 
bảo trợ − Trao cho Đào 
Minh Tâm

10. Giải Ba $2,000 - Ông 
Steven Trần - Toyota of 
Orange − Trao cho Trần 
Như Phát

11. Giải Nhì $4,000 − Trao 
Cho Bùi Tuấn Anh

12. Giải Quán Quân $10,000 
- HH Trang Lương bảo trợ 
− Trao cho Thy Nhung

Sau chương trình Quán 
quân Thy Nhung phát tâm ủng 
hộ $3000, Á Quân Bùi Tuấn 

Anh phát tâm ủng hộ $1000, 
và Thịnh Trần phát tâm ủng hộ 
toàn bộ giải thưởng $300 cho 
hoạt động từ thiện của Hoa Sen 
Việt. Số tịnh tài này sẽ được 
HSV tiến hành xây căn nhà tình 
thương mang tên Tâm Ca Đạo 
Hiếu song song với các hoạt 
động từ thiện khác của hội.

Như vậy Đêm Chung Kết 
của mùa 3 chương trình TCĐH 
kết thúc với tiêu chí bình chọn 
ngôi vị quán quân bao gồm 
giọng hát hay, phong cách trình 
diễn, và đạo tâm qua 4 vòng thi, 
cách chọn các bài hát tự chọn 
trong suốt 4 vòng thi, sự đầu tư 
cho tiết mục trình diễn trên sân 
khấu từ trang phục đến vũ đoàn 
phụ diễn vì đó cũng chính là sự 
tôn trọng khán giả và trân trọng 
dòng nhạc mình đang theo đuổi, 
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cũng như sự bình chọn của khán 
giả.

Cuộc thi kết thúc nhưng cũng 
chính là sự khởi đầu mới của 
công cuộc hoằng dương những 
giáo lý Phật Đà thông qua âm 
nhạc. Mỗi vị thí sinh tham dự 
chương trình chính là mỗi một 
bông hoa trong vườn hoa âm 
nhạc Phật Giáo giúp cho hương 
sắc tỏa khắp năm châu, lay động 
và thức tỉnh lòng người.

Chương trình không thể 
thành công nếu không có sự ủng 
hộ, đồng hành của tất cả quý vị 
thuộc nhiều tiểu ban trong ban tổ 
chức, Ban Giám Đốc và toàn thể 
nhân viên đài truyền hình IBC 
TV, BGK các vòng: Nghệ sĩ 
Ngọc Huyền, Nhạc sĩ Thủy Lâm 
Synh, Ca sĩ Nguyễn Đức, Nhạc 
sĩ Huỳnh Nhật Tân, Ca sĩ Gia 

Huy và Ca sĩ Đặng Thế Luân, 
Danh ca Sơn Tuyền, Tài tử Kiều 
Chinh, Nhạc sĩ Nam Lộc, Nhạc 
sĩ Võ Tá Hân, Nghệ sĩ Ngọc 
Huyền, và GK đại diện cơ sở 
bảo trợ Hoa Hậu Trang Lương; 
quý cơ quan truyền thông, 
báo chí: SBTN, Radio Bolsa, 
SaigonTimes, VietTide, Người 
Việt, Tạp Chí Điều Ngự, Trang 
Nhà Pháp Âm, quý cơ sở thương 
mại bảo trợ, Nhạc sĩ Quốc Võ, 
Ban nhạc The Angels Band, âm 
thanh Nhạc sĩ Quốc Phúc, v.v. 
Các ca sĩ khách mời trong các 
vòng trước như Hà Tiên, Tina 
Mỹ Ngọc, Bảo Trân v.v. Ban 
Thư Ký: Nhật Ý, Đức Trần, 
Sương Mai, Trang Lê Trang 
Nguyễn, Từ Mỹ... Technicians 
/ Cameramen: Nam Long, Kiet 
Lam, Huy Trương, Hien Huynh, 

Chinh Pham… Thiết Kế Poster: 
Phan Quốc Bảo và tất cả quý 
khán thính giả gần xa luôn ủng 
hộ chương trình một cách thành 
tâm và yêu thương nhất, đặc biệt 
chân thành cảm ơn tất cả quý 
thí sinh đã để thời gian công 
sức không ngại xa xôi đến với 
chương trình, dù quý vị đạt giải 
như thế nào đi nữa thì sự tham 
gia của quý vị đã nói lên sự yêu 
thương, chân thành, nhiệt tình 
và hết lòng vì dòng nhạc Phật 
Giáo và Đạo Hiếu. 

Xin chân thành cảm ơn và 
cầu chúc cho tất cả quý vị mọi 
sự thành công và an lạc.

Sau đây là một số hình ảnh 
tiêu biểucủa ĐÊM CHUNG 
KẾT MÙA 3 CUỘC THI 
TUYỂN TÂM CA ĐẠO HIẾU 
NĂM 2019:
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ĐẠI LỄ VU LAN 2019 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
Bài THANH PHONG - Hình PHẠM CHINH

WESTMINSTER - Chùa 
Điều Ngự tọa lạc tại số 
14452-14472 Chestnut St, 
Westminster, do Hòa Thượng 
Thích Viên Lý làm Viện Chủ, 
Hòa Thượng Thích Viên Huy 
trụ trì. Vào sáng ngày thứ 
Bảy, 10 tháng 8, 2019, nhằm 
ngày mùng 10 tháng Bảy năm 
Kỷ Hợi, chùa Điều Ngự đã 
long trọng cử hành đại lễ Vu 
Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu.

Trước khi đại lễ bắt đầu, 
gần một ngàn Phật tử đã ngồi 
kín các dãy ghế trong hội 
trường để nghe thuyết pháp. 
Không chỉ có một vị giảng 
pháp, năm nay chùa mời Hòa 
Thượng Thích Tâm Thành, 
Viện Chủ Phật Quan Âm 
Thiền Tự, hai Thượng Tọa và 
Ni Sư Giới Hương thay phiên 
nhau giảng pháp.

Tất cả các lời giảng đều 

xoay quanh chữ Hiếu qua sự 
kiện tôn giả Mục Kiền Liên, 
người con chí hiếu, xuống địa 
ngục cứu mẹ đang bị nhục 
hình đau đớn vì khi còn tại 
thế, bà đã làm những điều ác 
đức. Mục Kiền Liên gặp mẹ 
nơi chốn ngạ quỷ, đang đau 
đớn kêu la thảm thiết; xót 
thương mẹ nhưng một mình 
không thể cứu mẹ được. Nhờ 
Đức Phật chỉ dạy, phải nương 
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nhờ uy lực của chư tôn thiền 
đức mới cứu được mẹ. Các 
giảng sư đều khuyên hàng 
Phật tử hãy noi gương hiếu 
hạnh của Mục Kiền Liên Bồ 
Tát. Khi cha mẹ còn hiện 
tiền, hết lòng phụng dưỡng, 
khi cha mẹ khuất bóng hãy 
làm những việc thiện, cúng 
dường và nhờ nội lực của 
chư vị Hòa Thượng, Thượng 
Tọa, Đại Đức Tăng, Ni sau ba 
tháng An Cư Kiết Hạ mà độ 
trì cho cha mẹ.

Sau phần thuyết pháp, ban 
tổ chức cung thỉnh gần 100 
chư tôn đức Tăng, Ni từ chánh 
điện vào hội trường. Nhà báo 
Thái Tú Hạp, nữ sĩ Ái Cầm 
và hai xướng ngôn viên Minh 
Phượng (Radio Bolsa), Tuyết 
Nha (IBC/TV) lần lượt giới 
thiệu sự quang lâm chứng 
minh của chư tôn giáo phẩm 

và một số dân cử địa phương. 
Sau đó, chương trình bắt đầu 
với nghi thức chào cờ Hoa 
Kỳ, cờ Quốc Gia Việt Nam 
và cờ Phật Giáo. Trong phút 
nhập Từ Bi Quán, ngoài việc 
tưởng nhớ công ơn Tổ Tiên, 
anh hùng liệt nữ đã vị quốc 
vong thân, hương linh đồng 
bào đã tử nạn trên đường tìm 
tự do, nhà báo Thái Tú Hạp 
cũng xin mọi người dành phút 
tưởng niệm cố Hòa Thượng 
Thích Viên Thành và cố HT. 
Thích Quảng Thanh.

Sau phút nhập Từ Bi 
Quán, đạo hữu Nguyễn Tiến 
Mão, Trưởng Ban Tổ Chức 
đọc diễn văn khai mạc. Tiếp 
đến, Hòa Thượng Thích Viên 
Huy tuyên đọc Thông Bạch 
Đại Lễ Vu Lan Năm Kỷ Hợi 
2019 của Hòa Thượng Thích 
Viên Định, Chủ Tịch Hội 

Đồng Điều Hành Tăng Đoàn 
Giáo Hội PGVNTN. Thông 
Bạch được gửi ra từ chùa 
Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang 
Long, Phường 7, Quận Bình 
Thạnh, TP Saigon. Thông 
Bạch như một bản Cáo Trạng 
tố cáo trước công luận thế 
giới về những gì nhà cầm 
quyền CSVN đang áp đặt cho 
người dân VN, đặc biệt cho 
các tông giáo. Thông Bạch có 
những đoạn như sau:

“Nhân mùa Vu Lan báo 
hiếu, Hội Đồng Điều Hành 
xin chân thành tri ân chư tôn 
đức và quý liệt vị đã hoan hỷ 
tham gia và hết lòng hỗ trợ 
Tăng Đoàn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất 
giữa lúc Tăng Đoàn đang 
trong hoàn cảnh khó khăn 
nghiệt ngã, bị đàn áp một cách 
có hệ thống từ nhiều năm nay 
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và ngày càng khốc liệt, chùa 
chiền bị triệt phá, thờ cúng bị 
cản trở, giấy tờ hộ khẩu, hộ 
tịch bị khó dễ, cấm ngăn.

“Kính thưa liệt quý Vị. 
Đại lễ Vu Lan là dịp để nhắc 
nhở chúng ta tinh thần báo 
ân và hạnh nguyện cứu khổ 
độ sanh. Với Phật giáo, việc 
cứu độ không giới hạn trong 
phạm vi quyến thuộc mà còn 
bao quát cả muôn loài chúng 
sanh. Phật giáo lấy tâm từ 
bi và hiếu đạo làm căn bản. 
Trên tinh thần từ bi và báo 
ân rộng lớn đó, người Phật 
tử ngoài việc báo đáp công 
ơn ông bà, cha mẹ, thân bằng 
quyến thuộc, còn phải cứu 
giúp cho mọi loài chúng sanh, 
cho đồng bào, dân tộc và góp 
phần thăng tiến xã hội, bảo vệ 
đất nước.

“Người Phật tử không 
chỉ cứu khổ cho chúng sanh 
dưới địa ngục cõi âm mà còn 
phải giúp đỡ cho những người 
đang sống bị rơi vào hoàn 
cảnh khó khăn, nghèo cùng, 
đói rách, khổ sở, bơ vơ. Nhất 
là phải quan tâm, giải cứu cho 
những người đang hứng chịu 
cảnh địa ngục trần gian. Địa 
ngục trần gian ở đâu?

“Nơi nào cơm không đủ 
ăn, áo không đủ mặc, nhà 
không có để ở, nơi đó là địa 
ngục! Nơi nào giam giữ, trói 
buộc, thúc ép làm cho con 
người đau khổ, nơi đó là địa 
ngục! Nơi nào con người 
không có các quyền tự do 

ngôn luận, tự do tư tưởng, tự 
do lập hội, tự do tôn giáo và 
tự do sống đúng phẩm giá của 
mình thì nơi đó là địa ngục! 
Nói chung, sống trong một 
đất nước mà con người mất 
nhân phẩm, mất nhân quyền, 
mất dân chủ, mất tự do, đó 
chính là địa ngục trần gian!

 “Chỉ vì ảo tưởng về một 
xã hội chủ nghĩa “làm theo 
năng lực, hưởng theo nhu 
cầu”, không có kẻ giàu người 
nghèo, không còn cảnh người 
bóc lột người, mà đất nước 
phải chịu cảnh chiến tranh 
huynh đệ tương tàn. Kết cục, 
dân tộc Việt Nam phải sống 
trong một chế độ độc tài toàn 
trị, mất tự do, mất dân chủ, 
mất nhân quyền, kinh tế sút 
kém, lạc hậu so với khu vực và 
thế giới, rừng khô, biển chết, 
người dân phải sống cảnh tha 
phương cầu thực khắp nơi, 
lãnh thổ, lãnh hải bị ngoại 
xâm thừa cơ lấn chiếm.”

Sau phần tuyên đọc 
Thông Bạch, chư tôn Hòa 
Thượng lên trước bàn thờ cử 
hành nghi thức Vu Lan, quý 
Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, 
Ni cùng đồng hương Phật tử 
đứng phía dưới lễ đài chắp tay 
tụng kinh Vu Lan Bồn. Lời 
kinh hòa trong khói hương 
tỏa lan khắp lễ đài, nhắc nhở 
những người con chớ quên 
bổn phận hiếu kính với mẹ 
cha. Tiếng tụng kinh vừa 
chấm dứt, hàng trăm con chim 
được phóng sanh bay ra khỏi 

chuồng trong niềm vui vừa 
thoát cảnh giam cầm trong 
lồng sắt. Chùa Điều Ngự có 
truyền thống “Chúc Thọ Cho 
Quý Phật Tử Cao Niên.”

Đây là việc làm rất ý 
nghĩa, thể hiện tinh thần hiếu 
kính của những người con 
đối với ông bà, cha mẹ, nhất 
là khi các ngài đã bước vào 
tuổi “Thất thập cổ lai hy”. 
Thể hiện tinh thần này, quý 
Phật tử từ 75 tuổi trở lên đến 
tham dự lễ Vu Lan đều được 
choàng vòng hoa, sắp xếp 
ngồi trên các hàng ghế đầu, 
được nhận những lời chúc tốt 
đẹp nhất của chư Tăng, Ni 
kèm theo những gói quà kỷ 
niệm.

Sau đạo từ của Hòa 
Thượng Thích Chơn Trí, Phó 
Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký 
Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải 
Ngoại, một số dân cử như 
Dân Biểu Tyler Diệp, Giám 
Sát Viên Andrew Đỗ và phu 
nhân, Chánh Án Chery Phạm, 
Thị Trưởng Tạ Đức Trí, 
Phó Thị Trưởng Kimnberly 
Hồ được mời phát biểu cảm 
tưởng. Sau cùng, đạo hữu 
Nhật Hoàng - Nguyễn An 
thay mặt Ban Tổ Chức cảm 
tạ chư tôn đức Tăng, Ni, quan 
khách và đồng hương Phật tử 
và tuyên bố bế mạc đại lễ Vu 
Lan 2019. 

Sau đây là một số hình ảnh 
ngày Đại Lễ Vu Lan 2019 tại 
chùa Điều Ngự:
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ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2019 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2019 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2019 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP
Hình PHẠM CHINH
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HÀNH HƯƠNG NĂM QUỐC GIA
THĂM TRƯỜNG DELHI VÀ TỪ THIỆN ẤN ĐỘ

Thích Nữ Giới Hương

Quan Âm Nam Hải ở Phổ Đà sơn

Hành hương xứ Phật, chùa tháp và các quốc 
gia Phật giáo là ước mơ của nhiều người 
con Phật. Dưới sự hướng dẫn của Ni sư 

trưởng đoàn TN Giới Hương, ngày 02/09 đến 
06/10/2019,quý Phật tử chùa Hương Sen đã thực 
hiện được chuyến đi hành hương 5 quốc gia hiếm 
có này. 

1. TRUNG QUỐC (China)
Trung Quốc là một trong những nước có nền 

văn minh cổ nhất thế giới, hơn 5.000 năm, trong đó 
nổi bật là tam giáo đồng nguyên: Phật giáo, Nho 
giáo và Đạo giáo nên có nhiều chùa tháp tượng 
đài từ thời cổ đại, trung cổ và đến nay. Phái đoàn 
chùa Hương Sen gồm 21 vị Phật tử đã được chiêm 
bái các thánh tích như tượng Đại Phật Lạc Sơn ở 
Thành Đô, hai danh sơn Nga Mi Sơn và Phổ Đà 

Sơn trong tứ đại danh sơn (1. Ngũ Đài Sơn – Văn 
Thù Sư Lợi, 2.Nga Mi Sơn – Phổ Hiền Bồ Tát, 
3.Cửu Hoa Sơn – Địa tạng Bồ Tát và 4.Phổ Đà 
Sơn – Quan Thế Âm). Tại Nga Mi Sơn, đoàn được 
chiêm bái Chùa Hoa Tạng (HuaZang Temple) và 
chùa Ni Vạn Thọ (Wannian Temle) ẩn giữa mây 
ngàn và núi biếc. Tại Phổ Đà Sơn, các đại tự Phổ 
Tế (Puji Temple), Hộ Quốc (Baoguo Temple), 
Pháp Vân (Fayu Temple) đều là các tu viện uy 
nghi cổ kính giữa rừng cây cổ thụ sầm uất tuyệt 
đẹp.

Núi Lăng-Vân Đức Như-Lai tĩnh tọa
Vầng hào-quang sáng tỏa cả đồi xinh
Dáng uy-nghiêm, oai-dũng đại quang-minh
Bóng hồng thạch rọi lung-linh mặt nước…

(Ca Ngợi Tượng Phật Lạc-Sơn – Chánh Đức 
& Như Đức)
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Cung điện Potala và tu viện Drepunggonpa, Lhasa

Tượng Đại Phật Lạc Sơn ở Thành Đô

2. TÂY TẠNG (Tibet)
Tây Tạng tọa lạc ở vùng 

núi có độ cao lớn nhất trên trái 
đất (4.900 mét), nơi nổi tiếng tu 
tập và tái sanh huyền bí của các 
Đức Đạt Lai Lạt Ma và người 
dân Tạng hiền hòa chất phát. Ở 
thủ đô Lhasa, đoàn được viếng 
thăm tu viện Drepunggonpa, 
Jokhang (trái tim Phật giáo Tây 
Tạng nơi các Đạt Lai Lạt Ma tu 
học), Sera (hàng ngàn chư tăng 
đang tu học và trổ tài biện luận 
giáo lý mỗi ngày), cung điện 

mùa hè Norbulinka, cung điện 
Potala và khu phố chợ Barkhor 
đông đúc rộn rịp.

Ở thành phố Shigatse (lớn 
thứ hai của Tây Tạng, cách 
Lhasa 8 tiếng đồng hồ lái xe và 
cách mặt biển 5000 mét): đoàn 
chiêm bái tu viện Tashihunpo, 
Gelug, Palcho, hồ Yamdro, núi 
băng Karola Glacier Towering 
có các các con cừu non, con 
giắc (trâu Tây Tạng) dễ thương, 
thăm làng làm nhang và đồ bạc 
(silk utensils) truyền thống.

3. ẤN ĐỘ (India)
Ấn độ là một đất nước có 

nền văn minh lâu đời, một xã hội 
đa nguyên, đa dân tộc đa ngôn 
ngữ, và đa tôn giáo. Nơi đây 
đã là chiếc nôi phát sanh nhiều 
tôn giáo, triết gia và bậc thánh 
phương đông cho nhân loại như 
Phật giáo, Ấn Độ (Hindu) giáo, 
Lõa Thể (Jaina) giáo, và đạo 
Sikh, vv… Nói về Phật giáo, từ 
thiên niên kỷ 2000, Phật giáo đã 
bắt đầu khởi sắc, chánh phủ Ấn 
độ cũng như quốc tế đã trùng 
tu và mở rộng các Phật tích trở 
thành điểm hành hương tâm linh 
quốc tế thu hút hàng ngàn khách 
du lịch chiêm bái mỗi năm.

Trước khi đi chiêm bái các 
Phật tích thiêng liêng này, đoàn 
hành hương Chùa Hương Sen đã 
dừng chân tại Ký Túc Xá Quốc 
Tế thuộc Trường Đại Học Delhi, 
thủ đô Delhi, để viếng thăm và 
dâng cúng tịnh tài cũng như 
tịnh vật lên Thượng Tọa Tiến Sĩ 
Thích Hạnh Chánh (trưởng ban 
đại diện lưu học sinh Phân Khoa 
Phật học-Đại học Delhi) và 27 
tăng ni sinh Việt Nam đang học 
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tại đây. Được biết, trường Delhi 
là nơi Ni sư Giới Hương (trưởng 
đoàn 3 Tour) đã từng học 10 
năm (1995-2005) và đã tốt 
nghiệp Tiến Sĩ Triết Học Phật 
Giáo tại đây. Lòng dạt dào cảm 
xúc khi ni sư và đoàn đã được 
về thăm trường cũ hiền hòa với 
bao hồi ức kỷ niệm của thời đèn 
sách thân thương.

Có câu rằng: “Xây dựng 
một ngôi chùa lớn rất dễ, đào 
tạo một tăng ni tài lại rất khó”, 
cho nên trong đạo tình tôn sư, 
huynh đệ, đoàn được thăm quý 
thầy cô đang dồi mài kinh sử tu 
học, để trang nghiêm mình và xã 
hội, thật không có niềm vui nào 
hơn, như đạo hữu Tịnh Bình và 
Quảng Trí thay mặt đoàn đã bày 
tỏ trong bài tác bạch như sau:

“Do thắng duyên hôm nay 
được hạnh ngộ quí chư tôn thiền 
đức tăng ni du sinh Delhi, có 
sáu điều cao thượng đến với 

chúng con: nghe cao thượng, 
thấy cao thượng, được cao 
thượng, học cao thượng, cúng 
dường cao thượng, và niệm cao 
thượng. Chúng con kính tri ân 
buổi hội ngộ hôm nay. Chúng 
con thành kính xin cúng dường 
Tăng Bảo.” 

Sau khi tạm biệt trường 
Delhi thân thương, đoàn chùa 
Hương Sen tiếp tục chí nguyện 
tìm về quê cha đất tổ của Đức 
Từ Phụ Thế Tôn - nơi ngài đã 
đản sanh, xuất gia, thành đạo, 
truyền giáo và nhập Niết bàn để 
chiêm bái đảnh lễ, tụng kinh và 

Cổng Ký Túc Xá Quốc Tế trường Đại Học Delhi
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cầu nguyện.

Lâm-ti-ni (Lumbini, Nepal) 
- nơi Thái tử Sĩ Đạt Đa từ hông 
mẫu hậu bước ra trên bảy đóa 
sen hồng. Thành Ca-tì-la-vệ 
(Kapilavastu, Nepal) - nơi Thái 
tử Sĩ Đạt Đa được giáo dưỡng 
trưởng thành và cũng từ cổng 
đông, ngài đã vượt thành cắt tóc 
xuất gia tìm đạo. Khổ Hạnh Lâm 
(Uruvela, Bihar) – nơi ngài đã 
trải qua sáu năm khổ hạnh rừng 
già. Nàng Tu-Xà-Đề (Sujata, 
Bihar) – nơi Bồ tát Cồ Đàm đã 
nhận bát cháo sữa của nàng để 
có sức ngồi thiền dưới cội bồ đề. 
Sông Ni-liên-thiền (Niranjara, 
Bihar), nơi bình bát của Bồ tát 
Cồ-đàm đã trôi ngược dòng để 
chứng minh chí nguyện tìm đạo 
giác ngộ theo đường trung đạo, 
tránh hai cực đoan của khổ hạnh 
và quá thọ hưởng. Bồ-đề-đạo-
tràng (Bodhagaya, Bibar) - nơi 
Bồ tát Cồ Đàm giác ngộ thành 
Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. 
Lộc Uyển (Sarnath, Varanasi) 
– nơi Đức Phật chuyển pháp 
luân đầu tiên và thành lập tăng 
đoàn Phật giáo. Thành Xá Vệ 
(Sravasti, Uttar Pradesh) - nơi 

trưởng giả Cấp Cô Độc lót vàng 
mua đất vườn của thái tử Kỳ-Đà 
để cúng cho Đức Phật và tăng 
đoàn của ngài, nơi Đức Phật đã 
trải qua 24 mùa an cư kiết hạ 
và nơi tôn giả A-nan đã chiết 
nhánh bồ đề từ Bồ-đề-đạo-tràng 
về trồng tại đây để Phật tử chiêm 
ngưỡng khi đến tịnh xá Kỳ Viên 
mà Đức Phật đi vắng. Thành 
Tỳ-xá-ly (Vaisali, Bihar) là một 
trong tám thành phố được thờ xá 
lợi của Đức Phật; nơi Kiều Đàm 
Di Mẫu đã xin Đức Phật xuất gia 
để từ đó Ni đoàn được thành lập 
và phát triển đến nay. Đây cũng 
là nơi 700 thầy Tỳ kheo cùng 
tu hội để kiết tập kinh tạng gọi 
là Thất Bách Kiết Tập.Thành 
Vương Xá (Rājagaha, Bihar) – 
nơi Thái tử Sĩ-đạt-đa đã từ chối 
lời mời của đại vương Tần Bà Sa 
La (Bimbīsara) muốn chia nửa 
giang sơn cho ngài để cùng cai 
trị, nơi Đức Phật trải qua vài mùa 
an cư và giảng nhiều bộ kinh tại 
Trúc Lâm Tịnh Xá (Veluvana 
Vihara) cũng như là nơi Đức 
Phật giới thiệu kinh A-di-đà để 
Vua Tần Bà Sa La từ ngục tối 
có thể tu giải thoát. Vương Xá 

còn là nơi sau ba tháng Đức Thế 
Tôn viên tịch, Ngài Ca Diếp 
(Mahakassapa) triệu tập đầy đủ 
500 vị A La Hán tại thạch động 
Sattapanna trên núi Vebhàra 
ở thành Ràjagaha, để kết tập 
Phật ngôn lần thứ nhất gọi là 
Ngũ Bách Kiết Tập. Núi Linh 
Thứu (Gijjhakuta) – nơi Đức 
Phật lưu trú bảy năm và giảng 
những bài kinh quan trọng cho 
người và chư thiên. Câu thi na 
(Kushinagar, Uttar Pradesh) – 
nơi Đức Thế Tôn đã xả báo thân 
để nhập Niết bàn. Ngược lại quá 
khứ, tìm về nơi lưu dấu chân bậc 
thánh nhân đã đi qua trong 49 
năm hoằng pháp, ôn lại lịch sử, 
thiền quán chân lý hạnh phúc 
của ngài đã để lại, đoàn hành 
hương Chùa Hương Sen đã trải 
nghiệm những giây phút thật an 
lạc tuyệt vời.

Trước khi rời Ấn Độ để bay 
qua Đại Hàn, đoàn đã kết hợp 
với chư tăng Chùa Jambudvipa 
Indo-Srilanka tại Sarnath, 
Varanasi, để phát quà từ thiện 
cho 150 gia đình nghèo trong 
làng. Đây là tấm lòng đóng góp 
của tất cả thành viên trong 3 

Quang cảnh thăm viếng Chư tôn đức tăng ni sinh Delhi
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tour hành hương và những thân hữu. Quà gồm có 
sari (áo dài của phụ nữ Ấn), mền ấm, gạo, bột 
chapatti, đường trắng, một bữa ăn trưa (cơm, dal 
(soup), chapatti, khoai tây kho và đậu hầm muối) 
và tịnh tài. Xin chư Phật chứng minh tấm lòng hậu 
hỉ chia sẻ của các thí chủ và kính cầu nguyện tất 
cả Phật tử (người thí) và người nhận thí cùng kết 
thiện duyên quyến thuộc bồ đề giải thoát và luôn 
được vô lượng an lạc trong chánh pháp.

Mắ t THƯƠNG nhì n bướ c khố n cù ng,
Tay THƯƠNG hò a á i đem từ ng mó n trao
Xó t xa THƯƠNG nhữ ng đồ ng bà o,
Xứ  PHẬ T THƯƠNG lắ m ngườ i sao khổ  nghè o!

(Thương - Hồng Khương)

 

4. ĐẠI HÀN (South Korea)
Seoul (từ Hoa ngữ: Hán Thành) là thủ đô của 

Nam Hàn, bao gồm thành phố tiếp giáp Incheon 
xung quanh và tỉnh Gyeonggi, là nơi sinh sống 
của khoảng hơn một nửa dân số của toàn đất nước 
Nam Hàn, nơi tập trung nhiều chùa đền tôn giáo, 
trường học, chợ mua sắm, giải trí, công nghiệp 
hiện đại. Seoul rộng 605 km² (nhỏ hơn New York) 
là một trong những thành phố lớn có mật độ dân 
số cao nhất trên thế giới, có khoảng 25 triệu dân 
cư trú và khoảng 2.5 triệu dân từ các thành phố 
lân cận đến làm việc. Bốn phía Seoul có 4 cổng 
thành như khải hoàn môn tam quan Dongdaemun, 
Namdaemun, Sundaemun và Tongemun rất vững 
chắc như cung đình. Về tôn giáo, có 42% dân số 
theo đạo Phật. Toàn Nam Hàn (South Korea) rộng 
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khoảng 1002 km² có khoảng 
1000 ngôi chùa, riêng Seoul đã 
có khoảng 824 ngôi chùa. Phái 
đoàn chùa Hương Sen đã có 
thắng duyên chiêm bái một số tu 
viện tiêu biểu như chùa Phụng 
Ân (Bongeunsa), Tu Viện Tào 
Khê (Jogyesa), chùa Kilsanga, 
và Ni viện Jinkwansa, vv…

Tu viện Phụng Ân 
(Bongeunsa) nằm tại quận 
Gangnam-gu, thành phố 
Samseongdong gần khu vực 
sầm uất của nghành giải trí. 
Bongeunsa thành lập năm 794 
dưới thời Vua Wonseong thuộc 
triều đại Shilla và ngày càng 
phát triển đến nay. Chùa có 
một tượng Phật Di Lặc Mireuk 
Daebul cao 28 mét có đội mão 
trên đầu. Tượng xây năm 1986 
được xem là cao nhất Đại Hàn, 
có tháp thờ bộ kinh Hoa Nghiêm 
khắc bằng gỗ gồm 81 quyển, 
kinh Duy Ma Cật, các văn thơ 
uyên áo của ẩn sĩ Hansanja…
Tu Viện Tào Khê (Jogyesa) là 
tổ đình của dòng Tào Khê Đại 
Hàn (the Jogye Order of Korean 
Buddhism). Chùa thành lập năm 
1910. Trong sân chùa, có ngôi 

Cung điện hoàng gia Gyeongbok và dùng trà trong Ni viện Jinkwansa

tháp bát giác 10 tầng, thờ xá lợi 
của Đức Phật do sư Tích Lan 
Anagarika Dharmapala cúng 
dường năm 1913. Bên hông sân 
chánh điện, các tượng Phật ngồi 
thiền, nhập Niết bàn, năm Thầy 
Tỳ Kheo và các thú cảnh được 
kết bằng các dây dược thảo leo 
bao quanh thân trông rất sống 
động và sáng tạo. Trước sân nổi 
bật một cây cổ thụ đẹp tuyệt 
mỹ, được gọi là Cây Chùa. Cây 
màu sẫm nâu cao 26 mét đã 450 
tuổi tạo dáng nghiêng làm tăng 
thêm nét cổ kính trang nghiêm 
trước mái cong tu viện. Khi 
chúng tôi đang chiêm ngưỡng 
cảnh chùa và trầm lắng nghe 
tiếng tụng kinh Đại Hàn thì có 
một nữ đạo hữu Phật tử Đại Hàn 
tới nói chuyện và ngỏ ý muốn 
cúng dường buổi trưa tại một 
quán chay trong chùa. Chúng 
tôi cùng đạo hữu dùng cơm 
trắng tròn trộn tương, canh rau, 
súp rong biển, kim chi… rất 
ngon và đầy hương vị Hàn.

Chùa số 3 là chùa Kilsanga 
nằm trên đồi trong khu dân cư 
đắt đỏ của quận Seongbuk-dong 

(nơi yêu thích của các nhà ngoại 
giao và người nước ngoài). Chùa 
có chu vi khiêm tốn vừa phải 
nhưng rất tươm tất và cổ kính, 
đẹp như tranh vẽ. Chùa thường 
xuyên được có khách du lịch 
vãng lai và đường phố đông đúc 
với các hoạt động đặc biệt là khi 
có các lễ hội. Các điểm tham 
quan chính gần đó bao gồm 
Cung điện Gyeongbokgung và 
Nhà Xanh của phủ tổng thống, 
do đó làm cho chùa Kilsanga trở 
thành một nơi hành hương tâm 
linh yên bình và dễ chịu trong 
khu vực Samcheong-dong quan 
trọng. Trong chánh điện có 3 
tượng Tam thánh bằng vàng óng 
rất sáng, trên trần có vô số lồng 
đèn hoa sen có ghi tên các sỉ tử 
cầu nguyện cho thi đậu. 

Ngôi chùa thứ 4 là Ni 
viện Jinkwansa tọa lạc trên 
núi Sangksan trong công viên 
Bukhasan National Park, cũng 
thuộc dòng Tào Khê Đại Hàn 
(the Jogye Order of Korean 
Buddhism). Chùa do Ni sư 
Jinkwansa thành lập năm 1011, 
nên ngôi chùa này lấy tên của 
Ni sư để đặt. Chùa trông cổ kính 
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và nên thơ vì ẩn hiện giữa rừng 
cây, suối chảy và có 8 ngọn núi 
xanh bao bọc xung quanh.

Các chùa này cùng nhiều 
danh lam khác đã hoạt động 
Phật sự sinh động với nhiều 
chương trình tu học hướng 
dẫn Phật tử tụng kinh (yebul), 
chamseon (meditation), cúng 
quả đường (Baru Gongyang), 
chấp tác, trà đạo, hành đường, 
nấu cơm…để quý Phật tử có thể 
trải nghiệm nếp sống thiền môn. 
Phật giáo không chỉ đóng góp 
phổ biến Phật pháp, mà còn góp 
phần đem triết lý sống của Phật 
vào xã hội, cống hiến nhiều mặt 
về văn hóa, giáo dục và từ thiện.

Bên cạnh thăm các chùa nổi 
tiếng của Đại Hàn, đoàn Chùa 
Hương Sen còn viếng thăm 
đảo Nami (cách thủ đô Seoul 
63km) (nơi có rừng phong đổi 
màu vào mùa thu và đầy băng 
tuyết trắng vào mùa đông), cung 
điện hoàng gia Gyeongbok 
(một trong năm cung điện lớn 
nhất của triều đại Triều Tiên), 
viện bảo tàng Quốc Gia, công 
viên Lotte World, xem show 
Nanta Show về nghệ thuật nấu 
ăn, tập làm kim chi rất thú vị. 
Seoul có năm cung điện thuộc 
nhiều triều đại như cung điện 
Gyengbokang, Gynbangsai, 
Chang Daecung…, Riêng cung 
điện Chang Daecung được 
Unesco công nhận là di sản 
thế giới. Timesquare Malls là 
một trong những khu chợ hầm 
(malls) bán hàng rất nhiều với 
giá rẽ. Quốc tuý, quốc sản nổi 
tiếng của Đại Hàn là rong biển 
(seaweed), kim chi, nhân sâm 

tươi, dầu thông đỏ và mỹ phẩm.

Giới thiệu về phong tục và 
đất nước Hàn, cô hướng dẫn 
viên cho biết có khoảng 26 triệu 
dân Hàn sống ở Seoul (gấp đôi 
Sài gòn) và khoảng 52 triệu dân 
ở toàn Nam Hàn. Địa hình Đại 
Hàn là 70% núi đồi, còn 30% 
là đất liền bằng phẳng, nên 
Soeul thường xây chung cư, lấy 
thế cao để tiện lợi dân chúng 
ở. Hàng hóa nội địa thường tốt 
hơn hàng xuất khẩu (trong khi 
ở nhiều nước thì hàng bán cho 
nước ngoài tốt hơn trong nước). 
Kiến trúc ở Nam Hàn bên ngoài 
đơn giản, nhưng bên trong nội 
thất rất sang trọng và tráng lệ. 
Cơ sở chánh phủ hay chùa đền 
tôn nghiêm thường được chọn 
theo kiến trúc phong thủy “diện 
thủy bối sơn lâm” nghĩa là lưng 
dựa núi rừng và mặt đối sông 
nước. Tại phủ tổng thống, Nhà 
Xanh (ở Hoa Kỳ thì Nhà Trắng) 
gần cung điện Gyeongbok có 
khoảng 2800 người ở để làm 
việc cho văn phòng chánh phủ. 
Người Hàn làm việc nhanh 
nhẹn và giải quyết gọn. Lương 
công chức trung bình khoảng 
$1800-$3000 đô Mỹ/1 tháng, 
tiền thuê nhà (3 phòng) trung 
bình khoảng $2000/1 tháng. 
Còn thuê 1 phòng cá nhân bao 
cả máy giặt máy sấy, điện nước 
ga là khoảng $570 Mỹ kim/1 
tháng. Ban đêm đèn đường và 
đèn các tiệm shop mờ mờ vì 
tánh người Hàn cũng rất tiết 
kiệm (chứ không sáng quắc 
24/24 như Việt Nam hay Mỹ 
Quốc), nhưng ít trộm cắp và an 
toàn cho du khách, bởi lẽ chánh 

phủ quản lý qua các camera gắn 
nơi công cộng và các đường ngã 
tư đường. Bữa ăn chính phong 
phú với gia đình thường là điểm 
tâm (tìm ăn sáng bên ngoài rất 
khó, trừ fastfood và họ không 
ăn vặt như ở Việt nam, nên buổi 
ăn sáng có rất nhiều món), còn 
trưa và chiều là mạnh ai nấy ăn. 
Họ thường dùng chén đủa inok, 
xài rất lâu và giá bán cũng rẽ. 
Nước Hàn là một trong những 
nước tiêu thụ café rất nhiều. vì 
từ 12-1g giờ nghỉ trưa (không có 
thói quen ngủ trưa), nhân viên ai 
cũng cầm ly café đi vòng vòng 
(ai mệt thì chỉ thiếp trên bàn 1 
tí). Giờ làm việc trung bình từ 
9-12g và 1-6g nhưng ít ai sau 6g 
mà về lắm, cứ ở lại làm thêm, 
vì làm việc công nghiệp, hết giờ 
nhưng chưa hết việc, làm suốt 
ngày đến kiệt quệ rồi cuối tuần 
nhậu. Người Hàn rất giữ gìn sức 
khỏe, thường uống nhân sâm và 
thiên sâm Cao Ly (đất nước nổi 
tiếng trồng nhiều sâm Cao ly 6 
năm tuổi) và dùng nhiều thuốc 
dược thảo. Tuy nhiên, thói quen 
nhậu cuối tuần (tối thứ sáu, bảy 
và chủ nhật), nên dễ bị bịnh. 
Nhiều khi nhậu ca 1, 2 và cả ca 
3 tới sáng, say xỉn luôn, rồi đầu 
tuần các bà vợ làm nấu thuốc 
bổ nhân sâm và thiên sâm cho 
chồng uống để cân bằng máu 
huyết lại. 

Phong tục ngày giỗ tổ tiên, 
thân bằng quyến thuộc thường 
tập trung ở chùa hay nhà thờ 
để cầu nguyện, rồi sau đó kéo 
nhau ra nhà hàng ăn. Vòng đời 
con người có ba lễ lớn: thôi nôi 
(1 tuổi), kết hôn (20 tuổi) và 
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chúc thọ (70 tuổi). Cha mẹ anh 
em quyến thuộc ít gặp nhau 
trong năm chỉ trừ ba lễ trên và 
hai dịp: tết trung thu và nguyên 
đán. Họ có thói quen, tập trung 
về nhà con trai trưởng để dâu 
trưởng cùng mẹ chồng phải 
đứng bếp nấu ăn liên tục. Hàn 
quốc có câu: “Nắng thu thì để 
dâu đi” nghĩa là cực quá, dâu 
thường bỏ đi trong mùa thu và 
cũng có nghĩa là nắng thu gay 
gắt như mối quan hệ khó thuận 
giữa mẹ chồng và con dâu. Có 
nhiều cô gái phải ly dị chồng vì 
sợ những ngày lễ cực khổ trên. 
Người Hàn cũng ít thuê người 
giúp việc vì ngại người lạ, trừ 
các nhà tài phiệt quá giàu và có 
cận vệ hay người gát cửa trông 
ngó. Vì ít thuê người giúp việc 
nên mẹ chồng và con dâu phải 
lo nội trợ lau chùi quét dọn, còn 
con trai và cha đi làm bên ngoài 
về chỉ ăn rồi để đó cho người 
nữ làm. Nội trợ được chánh 
phủ Hàn xem là một nghề và 
cũng được lãnh lương, trích từ 
lương đi làm của cha và chồng. 
Lương khoảng $500 đô Mỹ 
một tháng (tiền won khoảng 
1,150= $100 x 5). Con cái đẻ 
ra, mẹ chồng quản lý giáo dục 
là chính, chứ không phải mẹ 
ruột trách nhiệm như văn hóa 
các nước khác, nên có sanh ra 
thì cũng thuộc mẹ chồng và 
gia đình chồng. Có khoảng 70 
ngàn công dân Việt Nam đang 
sinh sống tại Hàn; chỉ khoảng 
30 % cô dâu Việt Nam mới có 
hạnh phúc và thường sống ở 
ngoại thành. Hướng dẫn viên là 
một cô dâu Việt ở Hàn đã li dị 

chồng vì không tìm được tiếng 
nói chung.

Nói về phúc lợi xã hội, 
giống như Hoa Kỳ, chánh phủ 
Hàn cũng quan tâm. Người 
nghèo, lương thấp hay ai trên 
60 tuổi được khám bịnh (chi phí 
rất thấp) và được xử dụng các 
phương tiện công cộng miễn 
phí. Người Hàn kỵ tránh dùng 
bút đỏ khi viết tên người sống, 
phải dùng bút xanh. Seoul thì 
sang trọng, sạch sẽ như ở Hoa 
Kỳ nhưng ở làng quê Hàn Quốc 
vẫn còn nhiều cục bộ lạc hậu. 
Tuy nhiên, đặc biệt ở quê, ai 
cũng phải có xe hơi xe van hay 
truck để làm phương tiện đi lại, 
bởi lẽ họ chưa có xe buýt hay 
xe điện như ở Seoul. Nam Hàn 
sở hữu nhiều cảnh quê đẹp như 
tranh như làng Chaengyang, 
Gapyeng, and Heanan… với 
những cánh đồng lúa xanh và 
hoa màu chạy tắp cuối chân 
trời. Một chiếc xe mới trung 
bình khoảng $10,000.00 (mười 
ngàn đô), lương khoảng 3 tháng 
là có thể mua xe, nhưng đa phần 
họ thích dùng xe bus công cộng 
hay xe điện ngầm, bởi lẽ rất rẽ 
và phổ biến. Taxi có 3 loại: tài 
xế mặc áo vest, xe đen là VIP, 
tài xế hành khách thì màu vàng 
(như xe Grab hay Vina ở Việt 
Nam) và tài xế tư nhân là màu 
trắng. Xe thường sản xuất tại 
Hàn và Châu Âu, ít thấy xe 
Nhật và người Nhật ở đây, vì 
Hàn và Nhật đang không thuận 
nhau. Tuy nhiên, sách giáo khoa 
của Đại Hàn đều lấy Nhật trừ 
môn địa lý, lịch sử và văn học. 
Tài nguyên của Nam Hàn rất 

ít (đảo nhỏ, chủ yếu dọc theo 
sông Hàn, không phải “Rừng 
vàng, biển bạc, đất phì nhiêu”). 
Thập niên 1960s, Hàn quốc rất 
nghèo, nhờ nương sự phát triển 
của Nhật và tài lãnh đạo của cựu 
tổng thống Park Chung Hee kêu 
gọi dân khai thác công nghiệp 
và dựa vào trí thức con người 
(chứ không dựa tài nguyên), từ 
đó nước Hàn trở nên giàu có. 
Nghành kinh tế chủ yếu của 
Nam Hàn là du lịch, tài chánh, 
giải trí, thẩm mỹ và mỹ phẩm. 
Hoa dâm bụt nhiều màu là quốc 
hoa của nước Đại Hàn này. 
Trong khi đó, Việt Nam xem 
hoa sen, Nhật Bản xem hoa cúc 
16 cánh, và Đài Loan xem hoa 
mai vàng là quốc hoa của họ. 

Hướng dẫn viên cũng cho 
biết Samsung là công ty tài phiệt 
mạnh nhất ở Nam Hàn và cho 
nhiều học bổng giáo dục. Nhiều 
du sinh viên sau khi tốt nghiệp, 
rất được công ty đãi ngộ cho 
lương cao khoảng $6000-$7000 
Mỹ Kim/1 tháng. Sông Hàn dài 
544 km² chạy dài từ Bắc Triều 
Tiên giáp Trung Quốc đến Nam 
Hàn. Sông Hàn chạy ngang giữa 
Seoul, nên có 36 cầu bắc ngang 
để cư dân hai bên đi lại. Để giữ 
môi trường sạch xanh, cựu Tổng 
Thống Park Chung-hee đã có kỳ 
tích, có công lớn dời các công ty 
ra khu công nghiệp ở ngoại ô, 
để biến hai bên sông chỉ là công 
viên hoặc nơi phục vụ cho công 
cộng, nên môi trường và đường 
phố rất sạch, hơn cả Singapore. 
Ban đêm đèn Seoul đủ màu sắc 
sáng lấp lánh khiến sông Hàn 
trở nên cực kỳ diễm lệ và xinh 
đẹp.
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5. ĐÀI LOAN (Taiwan)
Taiwan (the Republic of China -ROC) là 

một hải đảo thuộc đông Á do hai mảnh đảo của 
Phillipines và Á Âu hợp lại tạo thành. Phía tây giáp 
Trung Quốc (People's Republic of China (PRC), 
phía đông nam là Nhật bản, còn Philippines tọa 
lạc phía bắc. Năm 1661 (thế kỷ 17), người Trung 
quốc đến hải đảo này và đánh thắng người Bồ 
Đào Nha, lập ra đất nước độc lập Taiwan. 

Taiwan nghĩa là Fomosa, một hải đảo xinh 
đẹp với bốn mùa xuân hạ thu đông. Lịch sử Đài 
Loan còn non trẻ khoảng 400 năm, nhưng nền 
văn hóa khá phong phú vì từ chiếc nôi của Trung 
Quốc. Người Hoa vốn là trọng nông nghiệp, cây 
rừng, trái cây, gạo vì đảo Đài Loan có sông nước 
nhiều. Giống như Đại Hàn, Đài Loan cũng chủ 
trương thực phẩm hữu cơ. Hoa mai vàng là quốc 
hoa của đảo ngọc này. Đài Loan có nhiều ngọc 
quý vì bốn bề là biển và sản hô, và cũng phát triển 
mạnh về công nghiệp. Chiều dài khoảng 400km 
chạy từ Đài Bắc đến Đài Nam, Cao Hùng (lái xe 
khoảng 4 tiếng đồng hồ 100km/1h trên cao tốc). 
Đài Loan nhỏ bằng 1/10 của nước Việt Nam. Dân 
số khoảng 23 triệu, tức khoảng 1/5 dân số Việt 
Nam. Dù là hải đảo nhỏ, nhưng cái gì cũng nhiều 
và hàng năm Đài Loan cũng thường bị nhiều thiên 
tai bão lụt tấn công luôn. 

Năm 1840-1945, người Nhật chiếm đóng Đài 
Loan nên nhiều văn hóa như phong cách tắm nước 
khoáng, nghệ thuật dân gian làng yêu quái và các 
công trình kiến trúc Nhật vẫn còn lưu tại đây. Bảo 
hiểm y tế ở Đài Loan là tốt số 2 trên thế giới. Dân 
số ít, nên chánh phủ hỗ trợ cho ai sanh đẻ được 
lãnh tiền Đài tệ tương đương $1000 đô Mỹ và 
các phúc lợi khác như mỗi tháng được cấp $4000 
Đài Tệ cho đến khi đứa trẻ 4 tuổi. Trẻ con được 
đi học được miễn phí, cha mẹ chỉ đóng tiền ăn. 
Ngoài người Hoa là chính, bên cạnh đó số lượng 
người Việt, Thái Lan và Indonesia nhập cư sinh 
sống cũng khá nhiều ở đảo này. Đạo Phật chiếm 
đa số, nên chùa đền nơi đây rất nhiều, chủ yếu là 
hệ phái Đại thừa bắc tông. Đài Nam (Cao Hùng) 
nổi tiếng có Phật Quang Sơn, Đài Trung có Trung 

Đài Thiền Tự và Đài Bắc có hội Từ Tế và Pháp 
Cổ Sơn. Phật Quang Sơn do Hòa Thượng Tinh 
Vân lập dựa vào núi, nhìn ra sông nước (đối thủy, 
bối lâm sơn). Đây là trụ sở trung ương, ngoài ra 
còn có gần 200 trụ sở Phật Quang Sơn chi nhánh 
trên thế giới như Hoa Kỳ, Úc… 

Tổng thống Tưởng Kinh Quốc là con trai duy 
nhất của Tưởng Giới Thạch có công trong việc 
làm đường cao tốc và phát triển kinh tế, cũng như 
mở rộng đầu tư giáo dục nước ngoài. Trong xã 
hội, có ba phúc lợi cao nhất là giáo viên, quân 
nhân và công chức chánh phủ. Vào năm 2018, 
lương trung bình khoảng 50 ngàn Đài Tệ/1 năm. 
Trung bình 1000 du học sinh ở Mỹ, chỉ có 1 sinh 
viên về lại Đài Loan, nhưng chính phủ vẫn tài trợ 
để đi du học bởi họ suy nghĩ rằng không về bây 
giờ thì tương lai cũng về góp tay xây dựng đất 
nước.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufac-
turing Company) là công ty bán dẫn linh kiện điện 
tử độc quyền của Đài Loan trên thế giới. Trình độ 
khoa học ở Taiwan khá cao. Bà Thái Anh Văn là 
tổng thống nữ đầu tiên của Đài Loan do đảng dân 
chủ bầu lên. Bà quan tâm đến vấn đề người dân 
di cư và chủ trương cho đồng giới tính kết hôn. 
Tây Ban Nha thì có hội thi bò tót, Việt Nam thì 
hội trâu chọi, còn Đài Loan thì lợn đấu. Lợn ở 
Đài Loan rất to, có khi cả tấn. Ẩm thực và giọng 
nói cả ba miền Đài Nam, Đài Trung và Đài Bắc 
tương đối giống nhau, vì hải đảo nhỏ chỉ khoảng 

Phật Quang Sơn, Đài Nam
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vài trăm cây số nên không có khác biệt. Cao Hùng 
dài khoảng 2900 km² với dân số khoảng 2.8 triệu 
dân, như vậy trung bình khoảng 1000 người/1km² 
trong khi Đài bắc khoảng 21 triệu người, trung 
bình 21000 người/1 km².

Chương trình khám phá đảo ngọc Đài Loan 
bao gồm có ba miền nam trung bắc:

1. Đài Nam - Cao Hùng viếng thăm: Phật 
Quang Sơn, Hồ Sen, Đình Xuân Thu, đền Long 
Hổ, Khổng Tử, trung tâm nghệ thuật Pier 2 trưng 
bày những thiết kế văn hóa, điêu khắc, hội họa 
sáng tạo bằng sắt, gỗ, thép, tre. Phật Quang Sơn 
được xem là “Thủ đô Phật giáo Đài Loan", một 
thánh địa phật giáo cực kỳ nổi tiếng với lối kiến 
trúc vô cùng hùng vĩ. Tại đây, Phật tử sẽ được 
chiêm ngưỡng bức tượng Đại Phật A Di Đà bằng 
vàng cao sừng sững (nặng 10 tấn) do cựu Hoàng 
đế Thái Lan Bhumibol Adulyadej cúng dường 
cùng 480 tượng phật đứng xung quanh cũng như 
trong tháp có thờ xá lợi của Phật.

2. Đài Trung: Thác nước thiên nhiên Thập 
Phần, phố cổ Thập Phần (đốt đèn thả lên hư 
không mang theo những lời ước nguyện của khách 

lên trời), hồ Nhật Nguyệt (sông nước hữu tình), 
Miếu Văn Võ (thờ Khổng Tử và Quan Công) và 
đặc biệt là công viên địa chất Dã Liễu (Yehliu 
Geopark), nơi có các phiến đá với vô số hình thù 
độc đáo do sóng biển và gió tạc thành, nơi đây 
vào năm 2013 được bình chọn là điểm đến tự 
nhiên đẹp nhất của Đài Loan.

3. Đài Bắc: nhà tưởng niệm Tưởng Giới 
Thạch, Tháp Từ Ân, quảng trường Tự Do, Tòa 
tháp Taipei cao 101.

Đài Loan là thiên đường ăn uống, nên có rất 
nhiều chợ/malls, đặc biệt chợ đêm là bày đủ loại 
đồ ăn nhanh fastfood. Thực phẩm nổi tiếng là 
mì bò, trà sữa hạt trân châu, đậu hủ chiên thúi, 
lạp xưởng nướng (từ heo giống Đài Loan), trà Ô 
Long trồng trên núi cao (tốt hơn ở đất thấp), trà 
Kim Tuyên, nấm Linh Chi, khoai lang chiên ngào 
đường và bánh dứa. Chợ Đêm là một nét văn hóa 
đặc thù của Đài Loan giống như chợ trời ở Việt 
Nam. Đài loan có các chợ đêm nổi tiếng như Lục 
Hợp (Đài Nam), Phụng Giáp (Đài Trung) và Tây 
Môn Đình (Đài Bắc). Vì đảo nhỏ nên để giữ sạch 
môi trường, nông dân không dùng phân trừ sâu 

Làng Yêu Quái, Đài Trung
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bọ mà dùng ớt bột tưới các gốc cây để trừ sâu, 
nên thực phầm đều là hữu cơ. Đài Loan và Trung 
Quốc gần Việt Nam, nên thực phẩm cũng tương 
đối dễ ăn giống Việt Nam. 

Tóm lại, sau hơn 1 tháng (ngày 2/9/2019 đến 
6/10/2019) hành hương 5 quốc gia (Trung Quốc, 
Tây Tạng, Ấn Độ, Đại Hàn và Đài Loan), ngoài 
việc chiêm bái, tụng kinh cầu nguyện, thời gian 
trên xe, mỗi ngày đoàn còn tranh thủ học đố vui 
Phật pháp, ôn lịch sử từng điểm Phật tích và văn 
nghệ thơ ca Phật giáo để góp vui, rút ngắn đường 
dài. Rất nhiều bài văn và thơ đã đóng góp trong 
chường trình này (xin mời đọc trên mục văn thơ: 

http://www.huongsentemple.com/index.php/
phat-phap/v-n-ha-c-pha-t-gia-o/vuon-tho). 

Đại Hàn và Đài Loan là hai đất nước non 
trẻ, nên đoàn Chùa Hương Sen được trải nghiệm 
nhiều về văn hóa, sắc phục, ẩm thực, đời sống, 
đất nước, con người, phong tục, tập quán và tôn 
giáo hiện tại. Trung Quốc, Tây Tạng và Ấn Độ là 
những đất nước có nền lịch sử Phật giáo lâu đời, 
nên đoàn được chiêm bái nhiều Phật tích đền đài 
cổ liên quan đến cuộc đời của Đức Thế Tôn, các 
thánh Tổ và các đức Đạt Lai Lạt Ma chứng ngộ. 
Hành hương 5 quốc gia là trải nghiệm rất nhiều 
những nền văn hóa cổ- kim, đúng là “Đi một ngày 
đàng học một sàng khôn.” Đoàn đã gặt hái thật 
nhiều lợi lạc tâm linh như sư cô Diệu Hoa đã diễn 
đạt cảm xúc của mình qua chuyến hành hương 
này như sau:

Về Xứ Phật Đà, 
Hồn con thư thới. 
Gió ngân vang khúc nhạc trời,
Dệt vần hoa gấm dâng lời thanh cao, 
Chim muông bay lượn đón chào,
Nhịp tim con những xuyến xao dập dồn! 

Nam Mô Bổ n Sư Thí ch Ca Mâu Ni Phậ t.
Mùa Thu Hương Sen, ngày 10/10/2019

Kính tường,

Thích Nữ Giới Hương
(huongsentemple@gmail.com)

tôi giấu ở sài gòn

lê giang trần

Tôi giấu ở Sài Gòn
Được dăm ba người bạn
Tình đã mấy mươi năm
Về thăm vẫn đầy tràn
Những nụ cười tươi thắm
Những tấm lòng tri âm.

Tôi giấu ở Sài Gòn
Những đôi mắt nữ nhân
Gặp nhau bừng vui sướng
Nhìn nhau ẩn kín buồn
Tỉ tê lời của sóng
Trong cửa sổ tâm hồn.

Tôi giấu ở Sài Gòn
Ngôi nhà xưa từng sống
Có đại lộ nằm ngang
Con phố ấy vẫn còn
Đi qua buồn vô hạn
Một thời nào vàng son.

Tôi giấu ở Sài Gòn
Thời học sinh trai tráng
Đời trai hiến chiến trường
Đời gái chích khăn tang
Thanh niên sống vô hồn
Ngày miền Nam chết trận.

Tôi giấu ở Sài Gòn
Trái tim còn cưu mang
Những tình đá nghĩa vàng
Những quê nhà quê hương
Giống như mạch nước ngầm
Nuôi loài cây sâu rễ.

(Saigon và chuyến bay về Cali 103019)
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HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ
HỘI KIẾN TỔNG THỐNG HOA KỲ DONALD TRUMP

Tối thứ 3, ngày 17 tháng 9, 2019, tại 
Berverly Hills, HT Thích Viên Lý – Chủ tịch 
Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, 
đã gặp và trao thỉnh nguyện thư đến Tổng 
Thống Hoa Kỳ Donald Trump, với 4 nội dung 
chính như sau: 

1. Yêu cầu tiếp tục chính sách bảo vệ Công 
ước Luật Biển 1982 của Liên Hiệp Quốc 
vì nền hòa bình thế giới;

2. Đặc biệt quan tâm tự do, dân chủ, nhân 
quyền và tự do tôn giáo tại VN;

3. Ngăn chặn các vụ xả súng đang đe dọa 
nền an ninh của đất nước Hoa Kỳ;

4. Chận đứng tệ trạng ăn cắp quyền sở hữu 
trí tuệ.

Buổi hội kiến đã diễn ra trong không khí 
vui vẻ, thân thiện. Tổng Thống Donald Trumb 
cũng đã nói với cử tọa gồm các giới học giả, 
nhân sĩ trí thức, tài tử v.v… về chính sách của 
Hoa Kỳ đối với quốc tế và những vấn đề quan 
trọng cần phải hoàn thành để giúp cho đất 
nước Hoa Kỳ tốt đẹp hơn.
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PHÁI ĐOÀN ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ CỦA HOA KỲ 
GẶP GỠ HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM

GNSP – Sáng 18.9.2019, phái  đoàn của 
Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ 
(USCIRF) đã có buổi làm việc với HĐLT Việt 
Nam tại Chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, Sài 
Gòn.

Bắt đầu cuộc tiếp xúc, Ông Lê Quang Hiển, 
Tổng thư ký HĐLT VN đã giới thiệu thành phần 
tham dự. Phía Hội Đồng Liên Tôn có các đại diện:

– Hòa Thượng Thích Không Tánh, Phật giáo
– Chánh Trị Sự Hứa Phi, Cao Đài
– Ông Lê Văn Sóc, PG Hòa Hảo
– Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa
– Lm. Lê Xuân Lộc, Công Giáo
– ông Lê Quang Hiển, PG Hòa Hảo
– Chánh Trị Sự Lê Thị Nho, Cao Đài
– CTS Nguyễn Kim Lân, Cao Đài
– CTS, Bạch Phụng, Cao Đài
– Ông Bùi Văn Luốt, thành viên HĐLT
Đoàn công tác của UB TDTG QT Hoa Kỳ 

gồm có ủy viên Anurima Bhagava, hai nhân viên 
của Uỷ ban là Tina L. Mufford và Dominic Nardi. 

Cùng đi với đoàn còn có 
viên chức Chính trị Gaetan 
W. Damberg-Ott, 

Bà Anurima Bhagavar, 
trưởng đoàn, đã nói về 
mục đích chuyến viếng 
thăm Việt Nam và cuộc 
gặp gỡ với HĐLT. Bà cho 
biết UB TDTG HK muốn 
tìm hiểu về tình hình tự 
do tôn giáo tại VN, cụ thể 
phái đoàn muốn được lắng 
nghe những chia sẻ của 
các chức sắc trong HĐLT 
về những khó khăn và 
thách đố mà các tôn giáo 
độc lập đang phải gánh 
chịu . Đồng thời phái đoàn 
cũng muốn lắng nghe 

những tâm tư, những mong muốn và đề nghị nơi 
các tôn giáo…  

Hòa Thượng Thích Không Tánh đã đại diện 
cho các chức sắc trình bày về tình hình tự do tôn 
giáo tại VN. Hòa Thượng cũng nêu lên những 
trường hợp cụ thể cho thấy sự đàn áp và sách nhiễu 
của nhà cầm quyền đối với các tôn giáo hoặc các 
chức sắc tôn giáo không đi theo đường lối “quốc 
doanh” mà nhà cầm quyền đang tìm cách chi phối 
hoặc điều khiển các tôn giáo đi theo đường lối mà 
nhà cầm quyền muốn. 

Tiếp sau đó, đại diện các tôn giáo cũng có 
những trình bày ngắn gọn về tình hình tự do tôn 
giáo trong tôn giáo của mình. Các báo cáo đểu 
cho thấy rằng VN không có tự do tôn giáo đích 
thực, nhà cầm quyền luôn tìm cách sách nhiễu các 
tôn giáo độc lập hoặc can thiệp quá sâu vào nội 
bộ các tôn giáo. 

Bên cạnh các phúc trình của các tôn giáo, 
HĐLT cũng có bản phúc trình chung gửi đến UB 
TDTG QT Hoa Kỳ. Trong bản phúc trình, HĐLT 
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VN  “cho thấy tình trạng vi 
phạm quyền Tự Do Tôn Giáo 
của nhà cầm quyền cộng sản 
VN vẫn tồn tại và tiếp diễn.” 

Hội Đồng Liên Tôn Việt 
Nam cũng nêu ra những đề nghị 
với phái đoàn Ủy Ban Tự Do 
Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ 
và Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ 
tại Sài Gòn kiến nghị lên chính 
phủ Hoa Kỳ bốn điểm thiết yếu 
như sau:

- Thường xuyên theo dõi 
tình hình nhân quyền và Tự Do 
Tôn Giáo tại Việt Nam,và việc 
viện trợ, giúp đỡ một chế độ bất 
chính và bất công như thế cần 
được cân nhắc hết sức cẩn thận 
nếu không sẽ trở thành tiếp sức 
cho sự độc tài và tàn ác.

- Đề nghị Chánh Phủ Hoa 
Kỳ cần đặt điều kiện về nhân 
quyền khi bang giao với Việt 
Nam dù trên phương diện kinh 
tế, văn hóa, thương mại, quân 
sự... và cần đưa ra biện pháp chế 
tài khi nhà nước VN có những vi 

phạm về nhân quyền liên tục và 
nghiêm trọng.

- Đề nghị Chánh Phủ Hoa 
Kỳ đưa Việt Nam vào danh 
sách CPC, các quốc gia được 
quan tâm đặc biêt vì vi phạm 
nhân quyền và tự do tôn giáo 
có hệ thống, cần áp dụng Đạo 
Luật Nhân Quyền Toàn Cầu 
Magnitsky và dự luật Nhân 

Quyền cho Việt Nam, ngỏ hầu 
chế tài, răn đe giới cầm quyền 
tại VN vốn liên tục áp bức công 
dân, các tổ chức tôn giáo độc 
lập để tước đoạt tài sản của họ 
rồi tìm cách chạy sang các nước 
phương Tây để an nhàn hưởng 
thụ.

- Đề nghị Chánh Phủ Hoa 
Kỳ đòi hỏi nhà cầm quyền VN 
phải trả tự do vô điều kiện các tù 
nhân lương tâm. Bãi bỏ và sửa 
đổi Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật 
Tố Tụng Hình Sự, Luật An Ninh 
Mạng và Luật Tín Ngưỡng cho 
phù hợp với các công ước quốc 
tế về quyền Dân Sự và Chính 
Trị. Sửa đổi Luật Lao Động 
để các công đoàn độc lập được 
thành lập và hoạt động.”

Buổi làm việc kết thúc vào 
10:00 sáng, trước lúc ra về phái 
đoàn đã chụp chung với các 
chức sắc tấm hình lưu niệm.

Trong bài là một số hình 
ảnh được ghi nhận.

Lm. Paul Lộc
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TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ÐỒNG PHẬT GIÁO ÐIỀU NGỰ
KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN

Bài THANH PHONG

Một số ân nhân có mặt được nhận tấm Plaque tri ân của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo 
Điều Ngự do Hòa Thượng Viên Lý và Thượng Tọa Phước Hậu trao. (Thanh Phong/Viễn Đông)

WESTMINSTER - Chiều 
Chủ Nhật ngày 29.9.2019 tại 
nhà hàng Seafood World thành 
phố Westminster, Trung Tâm 
Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật 
Giáo Điều Ngự đã tổ chức buổi 
kỷ niệm Đệ Nhất Chu Niên 
ngày thành lập với sự tham dự 
của một số chư tôn đức và trên 
400 đồng hương Phật tử.

Đến chung vui trong ngày 
đặc biệt này có Hòa Thượng 

Thích Viên Lý, Viện Chủ chùa 
Điều Ngự, Chủ Tịch Tăng Đoàn 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất; Thượng Tọa Thích 
Phước Hậu trụ trì chùa Bảo 
Quang; Ni Sư Chân Thiền (Viện 
Chủ), Ni Sư Chân Diệu (Viện 
Phó) Thiền Viện Sùng Nghiêm; 
Ni Sư Tịnh Tâm (Viện Chủ chùa 
Diệu Quang, Santa Ana); Ni Sư 
Chân Kim từ Úc châu; giáo sư 
Nguyễn Thanh Giàu (Chủ Tịch 

Hội Đồng Liên Tôn VN Tại 
Hoa Kỳ); Ban Đại Diện Các 
Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam 
California; CLB Hùng Sử Việt, 
một số cơ quan truyền thông và 
đồng hương Phật tử.

Trong bài diễn văn khai mạc, 
giáo sư Vân Bằng, Giám Đốc 
Trung Tâm cho biết, cách nay 
một năm, Hòa Thượng Thích 
Viên Lý (Viện Chủ) và Hòa 
Thượng Thích Viên Huy (trụ trì) 
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Giáo sư Vân Bằng, Giám Đốc Trung Tâm Sinh Hoạt Phật Giáo Điều 
Ngự. (Thanh Phong/Viễn Đông)

chùa Điều Ngự đã nhờ giáo sư 
thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt 
Cộng Đồng Phật Giáo Điều 
Ngự (TTSHCĐPGĐN) để mở 
các lớp học Anh ngữ và thi quốc 
tịch cho đồng hương không phân 
biệt tôn giáo. Vâng lời nhị vị 
Hòa Thượng, giáo sư Vân Bằng 
đã nhận lời và mời được ba vị 
làm Phó Giám Đốc: LS Phan 
Huy Đạt, GS Đặng Ngọc Sinh, 
GS Nguyễn Trần Quỳnh Giao. 
Tổng Thư Ký: Minh Trân, Thủ 
Quỹ: DS Lại Thị Nga, Cố Vấn: 
DS. Vũ Bội Tú, và Thầy Trung 
đại diện Ban Giảng Huấn.

Khởi đi từ những bước đầu 
tiên với hai lớp Anh Văn, hai lớp 
luyện thi quốc tịch, Lớp Yoga 
và lớp Khí Công. Sáu tháng sau, 
Trung Tâm đã phát triển với 18 
lớp học, trong đó có thêm hai 
lớp dạy tiếng Anh, hai lớp sử 
dụng Computer, Iphone, Ipad và 
các lớp Thể dục nhịp điệu, Cắm 
hoa, Vẽ, Khí Công thiền, lớp 
thanh nhạc và đàn Guitar, lớp 

Yoga cười, để phục vụ những 
nhu cầu thực tiễn hữu ích, thăng 
tiến trí dục, thể dục, chống lão 
hóa não bộ và giảm thiểu nguy 
cơ bị bệnh Alzheimer.

Số học viên từ vài chục 
người tăng tới hơn 200 người 
nên Trung Tâm phải thuê thêm 
một phòng học lớn của Boys 
and Girls Club chỉ cách chùa 
có hai căn phố để làm nơi dạy 
về nghệ thuật, hội họa, cắm hoa 
và một phòng Gym cho Trung 
Tâm sinh hoạt 5 ngày một tuần 
từ 9:30 sáng đến 1:30 trưa mỗi 
ngày. Trong năm qua, nhờ sự 
hỗ trợ của hai vị Hòa Thượng, 
sự nhiệt tình phục vụ vô vị 
lợi của Ban Điều Hành, Ban 
Giảng Huấn và quý Thầy, Cô 
và chắc chắn không thể thiếu sự 
hỗ trợ đặc biệt của ông chánh 
án Nguyễn Trọng Nho, phu 
quân của giáo sư Vân Bằng, 
TTSHCĐPGĐN đã tổ chức 
cuộc thi vẽ cho thiếu nhi, picnic 
trong dịp Lễ Tạ Ơn, trình diễn 

văn nghệ trong đêm Giao Thừa, 
và trong Hội Chợ Sinh Viên, 
góp mặt trong Pháp Hội A Di 
Đà tại Saigon Performing Art 
Center và Đại Hội Thường Niên 
của Tăng Đoàn với bài tham 
luận “Đạo Pháp và Văn Hóa 
Xã Hội” rất giá trị của GS Vân 
Bằng. Tổ chức buổi thuyết trình 
của GS Trần Huy Bích về cuộc 
đời và sự nghiệp của thi hào Vũ 
Hoàng Chương.

Cũng trong bài diễn văn 
khai mạc, GS Vân Bằng đã nêu 
những khó khăn, trở ngại. Bà 
nói, “Chúng ta như những người 
đồng hành trên một con thuyền 
trong một dòng sông. Cho dù 
nước có êm đềm hay sóng to, 
gió lớn, với tình yêu thương 
chân thật chúng ta cho nhau, 
con thuyền của chúng ta sẽ tiếp 
tục tiến về phía trước và Trung 
Tâm của chúng ta sẽ vững tiến 
trên đường phục vụ đồng hương 
thân yêu của chúng ta.”

Với tư cách Giám Đốc Điều 
Hành Trung Tâm, GS Vân 
Bằng cũng hết lời ca ngợi tấm 
lòng của các Thầy, Cô giáo, 
có nhiều vị giáo sư ở Gardena, 
Los Angeles, Irvine, Fullerton 
phải vất vả hàng giờ lái xe đến 
lớp mà không nhận một đồng 
thù lao, kể cả tiền đổ xăng. Với 
những nghĩa cử cao đẹp này, 
GS Vân Bằng thổ lộ, “Xin cho 
tôi được nói thật với tất cả anh 
chị em là tôi đã tìm được những 
người anh, người chị và những 
người em thật thân yêu, những 
người cháu thật tận tụy hết lòng, 
những người mà khi đi xa tôi 
thấy rất nhớ.”
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Một điều mà giáo sư không 
thể quên là cảm tạ những tấm 
lòng vàng của những nhà bảo 
trợ cho Trung Tâm, trong đó có 
người cháu của phu quân bà đã 
trả tiền thuê phòng ốc cho trung 
tâm suốt năm qua và hôm nay 
vừa tặng thêm $2,500, công ty 
Đại Tân đã tặng $7,000 trong 
năm 2019, Robinson Pharma 
tặng $5,000, Thượng Tọa Phước 
Hậu tặng $5,000 và nhiều vị 
đã tặng $29, $30, $100, $500, 
$1000.

Đối với giáo sư, quý vị trên 
quả thật là những trái tim Bồ 
Tát cao quý, và giáo sư nhờ HT 
Thích Viên Lý, TT Thích Phước 
Hậu trao tặng các ân nhân mỗi 
người một tấm Plaque Tri Ân. 
Ngoài ra, giáo sư Vân Bằng 
cũng trao tặng các vị trong Ban 

Điều Hành Trung Tâm, mỗi vị 
một tấm Plaque, và cũng chân 
thành cám ơn qúy ca nghệ sĩ, 
các cơ quan truyền thông tham 
dự. Cám ơn các học viên, có 
người phải đi hai chuyến xe bus 
rồi đi bộ thêm 15- 0 phút mới 
tới lớp và để kết luận, giáo sư 
Vân Bằng nhắc lại câu nói của 
Đức Phật “Phụng sự chúng sanh 
là cúng dường chư Phật” và câu 
Chúa nói trong Thánh Kinh “Ai 
cho kẻ khát uống, ai cho kẻ đói 
ăn, ai cho kẻ rách rưới có áo mặc 
người đó là môn đệ của Ta.” Và 
bà nói, “Chúng ta đang cúng 
dường chư Phật qua những cố 
gắng thực hiện phần nào hạnh 
nguyện Bồ Tát cao cả và chúng 
ta đang thực hiện lời răn của 
Chúa. Đôi chút hạnh phúc mà 
chúng ta gieo rắc được hôm nay 

là những hạt giống của hạnh 
phúc lớn lao trong cuộc đời của 
chúng ta và con cháu chúng ta 
sau này.”

Trong buổi kỷ niệm Đệ 
Nhất Chu Niên thành lập 
TTSHPGĐN, mọi người tham 
dự cũng được nghe bài đạo từ 
của HT Thích Viên Lý. Hòa 
Thượng đã tán thán công đức 
vô lượng của giáo sư Vân Bằng 
cũng như phu quân của giáo sư, 
quý vị trong Ban Điều Hành, 
Ban Giảng Huấn, quý vị giáo sư 
hướng dẫn các bộ môn đã làm hết 
sức mình trong tinh thần thiện 
nguyện, vô vị lợi, chắc chắn sự 
hy sinh của quý vị sẽ mang lại 
lợi lạc thật to lớn cho quý đồng 
hương, và Hòa Thượng chúc 
TTSHCĐPGĐN mãi tồn tại và 
ngày càng phát triển.

Một số thành viên của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự trong ngày kỷ niệm Đệ 
Nhất Chu Niên. (Thanh Phong/Viễn Đông)
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Nụ cười duyên dáng của hai MC Phương Lê (áo trắng) và Nguyễn 
Trần Quỳnh Giao góp phần cho sự thành công của buổi tổ chức. 
(Thanh Phong / Viễn Đông)

Ngoài Hòa Thượng Viện 
Chủ chùa Điều Ngự, Ni Sư 
Thích Nữ Chân Kim, đệ tử 
chân truyền của cố Hòa Thượng 
Thích Tâm Châu, Thượng Thủ 
Giáo Hội Phật Giáo VN Trên 
Thế Giới cũng chia sẻ cảm nghĩ 

của Ni Sư về TTSHPGĐN, một 
điều mà bên Úc Châu nơi Ni Sư 
đang cư ngụ, dù cũng có đông 
Phật tử nhưng chưa bao giờ làm 
được một Trung Tâm Sinh Hoạt 
Cộng Đồng như tại miền Nam 
California..

Buổi kỷ niệm Đệ Nhất Chu 
Niên thành lập TTSHCĐPGĐN 
thành công tốt đẹp, trong đó 
có sự góp tay của hai MC rất 
duyên dáng: Cô Phương Lê, GS 
Nguyễn Trần Quỳnh Giao, và 
nghệ sĩ Quốc Thái cùng các nam 
nữ nghệ sĩ: Lâm Dung, Ngọc 
Quỳnh, Nhã Ý, Minh Phượng, 
Nguyễn Cao Nam Trân, Thu 
Cúc, Isabella Lê, Lani Thúy 
Lan, Quỳnh Giao, Hồng Vân, 
Andy Lê, thầy Trung, thầy 
Nghiêm Toản v.v.

Trung Tâm hiện cần nhiều 
chuyên viên, giảng viên về các 
lãnh vực văn hóa, y tế, luật pháp 
cho các lớp học miễn phí. Xin 
liên lạc với GS Quỳnh Giao, 
Dược sĩ Vũ Bội Tú hay trực tiếp 
với GS Vân Bằng để biết thêm 
chi tiết. ĐT của Trung Tâm: 
(714) 248-5178 hay 

admin@dieungucenter.org.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC LỚP HỌC CỦA TTSHCĐ PHẬT GIÁO ĐIỀU NGỰ:
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HÌNH ẢNH CÁC LỚP HỌC CỦA TTSHCĐ PHẬT GIÁO ĐIỀU NGỰ
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KHÓA TU MÙA THU - PHÁP HỘI QUÁN ÂM
Thứ Bảy và Chủ Nhật ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2019

Khóa Tu Mùa Thu năm 
nay được tổ chức vào 2 ngày 
Thứ Bảy ngày 19 và Chủ Nhật 
20/10/2019 vừa qua, Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại 
đã long trọng tổ chức “Khóa 
Tu Mùa Thu - Pháp Hội Quán 
Âm” tại thành phố San Jose. 

Khóa tu diễn ra trong không 
khí hòa hợp và trang nghiêm 
thanh tịnh với hơn 1000 Phật tử 
câu hội về tu tập.

Dưới đây một số hình ảnh 
trong Khóa Tu Học:
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KHÓA TU MÙA THU - PHÁP HỘI QUÁN ÂMKHÓA TU MÙA THU - PHÁP HỘI QUÁN ÂM
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KHÓA TU MÙA THU - PHÁP HỘI QUÁN ÂMKHÓA TU MÙA THU - PHÁP HỘI QUÁN ÂM
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KHÓA TU MÙA THU - PHÁP HỘI QUÁN ÂMKHÓA TU MÙA THU - PHÁP HỘI QUÁN ÂM
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KHÓA TU MÙA THU - PHÁP HỘI QUÁN ÂMKHÓA TU MÙA THU - PHÁP HỘI QUÁN ÂM
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TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Ðại Hội Tự Do Tôn Giáo & Niềm Tin lần thứ 5 tại Bangkok Thailand

Thượng Tọa Thích Thiện Phúc và Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước

Nam mô Bổn sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật.

Thailand Ngày 04, 05 Tháng 
11 năm 2019.

Kính bạch HT Thượng thủ 
Thích Thiện Hạnh Tăng đoàn 
GHPGVNTN.

Kính bạch HT Viện Trưởng 
Thích Viên Định - Cùng chư tôn 
thiền đức.    

Kính thưa quý chính khách 
cùng chư thiện hữu trí thức 
gần xa cùng tham dự Đại Hội 
Tự Do Tôn Giáo Và Niềm Tin 
vùng Đông Nam Á lần thứ 5 tại 
Thailand.

Nam mô A Di Đà Phật.

Tôi (con) Thích Thiện Phúc 
thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN. 
Trú xứ chùa An Cư Bán Đảo 
Sơn Trà - Thành Phố Đà Nẵng 
- Việt Nam.

Kính bạch chư tôn đức – Kính 
thưa cùng quý vị: Từ trong nước 
chúng tôi đã biết được qua thông 
tin mạng Internet về Hội Nghị Tự 
Do Tôn Giáo Vùng Đông Nam 
Á tại đất nước Thailand, và cũng 
được sự hỗ trợ của Thượng Tọa 
Thích Vĩnh Phước nên chúng tôi 
được thuận duyên tham dự đại 
hội lần này. Mục đích nhằm diễn 
bày về những vấn đề nhân quyền 

và tự do tôn giáo tại đất nước 
chúng tôi.

Trước hết tôi xin khẳng định 
rằng: Việt Nam chúng tôi không 
có nhân quyền và tự do tôn giáo, 
các quyền cơ bản của con người 
đều bị tước đoạt hoàn toàn trong 
đó có niềm tin tôn giáo. Dưới 
đây, tôi xin sơ lượt qua 5 tôn giáo 
chính thống là: Phật giáo – Thiên 
Chúa giáo – Tin Lành – Cao Đài 
và Phật giáo Hòa Hảo v.v… 
Những tôn giáo độc lập này 
thường xuyên bị nhà cầm quyền 
đàn áp, sách nhiễu và khủng bố 

gây khó khăn về mọi mặt.
Riêng về Tăng đoàn 

GHPGVNTN của chúng tôi, 
nhà cầm quyền cộng sản đã đối 
xử phân biệt hết sức thô bạo và 
vô lương, bản thân tôi suốt bao 
nhiêu năm qua phải gánh chịu 
mọi sự áp bức về sự dã tâm của 
họ. Họ cô lập, chia rẽ, khủng 
bố tinh thần, tuyên truyền dối 
trá sai sự thật, gây hoang mang 
trong công chúng và tín đồ, âm 
mưu phân hóa theo kiểu trẩy 
cành chặt nhánh nhằm làm tê 
liệt.
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Các dịp đại lễ như: Phật 
Đản, Vu Lan  và các dịp lễ vía 
khác đều bị cấm đoán không 
cho hành lễ, an ninh hay ngụy 
trang bằng thường phục canh 
gác rất đông, nhiều trường hợp 
xô đẩy, giật điện thoại, ngang 
nhiên hành hung tín đồ một 
cách phi lý vô pháp luật.

Vì không chấp nhận tham 
gia theo Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam (GHPGVN) tức là 
giáo hội quốc danh do nhà nước 
dựng lên vào năm 1981. Nên tôi 
phải chấp nhận một cuộc sống 
hà khắc, bị nhiều áp bức từ nhà 
cầm quyền. Một chủ trương âm 
mưu triệt tiêu và cưỡng phá cho 
bằng được các cơ sở giáo sản của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất (GHPGVNTN).

Dẫn chứng những trường 
hợp đơn cử như dưới đây:

- Chùa Liên Trì ở Thủ 
Thiêm, phường An Khánh quận 
2 đô thành Sài Gòn. Do Hòa 
Thượng Thích Không Tánh trụ 
trì bị cưỡng chế triệt phá năm 
2016. Nay Hòa Thượng tạm tá 
túc tại chùa Giác Hoa 15/7 Nơ 
Trang Long quận Bình Thạnh 
Sài Gòn. Chùa Liên Trì cũng là 
nơi cưu mang các thương phế 
binh Việt Nam Cộng Hoà, cũng 
là mái ấm tình thương che chở 
những bệnh nhân bất hạnh nhi 
đồng bị ung bứu.

- Chùa An Cư của tôi tọa 
lạc tại bán đảo Sơn Trà thành 
phố Đà Nẵng. Với chủ trương 
mở đường, phân lô bán nền tái 
định cư theo kiểu lợi ích nhóm 
thông qua nhiều dự án, dưới sự 
chống lưng bảo kê của chính 
quyền, hậu quả là chùa cũng bị 

cưỡng chế triệt phá vào ngày 
09-11-2018, đến nay sắp tròn 
năm, bản thân tôi hiện đang 
tạm tá túc nhiều nơi, nhưng vẫn 
không được giải quyết.

- Chùa Phước Bữu và Tịnh 
thất Đạt Quang tọa lạc tại 
Huyện Xuyên Mộc - Tỉnh Bà 
Rịa, Vũng Tàu do Thượng Tọa 
Thích Vĩnh Phước trú trì cũng bị 
đập phá nhiều lần, các đại lễ thì 
an ninh vẫn thường xuyên túc 
trực, hiện tại đang đặt camera 
đối diện trước cổng chùa để âm 
thầm tiện bề theo dõi.

- Chùa Liên Trì 2 tọa lạc 
tại xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ 
Chi. Do Đại Đức Thích Đồng 
Long trú trì. Cũng bị chính 
quyền tháo gỡ bảng Chùa khi 
đại đức đi vắng, ngoài ra các 
dịp lễ bái an ninh cũng canh gác 
nghiêm ngặt không cho hành lễ, 
nhiều lần vì không chấp nhận 
những việc làm ngang ngược 
của chính quyền nên đại đức đã 
đến Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ngồi 
tọa kháng phản đối.

- Chùa Phước Thành tọa 
lạc tại số 360 Phan Chu Trinh, 
thành phố Huế. Do Hòa Thượng 
Thích Chí Thắng trụ trì. Cũng 
bị an ninh sách nhiễu cấm đoán 
không cho hành lễ kỳ siêu tại tư 
gia, họ lệnh cho chủ nhà không 
được mời mấy thầy thuộc giáo 
hội thống nhất, và Chùa cũng bị 
an ninh  thường xuyên theo dõi.

- Tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Tịnh thất Đồi Thông Phương 
Bối. Đại Đức Thích Ngộ Chánh 
cũng bị an ninh sách nhiễu 
khủng bố tinh thần, vì bệnh 
duyên nên đại đức phải ẩn tu.

- Chùa Giác Minh số 7 

Hoàng Diệu, Phường Bình 
Hiên, Quận Hải Châu, Thành 
Phố Đà Nẵng. Do Hòa Thượng 
Thích Thanh Quang trụ trì. 
Hòa Thượng đã dấn thân cả đời 
mình cho sự đấu tranh vì tự do 
tôn giáo. Hòa Thượng mới viên 
tịch thì cổng Chùa đã treo bảng 
GHPGVN. Chùa Giác Minh. 
Đồng nghĩa là Chùa đã mất.

- Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ là vị đệ ngũ Tăng 
Thống đương thời. Ngài là một 
vị cao Tăng khả kính suốt đời 
dấn thân cho đạo pháp dân tộc, 
hy sinh không mệt mỏi với bản 
thệ hạnh nguyện vô úy. Ngài 
đã vào tù ra tội đày ải rồi quản 
thúc giam lỏng suốt cả cuộc đời, 
nay Hòa Thượng tuổi đã trên 90 
hiện tại ngài đang an dưỡng tại 
chùa Từ Hiếu quận 8 thành phố 
Sài Gòn do Hòa Thượng  Thích 
Nguyên Lý trụ trì.

- Nhìn chung xã hội Việt 
Nam hiện nay, tất cả các tổ chức 
tôn giáo độc lập hoàn toàn bị tê 
liệt và nằm trong tầm kiểm soát 
của chính quyền.

Hôm nay, trong diễn đàn 
Đại Hội Tự Do Tôn Giáo vùng 
Đông Nam Á lần thứ 5 này, 
chúng tôi vô cùng hoan hỷ, được 
nói lên tiếng nói của mình, bản 
thân tôi là một vị sư oan đang 
sống trên một đất nước thiếu 
tự do dân chủ, nhân quyền bị 
chà đạp, niềm tin tâm linh cũng 
bị xói mòn vì tiêm nhiễm bởi 
những thứ thuốc ru ngủ hoang 
tưởng vô thần .

Nhân đây! Tôi xin nói lên 
vài dòng tâm huyết bày tỏ tận 
tường cùng quý vị. Tất cả chỉ vì 
mục đích gom góp những tâm 
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huyết và nguyện vọng được thu 
thập, nhằm tạo nên một thông 
điệp, cùng gởi đến các quốc gia 
hiện vẫn còn nhiễu nhương bởi 
các chính sách hà khắc độc tài, 
trong đó có Việt Nam. Và cũng 
đến lúc gióng lên hồi chuông mở 
cửa nhận thức bằng trí giác, khai 
thông những sự ách tắc để các 
quyền cơ bản của con người và 
niềm tin tâm linh được tôn vinh 

bởi những giá trị hàng đầu, vì 
niềm tin tâm linh là món ăn tinh 
thần không thể thiếu đối với nhân 
loại. Tôi mong rằng qua lần đại 
hội này mọi việc sẽ thay đổi theo 
chiều hướng tích cực, để trong 
mỗi chúng ta đều nhận thức được 
rằng, mối tương quan đích thực 
giữa sự sống và niềm tin là một 
kho tàng vô giá, nhằm tịnh độ 
hóa nhân gian cũng như đáp ứng 

những nhu cầu thiết thực của con 
người mỗi lúc một thăng hoa.

Cuối cùng tôi xin kính chúc 
quý chính khách cùng quý đại 
biểu thật nhiều sức khỏe và an 
lạc, để phục vụ truyền thông và 
cổ võ cho vấn đề tự do tôn giáo 
ngày càng tốt đẹp hơn.

Trân Trọng Kính Chúc.
(đã ký)
Thích Thiện Phúc.

Hoàng Vinh

Thiện Duyên
Duyên trần lắm nỗi cảnh lao đao
Bao kiếp long đong cứ miệt mài
Lặn hụp bôn chen theo tiếng vọng
Tham sân si cứ việc theo hoài
 
Nghiệp chướng sâu dày luân chuyển mãi
U minh che lấp, cứ triền miên 
Trầm luân tiếp diễn chẳng ngừng đâu
Phận số an bày, bởi nghiệp duyên     
 
Thấu hiểu dừng chân cảm nhận ngay
Cơ duyên Phật Pháp quá nhiệm mầu
Tu tâm dưỡng tánh chân thành tựu
Dứt sạch nợ trần chuyển hóa mau
 
Hành thiền nhập định tâm thanh tịnh   
Trí huệ thành đạt chứng tỏ bày
Tín nguyện lòng thành cơ duyên đến
Nhiệm mầu đạo quả ứng liền ngay.

Hoa Xuân
Hoa xuân nở rộ muôn màu sắc
Nắng ấm lung linh thắm đượm mau
Dạo cảnh thăm hoa mừng xuân mới
Vườn xuân lắm sắc quyện theo nhau

Niềm vui nhí nhảnh từng giây phút
Cảm nhận muôn điều khó lẳng lơ
Tung cánh lay bay, cảm vấn vương
Lập lòe ánh nắng thoáng lơ mơ

Cả vùng lắng dịu cảnh thanh nhàn
Khoe sắc đơm hoa đủ mọi bề
Lấp lánh từng cơn theo nhịp điệu
Rung rinh uốn lượn thấy mà mê

Ong bướm mượt mà theo gió thoảng
Phấn hương tỏa rộng khắp vùng trời
An nhiên tự tại hưởng vui say
Rũ cánh lay bay cảnh tuyệt vời

Xuân nầy thắm đượm cả vùng xa
Mặc khách tao nhân đều viếng đến
Thăm hỏi vườn hoa khéo tỏ bày
Tiềm năng rực rỡ khó mà quên.
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TIỆC CHAY GÂY QUỸ HỘI TỪ THIỆN HOA SEN VIỆT
Thứ Bảy, ngày 2 tháng 11 năm 2019 tại Nhà Hàng Seafood World, Westminster

IBC - Với hạnh nguyện 
“Phụng sự chúng sanh là cúng 
dường chư Phật” và trên căn 
bản của đại bi tâm, Hội Từ thiện 
Hoa Sen Việt là nhịp cầu kết 
nối những tấm lòng nhân ái đến 
với những mảnh đời bất hạnh 
đau thương. Để công việc thiện 
nguyện giúp đời giúp người được 
liên tục và lan rộng, Hoa Sen 
Việt sẽ tổ chức buổi tiệc chay 
gây quỹ vào thứ 7, ngày 2 tháng 
11, 2019 tại nhà hàng Seafood 
World, Westminster. Chương 
trình có sự điều hợp của MC Ái 
Cầm – Saigon Times, MC Minh 
Phượng – Radio Bolsa, các MC 
của IBC TV – Minh Đăng, Xuân 
Anh, Thảo Lee, Tuyết Nha.

Chương trình bắt đầu với 
nghi thức Niêm Phật cầu gia bị 
và Phút nhập từ bi quán, phần 

tuyên bố lý do của buổi tiệc 
chay chính là mong có ngân 
quỹ cho những hoạt động liên 
tục và lâu dài trong năm 2020, 
cho những chuyến từ thiện giúp 
đời giúp người hàng tháng cũng 
như xây cầu đường, xây nhà tình 
thương, giếng nước sạch, nhà vệ 
sinh, tặng xe lăn cho người tật 
nguyền, xe đạp cho các học sinh 
nghèo khổ, thẻ bảo hiểm sức 
khỏe v.v. cho đến những hoạt 
động cứu trợ khẩn cấp trong 
những đợt thiên tai lũ lụt, động 
đất v.v. 

Và để kết nối được những 
tấm lòng từ bi của các quý vị 
ân nhân, chính là những nỗ lực 
không ngừng của quý vị giúp 
phụ trách quyên góp cho HSV 
trong ban phụ trách từ thiện tại 
chùa Điều Ngự, ban phụ trách từ 

thiện tại chùa Diệu Pháp, quý ca 
nghệ sĩ Tâm ca đạo hiếu, và quý 
vị đại ân nhân, cùng tất cả mạnh 
thường quân đã để thời gian quý 
báu đến chung tay góp sức giúp 
đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Sau đó, HT Thích Viên Lý 
– Trụ trì chùa Diệu Pháp, Viện 
Chủ Chùa Điều Ngự ban đạo từ, 
Ngài đã cho biết HSV đã nỗ lực 
không ngừng để phụng sự chúng 
sinh, và nhờ vào lòng từ bi của 
tất cả quý vị ân nhân khắp nơi 
và với sự ủng hộ ấy. Thầy mong 
rằng sứ mệnh Cứu khổ độ sinh 
của Hoa Sen Việt sẽ được tiếp 
tục một cách lâu dài, rộng mở và 
viên mãn.

Kế đến, HT Thích Viên 
Huy, Trụ trì Chùa Điều Ngự ban 
đạo từ, ngài kể về câu kinh Pháp 
Cú về hương đức hạnh ngược 
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gió bay khắp nơi, và cảm ơn 
đến đất cả quý vị ân nhân. Kết 
thúc đạo từ, Thầy mời giáo sư 
Nguyễn Văn Sâm lên lễ đài để 
có đôi lời phát biểu. Giáo sư đã 
bày tỏ sự thương mến đồng bào 
tại quê nhà của tất cả mọi người 
và hi vọng có thể truyền cảm 
hứng cho con em trong nhà hãy 
để dành một chút tịnh tài nhỏ 
mỗi ngày tích tiểu thành đại để 
giúp đỡ cho những mảnh đời bất 
hạnh khác.

Chương trình văn nghệ gây 
quỹ bắt đầu với sự trình diễn lần 
lượt của đông đảo quý ca nghệ 
sĩ của Tâm Ca Đạo Hiếu: Nghệ 
sĩ Ngọc Huyền cùng các ca sĩ 
xuất sắc nhất của chương trình 
TÂM CA & ĐẠO HIẾU: Giang 
Nhân, Vũ Quang Vinh, Thy 
Nhung, Lê Huy An, Tuấn Anh, 
Thúy Lê, Hà Tiên, Jessie Thảo 
Vy, Thu Hạnh, Bảo Trân, Tina 
Mỹ Ngọc, Quỳnh Hương, Thu 

Huyền, Minh Thịnh, Luy Mơ, 
Hùng Tôn, Đào Minh Tâm và 
Quốc Ái. Band nhạc Quốc Võ 
và âm thanh Quốc Phúc. Xen kẽ 
đó là xướng tên của quý ân nhân 
ủng hộ, đấu giá gieo duyên lành 
và bán vé số may mắn xen kẽ 
với phần ẩm thực do nhà hàng 
Sea Food World phục vụ.

Kỳ này, chương trình tiếp 
tục giới thiệu CD KHÚC CA 
DIỆU PHÁP Vol 2 với tiếng 
hát của hơn 20 ca nghệ sĩ xuất 
sắc nhất của 3 mùa Tâm Ca Đạo 
Hiếu với 13 bài hát được chọn 
lọc đã được khán giả thương 
yêu. Sau chương trình gây quỹ, 
khán thính giả muốn ủng hộ CD 
và từ thiện có thể liên lạc IBC 
TV 714-892-5400 – tùy hỷ ủng 
hộ, toàn bộ số tiền mua CD sẽ 
chuyển qua Hoa Sen Việt để 
làm việc từ thiện.

Chương trình tiệc chay gây 
quỹ Hoa Sen Việt được sự thương 

yêu ủng hộ của tất cả quý ân nhân 
khắp nơi, từ quý khán giả dự tiệc 
cho đến quý vị đón xem trực tiếp 
trên hệ thống truyền hình IBC 
TV qua các băng tần 14.7, 18.12 
tại miền Nam California, 16.12 
tại miền Bắc California, và toàn 
các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada 
qua Galaxy 19 cũng như trên 
mạng điện toán toàn cầu www.
ibctv.us.  Chương trình kết thúc 
với kết quả từ ban tài chính là 
$75,094.

Toàn bộ số tiền này sau 
khi trừ chi phí sẽ được chuyển 
cho hội Từ Thiện HOA SEN 
VIỆT, để mang lại cuộc sống 
tốt đẹp hơn cho những mảnh đời 
bất hạnh và trải rộng tình yêu 
thương đến khắp mọi nơi. www.
hoasenviet.us

Sau đây là một số hình ảnh 
của buổi TIỆC CHAY GÂY 
QUỸ HỘI TỪ THIỆN HOA 
SEN VIỆT:
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LỄ TƯỞNG NGUYỆN
CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG

TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ

Ngày 12 tháng 11 năm 
2019,  lúc 7:00 tối  tại Chùa 
Điều Ngự, địa chỉ 14472 
Chestnut st., thành phố 
Westminster, California, 
Hoa Kỳ đã tổ chức Lễ Tưởng 
Nguyện Cố Đại Lão Hòa 
Thượng thượng Trí hạ Quang.

Buổi lễ dưới sự quang 
lâm và chứng minh của đông 
đảo Chư Tôn Đức Giáo Phẩm 
Tăng Ni: Trưởng Lão Hòa 

Thượng Thích Chơn Thành, 
Hòa Thượng Thích Chơn 
Trí, Hòa Thượng Thích Tâm 
Vân, Hòa Thượng Thích Viên 
Lý, Hòa Thượng Thích Minh 
Mẫn, Hòa Thượng Thích Như 
Minh, Hòa Thượng Thích 
Thiện Long, Hòa Thượng 
Thích Minh Trí, Hòa Thượng 
Thích Viên Huy, Hòa Thượng 
Thích Tâm Thành... và hàng 
trăm đồng hương và Phật tử 

tham dự. 
Trong buổi lễ sau phần 

nghi thức, quý Ngài đã nói lên 
cuộc đời và công hạnh bảo vệ 
và hoằng dương Chánh pháp 
cho dân tộc và nhân loại của 
Cố trưởng lão thượng Trí hạ 
Quang.

Sau đây một số hình ảnh 
trong buổi lễ tưởng nguyện cố 
Trưởng lão Hòa thượng Thích 
Trí Quang.
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Khóa Tu Học Mùa Đông Tại Chùa Diệu Pháp 
Ngày 29, 30 tháng 11 và 1 tháng 12 năm 2019
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TRANG XEM TIẾP BÀI LEOTRANG XEM TIẾP BÀI LEO

TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ SÁM HỐI
Tiếp theo trang 18
khổ sở đọa đày...

Đức Phật dạy:
“Hữu nhị kiện nhi, nhất giả vô quá, nhị giả 

hữu quá nhi tri cải.” Nghĩa là: có 2 hạng người 
đầy nghị lực, đáng khen, một là không bao giờ 
làm sai, tạo tội. Hai là, tuy lỡ gây tạo tội lỗi, 
nhưng làm xong liền biết sai và nguyện sửa đổi, 
chừa bỏ (tri cải: sám hối).

Hy vọng tất cả chúng ta đều được liệt vào một 
trong hai loại người trên lo gì Sa Bà không hóa 
thành Tịnh Độ. Một phương pháp tu có năng lực 
biến mê thành ngộ, đau khổ thành an vui, uế độ 
thành Tịnh Độ mà là không quan trọng ư?

 

Ghi chú:
A Tu la là Phi Thiên,vì quả báo giống trời mà 

không phải trời, nên cũng gọi là Liệt Thiên. A Tu 
la là một trong 8 bộ chúng (Thiên, Long, Dạ Xoa, 
Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ca Lâu La, 
và Ma Hầu La Già). Nam giới tướng mạo xấu xí, 
là một loại Thần thường đấu với trời Đế Thích.

Sở dĩ bị đọa vào A Tu La là do khi còn sống 
gây nhân giận dữ, nóng nảy, hận thù, kiêu căng, 
tật đố, nghi ngờ v.v...

LỜI PHẬT DẠY

Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Thường tưởng niệm Chánh Pháp.
[PHÁP CÚ - 297]

Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Thường tưởng niệm Tăng già.
[PHÁP CÚ - 298]

Thận trọng lời nói,
Kiềm chế ý nghĩ,
Thân không làm ác,
Ba nghiệp thanh tịnh là được đạo 
thánh nhơn.
[Kinh Pháp Cú - 281]

Chiến thắng sinh thù oán,
Thất bại chịu khổ đau.
Sống tịch tịnh an lạc,
Bỏ sau mọi thắng bại.
[Kinh Pháp Cú - 201]

Lửa nào bằng lửa tham!
Chấp nào bằng sân hận!
Lưới nào bằng lưới si!
Sông nào bằng sông ái!
[Kinh Pháp Cú - 251]

Không nên nhìn lỗi người,
xem họ đã làm gì và không làm gì.
Chỉ nên xem lại mình,
Đã có làm gì và chưa làm gì.
[Kinh Pháp Cú - 50]
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CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA DIỆU PHÁP

Hàng ngày: 
 Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp 
 theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Hai-Thứ Năm: 7:30PM - Thọ trì và giảng Kinh Pháp Cú.
 Thứ Sáu:   7:30PM - Thọ trì Kinh Pháp Hoa, Kinh Hành Niệm Phật, 
          Tọa Thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa.
 Chủ Nhật:   10:00AM - Khóa Lễ của GĐPT Chánh Đạo, 
             các lớp Phật Pháp và các lớp Việt Ngữ.
                           11:00AM - Thuyết Pháp
                               11:45AM – Nghi Thức Hàng Tuần, Cầu An, Cầu Siêu
                           
Hàng tháng:
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 2: 8:00AM – Thọ bát Quan Trai
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 3: Ngày Tịnh Nghiệp
 Khóa Lễ Sám Hối vào cuối tháng và 14 Âm Lịch, lúc 7:30PM
 Chủ Nhật đầu tháng – Tụng Giới
 Chủ Nhật cuối tháng Bố Tát dành cho chúng Bồ Tát Tại Gia

Ngoài ra, Chùa còn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như 
Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, Cầu An, v.v.

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 
 - Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

CHÙA DIỆU PHÁP
311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776 – ĐT. (626) 614-0566

* Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với nhu cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.
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CHÙA ĐIỀU NGỰ
14472 Chestnut Street, Westminster, CA 92683 – ĐT. (714) 890-9513 / (714) 254-5068

Hàng ngày: 
Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Ba:  7:00PM – Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích
 Thứ Năm:  7:00PM – Thọ trì Kinh Pháp Hoa, kinh hành Niệm Phật, 
           tọa thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa
 Thứ Bảy:  11:00AM – Thuyết Pháp
                         11:45AM – Cầu An, Cầu Siêu
 Chủ Nhật:  09:00AM – Khóa lễ của GĐPT Điều Ngự
                        10:30AM – Các lớp Giáo Lý và các lớp Việt Ngữ
                         11:00AM – Tụng kinh
                      12:00PM – Thuyết Pháp 

Hàng tháng:
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 4:  8:30AM – Thọ Bát Quan Trai
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 3:  Ngày Tịnh Nghiệp
 Chủ Nhật tuần lễ thứ 3:  2:00PM Lễ Bố Tát cho chúng Bồ Tát Giới
 Khóa Lễ Sám Hối vào Mùng Một và Rằm mỗi tháng lúc 7:00PM

Ngoài ra, Chùa còn tổ chức các khóa Hội Luận, Huấn Luyện chuyên đề, 
những sinh hoạt văn hóa truyền thống và đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như 

Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, Cầu An, v.v..

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 

- Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

*Chương trình này có thể linh động thay đổi 
để thích ứng với như cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA ĐIỀU NGỰ
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