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Thưa bạn đọc,
Tiết Trung Nguyên năm nay lại trở về trong bối cảnh đau 

thương tang tóc. Chiến tranh, dịch bệnh và thiên tai đang hoành 
hành khắp nơi trên thế giới. Nhiều gia đình đang hạnh phúc ấm 
êm đủ đầy, giờ đã phải chia lìa, âm dương cách biệt. Tin tức, 
báo đài, mạng xã hội tràn ngập những thông điệp chia buồn, 
những dòng trạng thái đau thương khi người thân bất ngờ rời xa 
cõi tạm. Tiếng khóc than ai oán như một nỗi ám ảnh bi thương 
khiến chúng tôi liên tưởng đến cõi lòng của Đại Mục Kiền Liên 
Tôn Giả khi bước vào cảnh giới ngạ quỷ tìm mẹ. Chính vì vậy 
mùa Vu Lan trở về như chiếc phao cứu vớt muôn loài, nhắc nhớ 
chúng ta trở về với chính bản thể bằng tất cả những giá trị vốn có 
của ý nghĩa hai chữ Vu Lan.

Không có bất cứ giá trị nào tối thượng hơn giá trị của sự giải 
thoát khổ đau sinh tử. Đại lễ Vu Lan (Ullambana) nội hàm nhiều 
giá trị tâm linh siêu việt, đã nghiễm nhiên trở thành một lễ hội 
vô cùng quan trọng của Phật giáo, lan tỏa năng lượng tích cực và 
gầy dựng một nền tảng đạo đức “Tri ân và Báo Ân” cho một xã 
hội đầy biến động và tha hóa như hiện nay. 

Thứ nhất: Vu Lan là ngày Phật hoan hỷ, là ngày lễ Tự Tứ 
của Tăng Đoàn sau ba tháng An cư Kiết hạ để thúc liễm thân tâm, 
trưởng dưỡng giới đức. Trong Tăng chi bộ Kinh III, bài kinh số 
36 - Bốn Bậc Ðại Vương: “Này các Tỷ- kheo, trong ngày rằm 
lễ Uposatha (Bố-tát), bốn vị Thiên vương tự mình đi du hành 
trong thế giới này để xem trong loài người, có ai hiếu với mẹ, có 
kính Sa-môn, Bà-là-môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm 
lễ Uposatha có đề cao cảnh giác, có làm các công đức”. Trong 
ngày này, nếu ai hiếu kính với cha mẹ và làm các công đức, thì 
chư Thiên sẽ hoan hỷ vì “Thiên chúng sẽ được sung mãn, còn 
các Asura chúng sẽ bị tổn giảm”. Chính vì vậy, không những chư 
Tăng hoan hỷ trong tinh thần giác ngộ, phát lồ sám hối để hồi 
hướng công đức cho cha mẹ, mà chư Thiên cũng ca ngợi và ghi 
nhận tấm lòng chí thành chí kính của những người con hiếu thảo.

Thứ hai: Vu Lan là mùa tri ân và báo ân đối với cha mẹ nhiều 
đời đúng theo lời Phật dạy xuất phát từ sự thỉnh cầu của Tôn giả 
Đại Mục Kiền Liên (MahaMogganalla) khi ngài tìm cách để cứu 
độ mẫu thân; Từ đó, Vu Lan là ngày hội cứu đảo huyền, ngày 
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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư tôn Giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni,

Kính thưa Chư thiện tín Phật tử trong và ngoài nước,

Mùa Vu Lan báo hiếu lại về, nhắc nhở người con Phật thức tỉnh về thân phận khổ đau của nhân 
loại và tinh thần báo ân, cứu giúp những hoàn cảnh oan trái, khốn cùng.

Mùa Vu Lan cũng cảnh tỉnh mọi người về luật nhân quả thường hằng để tránh xa những việc 
làm tội lỗi gây thêm thảm cảnh đau thương cho nhân loại, mà biết gieo trồng hạt giống từ bi tạo 
phước cho chúng sinh.

Vừa qua, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có một đại tang, đó là việc 
Đức Thượng Thủ của Tăng Đoàn GHPGVNTN viên tịch, đây là một mất mát vô cùng to lớn cho 
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Tăng, Tín đồ Phật tử Việt Nam trong thời buổi nhiễu nhương, cần người lãnh đạo có tâm đức, uy 
dũng và sáng suốt. Phật tử chúng ta hãy đốt nén tâm hương ghi nhớ ân đức của Ngài trong mùa 
Vu Lan này.

Kính thưa Liệt Quý vị,

Đại lễ Vu lan nhắc nhở chúng ta về lòng hiếu thảo, đức từ bi cứu độ muôn loài. Không chỉ cầu 
siêu bạt độ cho những người đã mất mà còn phải tìm cách giúp đỡ cho những người còn sống bị 
đói nghèo, tù tội, bất công, oan ức, nhất là những tù nhân lương tâm vẫn đang bị giam cầm đau khổ 
trong các nhà tù trên khắp nước.

Hoàn cảnh dân tộc Việt Nam chúng ta hiện nay phải đối diện rất nhiều đau thương khổ nạn vì 
mất tự do, dân chủ, nhân quyền, luật pháp bất minh nên người dân luôn phải sống trong bất an và 
bất hạnh. Vì không có nhân quyền và không có tinh thần thượng tôn pháp luật nên tính mạng và 
nhân phẩm con người như cỏ rác dù đang phục vụ trong quân đội hay công an hoặc guồng máy 
cầm quyền.

Hiện nay dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng khắp thế giới và Việt Nam, không biết bao giờ mới 
chấm dứt, làm cho kinh tế quốc gia đình đốn. Công ty, nhà máy, nhà hàng đóng cửa, công nhân bị 
thất nghiệp, doanh nghiệp bị sa sút, buôn bán bị ngưng trệ, hàng hóa tiêu dùng tăng giá, càng làm 
cho cuộc sống người dân khó khăn hơn. Trong khi đó, bên ngoài, ngoại xâm vẫn tiếp tục đánh phá, 
xâm chiếm biên cương, biển đảo, tàn hại ngư dân, khổ chồng thêm khổ.

Ở các nước tự do dân chủ phát triển có chính sách an sinh xã hội tốt, khi gặp thiên tai, dịch 
bệnh, chính phủ sẽ lập quỹ để hỗ trợ cho người dân trong cơn túng thiếu, cho nên không ai bị 
bỏ rơi, túng quẫn. Ở Việt Nam, tuy có các tổ chức tôn giáo, các nhóm từ thiện, các nhà hảo tâm, 
thương yêu giúp đỡ, phát cơm từ thiện tại một vài nơi ở Sài gòn, việc này rất đáng quý, nhưng 
đó chỉ là những hành động tự phát, đơn lẻ, không thấm vào đâu. Để giải quyết vấn nạn này đòi 
hỏi một nguồn lực lớn mà chỉ có một chính phủ dân chủ và tôn trọng dân mới đảm trách nổi, 
nhưng nhà cầm quyền hiện nay không quan tâm đến đời sống của người dân đúng như trách 
nhiệm của họ.

Những đau khổ của người dân Việt sẽ kéo dài vô tận nếu không chấm dứt được cái nguyên nhân 
gốc rễ gây ra thảm cảnh này. Đó là nạn độc tài độc đảng, không có tự do, dân chủ, nhân quyền.

Một khi người dân không có quyền quyết định tương lai và vận mệnh của mình thì cuộc sống 
mỗi cá nhân và xã hội sẽ không bao giờ có cơ hội tiến bộ, đất nước sẽ không bao giờ phát triển 
theo hướng văn minh tốt đẹp được.

Là người con Phật, nhân ngày đại lễ Vu lan báo hiếu, đối diện với nỗi đau khổ của chúng sinh, 
chúng ta không thể khoanh tay, nhắm mắt, im lặng đứng nhìn mà không phát lòng yêu thương giúp 
đỡ bằng những hành động cụ thể và kịp thời.

Danh ngôn Tây phương có câu nói: “Thế giới này trở nên tồi tệ hơn không chỉ do lời nói và 
hành động của người xấu mà còn là do sự im lặng đáng sợ của người tốt.”

Trong kinh Vu lan báo hiếu, Đức Phật dạy ngài Mục Kiền Liên, phải thỉnh cầu mười phương 
Tăng, dùng lòng từ bi đồng lòng chú nguyện, mới cứu mẹ Ngài thoát khỏi chốn địa ngục lao tù. 
Đức Phật dạy, cần phải dùng tâm sức của đông người, càng đông càng tốt. Số người quá ít, không 
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thể làm thay đổi những cảnh địa ngục đau khổ được. Cho nên để có thể vượt qua hoàn cảnh hiểm 
nghèo này, mọi người con Phật nên tĩnh tâm niệm Phật, làm nhiều điều phước thiện để hồi hướng 
công đức cho chúng sinh, nguyện xin Tam Bảo gia hộ cho nhân loại được bình an, hạnh phúc.

Sau ba tháng an cư kiết hạ, chư Tăng đã cùng nhau thúc liễm thân tâm, trau dồi huệ mạng, 
tâm trí sáng suốt, biết rõ nẻo chánh đường tà, biết chọn con đường cứu dân giúp nước, giải thoát 
muôn loài.

Trong Thông Điệp Phật Đản năm 2021, Đức Thượng Thủ, Tăng Đoàn GHPGVNTN, Trưởng 
Lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh đã nhấn manh:

“Đức Phật xuất thế với mục đích khai mở tri kiến cho chúng sanh. Khi đã được khai mở…  
chúng ta mới thức tỉnh, chấm dứt tình trạng vong thân, vong quốc, sẽ biết yêu thương đất nước, 
biết yêu thương đồng bào, cùng nhau đoàn kết, cứu dân giúp nước, thoát khỏi tình trạng lạc hậu, 
đói nghèo, mất tự do, dân chủ, nhân quyền, lãnh thổ, lãnh hải bị ngoại xâm, dân tộc đau khổ 
triền miên.”

Mong rằng với tinh thần Vu Lan báo hiếu cứu khổ độ sinh, những người con Phật và chư vị 
Thiện hữu tri thức, hãy đặt niềm tin vững chắc vào hạnh nguyện từ bi của chư Phật, chư Tổ, và thể 
hiện trong từng lời nói, việc làm cũng như lối sống để từng bước làm thay đổi xã hội Việt Nam còn 
quá nhiều đau khổ này.

Với tất cả tấm lòng chí thành, Chư Tăng và Phật tử Tăng Đoàn GHPGVNTN nhất tâm cầu 
nguyện Giác linh Đức Thượng Thủ cao siêu Phật quốc, hoàn nguyện độ sanh.

Nguyện cầu chư hương linh Cửu huyền thất tổ, nội ngoại tông thân, cùng các sinh dân bị vong 
mạng vì đại dịch đang xảy ra trên toàn thế giới được siêu thăng. Và cầu mong đại dịch mau chấm 
dứt để nhân dân bớt bệnh tử lầm than.

Cầu nguyện đất nước vững bền, lãnh thổ lãnh hải không bị ngoại xâm, dân tộc sống trong tự 
do, dân chủ, nhân quyền, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Nam Mô Vu Lan Cứu Khổ Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh.

Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định, Mùa Vu Lan năm Tân Sửu - 2021
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng

(ấn Ký)
Tỳ kheo Thích Viên Định.
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THÔNG BẠCH VU LAN 2021 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa quý Cư sĩ, Huynh trưởng, Thiện tín Phật tử,
Để giải thoát thống khổ cho muôn loài, Đức Phật đã thị hiện tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ VI trước 

tây lịch. Phật giáo được truyền bá sang nhiều quốc gia ba trăm năm sau đó bởi tâm nguyện gióng 
cao tiếng trống pháp của Đại đế Asoka và các bậc Trưởng tử Nhu Lai. Ngày nay chân lý do Đức 
Phật khai thị đang được thực hành rộng rãi trên thế giới. 

Phật giáo du nhập Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ XIX, mặc dù sự gặp gỡ giữa Phật giáo và người dân 
bản xứ trải qua thời gian chưa lâu dài như tại một số quốc gia Á châu, tuy nhiên mối liên hệ giữa 
Phật giáo và nền đa văn hóa Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là mối liên hệ mật thiết và tối yếu một phần 
vì Phật giáo đã linh hoạt hội nhập và thích nghi nhanh chóng với những giá trị truyền thống mới 
của người dân bản địa cũng như các nguồn nhập cư từ khắp nơi trên thế giới, nhưng quan trọng hơn 
hết vẫn là do giáo lý từ bi, vị tha, vô ngã, bình đẳng; đặc biệt là lời khai thị của Đức Phật: “Tâm, 
Phật và chúng sinh về bản chất vốn không sai khác” đã trở thành một định hướng đáp ứng thỏa 
đáng nhu cầu toàn cầu hoá của thời đại.

Trên nền tảng cấu trúc của “Phương tiện thiện xảo”, Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và các 
châu lục đã sẵn sàng tiếp nhận các nền văn hóa khác nhau và đồng lúc bảo lưu các giá trị truyền 
thống tâm linh đặc hữu của mình để vừa tự khẳng định tính tùy duyên bất biến vừa thúc đẩy sự tiến 
bộ và phát triển của nền văn minh nhân loại. 
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Vu Lan không chỉ là một Đại lễ dành riêng cho thế giới người chết mà còn là nguồn cảm hứng 
bất tận làm hiển sinh mối liên hệ duyên khởi huyết thống đầy sinh động đối với mỗi cá thể giữa 
bối cảnh xã hội mà cội nguồn đang đối diện với nhiều nguy cơ bị tha hóa, biến chất; chẳng những 
thế, Vu Lan còn là chất liệu nuôi dưỡng lòng từ bi qua sứ mệnh dấn thân phục vụ cho phúc lợi lâu 
dài của mọi thành phần xã hội một cách bình đẳng, vô phân biệt. Vu Lan nhắc nhớ chúng ta khai 
dụng đúng mức năng lực thanh tịnh tổng hợp của Tăng Đoàn để không chỉ giúp cho quá khứ đa 
sanh phụ mẫu, kẻ oán người thân, kẻ còn người mất được thoát hóa, mà còn giúp thăng hoa đời 
sống tâm linh siêu việt, mang lại ổn định, thịnh vượng chung cho thế giới loài người.

Để duy trì và phát huy truyền thống Vu Lan đặc hữu đã hiện hữu hơn 2600 năm, xin mỗi thành 
viên của Tăng Đoàn hãy toàn tâm hiện thực hóa hạnh nguyện cao đẹp bằng cách:

1. Đối với quá khứ: Thành tâm cảm niệm công đức của lịch đại Tổ sư, chư vị tiền bối hữu 
công, anh linh các vị thánh tử đạo, anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân và, nhất tâm tưởng nguyện 
quá khứ đa sanh phụ mẫu, kẻ oán người thân, đặc biệt các nạn nhân thiên tai, chiến tranh, covid 
19 v.v… siêu sinh Phật quốc;

2. Đối với hiện tại: Tinh tấn thực nghiệm giáo pháp vi diệu, cụ thể là hộ trì các căn, chánh 
niệm, tỉnh giác để luôn được an nhiên thường tại. Thận trọng bảo vệ sức khỏe và môi sinh; tích 
cực dấn thân thực hành hạnh bố thí bao gồm: Tài thí, Pháp thí và Vô uý thí để giúp cho những nạn 
nhân bất hạnh vì chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh thật sự có được thân tâm thường lạc. Nỗ lực vận 
động để quê hương và dân tộc Việt Nam hoàn toàn độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền;

3. Đối với tương lai: Tích hợp tinh hoa, kinh nghiệm của mọi sắc tộc, tông phái, truyền thống; 
dung hóa, sáng tạo, huy động, phát huy và khai dụng đúng mức sức mạnh tổng hợp để xây dựng 
một nền Phật Giáo Hoa Kỳ thù ứng với bản sắc văn hóa đặc thù của Hợp Chủng Quốc và các quốc 
độ trên nền tảng của lý tưởng Bồ tát đạo nhằm góp phần ổn định xã hội, giải thoát toàn bộ khổ đau 
cho con người và sinh loại. 

Trên căn bản của đại bi tâm, xin nguyện mọi người cùng đồng hành trong nỗ lực đền đáp bốn 
ân nặng, thành tựu mọi ước vọng, đồng thời nhất tâm cầu nguyện Phật pháp xương minh, thế giới 
hòa bình, chúng sinh an lạc.

Phật lịch: 2565 - Hoa Kỳ, ngày 17 tháng 8 năm 2021
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Tỳ kheo Thích Viên Lý
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Trong đạo Phật tinh thần tri ân và báo ân luôn 
được đề cập và nhắc nhở rất nhiều trong các kinh 
điển. Trong đó bản kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu 

Trọng Ân và Kinh Vu Lan Bồn là hai bản kinh phổ 
biến và thường tụng đọc trong Lễ Hội Vu Lan Báo 
Hiếu hằng năm vào tháng 7 âm lịch. Còn bản kinh 
văn Tâm Địa Quán là kinh số 159 trong Đại Tạng 
thuộc hệ tư tưởng Đại thừa giáo nói rõ về những tiền 
kiếp xa xưa bổn sanh bổn sự mà đức Phật trải qua.

Thông thường bài kinh nào cũng có lục chủng 
thành tựu có sáu điều xác tín là kinh do đức Phật 
thuyết gồm có Văn thành tựu, Tín thành tựu, Thời 
thành tựu, Chủ thành tựu, Xứ thành tựu và Chúng 
thành tựu. Địa điểm lịch sử khi nói bài kinh này diễn 
ra tại núi Kỳ Xà Quật (Grdhrakùta) thành Vương 
Xá (Ràjagrha) thuộc nước Ma Kiệt Đà (Magadh).

Phần đầu bài kinh là phẩm tựa giới thiệu tổng 
quát về khung cảnh và hội chúng bao gồm hàng hữu 
học Thanh văn như ngài A Nan và hàng trăm nghìn 
quyến thuộc cùng nhau lễ xuống chân Phật rồi lui ra 
ngồi một bên. Các vị Đại Tỷ Khưu tức là các vị Tỷ 
khưu đạo cao đức trọng có tới ba vạn hai nghìn vị 
đều chứng đắc quả A La Hán. Ngoài các vị hữu học 
Thanh Văn còn có tám vạn bốn nghìn Đại Bồ tát. 
Các vị thiên giới có ức vạn và hằng hà sa số thiên tử 
trong cõi sắc. Lại có bốn vạn tám ngàn vị đại Long 
vương. Lại có năm vạn tám nghìn Dược Xoa v.v..

Một pháp hội có thể nói rất trang nghiêm và rất 
nhiều thành phần bao gồm những vị Tỷ khưu đã 
chứng thánh và chưa chứng, cũng có các phu nhân 
của mười sáu Đại quốc vương thời bấy giờ như Vi 
Đề Hy phu nhân, Diệu Thắng Man phu nhân, Mạt 
Lỵ phu nhân v.vv..

Ngoài ra còn có các vị Tỷ khưu, Tỷ khưu ni, Ưu 
bà tắc, Ưu bà di và các giai cấp từ Bà la môn, Sát 
đế lỵ, phệ xá, Thủ đà la, trưởng giả cư sĩ và hết thảy 
nhân dân trong các quốc giới đều có mặt trong pháp 

hội này để nghe đức Thế Tôn tuyên thuyết về tinh 
thần tri ân và báo ân trong phẩm thứ hai đó là phẩm 
Báo ân.

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn từ Chánh định khoan 
thai bảo Đại Bồ tát Di Lặc và đức Phật cất lời tán 
thán khen ngợi việc có mặt của các vị Đại sĩ và hội 
chúng vì muốn suy nghĩ như như lý, vì muốn tu tập 
như như trí nên đức Thế Tôn tuyên thuyết về TÂM 
ĐỊA DIỆU PHÁP để dẫn dắt chúng sanh khiến họ 
chứng nhập Phật trí.

Hành Bồ tát đạo là con đường xả bỏ tứ đại là 
khổ là không ngũ ấm là vô ngã. Xả bỏ thân này cho 
đến đầu, mắt, tủy, não và kể cả cha mẹ vợ con quốc 
thành vương tử đều bố thí để thành tựu quả Bồ đề. 
Thế nhưng thực hành phương thức khổ hạnh ấy thì 
phải là bậc thượng căn thượng trí và trải qua nhiều 
đời kiếp mới đạt được quả tối thượng. Lúc bấy giờ 
có năm trăm ông trưởng giả tại thành Vương Xá 
như Diệu Đức Trưởng giả, Dũng Mãnh Trưởng giả, 
Thiện Pháp Trưởng giả, Niệm Phật Trưởng giả v.v..

Con đường Bồ tát cần phải trải qua khổ hạnh và 
nhiều kiếp như thế khiến các ông Trưởng giả sinh tâm 
thoái chuyển nên đức Thế Tôn chỉ dạy phương pháp 
tiệm tu về đạo quả Thanh văn, Duyên giác để thích 
ứng phù hợp với căn cơ cho nhiều người và chúng 
sanh đời sau. Do đó, đức Phật đã tán thán các ông 
Trưởng giả phát khởi ra ý nghĩa nhiệm mầu để đem 
lại lợi ích an lạc cho hết thảy chúng sanh. Lúc ấy các 
ông Trưởng giả lắng nghe về bốn ân lớn của thế gian 
và xuất thế gian. Bốn ân gồm những mục như sau:

Ân Cha Mẹ vì cha là từ ân còn mẹ là bi ân. Cha 
mẹ là hai đấng sinh thành dưỡng dục quả thật là sâu 
nặng. Ân ấy đến với con từ khi chưa có hình hài 
nghĩa là từ khi bắt đầu thụ thai. Trải qua chín tháng 
mười ngày đi, đứng, ngồi, nằm, mẹ chịu mọi khổ 
não, không thể dùng miệng mà nói hết được. Tuy có 
những thú vui ngũ dục lạc, ẩm thực, y phục nhưng 

TỨ ÂN TRONG KINH TÂM ÐỊA QUÁN
Thích Quảng Long
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mẹ vẫn không sinh tâm ưa thích, mà lúc nào mẹ chỉ 
luôn luôn lo nghĩ đến con không bao giờ xao lãng. 
Khi sắp sinh sản, mẹ âm thầm chịu đựng mọi khổ 
đau, ngày đêm sầu não lo lắng. Nhưng đến lúc lâm 
bồn, sự đau khổ ấy quá đổi, như trăm nghìn mũi nhọn 
bâu vào cắn xé, thực không thể nào kể xiết được. Sau 
khi sinh nở rồi lúc đó họ hàng thân thích vui mừng 
vô tận giống như người đàn bà nghèo được ngọc như 
ý. Khi đứa con cất tiếng khóc chào đời, mẹ vui mừng 
như là người được nghe âm nhạc. Nơi ngực mẹ tuôn 
ra những dòng sữa như nước suối cam lồ để nuôi lớn 
con. Ân nuôi dưỡng ấy nhiều hơn trời đất và đức 
thương xót ấy rộng lớn không gì sánh ví được. Trong 
kinh Tâm Địa Quán đức Phật dạy: 

“Quả đất người đời gọi là nặng
Ân nghĩa mẹ hiền nặng hơn nhiều
Tu Di người đời gọi là cao
Ân nghĩa mẹ hiền cao hơn nhiều”

Ân Chúng Sanh vì sao phải nhớ nghĩ và đền 
đáp ơn chúng sanh. Trong kinh Tâm Địa Quán đức 
Phật dạy tất cả chúng sinh từ đời vô thỉ đến nay 
luân chuyển trong năm đường trời, người, địa ngục, 
ngạ quỷ và súc sanh. Những thuật ngữ thông thường 
thì có thêm cõi A Tu La nữa. Trải trăm nghìn kiếp 
thường làm cha mẹ lẫn nhau. Vì làm cha mẹ lẫn 
nhau nên hết thảy nam tử là từ phụ, hết thảy nữ 
nhân là bi mẫu. Trong vòng luân hồi ấy làm cha mẹ 
con cái luân chuyển với nhau thì người mẹ lúc nào 
cũng mang tình thương bao la bằng trái tim từ bi 
cũng như cha mẹ hiện tại không khác. Và vì ơn xưa 
chưa trả được hoặc do nhân có lúc thuận nghịch nên 
tạo ra vọng nghiệp và cũng do chấp trước nên trở 
thành nội kết, oán hại lẫn nhau. Vì sao vậy, bởi vì 
trong nhiều kiếp chúng ta có trí tuệ sáng suốt nhưng 
vì vô minh che lấp, không hiểu đời trước mình đã 
từng làm cha mẹ lẫn nhau. Cha mẹ là hai đấng song 
đường xứng đáng cho người con trả ơn nhưng người 
con vì vô minh vọng nghiệp tạo ra những việc ác 
thành ra trở thành người con bất hiếu. Do đó, đối 
với các loài chúng sanh trong hết thảy thời cũng có 
ơn lớn thực là khó trả nên đức Phật dạy chúng ta nên 
biết ơn và đền ơn chúng sanh.

Ân Quốc Vương vì sao chúng ta phải có ơn với 
quốc vương thủy thổ. Mọi người dân sống trong đất 

nước được yên ổn chính là nhờ những người có trách 
nhiệm giữ vững biên cương bờ cõi. Quốc vương ngày 
xưa là một vị đứng đầu cai trị trong một nước. Vị 
quốc vương này cai trị thành thực vì chúng sanh, đem 
chính pháp hóa trị nhân dân trong nước được vui vẻ 
giàu thịnh không bị ngoại xâm nội loạn. Các nạn đói 
thiếu gió mưa trái thời, nhật thực nguyệt thực và tinh 
tú biến quái không xảy ra. Nhưng nếu vị quốc vương 
không dùng chánh pháp để cảm hóa trị dân thì nhân 
dân đau khổ, trong nước bất an. Mỗi mỗi tâm niệm 
hành động của vị quốc vương đều có quan hệ mật 
thiết với đời sống tinh thần, vận mệnh của nhân dân. 
Mỗi người dân cũng phải  thực hành các việc thiện 
pháp trong mỗi mỗi tâm niệm. Việc tu thiện được 
bảy phần phúc lợi, người tu được năm phần, quốc 
vương được hai phần. Quốc vương tu nhân lành, 
nhân dân cùng đồng hưởng gọi là cộng hưởng thiện 
nghiệp với nhau. Ân đức chính pháp vương rộng lớn 
đối với nhân dân như thế. Vì những điều quốc vương 
cai trị đều dựa trên nền tảng đạo đức để đem lại cuộc 
sống thanh bình hạnh phúc cho nhân dân nên phải 
biết cung kính tôn trọng đền đáp lại.

Ân Tam Bảo là một trong những ân sâu dày mà 
chúng ta phải luôn luôn tâm niệm nhớ nghĩ để tri 
ân và báo ân. Chúng sanh lặn hụp đắm chìm trong 
sông mê biển khổ nếu không có thuyền từ chánh 
pháp cứu vớt thì chúng sanh muôn đời nghìn kiếp 
không biết khi nào được tới bờ giải thoát được. Tam 
bảo là ba ngôi báu gồm có Phật bảo, Pháp bảo và 
Tăng bảo. Phật bảo đầy đủ ba thân. Tự tính thân 
còn gọi là pháp thân đầy đủ đại đoạn đức. Thụ dụng 
thân còn gọi là báo thân đầy đủ đại trí đức. Thụ 
dụng thân có có hai tướng tự thụ dụng thân và tha 
thụ dụng thân. Tự thụ dụng thân do tu muôn hạnh, 
thành tựu bốn trí cùng hết thảy các pháp công đức, 
được căn tướng trang nghiêm. Tha thụ dụng thân 
là thân của Như Lai có đầy đủ các tướng tốt ở nơi 
chân tịnh độ, nói pháp nhất thừa cho các hàng Bồ 
tát được lợi lạc trong chính pháp vi diệu. Biến hóa 
thân có đầy đủ đại ân đức, ứng hiện thân hình hóa 
độ các bậc Thánh phàm.

Pháp bảo là phương pháp dẫn dắt chúng sanh 
ra khỏi bể sanh tử đến bờ Niết bàn. Pháp bảo là 
Thầy chư Phật. Pháp bảo như kim cương, như mặt 
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trời, như ngọc Ma ni, như tiếng 
trống cõi trời, như thuyền lớn, như 
chuyển luân vương, như gươm trí 
tuệ, như xe báu, như đèn sáng, như 
binh khí, như đạo sư. Chư Phật ba 
đời nói ra diệu pháp bất tư nghì ấy 
làm cho chúng sanh giác ngộ, nên 
pháp bảo có ân đức bất tư nghì.

Tăng bảo gồm có ba hạng 
Tăng, thứ nhất Bồ tát Tăng tu 
hành lục độ vạn hạnh như Bồ tát 
Di lặc, Văn thù v.v..Thanh văn 
Tăng các vị tu Tứ đế chứng Thánh 
đạo như ngài Xá lợi Phất, Mục 
kiền Liên, A Nan v.v.. Phàm phu 
Tăng các vị chân thiện phàm phu 
được biệt giải thoát giới và những 
vị đầy đủ chánh kiến đem lại lợi 
lạc cho chúng sanh mặc dù các 
vị ấy chưa đắc đạo quả. Ngoài 
ra còn những vị gọi là Phúc điền 
Tăng là những vị có tâm tin kính 
Tam bảo, tin sâu nhân quả thường 
phát thiện nguyện. Nói tóm lại các 
hạng Thánh phàm Tăng bảo luôn 
luôn đem lại sự lợi ích cho chúng 
sanh nên chúng ta muốn tri ân và 
báo ân bốn ơn lớn lao ấy cần phải 
cung kính và tu hành đầy đủ tránh 
xa các điều ác, siêng làm các việc 
lành để đáp đền ân đức ấy gọi là 
tứ trọng ân.

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu 
năm nay mặc dầu cũng còn dịch 
bệnh covid 19 khắp nơi nhưng 
trong lòng của những người con 
Phật thường khắc cốt ghi tâm 
công ơn sanh thành dưỡng dục của 
cha mẹ hiện tại và tưởng nhớ cửu 
huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu 
cầu nguyện họ được siêu thoát. Là 
Phật tử thì luôn luôn khắc ghi bốn 
ân nặng như đã trình bày phẩm báo 
ân trong kinh Tâm Địa Quán.  

Lá Thư Điều Ngự
Tiếp theo trang 1
giải cứu những tội nhân khổ đau cùng cực như đang bị treo ngược 
trong rừng đao biển lửa. Giải cứu mọi oan khiên cho muôn loài 
chúng sanh đang trầm luân trong biển khổ vô minh. Đâu đó trong 
những chúng sanh ấy là cha, là mẹ, là thân bằng quyến thuộc của 
chúng ta. Những người từ vô lượng kiếp đã từng vì chúng ta mà 
bươn chãi, không màn tội lỗi để kiếm từng miếng cơm, manh áo 
nuôi dưỡng ta lớn khôn thành những người có ích cho xã hội. Vì 
vậy, rằm tháng Bảy như một thắng duyên để giúp chúng ta tưởng 
nhớ đến những công ơn như trời biển đó. Nhờ thần lực thanh tịnh 
sau ba tháng an cư của Tăng Đoàn hóa giải mọi nghiệp chướng 
sâu dày của Cửu Huyền Thất Tổ được siêu sanh miền Phật quốc.

Thứ ba: Vu Lan nhắc nhớ đến năng lực thanh tịnh tổng hợp, 
một giá trị đặc hữu đối với việc thống nhất ý chí và hành động để 
phục vụ cho phúc lợi lâu dài của tha nhân. Tôn giả Đại Mục Kiền 
Liên dù thần thông quảng đại nhưng đã không thể đơn phương 
cứu mẹ mà phải nhờ đến sức mạnh tổng hợp của Tăng Đoàn.

Thứ tư: Vu Lan là mùa thể hiện lòng từ bi và trí tuệ trong 
mục tiêu giải thoát toàn bộ khổ đau cho muôn loại chúng sanh 
trên căn bản của lòng vị tha, vô ngã và bình đẳng;

Thứ năm: Vu Lan là mùa bồi dưỡng đức tin trong sáng, chánh 
tín, vững chắc và đầy hy vọng; là mùa nhắc nhớ chúng ta Quy y 
Tam bảo, thọ trì giới pháp và hưng phát Bồ đề tâm để đền đáp ân 
đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ;

Thứ sáu: Vu Lan là mùa làm mới lại chính mình nhằm góp 
phần làm mới lại những mảnh đời đen tối, xây dựng một trật tự 
xã hội mới bằng chất liệu thương yêu, hiểu biết và tương kính. 
Trong ngày Tự Tứ chư tăng hội họp tự phát lồ sám hối, nếu ai đó 
thấy, nghe hay nghi chúng ta có tội thì chỉ ra lỗi của mình trong 
tinh thần hòa  hợp để chúng ta tự mình sửa lỗi; nêu cao tinh thần 
tự giác và giác tha nhằm mục đích thanh tịnh hóa đoàn thể tu học. 
Vì vậy với tinh thần đó, Vu Lan chính là ngày mà con người biết 
cởi bỏ hận thù ràng buộc, biết thông cảm từ bỏ lỗi lầm cho nhau, 
soi sáng cho nhau để cùng nhau sống an lạc. Mọi oan trái đều trở 
thành ân nghĩa.

Với những giá trị tâm linh siêu việt như thế, chúng ta cần bảo 
lưu và phát huy truyền thống giá trị đặc thù của Vu Lan bằng sự 
tinh cần hành trì Phật pháp là trách nhiệm và sứ mệnh chung của 
tất cả chúng ta. 

Kính chúc chư liệt vị một mùa Vu Lan tròn đầy hiếu hạnh.
Mùa Vu Lan PL 2565 - 2021

TK Thích Viên Lý
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Mẹ, hình như chưa khi nào Mẹ nhớ
Lễ hội vui chơi, dẫu chỉ lấy một lần
Nhưng cả đời chưa bao giờ Mẹ nỡ
Quên lo cho chúng con dù bao khốn nhọc 

     tảo tần.

Mẹ, có khi nào Mẹ biết
Cuộc sống kia chẳng có những nhiệm mầu
Cho tới lúc nào Mẹ thôi mải miết
Vì chúng con Mẹ sẽ hết lo âu..?

Đã bao lần tự dằn lòng con hỏi
Chữ “Mẹ” kia ý nghĩa đến dường nào?
Mẹ, Mẹ ơi làm sao con hiểu nổi
Khi chữ “Con” chưa rõ được là bao

Con chỉ biết ngày nào cũng có Mẹ
Đâu riêng gì ngày lễ tết để dành
Và từng ngày, con dạy mình lặng lẽ
Gắng hiểu tròn một chữ “Mẹ” bao la.

Mẹ, chín tháng cưu mang nặng từng đoạn 
ruột, Mẹ sinh ra con, dạy con biết rõ lẽ 
sống làm người, biết được nguồn cội 
tông tổ. Trái tim của Mẹ dành cho con 

tựa biển xanh bao la không ngằn mé, Mẹ bươn chải 
tảo tần, lặng lẽ chờ con bên hiên cửa không quản 
sớm nắng chiều mưa. Tiếng khóc về đêm của con 
là bao nét hằn đen trên mắt Mẹ, đôi tay bụ bẫm của 
con đổi lấy bàn tay chai sạm của Mẹ lúc hè về.

Mẹ, chỗ dựa vững chắc cho con khi dông bão 
cuộc đời đưa đẩy, người cho con biết giá trị sâu sắc 
nghĩa Mẹ tình Cha trong đời sống con người. Với 
Mẹ, dường như tình thương cho con chưa bao giờ là 
đủ, trái tim của Mẹ dễ dàng ngã quỵ khi thấy con 
đau, con vấp ngã, cho dù giữa trường đời Mẹ đã 
từng lăn lóc biết bao, Mẹ có thức hàng đêm chăm 
sóc khi con ốm sốt, nhưng chưa một lần Mẹ than 

Trái Tim Của
Thích Viên Huy

vãn nhọc nhằn, dẫu mắt Mẹ đã đờ đi và sẵn sàng 
sụp xuống bất cứ lúc nào có thể.

Con của Mẹ ăn no ngủ ấm, biết vâng lời là Mẹ có 
giấc nồng sâu vô hạn, bằng ngược lại Mẽ sẽ trăn trở 
nhọc nhằn than vãn với canh thâu. Rồi năm tháng, 
tuổi già của Mẹ cũng ập tới, Me càng quan tâm càng 
lo lắng hơn mỗi dịp con xa nhà.

“Bây giờ tóc Mẹ màu mây
Tóc con sợi khói điểm đầy truân chuyên.”

Lớn lên, con của Mẹ phải đi xa tìm đường cho 
sự nghiệp, Mẹ thấp thỏm ở nhà trông đến ngày giờ 
mang chăn ấm, bát cơm, canh nóng cho con. Rồi sự 
vụng về trong giao tiếp của con đã đôi lần làm Mẹ 
nát lòng thắt dạ, nước mắt của Mẹ chực rơi nhưng 
lại cố nén vào trong, tránh cho con thấy vì sợ con 
buồn lòng nên không nỡ.

Mùa lễ hội con hỏi Mẹ muốn đi đâu hay thích 
quà gì con tặng, Mẹ dẫu dỗi hờn nhưng vẫn vui vẻ 
trả lời hôm nay bận Mẹ không muốn đi đâu. Là thế 
đấy tình yêu Mẹ dành cho con không bao giờ biết là 
đủ, có đủ chăng đem so sánh với bầu trời, khi bầu 
khí quyển căng tròn chứa đầy dinh dưỡng, hoặc là 
khi Mẹ đến nơi chung cuộc đời người.

Người xưa bảo: “Mẹ già trăm tuổi vẫn thương 
com tám mươi”, thế gian có con nào hiểu trọn cái 
nghĩa sâu xa cái ý vuông tròn, hình như Mẹ chỉ biết 
cho con mà chưa bao giờ đòi nhận, chưa một lần 
trong đời Mẹ than thở hay trách mắng con dầu bất 
cứ chuyện gì. Với Mẹ, dù con có khôn lớn thành đạt 
bao nhiêu, con vẫn khờ dại, nhỏ bé trong vòng tay 
yêu thương che chở của Mẹ. Và trong tất cả ngã rẻ 
cuộc đời Mẹ vẫn là người nhẫn nại tựa cửa ngóng 
tin con.

Mỗi độ Vu Lan về, con đều cầu nguyện con 
đường luân hồi không sớm đưa con và Mẹ đến ngã 
rẽ sinh tử bất hạnh đáng sợ kia, con ước mong mình 
vẫn mãi vinh dự và hạnh phúc cài lên áo đóa hoa 
hồng tinh khôi cho Mẹ, và giản dị, giản dị như tình 
Mẹ dành cho con mà trên cuộc đời này không ai có 
thể thay thế được vị trí ấy được trong trái tim con 
của Mẹ.
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Ngày lễ Vu Lan trong Đạo Phật là ngày 
“Phật Hoan Hỷ”, ngày “Tự Tứ”. Tăng, 
Ni tập trung vào sự tu niệm và thỉnh cầu 
những bậc trưởng thượng chỉ dạy mọi lỗi 

lầm để mình thành tâm sám hối.
Ngày Vu Lan cũng là ngày “Báo Hiếu”, gợi lại 

lòng hiếu thảo của người con Phật. Nhân dịp này 
Phật tử nhớ lại công ơn cha mẹ sinh thành nuôi 
dưỡng cực khổ mà nhờ đến sức chú nguyện của chư 
tăng, ni để phụ lực mà độ cho cha mẹ.

Cha mẹ quá vãng dù đã qua bảy đời thì nếu có 
sa vào đường khổ cũng nhờ phúc đức này mà được 
thoát khỏi, được siêu thăng. Còn nếu cha mẹ không 
đi trong đường khổ thì nhờ phúc đức này mà được 
tăng trưởng thiện căn. Nếu cha mẹ còn sống, chưa 
qua đời, thời nhờ phúc đức đó mà tăng trưởng tuổi 
thọ và phát tâm Bồ Đề.  

Hiếu thảo thường được hiểu là lo đầy đủ mọi thứ 
về vật chất cho cha mẹ. Nhưng cha mẹ sẽ qua đời 
một ngày nào đó. Theo Đạo Phật, chúng ta không 
chỉ có mặt ở một đời này mà còn có mặt ở vô số 
kiếp về trước và sau nữa, mất thân này sẽ mang thân 
khác. Bởi vậy người con hiếu còn phải lo cho cha 
mẹ cả về tinh thần, làm sao thức tỉnh cha mẹ hướng 
về đường thiện, tin vào nhân quả tội phước, quy y 
tam Bảo, niệm Phật làm lành để trong đời hiện tại 
cha mẹ được yên vui và khi mất đi sẽ được hạnh 
phúc, an lành trong đời sau.

 “Tâm hiếu là tâm Phật. Hạnh hiếu là 
hạnh Phật”. Với truyền thống người Việt ta, hiếu 
thảo là một nền tảng đạo đức rất cần thiết, rất thiêng 
liêng và cao cả. Có hiếu trong gia đình thì mới có thể 
là một công dân tốt ngoài xã hội. Hiếu là bước đầu để 

Cho Tròn Chữ Hiếu 
Mới Là Đạo Con

Tâm Minh- Ngô Tằng Giao

xây dựng một gia đình tốt đẹp, một xã hội văn minh 
và tiến lên thành một quốc gia cường thịnh.

Trong dân gian từ bao đời nay đã có câu:

“Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

 Rõ ràng chữ “hiếu” được xác lập bằng “đạo 
con”, tức là đạo làm con, bằng sự thể hiện của tâm 
hiếu rất cụ thể mà cha ông ta từng nhấn mạnh:

“Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”.

 Đạo Phật là đạo Hiếu, nên trong kinh Đại Tập 
có câu: “Sanh đời không có Phật, khéo thờ Cha Mẹ 
là thờ Phật”. Cũng như kinh Nhẫn Nhục cũng có 
câu: “Cùng tột điều Thiện không gì hơn Hiếu. Cùng 
tột điều Ác không gì hơn Bất Hiếu.”

Trong kinh Bổn Sự có dạy: “Giả sử có một 
người một vai cõng Cha, một vai cõng Mẹ, suốt đời 
như vậy, không có dừng nghỉ, lại cung cấp cho Cha 
Mẹ đồ ăn đồ mặc thuốc thang, hết thảy các món 
Cha Mẹ cần dùng. Như vậy cũng chưa đủ báo đáp 
ân sâu của Cha Mẹ. Vì sao? Vì Cha Mẹ đối với 
con ân đức cao nặng sâu dày: ân đức sanh sản, từ 
tâm cho bú mớm, ân đức tắm giặt, nuôi nấng trưởng 
thành, ân đức cung cấp các món cần dùng, ân đức 
chỉ dạy cách sống ở đời. Cha Mẹ luôn luôn muốn 
con rời khổ được vui, không bao giờ xao lãng nhớ 
con thương con như bóng theo hình”.

***
Thử điểm qua một vài chuyện đời thực tế về chữ 

Hiếu: từ cô Hoa Hậu xinh đẹp, đến chàng Cử Nhân 
Đại Học và cậu trai tốt nghiệp Trung Học.

Hoa hậu Thái Lan quỳ gối trước mẹ nhặt rác
Mint Kanistha, 17 tuổi, đăng quang Miss 

Uncensored News Thailand 2015. Đây là cuộc thi 
không phân biệt giới tính, dành cho các người nữ và 
các người chuyển giới nam sang nữ (ladyboy) tranh 
tài cùng nhau để tìm ra người vừa xinh đẹp vừa giỏi 
giang.  
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Cô Mint sinh ra trong gia đình nghèo, từ nhỏ đã 
theo mẹ đi nhặt đồ nhôm, đồng sắt, nhựa vụn vặt ở 
các bãi rác để kiếm sống. Sau khi giành ngôi vị ở 
cuộc thi sắc đẹp, cô về quê, quỳ dưới chân người 
mẹ, bày tỏ lòng biết ơn công dưỡng dục. (Mint did 
not hesitate to kneel down to thank her mother in 
front of a row of dirty trash cans). Đây thật quả là 
một hình ảnh đẹp về lòng hiếu thảo và hành động 
đáng tự hào của cô Hoa hậu.

Câu chuyện và hình ảnh của Mint sau đó được 
chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trả lời phỏng 
vấn Thairath, Mint cho biết cô tốt nghiệp cấp ba. 
Mẹ của Mint kiếm sống bằng nghề nhặt rác và bán 
sắt vụn cùng quần áo cũ để có tiền cho cô học hết 
trung học. Vì nghèo khó nên cô không có điều kiện, 
không có tiền để thi và học tiếp lên đại học. Trước 
đây, mỗi khi rảnh rỗi cô đều đi nhặt sắt vụn, phân 
loại rác giúp mẹ.

Cô hoa hậu nói: "Nếu ai đó hỏi tôi có xấu hổ vì 
công việc của mẹ không, tôi sẽ trả lời là không. Tôi 
có ngày hôm nay chính là nhờ công việc này. Tôi làm 
việc chính đáng và kiếm tiền trong sạch, tại sao lại 
thấy xấu hổ?”. Hoa hậu nói thêm chính vì công việc 
nhặt rác của mẹ mà nhờ đó, cô mới được học hành và 
có ngày chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp này. Hiện 
tại, mặc dù đã là người nổi tiếng nhưng Mint và gia 
đình vẫn sống trong căn nhà tồi tàn, đơn sơ chứa đầy 
ve chai, phế thải. Mint còn thường xuyên giúp mẹ 
phân loại và dọn dẹp đống rác của bà Cử nhân đại 
học quỳ gối trước xe chở rác của Cha.

 Câu chuyện của Mint gợi nhớ tới Kalangnalong, 
chàng trai người Thái, sinh viên vừa tốt nghiệp 
trường Đại học Chulalongkorn danh tiếng của Thái 
Lan. Chàng mặc nguyên cả bộ đồ tốt nghiệp cử nhân 
và chạy tới trước xe rác của cha, quỳ gối xuống bày 
tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công ơn sinh thành 
dưỡng dục của ông. Hình ảnh này lan truyền mạnh 
mẽ trên mạng xã hội khiến cộng đồng xúc động.  

Đại học Chulalongkorn ở Bangkok là trường 
Đại học cổ nhất và từ lâu nay vẫn được xem là một 
trong những ngôi trường danh tiếng nhất, tốt nhất 
và tuyển chọn nhất Thái Lan. Trường Đại học gồm 
có 20 khoa và là nơi thu hút các học sinh giỏi hàng 
đầu Thái Lan.   

Cha của Kalangnalong, mới chỉ học hết lớp 4, 
là một người lái xe chở rác. Ông làm công nhân vệ 
sinh môi trường đã nhiều năm, công việc của ông 
tiêu hao nhiều thể lực, lại phải tiếp xúc với những 
thứ ô uế, độc hại hàng ngày. Tuy nhiên, ông chưa 
từng than vãn. Ông luôn nỗ lưc chăm chỉ kiếm tiền 
để chăm sóc gia đình và nuôi con ăn học đầy đủ, 
để con không bị thua kém bạn bè. Ông luôn dành 
tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Ông đã nuôi 
nấng người con trai giỏi giang tốt nghiệp đại học 
hạng ưu.

"Khi còn nhỏ, đã có lúc tôi cảm thấy xấu hổ khi 
có một người cha làm nghề chở rác. Tôi đã từng tự 
hỏi bao nhiêu lần rằng tại sao cha tôi không thể được 
đàng hoàng như cha người khác.” Kalangnalong 
bồi hồi nhớ lại. Anh cũng tiết lộ rằng anh đã từng 
có ý định gia nhập quân đội để giảm bớt gánh nặng 
cho gia đình nhưng không thể vượt qua bài kiểm tra 
thể lực. Lúc đó cha anh đã buồn đến rơi nước mắt vi 
quyết định của anh.

Biết được nguyện vọng lớn nhất của cha là thấy 
con trai thi đỗ Đại học, Kalangnalong tự nhủ phải 
không ngừng phấn đấu và chàng trai đã thi đỗ vào 
trường Đại học. Khi nhận được tin báo anh trúng 
tuyển vào trường Chulalongkorn, cha của anh đã 
không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. 
Sau đó, người cha già lại càng cố gắng hơn nữa để 
kiếm đủ tiền nuôi con suốt 4 năm Đại học.

Anh chàng đã viết lên Facebook những lời cảm 
ơn cha mình: “Cảm ơn Cha vì đã là Cha của con. 
Cảm ơn những giọt mồ hôi lẫn nước mắt mà Cha đã 
rơi xuống vì con. Con là con của một người lái xe 
chở rác và sẽ luôn như vậy. Cha không cần phải tự 
ti, Cha là người Cha tuyệt vời nhất thế giới và con 
muốn Cha tự hào về điều đó”.

Con trai mời Mẹ làm partner dạ vũ ‘prom’
 Theo tập quán ở Mỹ, lễ “prom” được tổ chức 

cho học sinh tốt nghiệp trung học, và trong đêm dạ 
vũ đó người nam sinh chọn người nữ mà họ hãnh 
diện nhất để cùng đi cặp.

Tại Twin Falls, Idaho (NV) với đêm dạ vũ 
“prom” nhân lễ tốt nghiệp trung học, Dylan 
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Huffaker, 17 tuổi, biết rõ chỉ có một “cô gái” 
duy nhất xứng đáng để cậu mời làm “partner” 
và quàng tay sánh bước với cậu trong đêm ấy 
không ai khác hơn chính là mẹ mình, bà Kerry. 
Bà mẹ bị ung thư não ở vào thời kỳ cuối (stage 
4 brain cancer) và cuộc sống sẽ không kéo dài.
 Dylan đi thẳng đến bệnh viện, nơi bà Kerry đang 
được điều trị bệnh và đang trong thời gian chịu xạ 
trị. Trước mặt mẹ, Dylan mở hộp bánh doughnut 
trên mỗi bánh có ghi chữ bằng kem, nội dung viết: 
“Mẹ có bằng lòng cùng dự lễ prom với con không?” 
(“Will you go to prom with me?”)

Trước hành động bất ngờ như vậy của đứa con 
trai, bà Kerry có hỏi là: “Con muốn đi prom với 
một bà mẹ vừa già vừa rụng hết tóc mà không thấy 
mắc cỡ hay sao?”. Cậu con trai nói: “Con chẳng 
ngại gì vì con sẽ có một cái date đẹp nhất ở nơi đó” 
(I'll have the prettiest date there). Bà Kerry chỉ biết 
cảm động chấp nhận và cám ơn sự ngọt ngào của 
con trai.

Thế là ngay sau khi hay tin về lời thỉnh cầu của 
cậu con trai bà Kerry, cả cộng đồng thị trấn Twin 
Falls bắt đầu chuyển động. Dylan quay sang bà 
cán sự xã hội Melissa Rowe của Viện Ung Bướu 
Mountain States nhờ giúp đỡ. Bà Rowe liên lạc 
với đại lý bán xe tại địa phương, Middlekauff Ford 
Lincoln. Chủ nhân hãng xe không những đồng ý 
cung cấp một chiếc xe mà còn bỏ tiền trả cho bà 
Kerry mua chiếc áo dài, kể cả buổi ăn tối.

Kế đó tiệm móng tay Lovely Nails ở Twin Falls 
đề nghị làm miễn phí và cô Jeni Boisvert ở tiệm ảnh 
Brink Studio đồng ý chụp ảnh cho cặp đôi. Vào đêm 
30 Tháng Tư, sau khi chụp hình xong, hai mẹ con 
được ông Mike Fenello, tổng giám đốc ST Luke's 
Magic Valley Hospital, đích thân chở đến buổi dạ vũ 
prom ở trường Canyon Ridge High School. Trong 
đêm prom, sàn nhảy đặc biệt dành trống để riêng hai 
mẹ con khiêu vũ, trong khi người hoạt náo viên cho 
chạy bản “The Dance” của Garth Brooks.

***
Nhân dịp được nghe những chuyện trên người 

ta nhớ lại một bài thơ của một tác giả “vô danh” có 
tiêu đề là “The time is now” trong đó ghi:

 If you ever going to love me,
Love me now while I can know
The sweet and tender feelings
Which from true affection flow.
Love me now
While I am living.
Do not wait until I’m gone
And then have it chiseled in marble,
Sweet words on ice-cold stone.
If you wait until I am sleeping
Never to awaken,
There will be death between us
And I won’t hear you then.
So, if you love me, even a little bit,
Let me know while I am living
So I can treasure it.
 
Bài thơ này đã được chuyển ngữ thành bài “Lúc 

này đây” bởi Tâm Minh:

 Nếu con yêu Mẹ con ơi
Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần
Mẹ còn cảm nhận tình chân
Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
Hãy yêu Mẹ lúc này đây
Khi mình chung sống vui vầy một nơi
Đừng chờ khi Mẹ qua đời
Rồi con mới tỏ những lời yêu thương
Khắc vào nền đá hoa cương
Mộ bia lạnh lẽo khó vương tình người.
Nếu chờ khi Mẹ ngủ vùi
Nghìn thu an giấc dưới nơi suối vàng
Âm dương chia cách đôi đàng
Mẹ nào nghe được con than khóc gì.
Tình con dù ít sá chi
Hãy trao cho Mẹ ngay đi con à!
Khi mà Mẹ chửa lìa xa
Để ta trân quý, thăng hoa cõi lòng!

 Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(Mùa Vu Lan)
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V iết về cha, viết hoài, viết 
mãi, không bao giờ hết 
chuyện. Cha tôi hiền và 
ít nói. Có một điều đặc 

biệt ở cha tôi là cha tôi hứa điều 
gì thì làm điều đó, suốt cuộc đời 
của ba tôi hình như không bao 
giờ thất hứa với ai điều gì. Ba tôi 
hứa giúp ai việc gì thì làm việc đó 
một cách tận tình. Vì ít nói, nghe 
nhiều nên ba tôi ít làm mất lòng 
người thân. Ba tôi giỏi võ nhưng 
khiêm tốn. Lúc tôi còn nhỏ, đêm 
đêm ba tôi dạy võ dưới ánh trăng. 
Tôi còn nhớ những đường quyền 
ba tôi đi vun vút, người nào trúng 
phải đường quyền của ba tôi thì 
toi mạng.

Ba tôi rất hiếu thảo với ông bà, 
cha mẹ. Ông bà nội tôi chết sớm, 
năm nào gần Tết, ba tôi đi giẫy mả 
(tảo mộ) cho ông bà nội tôi. Ba tôi 
thăm viếng, phát cỏ dại, chặt cây 
cối quanh mộ, sửa sang, tu bổ mộ 
phần của ông bà nội tôi và thường 
đưa chúng tôi cùng đi thăm mộ 
ông bà. Ba tôi dạy:

Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có 

nguồn.

Ba tôi thường kể chuyện về 
ông bà nội. Ông bà nội tôi thương 
ba tôi và chú tôi lắm. Ba tôi chỉ 

có 1 người em trai duy 
nhất là chú tôi. Ba tôi 
kể rằng khi tôi ra đời, 
tôi là con cả của ba má 
tôi nên được ông nội 
thương lắm. Ông nội 
thường ẳm tôi, hát cho 
tôi nghe những bài dân 
ca. Bà nội tôi mất sớm, 
khi tôi sinh ra đời chỉ 
còn ông nội. Ông bà ngoại tôi 
cũng qua đời sớm, nên tôi được 
các dì thương lắm.

Ba má tôi đều giống tính 
nhau, giúp gì được cho ai thì giúp 
tận tình không bao giờ từ chối, 
giúp thì giúp ngay không đợi 
ngày mai. Nhà của tôi có vườn 
rộng, cây trái xung quanh, tàng 
cây che phủ sân nhà, sân rộng để 
ba tôi dạy võ. Bây giờ mỗi lần 
đến Minh Đăng Quang Tịnh Xá ở 
thành phố Santa Ana, thấy các võ 
sinh đi những đường quyền nhanh 
như gió, tôi thấy hình ảnh của ba 
tôi hiện về trong những đường 
quyền thấp thoáng này.

Ba tôi là võ sư, rất khiêm tốn, 
không khoe khoang, không kiêu 
ngạo, không bao giờ nói về mình. 
Trong những võ sinh học với ba 
tôi có 2 trò là Mau và Khá, con 
ông xã Mo (ngày xưa gọi là ông 

xã, bây giờ là thị trưởng). Ba 
tôi thương 2 trò này vì họ học 
rất giỏi, học rất nhanh, có lòng 
nhân đạo, quảng đại, con nhà 
giàu nhưng rất khiêm tốn (thật 
ra tất cả những học trò võ đều có 
tánh khiêm tốn). Ba tôi nhất định 
không cho con gái học võ vì sợ sẽ 
không ai “rước”. Đến bây giờ tôi 
cũng không hiểu tại sao cha mẹ 
cứ sợ con gái của mình không ai 
“rước”. 

Ông bà mình thường nói:
- Con là nợ, vợ là oan gia, cửa 

nhà là tội báo.

Nhưng có ai trên cõi đời này 
mà không mơ có một ngôi nhà để 
ở, có vợ, có con để buổi tối sau 
khi đi làm về có mái ấm gia đình, 
có ánh đèn thấp thoáng xa xa đợi 
mình trở về. Con là nợ nhưng vẫn 
thích có nợ, vợ là oan gia nhưng 
vẫn thích oan gia, ôi thói đời này 
là như thế?

Thân phụ của Kiều Mỹ Duyên

Ngày Của Cha
Kiều Mỹ Duyên
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Đêm đêm, ba tôi dạy võ dưới ánh trăng, những đường quyền ba tôi đi 
vun vút.

Con gái thường theo cha. Ông 
bà mình thường nói con gái giống 
cha giàu ba họ, nhưng không hiểu 
tại sao tôi không giàu như truyền 
thuyết nhân gian nói. Không biết 
có đúng không, nhưng nếu con 
mà giống cha thì bên nội thương 
lắm, hãnh diện lắm. Nhiều người 
thường nghe người này khoe với 
bạn của mình:

- Anh chị thấy không, cháu 
nội của tôi giống ba của nó quá.

Cháu của mình không giống 
mình mà giống ông hàng xóm thì 
phiền lắm, buồn lắm.

Ba tôi có giọng nói hiền lành, 
ấm áp, nhưng mỗi lời nói của ba 
tôi là lệnh, con cháu răm rắp nghe 
theo, không ai dám cãi, chưa bao 
giờ tôi thấy ba tôi phẫn nộ hay 
lớn giọng với bất cứ người nào.

Ba tôi bệnh nhưng không bao 
giờ rên. Ba tôi có 1 em trai duy 
nhất. Chú tôi có 3 người con trai, 
còn ba má tôi có 4 con gái. Sau 
này, mẹ tôi đi chùa cầu khẩn mới 
được 1 con trai để nối dõi tông 
đường. Tôi là con cả nên được 
cưng lắm, chưa bao giờ tôi bị 
đòn, với lại tôi chạy rất nhanh, dù 
có bị đòn thì tôi cũng chạy nhanh 
không ai đuổi kịp.

Ba tôi không cho con gái học 
võ thì tôi nhất định phải học võ. 
Không học võ với ba tôi thì tôi đi 
học với võ sư khác. Võ đường tôi 
bái sư học võ là võ đường Aikido 
của giáo sư Đặng Thông Phong, 
du học ở Nhật về, mở võ đường ở 
đường Hiền Vương. Tôi học vào 
buổi sáng sớm, võ đường trên lầu, 
tôi rất say mê võ nghệ. Tôi học 
chuyên cần, sáng nào mặt Trời 

còn ngủ thì tôi đã thức dậy đến 
võ đường, lạy sư tổ, bái sư phụ, 
sư huynh, sư tỉ rồi bắt đầu học 
võ. Những ngày đầu té ngã rầm 
rầm bầm mình, người ê ẩm như 
ai cầm búa bổ vào thân thể mình, 
nhưng dần dần quen. Về nhà, tôi 
dạy các cháu, con của người chị. 
Các cháu té ngã trên sàn gạch, 
anh chị không hề la tôi một tiếng. 
Các cháu rồi cũng say mê học 
võ, khỏi đến võ đường vì có tôi 
dạy cho các cháu. Nhà chị tôi có 
người làm, người làm cũng thích 
học võ, nhưng người làm mập 
quá, té ngã mấy cái đã bỏ cuộc. 
Các cháu nhỏ của tôi tiếp tục học 
Aikido, tôi học được bài học nào 
thì về dạy các cháu bài học đó.

Nói về ba tôi thì nói hoài 
không hết. Khi tôi ra tranh cử Dân 
Biểu của Quốc Hội Việt Nam 

Cộng Hòa thì ba tôi đi vận động 
cho tôi khắp nơi. Lúc đó tôi còn 
rất trẻ, vừa đủ tuổi để tranh cử vào 
Quốc Hội. Tôi thất cử, thua người 
thắng cử vài ngàn phiếu. Ba tôi 
không buồn dù ba tôi bỏ công sức 
vào việc vận động này rất nhiều. 
Ba tôi tỉnh bơ như không có việc 
gì xảy ra mặc dù ba tôi tốn tiền, 
dốc sức đi vận động cho tôi, ba 
tôi đi cả ngày từ sáng đến chiều 
vận động cho tôi. Tôi được nhiều 
phiếu ở những đơn vị quân đội, 
trại gia binh, chùa và nhà thờ. 
Tôi được phiếu ở nhà thờ, vì mẹ 
tôi buôn bán làm ăn với những 
người ở nhà thờ, ai cần gì thì má 
tôi giúp đỡ họ. Ba má tôi thường 
làm việc xã hội, có lẽ tôi lớn lên 
trong gia đình thích làm việc xã 
hội, có dòng máu di truyền làm 
việc xã hội. Nhà của tôi rất sùng 
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Ba là cả Trời yêu thương. Hồi nhỏ, ba tôi thường cõng tôi trên vai.

đạo Phật nhưng không phân biệt 
tôn giáo, ba má tôi thường nói 
tôn giáo nào cũng tốt, vị lãnh đạo 
tinh thần nào cũng dạy những 
điều tốt lành. Niềm tin mãnh liệt 
về sự mầu nhiệm tôn giáo trong 
gia đình của chúng tôi, bên nội 
cũng như bên ngoại.

Có niềm tin tôn giáo, cuộc 
sống hạnh phúc hơn. Ba mẹ tôi 
sùng đạo, chúng tôi nhìn việc làm 
của ba mẹ chúng tôi mà noi theo, 
giúp người nào được thì giúp, 
giúp một cách chân tình. Cậu 
tôi mất sớm, mẹ tôi đem cháu về 
nuôi, cho ăn học, tới khi lập gia 
đình, ba mẹ tôi lo cưới gả các anh 
chị yên bề gia thất. 

Ba tôi mất lúc tôi ở Mỹ, nhìn 
hình ảnh từng đoàn người đi đưa 
đám tang, tôi xúc động vô cùng. 
Bà con đưa đám tang ba tôi rất 
đông, 6 con chó chạy theo quan 

tài của ba tôi. Ba tôi rất thương 
chó, chó rất thông minh. Tôi 
nghe người lớn kể lại rằng sau 
khi mọi người đưa đám tang ra 
về hết, mấy con chó vẫn còn ở 
lại mộ của ba tôi. 6 con chó nằm 
cạnh mộ của ba tôi mấy ngày rồi 
trở về nhà. Tôi cũng thấy lạ, nếu 
đi theo quan tài, theo đoàn người 
đưa tang thì chó biết đường mà 
đi, nhưng tại sao mấy hôm sau 
chó lại biết đường về nhà? Tôi 
nghe chuyện chó có tình nghĩa 
rất cảm động. 

Ngày xưa, ông nội tôi có nuôi 
một người thiểu số đến từ cao 
nguyên Trung phần. Sau đó, ông 
nội tôi mất, người này làm một cái 
chòi nhỏ ở trong nghĩa trang gần 
bìa rừng, ở đó báo hiếu ông nội tôi 
3 năm, rồi trở lại miền Thượng.

Ở đời này mình làm gì cho 
người khác thì khi hữu sự sẽ có 

người khác giúp lại mình. Ba 
tôi có lòng quảng đại và được 
mọi người thương mến. Ba tôi 
thương con cháu và tất cả mọi 
người xung quanh. Hàng năm, ba 
tôi về làng Bưng Cầu, tỉnh Bình 
Dương giẫy mã cho ông cố tôi. 
Ở đó còn nhà thờ tổ, nhiều đời, 
ông tổ của ba tôi từ miền Trung 
vào, lấy vợ Nam rồi ở luôn miền 
Nam lập nghiệp. Thật ra cháu 
của ba tôi hàng trăm người ở làng 
Bưng Cầu, đâu cần ba tôi về giẫy 
mả  cho ông bà vào những ngày 
Tết. Thường mỗi năm, con cháu 
ở đó làm việc này, nhưng tất cả 
các con cháu đều về tề tựu trong 
những ngày trước Tết. 

Sau này, tôi trở về, tôi cũng 
thăm nhà thờ Tổ. Nhà thờ Tổ 
khang trang, nhiều tượng trước 
nhà, mộ sau vườn, 5 căn nhà 
cùng một dãy, từ xa lộ trở vào. 
Nhà thờ Tổ không ai ở nhưng lúc 
nào cũng bóng loáng, không một 
hạt bụi. Trên bàn thờ có bài vị từ 
đời thứ nhất đến đời thứ năm. Tôi 
thuộc đời thứ sáu. Bác tôi viết 
gia phả từ đời thứ nhất, từ 3 anh 
em ông Tổ của chúng tôi từ miền 
Trung theo vua Quang Trung vào 
Nam, cho tới đời sau này.

Ba má tôi thường dạy chúng 
tôi giúp ai được gì thì nên giúp 
ngay, hứa điều gì thì phải làm 
điều đó. Má tôi dạy con gái đừng 
nhờ người ta nhiều quá. Thiếu nợ 
người khác nhiều quá, kiếp sau 
người ta làm Hoàng Tử, còn mình 
làm tỳ nữ, suốt đời cứ hầu trà, hầu 
nước, không dám ngước mặt lên 
nhìn ông chủ.

Lúc nghe mẹ tôi nói, tôi cười 
trong bụng và tự nhủ với lòng 
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nếu sinh ra làm tỳ nữ thôi đừng 
sinh ra đời cho xong. Thuộc lòng 
những điều cha mẹ dạy bảo sao 
tôi cứ nhờ người này việc này, 
nhờ người kia việc kia, lạ thật? 
Tôi thích quen người giỏi để học 
những điều hay của người đó, tôi 
nhờ ai việc gì tôi nhờ thiệt tình, 
quen người nào có kiến thức uyên 
thâm, tôi như bắt được vàng, nhờ 
và nhờ mãi, nhờ cho hết kiếp này.

Nói về ba tôi, nói hoài không 
hết, cho nên gặp người có tính 
giống ba tôi, tôi ngưỡng mộ và 
kính nể vô cùng. Tôi cũng nhờ 
nhiều người làm nhiều việc hữu 
ích cho cộng đồng nhưng cũng 

Đêm đêm thắp ngọn đèn trời, Cầu cho CHA MẸ sống đời với con.

xin Thượng Đế kiếp sau đừng bắt 
tôi trả nợ.

Ba tôi qua đời 46 năm nhưng 
tôi cứ tưởng ba tôi vẫn còn hiện 
diện nơi đây, quanh quẩn bên tôi. 
Hình ảnh đẹp nhất của ba tôi là 
một người hiền lành, có tấm lòng 
quảng đại, hạnh phúc trong việc 
giúp người khác, dù một việc rất 
nhỏ. Quen người nào có tính tình 
giống ba tôi, tôi rất kính mến và 
trang trọng như một Đặc Ân của 
Thượng Đế.

Hạnh phúc thay cho những 
người còn ông bà, cha mẹ, hạnh 
phúc cho những người nào tổ 
chức tiệc ngày của cha, của mẹ. 

Người nào không còn ông bà, cha 
mẹ thì những ngày lễ hiền mẫu, 
hiền phụ nên cầu nguyện cho 
ông bà, cha mẹ mình ở cõi Vĩnh 
Hằng.

Orange County, ngày 8/6/2021

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)
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Ô Hay Vu Lan Về!

O hay Vu Lan về!
O hay Vu Lan về!
Chúng ta cùng về chùa
Tụng kinh cầu nguyện
Ngày báo hiếu phụ mẫu thâm ân
Cầu cha mẹ sống đời với ta.

O hay Vu Lan về!
O hay Vu Lan về!
Chúng ta cùng ăn chay suốt tháng
Giữ thân miệng ý thanh tịnh
Tưởng niệm ân tổ tiên cửu huyền
Cầu ông bà sống lâu trăm tuổi.

O hay Vu Lan về!
O hay Vu Lan về!
Hoa hồng đỏ tươi thắm
Cài lên ngực cha mẹ
Bậc sinh thành dưỡng dục
Cho ta cuộc đời này.

O hay Vu Lan về!
O hay Vu Lan về!
Hoa hồng vàng tươi thắm
Thành tâm dâng lên thầy
Bậc ân sư dạy bảo
Dạy hướng đạo làm người.

Thích Nữ Giới Hương

O hay Vu Lan về!
O hay Vu Lan về!
Hoa sen hồng tươi thắm
Thành kính dâng lên Phật
Bậc Thầy giữa trời người
Dạy nẽo về chánh giác.

O hay Vu Lan về!
O hay Vu Lan về!
Tâm hiếu là tâm Phật
Hạnh hiếu là hạnh Phật.
Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu. 
Hoa hiếu hạnh Vu Lan kính dâng!

Oh!  Ullambana Festival Coming! 

Oh!  Ullambana Festival coming!
Oh! Ullambana Festival coming!
We go to the temple
Praying and chanting
The filial piety day is a great form of grace
May parents live long with us!

Oh!  Ullambana Festival coming!
Oh! Ullambana Festival coming!
We keep vegetarian diet a whole month long
Keep the mouth, body and mind pure
Remember the debts from the ancestors
May grandparents live for a hundred years!
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Oh!  Ullambana Festival coming!
Oh! Ullambana Festival coming!
Fresh red roses
Pinning on the parents’ chest
They feed and nurse us 
Remind us to be present in this life.

Oh!  Ullambana Festival coming!
Oh! Ullambana Festival coming!
Fresh pink roses
Offering to the Masters
Who nurses our spiritual needs, and teaches us
How to be a good person.

Oh!  Ullambana Festival coming!
Oh! Ullambana Festival coming!
Fresh yellow roses
Sincere offering up to the Buddha
The Honorable Lord in heaven and human beings
Guiding us how to be enlightened.

Oh!  Ullambana Festival coming!
Oh! Ullambana Festival coming!
Filial thought is on Buddha’s mind
Filial Conduct is a Buddha’s virtue.
The supreme virtue--there is nothing better 
than filial piety!
The filial flowers are offered in Ullambana 
season!

***

Nắm Lấy Tay Cha
Đi qua một cái cầu lắc lư. Ba nói: 
con ơi! Đưa tay đây cha nắm. 
Bé nói: 
để con nắm cho. Con nắm tay Ba hay Ba nắm 
tay con có khác gì nhau đâu.
Ba nói: 
khác chứ con. Nếu con năm tay Ba, có việc gì, 
con sẽ buông tay. Nếu Ba năm tay con, dù có 
việc gì mà cũng không buông tay.
(TN Giới Hương Sưu tầm)

Holding Father’s Hand

Crossing a swinging bridge, Dad requested, 
“Son! Give me your hand.” The boy said, “let me 
hold your hand.”
“There is no difference if I hold your hand or you 
hold my hand.”
Dad replied: 
“It is different my dear.” 
“When you hold hands, if there is something 
happening, you will let it go. If I hold your hand, 
no matter what happens, I won’t let it go.” 
(Source from Internet; 
English interpreter: Bhikkhuni Giới Hương)
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PHIỀN NÃO
Đức Dalai Lama / Đào Nguyên Minh dịch

N hiều kinh điển Phật Giáo được dành để trình 
bày về bản chất của phiền não và điều thiết 
yếu để vượt qua chúng. Trong Phạn ngữ, chữ 

phiền não gọi là klesha, và trong Tạng ngữ chữ 
tương đương gọi là nyon mong (có nghĩa là, “nỗi 
phiền từ bên trong”). Phiền não, tự bản chất của nó, 
mang đến sự xáo trộn trong tâm thức của một cá 
nhân ngay khi nó vừa xuất hiện và vì vậy gây nên 
sự khổ đau bên trong cá nhân đó. 

Một cách tổng quát, khi chúng ta nói đến ước 
vọng của mình là mong cầu hạnh phúc và không 
muốn khổ đau, lẽ dĩ nhiên là chúng ta nói về những 
trải nghiệm có ý thức của mình – đó là, sự mong 
cầu của chúng ta để trải nghiệm hạnh phúc và 
không phải để trải nghiệm khổ đau. Vì vậy, chúng 
ta hãy dành một chút thời gian để xét về tánh chất 
hiện tượng của những trải nghiệm đó như thế nào.

Chúng ta có thể chia tất cả các trải nghiệm có 
ý thức thành hai đại loại: loại trải nghiệm qua giác 
quan liên quan đến mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân; và 
loại trải nghiệm qua ngay nơi ý thức của nó. Những 
cảm giác mang lại cho ta những trải nghiệm đau đớn 
về vật lý, mà chúng ta nhận biết được và cảm thấy 
khổ đau, và những trải nghiệm sung sướng về vật lý, 
mà chúng ta nhận biết được và cảm thấy hạnh phúc. 
Do vậy, cảm giác của ta có thể mang lại cho ta một 
loại đau khổ và hạnh phúc nhất định nào đó.

Tuy nhiên, những trải nghiệm về nỗi bất hạnh 
và hạnh phúc ở mức độ ý thức tâm lý thì lại rõ ràng 
hơn nhiều. Nếu xét kỹ, thì chúng ta thấy rằng, phần 
lớn sự bất hạnh và khổ đau của chúng ta đều bị gây 
ra bởi những sự xáo trộn trong tư tưởng và cảm xúc 
của chúng ta. Đây là kết quả của những tâm lý phiền 
não, gọi là kleshas. Thí dụ điển hình của những 
phiền não này bao gồm sự chấp thủ hay tham lam, 
sân hận hay thù ghét, giận dữ, kêu ngạo, ganh tỵ – là 

toàn bộ phạm vi của các trạng thái tiêu cực mà con 
người có thể trải nghiệm. Tất cả các loại phiền não 
này, ngay khi chúng xuất hiện, lập tức làm xáo trộn 
đến trái tim và tâm thức của chúng ta. Kinh điển 
Phật Giáo nêu ra nhiều loại phiền não, như sáu loại 
cơ bản phiền não và hai mươi loại tùy phiền não.

Nếu chúng ta quan sát kỹ sự trải nghiệm của 
mình, chúng ta có thể khám phá ra một cách chính 
xác vai trò của tâm lý phiền não trong cuộc sống 
hàng ngày của mình. Trong sự quan sát trải nghiệm 
của mình, chúng ta có thể tự mình nghĩ rằng, “Hôm 
nay tôi cảm thấy rất an vui và hạnh phúc,” hay 
“Hôm nay tôi cảm thấy rất bất an và không vui.” Sự 
khác nhau giữa hai trường hợp này là trong trường 
hợp thứ nhất, trạng thái tâm lý của chúng ta ít bị 
chi phối bởi tâm lý phiền não, trong khi đó trường 
hợp thứ hai thì phiền não lại chiếm ưu thế. Trong 
thực tế, chỉ có những tâm lý phiền não mới luôn 
khuấy động tâm thức của ta, nhưng chúng ta lại 
có khuynh hướng đổ lỗi cho những điều kiện hoàn 
cảnh bên ngoài, cho rằng chúng ta gặp phải những 
người không vui vẻ hay những nghịch cảnh làm cho 
mình không vui. Tuy nhiên, như đại sư Phật Giáo 
Ấn Độ, ngài Shantideva, đã nêu ra vào thế kỷ thứ 
tám rằng, khi người chân tu thực học Phật Giáo mà 
gặp phải những nghịch cảnh, thì họ vẫn kiên định và 
bất động, như cây đại thụ. Ngài Shantideva căn dặn 
chúng ta rằng gặp phải nghịch cảnh, tự nó, không 
nhất thiết đưa đến một tâm thức rối loạn; ngay cả 
giữa trong nghịch cảnh, nguyên nhân chính gây nên 
sự bất an của chúng ta chính là cái tâm vô kỷ luật 
(không được rèn luyện, tu tập) của mình chịu ảnh 
hưởng của các kleshas (phiền não). Không hiểu 
được nguyên tắc này, chúng ta tự đặt mình dưới 
sự điều khiển của những tâm lý phiền não; thực ra, 
chúng ta thường bao che và dung túng chúng, như 
thêm dầu vào lửa cho cơn nóng giận của mình.
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Những tâm lý phiền não, tự bản chất, là tương 
đối và chủ quan; chúng không có cơ sở tuyệt đối và 
khách quan. Để thấy rõ điều này, chúng ta hãy xét 
một thí dụ về thức ăn mà chúng ta thấy đặc biệt khó 
chịu, đặc biệt không muốn ăn – có lẽ ngay khi thấy 
nó là chúng ta đã khó chịu rồi – và những phiền não 
chán ghét và ghê tởm lại nổi lên trong tâm thức của 
chúng ta. Nếu mà những phiền não này có cơ sở 
tuyệt đối trong thực tế khách quan, thì những tính 
chất mà chúng ta trải nghiệm – là chán ghét và ghê 
tởm – sẽ được trải nghiệm trong mọi hoàn cảnh với 
bất kỳ một ai cùng gặp phải thức ăn mang những 
tính chất này. Nói như vậy có nghĩa là, mọi người sẽ 
luôn có cùng phản ứng với thức ăn này với nỗi chán 
ghét và ghê tởm như chúng ta có. Đây, tất nhiên là 
không phải vậy.

Người dân của một nền văn hóa có thể thấy kinh 
tởm một loại thức ăn mà người dân của một nền văn 
hóa khác lại cho là món ngon vật lạ. Ngay chính 
chúng ta cũng có thể “mở ra một khẩu vị” cho một 
món ăn, từ đó tập cách thưởng thức sự trải nghiệm 
những gì mà trước đây chúng ta cảm thấy không 
ngon miệng. Tất cả các điều này cho thấy rằng, điều 
không mong muốn là những gì mà chúng ta chủ 
quan dự kiến; nó không có tánh chất hiện hữu chắc 
thực trong bất cứ đối tượng hay trải nghiệm nào cả.

Chúng ta hãy xét một thí dụ khác. Mọi người 
mà sống còn thì rồi sẽ già và chết. Thực tế của già 
và chết là một sự thực đơn giản trong sự hiện hữu 
của chúng ta và khỏi cần phải tranh cải. Tuy nhiên, 
đặc biệt là ở Phương Tây, nhiều người rất miễn 
cưỡng mà chấp nhận thực tế về chuyện già và chết. 
Điều này có rất nhiều trường hợp cho thấy rằng 
ngay trong việc nhận xét về một người nào đó mà 
cho là già được coi như là không kính trọng. Nhưng 
nếu chúng ta xét về thái độ của những xã hội khác, 
chẳng hạn, xã hội Tây Tạng, thì ngay trong cùng 
một hiện tượng – già và chết – được nhìn qua một 
nhãn quan hoàn toàn khác. Cao tuổi được coi là nền 
tảng của sự kính trọng cao hơn. Vì vậy, những gì mà 
theo quan niệm của một nền văn hóa này được coi 
là tiêu cực, thì theo nền văn hóa khác, lại coi là tích 
cực – nhưng hiện tượng già tự nó không có một tánh 
chất chắc thực nào ở trong ấy cả.

Từ những thí dụ này, chúng ta mới có thể thấy 
mức độ mà trong đó thái độ và quan niệm của 
chính chúng ta tạo ra sự khác biệt trong cách mà 
chúng ta trải nghiệm về một trạng huống nào đó. 
Thái độ của chúng ta phản ảnh từ tư tưởng và cảm 
xúc, và tư tưởng và cảm xúc lại phản ảnh từ hai 
động lực chính: động lực hút (đeo đuổi) và động lực 
đẩy (chán ghét). Nếu chúng ta cảm thấy một vật, 
một người, hay một sự kiện nào mà mình không 
ưa thích, chúng ta sẽ phản ứng với sự chán ghét mà 
cố gắng tránh nó. Sự chán ghét này trở thành cơ sở 
cho lòng thù hận và những cảm xúc tiêu cực liên 
quan khác. Mặt khác, nếu chúng ta tìm thấy một 
vật, một người, hay một sự kiện nào mà mình ưa 
thích, chúng ta sẽ phản ứng với sự đeo đuổi và cố 
gắng bám giữ lấy nó. Sự đeo đuổi này trở thành cơ 
sở cho sự thèm khát và chấp thủ. Những động lực 
cơ bản của sự hút và sự đẩy hình thành cơ sở cho sự 
tiếp xúc của chúng ta với thế giới. 

Nếu chúng ta suy xét theo những câu văn này, 
thì sẽ rõ ràng là khi chúng ta nói những câu như 
“Hôm nay tôi cảm thấy vui” hay “Hôm nay tôi cảm 
thấy không vui”, nó chỉ là những cảm xúc của sự ưa 
thích (chấp thủ) hay chán ghét (ác cảm) được xác 
định trong những trường hợp này. Điều này không 
có nghĩa là tìm thấy điều gì mình ưa thích hoặc chán 
ghét mà tự nó chính là phiền não. Chúng ta cần phải 
xét đến tính chất đặc biệt của sự ưa thích hay sự 
chán ghét đó.

Tất cả các hành động là bao gồm hành động 
của cả thân (việc làm), khẩu (lời nói) hoặc ý (tư 
tưởng). Điều đó được cho là, mọi hành vi mà chúng 
ta làm, là được làm xuyên qua những gì mà chúng 
ta làm, nói, hay suy nghĩ. Người Phật tử cho rằng 
những hành động được tạo ra theo lối này tức là 
karma (nghiệp), trong chữ Phạn đơn giản gọi là 
“hành động.” Mọi hành động đều tạo ra những 
hậu quả; người Phật tử gọi đây là luật của nghiệp 
(law of karma) hay luật nhân quả (law of cause 
and effect). Như chúng ta đã thấy, Đức Phật dạy 
rằng chúng ta phải nên vun bồi những hành động có 
hậu quả tốt (thiện nghiệp), trong khi đó ngăn ngừa 
những hành động có hậu quả xấu (bất thiện nghiệp). 
Một số hành động, như những hành động ở mức độ 
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của phản xạ hoặc qua quá trình sinh học, hoàn toàn 
ngoài phạm vi kiểm soát của ý thức (cố ý) và vì 
vậy, về mặt đạo đức hay nghiệp thì trung tính. Tuy 
nhiên, những hành động đáng kể hơn của chúng ta 
thì nhất định phải xuất phát từ động cơ hay cố ý đều 
có tính chất tác hại hoặc hữu ích.

Những hành vi tác hại thì bị thúc đẩy bởi những 
trạng thái tâm lý xáo trộn bất an, điều đó có nghĩa 
là, bởi một cái tâm mang đầy phiền não. Trong toàn 
bộ lịch sử của xã hội loài người, những tâm lý phiền 
não này, tức là những trạng thái tâm vô kỷ luật (tâm 
không được tu tập, rèn luyện) này, chính là nền tảng 
của mọi hành vi tác hại của loài người – từ hành vi 
nhỏ nhặt nhất như giết hại một con ruồi đến tội ác 
tàn khốc nhất của chiến tranh. Chúng ta phải nhớ 
rằng sự vô minh (si mê, thiếu hiểu biết) tự nó là 
phiền não; chẳng hạn như, khi chúng ta không nắm 
bắt được những hậu quả tai hại lâu dài của một hành 
động và thay vào đó lại hành động với những suy 
nghĩ thiển cận về lợi nhuận.

Nếu chúng ta xét thực kỹ những cảm giác mang 
đầy ham muốn hay mang đầy nóng giận, chúng ta 
sẽ thấy rằng gốc rễ của những cảm xúc này là nằm ở 
chỗ chúng ta bám víu vào đối tượng của những cảm 
xúc này. Và, nếu xét kỹ thêm nữa, chúng ta khám 
phá ra rằng gốc rể của mọi thứ này đều nằm ở chỗ 
là chúng ta bám víu vào cảm giác về một cái ngã 
hay cái ta. Không nhận ra tánh không của cái ngã 
và cái khác, là chúng ta nắm bắt sai lầm (hiểu lầm) 
ở cả hai mà cho là tự chủ, thực tại khách quan, và 
hiện hữu độc lập.

Như nhà triết học Ấn Độ Chandrakirti ở vào 
thế kỷ thứ tám nêu ra trong Trung Đạo Nhập Môn 
(Guide to the Middle Way), trước hết chúng ta chấp 
thủ (bám víu) vào cảm giác của một cái ngã, và 
sau đó chúng ta mở rộng sự bám víu ấy trên các sự 
vật khác. Trước hết bạn có một cảm giác của cái 
“ta”, rồi sau đó bạn bám vào các sự vật mà cho là 
“của ta”. Bằng cách quán sát vào trong tâm thức 
của chính mình, chúng ta mới có thể thấy rằng sự 
bám víu của chúng ta mà càng mạnh, thì nó phát 
sinh ra những cảm xúc tiêu cực và tác hại càng dữ 
dội. Có mối liên quan nhân quả rất mật thiết giữa sự 
bám víu vào cảm giác của cái ngã và sự phát sinh 

ra những cảm xúc tác hại bên trong của chúng ta. 
Chừng nào chúng ta còn chịu sự khống chế của lòng 
tin tưởng sai lầm này, thì chúng ta không còn chỗ 
cho niềm an vui hạnh phúc lâu dài - đây là những 
gì mang ý nghĩa của việc bị giam cầm trong vòng 
luân hồi. Đau khổ không gì khác hơn là sự hiện hữu 
trong sự nô lệ cho vô minh.

Mặc dù có rất nhiều loại phiền não, và có rất 
nhiều cách để phân loại chúng, đặc biệt có ba loại 
– chấp trước tham lam, phẫn nộ sân hận, và vọng 
tưởng si mê – thường được gọi là tam độc của tâm 
thức. Cũng giống như chất độc gây hại cho cơ thể 
và đau khổ về thể xác, và thậm chí có thể đưa đến 
sự chấm dứt sự sống của con người, những tâm lý 
phiền não này cũng khiến cho chúng ta đau khổ 
mãnh liệt – thậm chí có thể khiến cho chúng ta chết 
sớm hơn.

Cuối cùng, những tâm lý phiền não không 
những chỉ gây khổ đau cho chúng ta và những 
người khác, mà chúng còn cản trở chúng ta đạt đến 
sự an lạc hạnh phúc. Trong ý nghĩa này, những tâm 
trạng bên trong này chính là kẻ thù đích thực của 
chúng ta. Những kẻ thù bên trong này thậm chí còn 
nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ thù bên ngoài nào có thể 
có được. Mặc dù chúng ta ít ra có thể có cơ hội trốn 
tránh được kẻ thù bên ngoài, nhưng bất kể chúng ta 
đi đến đâu, những tâm lý phiền não vẫn có thể xuất 
hiện. Hơn nữa, những kẻ thù bên trong luôn vẫn 
là kẻ thù của chúng ta; không có một cơ hội nhỏ 
nào mà kẻ thù bên trong lại có thể trở thành bạn 
của chúng ta ở một thời điểm nào trong tương lai. 
Không có một nơi nào mà người ta có thể trốn thoát 
được kẻ thù bên trong, không có cách nào để chiến 
thắng kẻ thù về phía chúng ta, và không có cách nào 
để kẻ thù ấy ngưng sự quấy phá. Vậy chúng ta có 
thể làm được gì?

LOẠI TRỪ CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA KHỔ ĐAU
Qua sự hiểu biết về tánh không, qua nhận thức 

rõ ràng về bản tánh rỗng không của mọi hiện tượng, 
kể cả bản thân mình, chúng ta mới có thể giải thoát 
bản thân mình ra khỏi những cảm xúc tiêu cực, và do 
vậy, khỏi tạo ra ác nghiệp và thoát khỏi thế lực của 
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kẻ thù bên trong. Xuyên qua tiến trình này, chúng 
ta mới có thể bắt đầu gỡ bỏ sự tổn hại mà chúng ta 
đã tạo ra bởi sự chấp thủ (bám víu) của mình, và 
giảm thiểu những kích động dữ dội mà sự bám víu 
ấy tạo ra. Thời điểm mà chúng ta bắt đầu phát triển 
sự thấu suốt về bản tánh rỗng không (tánh không) 
của cái ngã và của mọi thực tại, thì chúng ta bắt đầu 
thoát khỏi sự nô lệ của vô minh (si mê) và sự công 
kích của kẻ thù bên trong. Bằng cách giảm thiểu sự 
bám víu của mình, chúng ta bắt đầu xóa bỏ chuỗi 
nhân quả của sự hiện hữu chưa giác ngộ. Bằng cách 
phá bỏ sự vô minh ngã chấp, mắt xích đầu tiên của 
chuỗi nhân duyên, bạn ngăn chặn được sự phát sinh 
của mắt xích thứ hai, và cuối cùng thoát khỏi chu kỳ 
bất tận của vô số kiếp sống khổ đau.

Nhưng, một cách chính xác thì tất cả những điều 
này có nghĩa là gì? Nếu chúng ta đạt đến sự hiểu 
biết là cái ngã mà chúng ta bám vào là rỗng không, 
thì chúng ta có thể mường tượng điều này có nghĩa 
là chúng ta với tư cách là một cá nhân có bản sắc 
riêng biệt là không hiện hữu. Nhưng tất nhiên đây 
không phải là vậy – với những trải nghiệm cá nhân 
của chúng ta cho thấy rằng với tư cách là chủ thể 
và là tác nhân cho đời sống của chính mình, chúng 
ta chắc chắn là hiện hữu. Vậy thì làm cách nào để 
chúng ta hiểu được nội dung của sự thấu hiểu này 
về sự vắng mặt của cái ngã? Điều gì tiếp theo sau sự 
thấu hiểu này? Chúng ta cần phải rất rõ ràng là chỉ 
có cái ngã đang được bám vào mà cho là có thực 
chất chắc thực thì cần phải được phủ nhận. Còn cái 
ngã như là một hiện tượng quy ước thông thường thì 
không bị bác bỏ. Đây là một khía cạnh trọng yếu 
trong lời dạy của Đức Phật về tánh không. Không 
hiểu rõ sự phân biệt này, người ta không thể hiểu 
đầy đủ ý nghĩa của vô-ngã. Sau này, khi chúng ta 
đi sâu hơn vào cuộc thảo luận về Tâm Kinh, tôi sẽ 
trình bày chi tiết hơn về điểm này.

Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể trau dồi sự 
hiểu biết một cách rõ ràng về tánh không? Nhằm 
thực hành con đường Phật Giáo, chúng ta cần phải 
phát khởi một cảm giác sâu sắc về sự buông bỏ (xuất 
ly) ngay nơi bản chất của sự có mặt hiện tại của 
chúng ta, mà nó mang tính chất qua các tập nhóm 
(uẩn) về tâm lý và vật lý dưới sự điều khiển của 

nghiệp và phiền não. Sự hiện hữu không giác ngộ 
này, không những chỉ là hậu quả của những vọng 
tưởng và tâm lý phiền não trong quá khứ, mà nó còn 
đóng vai trò làm nền tảng cho cả những trải nghiệm 
đau khổ và phiền não trong hiện tại và tương lai của 
chúng ta. Do đó, chúng ta cần phải phát triển một 
ước nguyện sâu xa hầu đạt đến sự giải thoát khỏi sự 
hiện hữu điều kiện này. Trọng tâm của sự xuất ly 
là mưu cầu sự chiến thắng kẻ thù bên trong, đó là 
những tâm lý phiền não.

Trong bối cảnh này, “xuất ly” không chỉ là hành 
động buông bỏ tất cả tài sản của chúng ta, mà nói 
đến một trạng thái của tâm thức. Chừng nào tâm 
thức của chúng ta còn bị dẫn dắt bởi vô minh, thì 
không có chỗ cho hạnh phúc lâu dài, và chúng ta 
vẫn còn bị vướng mắc từ khó khăn này đến khó 
khăn khác. Muốn cắt đứt dòng luân chuyển này, 
chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất của đau khổ của 
sự hiện hữu bị ràng buộc này và trau dồi một chí 
nguyện mạnh mẽ để đạt đến sự giải thoát. Đây mới 
là sự xuất ly đích thực.

Vòng đau khổ luân hồi vô tận, trải qua không 
biết bao nhiêu lần sinh tử, được gọi là samsara (luân 
hồi). Chúng ta từ bỏ samsara (luân hồi) để đạt đến 
nirvana (niết bàn). Nirvana có nghĩa là “trạng thái 
vượt thoát sự buồn phiền” và đề cập đến trạng thái 
giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Những nỗi 
“buồn phiền” nằm ngoài niết bàn là những tâm lý 
phiền não. Do đó, chúng ta nương tựa vào nhiều trạng 

LỜI PHẬT DẠY
“You only lose what you cling to.” 
- Gautama Buddha
“Bạn chỉ mất những gì bạn bám vào mà 
thôi.”
- Đức Phật
“Peace comes from within.  Do not seek 
it without.”
- Gautama Buddha
“An lạc đến từ bên trong. Đừng tìm kiếm 
bên ngoài.”
- Đức Phật
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Trước hết, điều bất thiện phải được ngăn chặn.
Kế đến, tự ngã phải được ngăn chặn.
Cuối cùng, mọi quan niệm đều được ngăn 

      chặn.
Người trí là người biết rõ điều này.

Giai đoạn đầu tiên của sự thực hành tâm linh là 
tự kiềm chế mình khỏi những hành động tiêu cực thô 
thiển của thân, khẩu, và ý, như là mười hành động 
bất thiện (bất thiện nghiệp). Trong giai đoạn thứ 
hai, khi người ta đã đạt đến một trình độ tự chế nhất 
định nào đó đối với những hành động này, người 
ta trực tiếp thách thức với những tâm lý phiền não 
bằng cách áp dụng sự đối trị. Thí dụ, để chống lại sự 
giận dữ, người ta rèn luyện tấm lòng từ bi, và chống 
lại sự bám víu (chấp thủ), người ta quán chiếu về sự 
vô thường. Những cách đối trị này giúp giảm thiểu 
cường độ của những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, 
phương pháp trực tiếp nhất để vượt thắng những 
tâm lý phiền não là rèn luyện cái nhìn thấu suốt vào 
tánh không. Trong giai đoạn cuối cùng này, người 
ta cố gắng loại trừ không những chỉ các phiền não, 
mà cả những khuynh hướng còn sót lại của chúng, 
để không còn một dấu vết nào có thể khơi lại sự 
xuất hiện trong tương lai của những phiền não này.

Tóm lại, vô minh là gốc rể của mọi phiền não, và 
phiền não, dĩ nhiên, là ở gốc rể của khổ đau. Vô minh 
và phiền não được biết là nguồn gốc thực sự của khổ 
đau, và hậu quả của chúng được biết là sự khổ đau 
thực sự. Cái nhìn thấu suốt vào tánh không là con 
đường đích thực (Chánh Đạo). Và, cuối cùng, sự giải 
thoát mà chúng ta đạt được xuyên qua sự rèn luyện trí 
tuệ này là sự chấm dứt đích thực (Diệt Đạo).

GHI CHÚ:
Nguồn bài: Trích dịch từ ESSENCE OF THE HEART SUTRA 
của Đức Dalai Lama, bản tiếng Anh do Geshe Thupten Jinpa 
dịch, trong Chương thứ 3, phần THE AFFLICTIONS trang 31-
39.

thái tâm linh khác nhau mà chúng ta tu tập để trực 
tiếp chống lại những trạng thái tâm lý tiêu cực; đó là 
những gì bảo vệ chúng ta khỏi những tâm lý phiền 
não. Và, cuối cùng, chính trong trạng thái không còn 
những tâm lý phiền não mà chúng ta có ở sự nương 
tựa cuối cùng; đây chính là Phật Pháp đích thực.

Khi chúng ta cố gắng loại dần những tâm lý 
phiền não, trước hết chúng ta chống lại ở mức độ 
thô thiển và sau đó tiến đến các mức độ vi tế hơn. 
Ngài Aryadeva (Thánh Thiên), một đại luận sư 
người Ấn Độ vào thế kỷ thứ ba, trình bày về ba giai 
đoạn để vượt qua những tâm lý phiền não trong tác 
phẩm “Four Hundred Verses on the Middle Way” 
(Trung Đạo Tứ Bách Kệ). Ngài viết:
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1.  Sơ Lược Về Lịch Sử Và Địa Lý
Hoa-Kỳ là một quốc gia cộng hòa liên bang ở 

Bắc Mỹ Châu gồm 50 tiểu bang. Ngoài 48 tiểu bang 
có chung biên giới ở lục địa Bắc Mỹ, còn có tiểu 
bang Alaska tọa lạc tại phía tây-bắc của lục địa này 
và tiểu bang quần đảo Hawaii nằm ở giữa Thái Bình 
Dương. 

Yếu tố địa lý đáng kể của Hoa-Kỳ là sự đa dạng: 
Với môi sinh bao gồm từ khí hậu của vùng Bắc Băng 
Dương cho tới khí hậu cận-nhiệt-đới, từ những khu 
rừng mưa cho tới những sa mạc khô cằn, từ những 
miền núi cao cho tới những vùng đồng bằng. Hoa-Kỳ 
có diện tích tổng cộng gồm 9,800,000 km2 và dân số 
hơn 324 triệu người. Hoa-Kỳ là quốc gia có dân số 
cao thứ 3 thế giới, là một trong những quốc gia đa 
dạng nhất về chủng tộc và văn hóa và, có những cộng 
đồng di dân gốc Á Châu đông đảo nhất thế giới.

Hoa-Kỳ là cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới, 
tính theo tổng sản lượng nội địa (GDP). Sự trù phú 
của quốc gia một phần là nhờ có những nguồn tài 
nguyên thiên nhiên phong phú và những sản lượng 
nông nghiệp to lớn, nhưng chủ yếu là nhờ những 
ngành kỹ nghệ cao tân tiến nhất thế giới. Trong thế 
kỷ 20, Hoa-Kỳ đã vươn lên để trở thành một cường 
quốc thế giới. Trong khi dân số của quốc gia này chỉ 
gồm 4.3% dân số thế giới, tổng sản lượng nội địa của 
Hoa-Kỳ chiếm tới gần 1 phần tư (1/4) tổng sản lượng 
nội địa toàn cầu, đồng thời Hoa-Kỳ cũng chi tiêu hơn 
1 phần 3 tổng số ngân sách quân sự trên thế giới, 
khiến cho nước này là cường quốc kinh tế và quân sự 
số 1 trên thế giới.1 

2. Thành Phần Tôn Giáo
Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa-Kỳ 

bảo vệ quyền tự do Tôn giáo, tụ do ngôn luận, tự do 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/United_States#cite_note-
46

Báo chí, tự do Hội họp và Kiến nghị. Tu Chính Án thứ 
nhất đã qui định rằng: “Quốc Hội không ban hành đạo 
luật liên quan đến việc thành lập một tôn giáo, hoặc 
ngăn cấm sự tự do hành đạo…” Hoa-Kỳ là quốc gia có 
tôn giáo đa dạng nhất thế giới. Nhiều tôn giáo đã phát 
triển ở đất nước này. Theo Trung Tâm Nghiên Cứu 
Pew (Pew Research Center), đa số dân chúng Hoa Kỳ 
nói rằng tôn giáo giữ một vai trò rất quan trọng trong 
đời sống của họ, đây là một tỷ lệ rất cao so với những 
quốc gia tân tiến khác trên thế giới.2

Trong lịch sử lập quốc, Hoa-Kỳ luôn luôn có sự 
đa nguyên tôn giáo, khởi đầu với những tín ngưỡng 
phiếm thần của các bộ lạc thổ dân Da-Đỏ trước khi 
người Tây phương di cư từ Âu Châu sang đây. Trong 
thời gian vùng Bắc Mỹ còn là thuộc địa của Đế 
Quốc Anh, tín đồ của Anh Giáo, Ki Tô Giáo Rôma, 
những giáo phái Tin Lành và Do Thái Giáo, đã di cư 
sang đây từ Âu Châu. Tín đồ của Ki-Tô-Giáo Chính 
Thống Đông Phương cũng đã hiện diện ở Bắc Mỹ 
Châu trong khi vùng đất Alaska còn là lãnh thổ của 
Đế Quốc Nga. Những giáo phái Tin Lành khác nhau 
đã ly khai ra khỏi giáo hội Anh Giáo và di cư sang 
Bắc Mỹ đã khởi đầu truyền thống đa dạng tôn giáo ở 
Hoa-Kỳ và sau đó các tôn giáo khác như Phật giáo, 
Ấn Độ giáo, Do Thái và Hồi giáo… cũng đã có mặt 
tại Hoa Kỳ.

Đại đa số người Mỹ tự nhận là tín đồ Ki-Tô-Giáo. 
Theo một cuộc khảo sát của Trung Tâm Nghiên Cứu 
Pew trong năm 2014, có 70.6% dân chúng Mỹ tự nhận 
là tín đồ Ki-Tô-Giáo, trong số đó 45.6% là tín đồ của 
các giáo phái Tin Lành và, 20.8% là tín đồ của Ki Tô 
Giáo Rôma. Cũng theo cuộc khảo sát đó, tỷ lệ của các 
tôn giáo thiểu số là: Do Thái Giáo 1.9% – Phật Giáo 
1.0% - Hồi Giáo 0.9% – Ấn-Độ Giáo 0.7%

Tuy nhiên, tỷ lệ tín đồ Ki-Tô-Giáo ở Hoa-Kỳ 

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_United_
States

 TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TẠI HOA KỲ 
Thích Viên Lý



26 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2021  

ngày càng giảm bớt: trong năm 1963, khoảng 90% 
người Mỹ tự nhận là tín đồ Ki-Tô-Giáo, trong khi chỉ 
có 2% tự nhận là không có tôn giáo. Tuy nhiên, năm 
2014, tỷ lệ tín đồ Ki-Tô-Giáo đã giảm xuống mức 
gần 70%, trong khi gần 23% dân chúng tự nhận là 
không theo tôn giáo nào.3

Theo một cuộc khảo sát của Trung Tâm Nghiên 
Cứu Pew trong năm 2002, gần 60% người Mỹ nói 
rằng tôn giáo giữ một vai trò quan trọng trong đời 
sống của họ. Đây là tỷ lệ rất cao so với dân chúng 
các nước tân tiến khác: Tỷ lệ đó ở Anh Quốc là 33%, 
ở Italy là 27%, ở Đức Quốc là 21%, ở Nhật-Bản là 
12% và, ở Pháp Quốc là 11%.4

3. Phật Giáo Du Nhập Hoa-Kỳ Và Các 
Giai Kỳ Phát Triển
Phật Giáo du nhập Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ 19 

cùng với những công nhân Trung Quốc đến Hawaii 
và California. Vào cuối thế kỷ 19, những người nhập 
cư Nhật Bản bắt đầu đến Mỹ và mang theo đức tin 
của họ vào quê hương thứ hai. Trong cơn sốt vàng, 
khoảng năm 1850, những Phật tử đầu tiên người 
Hoa đã cùng với những người nhập cư Trung Quốc 
đến ở California. Năm 1853, ngôi chùa Phật giáo 
đầu tiên đã được Công ty Sze Yap thành lập trong 
Khu phố Tàu tại San Francisco. Năm 1868, những 
Phật tử Nhật bản đã cùng với người Nhật di cư đến 
Vương quốc Hawaii để làm việc tại các đồn điền. 
Năm 1875, tám ngôi chùa Phật giáo đã được kiến lập 
trong Khu phố Tàu ở thành phố San Francisco. Năm 
1875, các nhà lãnh đạo Thông Thiên Học, Đại tá 
Henry Steel Olcott (1832-1907), người Hoa Kỳ và bà 
Madame Helena Blavatsky (1831-1891), người Nga 
đã theo Phật giáo phát tâm quy y Tam Bảo; đồng 
thời giới thiệu giáo lý Phật giáo đến với người Mỹ. 
Năm 1898, Hawaii được sáp nhập Hoa Kỳ và, những 
Phật tử Nhật Bản bắt đầu di cư vào các tiểu bang. 
Năm 1889, Jodo Shinshu, ngôi chùa Phật giáo đầu 
tiên của Nhật Bản được thành lập ở Hawaii. Trong 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_United_
States

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_United_
States

thập niên 1870, Giới tinh hoa trí thức Mỹ đã đặc biệt 
quan tâm đến các tôn giáo châu Á. Những người theo 
chủ nghĩa siêu nghiệm Concord như Ralph Waldo 
Emerson (1803-1882), Henry David Thoreau (1817-
1862), Bronson Alcott (1799-1888) v.v… đã hướng 
đến Phật Giáo. Năm 1899, các nhà truyền giáo Jodo 
Shinshu từ Hawaii đến California và hình thành một 
số ngôi chùa. Năm 1898, Hiệp Hội Phật Giáo Thanh 
Niên (Bukkyo Seinekai) được thành lập tại San 
Francisco. Năm 1893, Nghị Viện Tôn Giáo Thế Giới 
(Parliament of the Worlds Religions) được tổ chức 
tại Chicago, một cơ duyên lớn để các hành giả tri 
thức Phật Giáo đến Hoa Kỳ và, Ngài Charles Strauss, 
người Mỹ đầu tiên đã phát tâm xuất gia. Năm 1897, 
Học giả Thiền sư D.T. Suzuki (1870-1966) đã cùng 
với Paul Carus (1852-1919) viết về Phật Giáo bằng 
tiếng Anh để giới thiệu giáo lý Phật Giáo đến người 
Mỹ. Năm 1900, “Dharma Sangha of the Buddha”, 
một Tổ chức Phật giáo Âu Mỹ đầu tiên được thành 
lập tại thành phố San Francisco. Đó là những dấu 
mốc lịch sử và các sự kiện quan trọng trong giai đoạn 
đầu được xem như những viên gạch tiên khởi xây 
dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển của các 
truyền thống Phật Giáo tại Hoa Kỳ sau này.

Một nguồn tư liệu được biên soạn vào khoảng 
năm 600 sau Tây lịch trong Lịch sử Triều đại nhà 
Lương ( ), ghi rằng, vào năm 458 sau Tây lịch, 
cùng với 4 vị tăng sĩ khác, Hui Shen (Huệ Thần), 
một Tăng sĩ Phật giáo đã đến Hoa Kỳ từ khu vực 
giáp ranh với Trung Quốc mà ngày nay được coi là 
Afghanistan bằng thuyền xuyên qua bắc Thái Bình 
Dương. Khi đến Hoa Kỳ ngài đã xiển dương chánh 
pháp, khuyến hoá người dân hướng về con đường giải 
thoát giác ngộ; sau đó ngài Hui Shen đã đến Mexico 
hoằng pháp trong hơn 3 thập niên. Năm 499 sau tây 
lịch, ngài trở về Trung Hoa để báo cáo về cuộc hành 
trình của mình với triều đình. 

“Trong thời gian trước đây, người dân Fusang 
không biết gì về Phật giáo, nhưng vào năm Đại Minh 
(Da Ming) thứ hai, khoảng năm 458 sau Tây lịch, 
năm Tăng sĩ từ Chipin đã đi bằng tàu thủy đến đất 
nước đó. Họ truyền bá giáo lý Phật giáo, lưu truyền 
kinh sách và bản vẽ và khuyến tấn mọi người từ bỏ 
những chấp trước của thế gian. Kết quả là phong tục 
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của Fusang đã (góp phần) chuyển hoá.” (Liang Shu 
- The History of the Liang Dynasty).

Ngài Hui Shen sau khi đến Mỹ đã đến Mexico, 
trước khi trở về Trung Quốc. Edward Payson Vining, 
tác giả của cuốn sách Inglorious Columbus, xuất bản 
năm 1885, đã có một bản đồ phác thảo về chuyến du 
hành của ngài Hui Shen đến tân thế giới. John Fryer 
(1834-1924), một Giáo sư về Ngôn ngữ và Văn học 
Phương Đông tại Đại học California ở Berkeley, trong 
một bài báo có tựa đề Khám phá Phật giáo về Châu 
Mỹ một nghìn năm trước Columbus, được xuất bản 
trên tạp chí Harper’s Monthly Magazine, số tháng 7 
năm 1901, ở trang 256, ông viết: “Một thầy tu hay 
lama được phong thần, người được cho là sống trên 
một hòn đảo nhỏ gần sông Colorado, có tên là Quatu 
Sacca, có vẻ như kết hợp hai tên Gautama và Sakhya.” 

Ông John Fryer còn đặc biệt nhấn mạnh rằng, 
“Ở Mexico tồn tại một truyền thống về chuyến viếng 
thăm của một nhân vật phi thường có nước da trắng, 
mặc áo choàng dài và áo choàng, người đã dạy mọi 
người kiêng cái ác và sống ngay thẳng, tỉnh giác và 
hòa bình. Cuối cùng thầy đã bị ngược đãi nghiêm 
trọng, và tính mạng bị đe dọa, thầy đột ngột biến mất, 
nhưng để lại dấu chân của mình trên một tảng đá. Một 
bức tượng được dựng lên để tưởng nhớ ngài vẫn còn 
sừng sững trên một tảng đá cao ở làng Magdalena. 
Thầy có tên là Wi-shi-pecocha, có lẽ là phiên âm của 
“Hui Shen bikshu.” Như vậy, Phật giáo đã hiện diện 
tại Hoa Kỳ cho đến nay đã hơn 1500 năm.

Ngày nay, Phật Giáo là một trong những tôn giáo 
lớn nhất ở Hoa-Kỳ, sau Ki-Tô-Giáo và Do Thái Giáo. 
Trong số Phật Tử ở Hoa-Kỳ gồm có những người Mỹ 
gốc di dân Á Châu và nhiều tân tín đồ thuộc những 
sắc dân khác đã cải đạo để trở thành Phật Tử và 
những thế hệ con cháu của họ. Theo một bài tường 
thuật trong năm 2012 của nhật báo The San Diego 
Union-Tribune xuất bản ở San Diego, California, số 
người hành trì Phật Giáo ở Hoa-Kỳ gồm khoảng 1 
triệu 200 ngàn, trong số đó có khoảng 40% là cư dân 
ở miền Nam tiểu bang California.5 Tính theo tỷ lệ 

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_United_
States

dân số thì tiểu bang Hawaii có tỷ lệ Phật Tử cao nhất 
trong dân chúng, gồm 8%, vì trong tiểu bang này có 
những cộng đồng người Mỹ gốc Á-Châu đông đảo, 
tuy nhiên trên thực tế thì số người nghiên cứu và áp 
dụng Phật pháp vào đời sống thực tế cao hơn nhiều 
so với nguồn tin vừa dẫn thượng.

 Dựa theo một bài khảo cứu của một tác giả có 
tên Justin Whitaker được đăng ngày 15 tháng 7 năm 
2011 trên Previous: Indra’s Net and Social Media 
thì, vào thập niên 1990, số lượng Phật tử tại Hoa Kỳ 
khoảng một triệu, nhưng vài năm sau đó thì số người 
Phật tử tại Hoa Kỳ đã tăng lên khoảng từ 5 đến 6 triệu. 
Theo Giáo sư Martin Baumann, học giả của trường 
Đại học University of Hannover ở Đức (Germany), 
trong một bài nghiên cứu có tựa đề: The Dharma Has 
Come West: A Survey of Recent Studies and Sources 
thì, trong năm 1997, tại Hoa Kỳ có khoảng từ 3 đến 4 
triệu Phật tử nhưng sau đó đã tăng lên ít nhất khoảng 
hơn 3 triệu Phật tử trong số những người nhập cư. 
Như vậy tại Hoa Kỳ tối thiểu có khoảng 8 triệu Phật 
tử. Theo sự nghiên cứu của chúng tôi từ năm 2014 
đến 2017, dựa vào những tư liệu cũng như sự tìm hiểu 
trực tiếp từ các tự viện, tổ chức Phật giáo thì số lượng 
Tăng Ni, Phật tử ở Hoa Kỳ hiện nay có khoảng từ 9.5 
đến 12 triệu người thuộc nhiều sắc tộc bao gồm các 
Tông phái Phật giáo khác nhau trong đó có Nguyên 
Thuỷ, Đại Thừa và Kim Cang Thừa. Số người không 
phải là Phật tử thuần thành nhưng tìm hiểu và thực 
hành thiền quán vì nhiều lý do hiện nay tại Hoa Kỳ 
rất đông, có thể vài chục triệu người.

4. Phân Loại Phật Giáo (hoặc Phật Tử) 
Ở Hoa-Kỳ 
Theo học giả Phật Giáo người Mỹ, Giáo sư Tiến 

Sĩ Charles Prebish, một cách tổng quát thì, ở Hoa-Kỳ 
có 3 loại Phật Giáo (hoặc Phật Tử):

1. Phật Giáo Di Dân
Những Phật Tử kỳ cựu và đông đảo nhất là 

“Phật Giáo Di Dân” hoặc “Phật Giáo Sắc Tộc” 
(“ethnic Buddhism”) của những cộng đồng di dân 
gốc Á-Châu. Những truyền thống Phật Giáo này đã 
đến Hoa-Kỳ cùng với những di dân vốn là Phật Tử 
trước khi nhập cư vào đây và tiếp tục duy trì đức tin 
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và hành trì Phật pháp cùng với thế hệ hậu duệ của 
họ.

Trong thế kỷ 19, Phật Giáo đã du nhập Hoa-Kỳ 
khi có những đợt sóng di dân đến từ các nước Đông 
Á Châu. Từ thập niên 1820, bắt đầu có những di dân 
lẻ tẻ từ Trung-Hoa đến Hoa-Kỳ định cư; nhưng họ đã 
đến từng đợt khá đông từ năm 1849, khi những mỏ 
vàng mới được khai thác trong tiểu bang California 
cần tuyển mộ công nhân. 

Từ giữa thế kỷ 19 cho tới nay, ở Hoa-Kỳ dần dần 
gia tăng những cộng đồng di dân Phật Tử đến định 
cư từ Trung Quốc, Nhật-Bản, Đài Loan, Đại Hàn, Sri 
Lanka, Tây Tạng, Việt-Nam, Cambodia, Thái Lan, 
Lào, Miến Điện…

2. Phật Tử Nhập Cảng
Nhóm Phật Tử kỳ cựu thứ nhì được Tiến Sĩ 

Prebish gọi là “Phật Tử nhập cảng” (“import 
Buddhists”), vì họ đã đến Hoa-Kỳ theo nguyện vọng 
của những tân Phật Tử người Mỹ. Những tân Phật Tử 
này thường đi ra ngoại quốc để học hỏi về Phật Giáo 
hoặc thỉnh những vị giảng sư Phật Giáo vào Hoa-Kỳ 
để truyền bá Phật Pháp. Loại Phật Tử Mỹ này có khi 
cũng được gọi là “Phật Tử ưu tú” (“Elite Buddhists”), 
vì họ thường là những người thuộc thành phần ưu tú 
trong xã hội.6

Trong khi loại Phật Tử thứ nhất gồm những di 
dân gốc Á Châu, đa số loại Phật Tử thứ nhì (Phật Tử 
nhập cảng) là những người Mỹ thuộc giới trí thức đã 
được biết về Phật Giáo qua những sách nghiên cứu 
về Đạo Phật của những học giả người Anh, hoặc họ 
đã tới thăm viếng những xứ Phật Giáo, thuộc địa của 
Đế Quốc Anh, như Ấn-Độ, Sri Lanka, Miến Điện. 
Trong thế kỷ 20, đã có nhiều Đại sư và học giả Phật 
Giáo Á Châu đến Hoa-Kỳ để truyền bá Phật Giáo. 
Họ thuộc tất cả 3 tông phái chủ yếu là Nguyên Thuỷ, 
Đại Thừa và Kim Cang Thừa. 

3. Phật Giáo Truyền Đạo
Loại thứ 3 là “Phật Giáo xuất cảng”, hoặc 

“Phật Giáo truyền đạo” (“export Buddhism” hoặc 

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_United_
States

“evangelical Buddhism”). Những nhóm Phật Tử 
loại này thường có trụ sở ở ngoại quốc và họ tích 
cực tuyển mộ thành viên mới ở Hoa-Kỳ thuộc nhiều 
thành phần xã hội khác nhau.

Nhóm Phật Tử nổi bật nhất trong loại này là tổ 
chức Soka Gakkai Quốc Tế (SGI). Họ được coi là tổ 
chức truyền bá Phật Giáo của Nhật-Bản đã gặt hái 
được thành quả tốt đẹp nhất kể từ sau Thế Chiến Thứ 
Hai. Soka Gakkai Quốc Tế là một trong ba chi phái 
Phật Giáo Nhật Liên Tông (Nichiren Buddhism) đã 
đến Hoa-Kỳ truyền bá Phật Pháp trong thế kỷ 20. Tổ 
chức này đã phát triển nhanh chóng ở Hoa-Kỳ, thu 
hút nhiều tân Phật Tử gồm những người Mỹ không 
thuộc di dân Á-Châu, đa số là người Mỹ gốc Phi 
Châu và gốc Latino và, trong số tân Phật Tử có nhiều 
người nổi tiếng, như các ca sĩ Tina Turner, Orlando 
Bloom… Vì xảy ra xung khắc với các nhà lãnh đạo 
của Nhật Liên Tông ở Nhật-Bản trong năm 1991, 
cho nên sau đó Soka Gakai Quốc Tế không có những 
giáo sĩ của riêng họ để giúp quảng bá Phật Pháp. Kể 
từ đó, nghi thức hành đạo chủ yếu của thành viên 
SGI là tụng niệm thần chú “Nam-Mô Diệu Pháp 
Liên Hoa Kinh” theo phiên âm từ tiếng Nhật là 
“Nam Myoho Renge Kyo” và tụng niệm một số trích 
đoạn từ Kinh Pháp Hoa. Khác với những Phật Tử 
của Thiền Tông, hoặc Phật Giáo Tây-Tạng và Thiền 
Nội Quán, hội viên của SGI không thực hành những 
phương pháp thiền quán nào khác, ngoài sự tụng niệm 
thần chú “Nam-Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Một 
loạt chương trình quảng bá Phật Giáo của SGI trên 
YouTube với nhan đề là “Phật Tử Ở Mỹ” (“Buddhist 
in America”) đã thu hút hơn 250,000 người vào xem 
từ năm 2015.7

(Bài này trích từ bộ Tổng Quan Lịch Sử 
Phật Giáo Thế Giới của TK Thích Viên Lý)

7 https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_United_
States
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P hẩm Tùng Địa Dũng Xuất là phẩm triển khai 
ngữ nghĩa của phẩm Như Lai Thọ Lượng1, 
nhằm biểu đạt ý nghĩa bất khả tư nghị của 

phẩm kinh này, phẩm kinh nói rằng, khi pháp âm 
Như Lai vừa vang lên thì vạn vật trên thế gian đều 
lắng đọng để nghe. Nội dung trong kinh nói, do một 
tháng Như Lai đi vào cõi Trời hóa độ, ngàn sông tại 
thế gian đều lưu bóng ngài, vì vậy gọi là Tùng Địa 
Dũng Xuất.

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

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

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

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

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

Giản Thuật: Tùng Địa Dũng Xuất Bồ Tát, thân 
vàng chiếu sáng, tướng hảo quang minh, dẫn đầu 
đại chúng xướng tụng. Hội chúng bấy giờ, một nửa 
là chư Bồ Tát, còn nửa khác là tứ chúng; Xướng 
đạo, ý là lãnh đạo, dẫn đầu.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giản Ký 
Quyển Thứ Năm - Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất - Thứ 15

Hán Ngữ: Thích Trí Dụ Giản Thuật

Việt Dịch: Sa môn Thích Viên Huy
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Chánh văn: Các tướng lục vạn hằng hà sa quyến 
thuộc, huống tương ngũ vạn tứ vạn tam vạn nhất 
vạn hằng hà sa đẳng quyến thuộc giả, huống phục 
nãi chí nhất hằng hà sa bán hằng sa tứ phân chi 
nhất, nãi chí thiên vạn ức na do tha phân chi 
nhất, huống phục thiên vạn ức na do tha quyến 
thuộc, huống phục ức vạn quyến thuộc, huống 
phục thiên vạn bách vạn nãi chí nhất vạn, huống 
phục nhất thiên nhất bá nãi chí nhất thập, huống 
phục tướng ngũ tứ tam nhị nhất đệ tử giả, huống 
phục đơn kỷ lạc viễn vi hành, như thị đẳng thử, vô 
lượng vô biên toán số thí dụ sở bất năng tri.

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

Chánh văn: Thị chư Bồ Tát tùng địa dũng xuất, 
các chỉ hư không Thất Bảo Diệu tháp Đa Bảo 
Như Lai Thích Ca Mâu Ni Phật sở, đáo dĩ hướng 
nhị Thế Tôn đầu diện lễ túc, cập chí chư bảo thọ 
hạ Sư Tử tòa thượng Phật sở, diệc giai tác lễ hữu 
nhiễu tam tạp hiệp chưởng cung kính, dĩ chư Bồ 
Tát chủng chủng tán pháp, nhi dĩ tán thán trụ tại 
nhất diện, hân lạc chiêm ngưỡng ư nhị Thế Tôn.

Giản Thuật: Chư Bồ Tát từ mặt đất xuất hiện, 
đảnh lễ Thích Ca Mâu Ni Phật ngài Đa Bảo Như 
Lai, cùng với thân phân chư Phật nhiễu quanh tháp 
Phật, sau đó chắp tay cung kính hoan hỷ tán thán 
công đức chư Phật.

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

Giản Thuật: Chư Bồ Tát xuất hiện tán thán chư 
Phật, lúc này cách đức Phật năm mươi tiểu kiếp, 
nhưng nương nhờ thần thông chư Phật, nên đã thỉnh 
được tứ chúng vân hội.

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

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

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

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

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

lục vạn hằng sa, như thị chư đại chúng, nhất tâm 
cầu Phật đạo, thị chư đại sư đẳng, lục vạn hằng 
hà sa, câu lai cúng dường Phật, cập hộ trì thị 
kinh, tương ngũ vạn hằng sa, kỳ số quá ư thị, tứ 
vạn cập tam vạn, nhị vạn chí nhất vạn, nhất thiên 
nhất bá đẳng, nãi chí nhất hằng sa, bình cập tam 
tứ phân, ức vạn phân chi nhất, thiên vạn na do 
tha, vạn ức chư đệ tử, nãi chí ư bình ý, kỳ số phục 
quá thượng, bách vạn chí nhất vạn, nhất thiên 
cập nhất bá, ngũ thập dữ nhất thập, nãi chí tam 
nhị nhất, đơn kỷ vô quyến thuộc, lạc ư độc xứ giả, 
câu lai chí Phật sở, kỳ số chuyển quá thượng, như 
thị chư đại chúng, nhược nhơn hành trù số, quá ư 
hằng sa kiếp, do bất năng tận tri.

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

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

Giản Thuật: Thị chư đại uy đức, hàng Bồ Tát 
khi hóa độ những chúng sanh cang cường, thường 
dùng uy đức của mình để thuyết phục, còn đối với 
chúng sanh có thiện căn, quý ngài cũng dùng uy 
đức nhưng theo phương cách nhiếp thọ, Tùng thùy 
sơ phát tâm, tức nói đến người sơ phát tâm Bồ đề, 
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Duy nguyên Thế Tôn, quyết chúng sở nghi, là xin 
nguyện Thế Tôn, giải lòng nghi hoặc cho chúng sanh.

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

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

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

Giản Thuật: Đức Phật trước tiên khuyến chư Bồ 
Tát nên phát tâm tinh tấn dũng mãnh, tin tưởng vào 
giáo pháp mà đức Phật đương thuyết, trí tuệ và thần 
thông lực của đức Phật không thể so bì, các ông nên 

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

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

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

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

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

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

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

Như Lai giáo hóa nhiều chư Bồ Tát đến như vậy? 
Vì thực chất Như Lai đã từng giáo hóa những vị này 
vô lượng vô số kiếp về trước rồi.

Chánh văn: Tức bạch Phật ngôn, Thế Tôn, Như 
Lai vi Thái tử thời xuất ư Thích cung, khứ Già 
Da thành bất viễn tọa ư đạo tràng, đắc thành A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tùng thị dĩ lai 
thỉ quá tứ thập dư niên. Thế Tôn, vân hà ư thử 
thiếu thời đại tác Phật sự, dĩ Phật thế lực dĩ Phật 
công đức lực, giáo hóa như thị vô lượng đại Bồ 
Tát chúng đương thành A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề, Thế Tôn, thử đại Bồ Tát chúng, giả 
sử hữu nhơn, ư thiên vạn ức kiếp, số bất năng tận 
bất đắc kỳ biên, kỳ đẳng cửu viễn dĩ lai, ư vô lượng 
vô biên chư Phật sở thực thiện căn, thành tựu Bồ 
Tát đạo thường tu Phạm Thiên, Thế Tôn, như thử 
chi sự thế sở nan tín.

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

Chánh văn: Thí như hữu nhơn, sắc mỹ phát hắc 
niên nhị thập ngũ, chỉ bá tuế nhơn tín thị ngã tử, 
kỳ bá tuế nhơn, diệc chỉ niên thiếu ngôn thị ngã 
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phụ sanh dục ngã đẳng, thị sự nan tín, Phật diệc 
như thị, đắc đạo dĩ lai kỳ thực vị cửu, nhi thử đại 
chúng chư Bồ Tát đẳng, dĩ ư vô lượng thiên vạn 
ức kiếp, vi Phật đạo cố cần hạnh tinh tấn, thiện 
nhập xuất trụ vô lượng bá thiên vạn ức tam muội, 
đắc đại thần thông cửu tu phạm hạnh, thiện năng 
thứ đệ tập chư thiện pháp, xảo ư vấn đáp nhơn 
trung chi bảo, nhất thiết thế gian thậm vi hy hữu, 
kim nhật Thế Tôn phương vân đắc Phật đạo thời 
sơ linh phát tâm giáo hóa thị đạo, kim hướng A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Thế Tôn đắc 
Phật vị cửu, nãi năng tác thị đại công đức sự, ngã 
đẳng tuy phục tín Phật tùy nghi sở thuyết, Phật sở 
xuất ngôn vị tằng hư vọng, Phật sở tri giả giai tất 
thông đạt, nhiên chư Tân Phát Ý Bồ Tát, ư Phật 
diệt hậu, nhược văn thị ngữ hoặc bất tín thọ, nhi 
khởi bạt pháp tội nghiệp nhân duyên, duy nhiên 
Thế Tôn, nguyện vì giải thoát trừ ngã đẳng nghi, 
cập vị lai thế chư thiện nam tử, văn thử sự dĩ diệc 
bất sanh nghi.

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

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

Giản Thuật: Bồ Tát đạo, là con đường thực hành 
Lục Độ Ba La Mật, như hoa Sen trong nước, tuy gần 
bùn nhưng không nhiễm mùi bùn, chư Bồ Tát cũng 
vậy, tuy lưu lạc trong chốn nhân gian, nhưng không 
bị thế sự ô nhiễm; Kỳ tâm vô sở úy, là người có đủ 
thập lực của Như Lai, thuyết pháp không lo sợ.
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Diệu Minh Tuệ Nga

Con Thắp Nén Nhang 
Gửi Nhớ Về Trời

Ngày Rằm Tháng Bảy       
Đại Lễ Vu Lan                   
Con Thắp Nén Nhang         
Gửi Nhớ Về Trời                  
Vô cùng Nhớ Mẹ!              
Con ngồi lặng lẽ                
Con ngồi rất lâu                 
Con nghĩ gì đâu!                

Con ngồi im lặng                
Nghe trong thinh vắng         
Tiếng Mẹ niệm Kinh             
Ngọn nến lung linh               
Soi vùng ký ức...                 
Giữa Ảo và Thực                  
Mẹ đã xa rồi !                       
Con Thắp Nén Nhang
Gửi Nhớ về Trời...

Tiếng Mẹ Niệm Phật
Tiếng Ru à ơi...
Từ thuở nằm nôi
Sao còn vương vất
Mẹ Về với Đất
Mẹ Đã lên Trời
Mẹ Theo Phật rồi
Chúng Con Nhớ Mẹ!
Mây trôi lặng lẽ...

Gió vẫn phiêu du
Mẹ ơi Nhớ Mẹ
Cung Trời Mẹ Tu
Chúng Con Nhớ Mẹ!
Tình Mẹ Thiên Thu...
Tiếng hát nào ru
Ấm lòng con trẻ
Sao Thương đến thế
Sao Nhớ vô cùng
Lòng Mẹ Bao Dung...

Rộng hơn Biển cả
Chúng Con Nhớ Mẹ
Thắp nén Tâm Nhang
Gửi Nhớ Về Trời...
Mẹ ơi  Nhớ Mẹ 
Trời khuya lặng lẽ
Những cánh Sao đi
Chúng Con thầm thì...
Gửi Sao Niềm Nhớ!

Nỗi Nhớ vô bờ...
Con gửi vào Thơ 
Con thả ra Biển
Cõi Trời Linh Hiển...
Mẹ có thấy không
Những Cánh Mây Hồng
Gói tròn thương nhớ
Mẹ ơi! Nhớ Mẹ!
THƯƠNG NHỚ KHÔNG CÙNG...

Oregon, Miền Tây Bắc
Mùa Vu Lan 2020
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Kinh Nghiệm Tôn Giáo của Shinran

T ruyền thống Tịnh Độ Phật Giáo đã trưởng 
thành ở Trung Hoa, nhưng đã phát triển một 
cách trọn vẹn trong Tịnh Độ Chân Tông ở 

Nhật Bản. Chân Tông là cực điểm của tư tưởng Tịnh 
Độ đã diễn ra tại Nhật Bản. Người Nhật có lẽ đã 
không cống hiến nhiều mấy về tư tưởng ban đầu 
cho nền triết học hay văn hóa thế giới, nhưng với 
Chân Tông, chúng tôi nhận thấy đó là một sự cống 
hiến quan trọng mà người Nhật có thể mang đến 
cho thế giới và cho mọi tông phái Phật Giáo khác. 
Có một tông phái Phật Giáo phát xuất từ Nhật Bản 
gọi là Nichiren (Nhật Liên). Nhưng tất cả các tông 
phái khác đều có ít nhiều liên can đến nguồn gốc, 
cũng như hình thức, hoặc từ Trung Hoa hoặc từ Ấn 
Độ. Nhật Liên đôi khi bị nhầm lẫn là có tinh thần 
quốc gia cực đoan, mà đó không phải là ý định ban 
đầu của nó. Nhưng đối với Chân Tông thì hoàn toàn 
không dính dáng gì với các quan hệ như thế. Trong 
ý nghĩa đó, Chân Tông mới là đáng ghi nhận.

Shinran (Thân Loan (1173-1263)), người 
thành lập ra Chân Tông, sống tại Kyoto (Kinh Đô), 
Nhật Bản. Ngài được cho biết là thuộc dòng quý 
tộc, nhưng điều đó, tôi nghi là hư cấu. Ngài không 
những là một người bình dân, mà có lẽ còn ở trong 
một gia đình tương đối có văn hóa, nhưng ngài 
không thuộc dòng quý tộc. Ngài có thể có vài liên 
hệ với dòng quý tộc, nhưng sự học hỏi của ngài, sự 
khai triển tôn giáo của ngài, đã hình thành khi ngài 
bị lưu đày ở vùng đất hẻo lánh phía bắc, xa xôi với 
kinh đô, trung tâm văn hóa Nhật Bản vào thời đó. 
Ngài là đệ tử của Ngài Honen (Pháp Nhiên), người 
đã thành lập ra Tịnh Độ Tông tại Nhật Bản vào năm 
1175. Ảnh hưởng của Ngài Honen rất sâu rộng vào 
lúc bấy giờ, cho nên tăng lữ thuộc các tông phái cổ 
truyền khác không thích sự nổi danh của ngài. Vì 
vậy bằng mọi cách, họ đã mưu tính đưa ngài Honen 

và các đệ tử, kể cả Shinran, đi lưu đày ở vùng quê 
hẻo lánh.

Sự chứng nghiệm tâm linh của Shinran được 
thấm nhuần trong suốt thời gian bị lưu đày của 
ngài. Trong lúc sống nơi vùng quê thiếu văn hóa tại 
Nhật Bản, ngài đã triển khai sự hiểu biết thâm sâu 
về những nhu cầu của giới bình dân. Vào thời đó, 
Phật Giáo, trên căn bản, là một tôn giáo dành cho 
giới quý tộc, và việc học Phật chỉ dành cho giới có 
học. Sự tiếp cận của họ chỉ dựa vào học thức và lý 
trí, nhưng Shinran biết rằng, đó không phải phương 
cách xác đáng cho đời sống tâm linh. Phải có một 
phương cách trực tiếp hơn, sự chứng nghiệm tâm 
linh không đòi hỏi phải qua trung gian của học thức 
hay nghi thức phức tạp. Tất cả những thứ này phải 
được loại ra để cho một người có được sự thức tỉnh 
tâm linh. Shinran đã chứng nghiệm điều này cho 
chính mình, và ngài đã khám phá ra một phương 
cách trực tiếp nhất để đạt đến sự thức tỉnh đó.

Trong tất cả các sự phát triển Phật Giáo Đại 
Thừa đã hình thành tại Đông Á, đáng ghi nhận nhất 
là sự phát triển giáo lý Chân Tông của Tịnh Độ Phật 
Giáo. Nó đáng ghi nhận là vì, về mặt địa lý, nó phát 
sinh tại Nhật Bản, và về mặt lịch sử, nó là sự tiến 
hóa sau cùng và đạt đến tột điểm của Đại Thừa Tịnh 
Độ. Tư tưởng Tịnh Độ phát khởi đầu tiên tại Ấn Độ, 
được ghi nhận qua sự xuất hiện của kinh điển Tịnh 
Độ, có lẽ vào khoảng ba trăm năm sau Đức Phật lịch 
sử; tức là vào khoảng một thế kỷ trước tây lịch.

Tại Trung Hoa, phong trào Tịnh Độ diễn ra vào 
cuối thế kỷ thứ năm, khi Bạch Liên Xã được thành 
lập qua Ngài Huệ Viễn và các đạo hữu của ngài vào 
năm 403 sau tây lịch. Tư tưởng Phật Địa (Đất Phật) 
dưới sự chủ trì của Đức Phật cũng lâu đời như chính 
bản thân Phật Giáo, nhưng truyền thống dựa vào 
ước nguyện được sinh ra vào vùng đất ấy, để đạt đến 
cứu cánh cuối cùng trong đời sống của người Phật 

VÔ LƯỢNG QUANG
Daisetz T. Suzuki - Từ Nguyên dịch 
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tử, đã không được cụ thể hóa cho đến khi Phật Giáo 
thăng hoa tại Trung Hoa như là một tôn giáo thực 
hành. Nó cần đến nhân tài Nhật Bản của thế kỷ thứ 
mười ba triển khai nó xa hơn qua mô thức của giáo 
lý Chân Tông mà chúng ta có như ngày nay.

Kinh điển Tịnh Độ cổ truyền thì quá nặng nề 
mang đầy những gì mà tôi gọi là sự thêm thắt. Những 
sự dàn dựng và thêm thắt là những điều không cần 
thiết để cho con người hiện đại thấu hiểu nhằm nắm 
bắt được thực chất cốt lõi của giáo pháp.

Giáo Lý A Di Đà
Đức Phật A Di Đà là trọng điểm của giáo lý 

Tịnh Độ. Ngài được mô tả như là một nhân vật có 
chiều cao thật nhiều bộ Anh và bẩm sinh với tất cả 
các tướng tốt của một vĩ nhân. Ngài phát ra những 
luồng ánh sáng, chiếu khắp mọi thế giới – không 
chỉ là một cõi thế giới mà bao trùm khắp cả vũ trụ 
- nhiều cõi thế giới vượt quá sự ước tính của con 
người chúng ta. Mỗi một tia sáng phát xuất từ thân 
ngài, các lỗ chân lông, là một vị Phật, vô số vô 
lượng Phật. Sự mô tả này thật quá sức tưởng tượng 
của con người.

Quan điểm này, dĩ nhiên, là sản phẩm tưởng 
tượng của con người, vì vậy tôi không thể nói xa 
hơn được. Nhưng ý tưởng người Ấn Độ xưa được 
phú cho nhiều khả năng sáng tạo hình tướng tưởng 
tượng. Người Ấn Độ là một dân tộc duy nhất được 
ban cho khả năng rất đặc sắc trong lãnh vực này. Khi 
quý vị đọc các kinh điển và lắng nghe những cách 
giải thích cổ xưa về giáo lý Tịnh Độ, quý vị phân 
vân về sự không tương xứng giữa sự diễn đạt của 
người Ấn Độ và cách suy nghĩ ngày nay về những 
điều như vậy. Tôi sẽ không đi vào những giáo điển 
tô điểm thêu dệt, vì vậy sự giải thích của tôi có lẽ có 
đôi chút tầm thường và thiếu đi sự huyền bí và giàu 
tưởng tượng qua quan điểm cổ truyền Ấn Độ.

Mặc dù A Di Đà sẽ được mang về với thực tế, 
giáo lý không được xem xét từ quan điểm trí thức 
hay trên bề mặt tư tưởng tương đối, trần tục, bởi vì 
nó hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của con người. 
Đồng thời, tuy A Di Đà và Cõi Tịnh Độ được phát 
hiện trên trái đất này, nhưng không như là sự giảng 

dạy của các vị thầy chính thống. Cõi Tịnh Độ không 
phải cách xa hàng triệu hàng triệu dặm về hướng 
Tây. Theo sự hiểu biết của tôi, Cõi Tịnh Độ chính 
là ngay đây, và những ai có mắt đều có thể thấy nó 
quanh họ. Và A Di Đà không phải chủ trì trên cõi 
thiên đàng xa tít tầng mây; Cõi Tịnh Độ của ngài là 
ở ngay chính thế gian ô trọc này. Bây giờ rõ ràng 
là sự mô tả Cõi Tịnh Độ của tôi sẽ đối nghịch lại 
một cách trực tiếp quan điểm cổ truyền và quy ước. 
Nhưng tôi có sự giải thích của riêng tôi, và có lẽ sự 
giải thích của tôi sẽ khiến quý vị đồng ý với quan 
điểm của tôi.

Một người bạn ở Ba Tây, gần đây, đã viết cho 
tôi, yêu cầu tôi viết về giáo lý chủ yếu của Tịnh Độ 
bằng tiếng Anh, bởi vì rất khó chuyển dịch từ tiếng 
Nhật sang tiếng Bồ Đào Nha. Ông ấy cũng muốn 
tôi trình bày kinh điển theo cách nhấn mạnh đến sự 
tương tự với giáo lý Thiên Chúa Giáo, cho thấy rằng 
A Di Đà và kinh điển Tịnh Độ, ít ra, trên bề mặt, 
gần với Thiên Chúa Giáo, mà vẫn còn giữ nét độc 
đáo riêng của Phật Giáo. Vì thế tôi đã gửi cho ông 
ta bản giải thích của tôi. Dù ông ta có đồng ý với tôi 
hay không, tôi không biết. Bằng mọi giá, tôi vẫn giữ 
một bản cho tôi, và tôi sẽ chia xẻ ra đây phần nào 
của nó với quý vị.

Thứ nhất, tôi đã viết rằng chúng tôi tin vào 
Amida Butsu, A Di Đà Phật, như là đấng cứu thế 
mọi sinh vật. “Đấng cứu thế” không phải là từ ngữ 
được dùng thông thường trong hàng Phật tử, và khi 
nó được dùng thì nó lại thích nghi với từ ngữ của 
Thiên Chúa Giáo hơn. A Di Đà Phật là ánh sáng vô 
ngần (vô lượng quang) và đời sống vô tận (vô lượng 
thọ). Tất cả chúng sinh đều được sinh ra trong tội 
lỗi và gánh chịu tội lỗi. Dĩ nhiên, ý tưởng tội lỗi 
phải được diễn tả trong tinh thần Phật Giáo là ác 
nghiệp.

Thứ nhì, chúng tôi tin vào Đức Phật A Di Đà 
như là Oyasama (Đấng Sinh Thành), hay Oya-san 
(Cha Mẹ) của mình, như thông thường được gọi 
như vậy. Đây là một ngôn từ dùng để diễn tả lòng 
nhân ái và từ bi. Oya có nghĩa là thân sinh, nhưng 
không phải hoặc cha hoặc mẹ, mà cả mẹ lẫn cha; 
không phải là một cá tính riêng biệt, mà mang cả 
tính cha lẫn tính mẹ kết hợp lại thành một nhân cách 
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duy nhất. Ngôn từ kính cẩn san (ông, bà, anh, chị) 
là hình thức thông thường của từ ngữ tôn kính sama 
(đấng, bậc, ngài). Từ ngữ sau, Oya-sama, là hình 
thức tiêu chuẩn. Trong Thiên Chúa Giáo, Thượng 
Đế được mô tả như là Đức Cha – “Đức Cha ngài 
ngự trên Trời” – nhưng Đấng Sinh Thành không 
ngự trên Trời, cũng không phải Đấng Phụ Thân. 
Nơi đây không đúng mà gọi là “ông ấy” hay “bà 
ấy”, bởi vì không có sự phân biệt phái tính ở đây. 
Tôi không thích gọi là “nó”, vì vậy tôi không biết 
phải gọi cách nào hơn. Đấng sinh thành là một ngôn 
từ duy nhất, thân ái, kính mến sâu đậm và đồng thời 
cũng mang ý nghĩa phong phú về tôn giáo và sự ấm 
áp nồng hậu.

Thứ ba, chúng tôi tin tưởng nơi sự cứu độ đó 
– chữ “cứu thế” không phải là một từ ngữ hay ở 
đây, nhưng tôi cố gắng thích ứng với yêu cầu của 
người bạn – cốt ở sự xưng niệm danh hiệu A Di 
Đà với lòng thành kính và tin tưởng. Xưng niệm 
hay phát ngôn danh hiệu của A Di Đà có lẽ không 
được xem là quan trọng, tuy nhiên, cái tên có một 
năng lực kỳ diệu chắc chắn, và khi cái tên được thốt 
ra, khách thể mang danh hiệu đó xuất hiện trước 
người ấy.Trong The Arabian Nights (Chuyện Một 
Nghìn Lẻ Một Đêm), khi tên của con quỷ được gọi 
lên, con quỷ liền xuất hiện. Và một số dân tộc thời 
trước, tên của một vị thần hay một nhân vật tôn kính 
được coi là linh thiêng, chỉ được tiết lộ cho những 
người mới nhập đạo tham dự vào những nghi lễ 
ấn định. Người mới khai tâm được hướng dẫn bởi 
người trưởng bối của tôn giáo đi vào khu rừng rậm 
vắng vẻ, nơi đó không sợ bị nghe lén bởi bất kỳ một 
ai. Khi đó người trưởng bối mới cho người khai tâm 
biết tên của vị thần, hay Thượng Đế. Biết được tên, 
người khai tâm lúc bấy giờ mới có đủ tư cách trở 
thành người lãnh đạo.

Một danh hiệu rất có ý nghĩa trong đời sống đạo. 
Danh hiệu Đức Phật A Di Đà được xưng niệm với 
lòng thành kính và tin tưởng. Niệm Namu Amida 
Butsu (Nam Mô A Di Đà Phật). Amida Butsu là A 
Di Đà Phật. Namu (Nam Mô) là quy y nương tựa. 
Vậy, “Xin nguyện quy y Phật A Di Đà”. Đây là một 
mô thức đơn giản. Không có gì huyền bí trong ấy, 
và quý vị có lẽ lấy làm lạ là tại sao một danh xưng, 

hay một câu như vậy, lại có thể có một năng lực kỳ 
diệu đối với mọi chúng sinh. Nhưng lòng nhân ái và 
từ bi được chứng nghiệm khi câu Nam Mô A Di Đà 
Phật được xưng niệm với sự nhất tâm.

Bản Nguyện và Tịnh Độ
Bây giờ tôi cần phải giải thích về Bản Nguyện 

của A Di Đà. Bản Nguyện, theo sự diễn giải của tôi, 
là ý chí nguyên sơ, và ý chí nguyên sơ này là nền 
móng của mọi thực tại. Bản Nguyện, được mô tả 
trong kinh điển Tịnh Độ, được mô tả qua bốn mươi 
tám lời nguyện, nhưng có thể thu gọn vào một lời 
nguyện, chỉ đơn giản là: A Di Đà muốn cứu độ 
tất cả chúng sinh mà không có ngoại lệ. A Di Đà 
mong muốn rằng tất cả chúng sinh đều được mang 
về quốc độ của ngài, là cõi thanh tịnh và cực lạc. Và 
những ai thiết tha, thành khẩn, và tin tưởng vào A 
Di Đà đều sẽ được vãng sinh về cõi Tịnh Độ. Cõi 
Tịnh Độ được tạo ra cho những tín đồ chân chính và 
thuần thành, và nó hiển hiện một khi chúng ta chí 
tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Đây có nghĩa là, thay vì chúng ta đi đến cõi 
Tịnh Độ, thì cõi Tịnh Độ lại đến với chúng ta. Tới 
mức, chúng ta luôn mang Tịnh Độ suốt bên mình, 
và một khi chúng ta xưng niệm Danh Hiệu, Nam 
Mô A Di Đà Phật, chúng ta trở nên có ý thức được 
sự hiện hữu của cõi Tịnh Độ quanh ta, hay trong ta.

Tôi cần phải giải thích về Bản Nguyện – hay, 
trong tiếng Nhật, hon-gan (bản nguyện) – với 
nhiều chi tiết hơn. Hon (bản) có nghĩa “bản nguyên 
hay nguyên sơ”, và gan (nguyện) có nghĩa là “thệ 
nguyện, cầu nguyện, mong ước, hay ao ước”. Một 
cách triết lý hơn, nó có thể được dịch là “ý chí 
nguyên sơ”. Tại sao ý chí lại là từ ngữ được chuyển 
dịch thích hợp hơn là thề nguyện, cầu nguyện, 
mong ước hay ao ước sẽ được mở ra rõ ràng hơn 
về phần sau. 

Một số người có lẽ muốn biết, bằng cách nào mà 
Đại Thừa Phật Giáo lại tiến triển vào kinh điển Tịnh 
Độ Phật Giáo. Nó rõ ràng là đứng vào lập trường 
trái nghịch trực tiếp với giáo lý được cho là nguyên 
thủy của Đức Phật về tự-lực và giác ngộ bằng trí tuệ 
prajna (bát nhã) toàn triệt.
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A Di Đà đứng ở một bên, và bên kia là thường 
dân (bombu - phàm phu) như quý vị và tôi. Sự tương 
quan này cũng được định nghĩa bằng từ ngữ A Di 
Đà là ho (pháp), nghịch với ki (cơ)2. Những từ ngữ 
tiếng Nhật này khó mà chuyển dịch qua tiếng Anh, 
mà pháp thì ở bên kia và cơ thì ở bên này. Pháp 
là Tha-lực, và cơ là tự-lực. Trong ngôn ngữ Thiên 
Chúa Giáo, sự trái nghịch này là giữa “Thượng Đế” 
và “con người tội lỗi”. Tha-lực và tự-lực đứng trên 
hai lập trường trái nghịch: được sinh trong cõi Tịnh 
Độ, người ta phải xả bỏ tự-lực và bám vào Tha-lực. 
Thật ra, một khi Tha-lực được gắn bó bởi tự-lực, 
tự-lực biến thành Tha-lực, hay Tha-lực tràn khắp 
tự-lực.

Cùng cách tương tự, một bên chúng ta có Tịnh 
Độ, và bên kia là thế gian này, gọi là shaba (ta bà) 
trong tiếng Nhật, tiếng Phạn là saha. Ta Bà, chúng 
ta có thể gọi là cõi đau khổ, vùng đất phiền não, 
nghịch với vùng đất thanh tịnh. Tịnh Độ là cõi của 
sự tuyệt đối, và thế gian này là cõi của sự tương đối.

Khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 
nam mô là tự-lực, hay là cơ (ki). A Di Đà Phật 
là Tha-lực, hay là pháp (ho). Vì vậy, Nam Mô A 
Di Đà Phật là sự hợp nhất giữa cơ và pháp. Sự 
hợp nhất này là sự nhất thể của A Di Đà và phàm 
phu, Tha-lực và tự-lực, thế gian này và Tịnh Độ. 
Vì vậy, khi Nam Mô A Di Đà Phật được niệm, nó 
biểu hiện hay tượng trưng cho sự hợp nhất của hai. 
Hợp nhất không phải là một từ ngữ thỏa đáng, tuy 
nhiên ý nghĩa của nó sẽ trở nên rõ ràng hơn trong 
phần sau.

Bây giờ, A Di Đà ở bên kia và phàm phu ở bên 
này; Tịnh Độ ở phía bên kia và Ta Bà ở phía bên 
này. Tịnh Độ tự nó hiển hiện một khi chúng ta nhận 
chân ra được chúng ta là gì và chúng ta ở đâu. A Di 
Đà cũng nhận chân ra trong cùng một cách. Một 
khi A Di Đà và Tha-lực được thấu rõ, Tịnh Độ chắc 
chắn cũng sẽ trở nên đầy đủ ý nghĩa. Khi tính chất 
cốt yếu của A Di Đà được thấu đáo. Bản Nguyện và 
từ bi hay nhân ái cũng sẽ kèm theo nó. Cũng giống 
như nắm lấy phần chính giữa của tấm vải. Nếu quý 
vị kéo phần giữa lên, tất cả các phần còn lại sẽ theo 
với nó.

GHI CHÚ:
1. NGUỒN BÀI: Trích dịch từ nguyên tác  
BUDDHA OF INFINITE LIGHT của D. T. Suzuki, chương 
INFINITE LIGHT từ trang 21-28.
2. Khi nói đến Chân Thực Tín Tâm của Chân Tông 
thì gồm có Bản Nguyện Lực của Phật A Di Đà là Ho 
[法-Pháp (phương pháp)] và sự Tự Giác của chúng 
sanh là Ki [機-Cơ (động cơ)] tạo nên sự hợp nhất giữa 
Ki-Ho. Theo chú thích trong bản dịch Nhật Ngữ của 
Giáo Sư Hira Sato thuộc Đại Học Otani Joshi Daigaku: 
Nam Mô, 2 chữ là sự cầu cứu của chúng sanh, tức là 
Ki và A Di Đà Phật, 4 chữ là sự cứu độ của Phật A Di 
Đà, tức là Ho tạo thành Ki-Ho nhất thể, vậy Nam Mô 
A Di Đà Phật là thể tánh cho sự vãng sanh của tất cả 
chúng sanh.
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Rồi hớn hở đi vào đời chân bước
Cỏ mùa xuân bị giẫm nát không hay
Chợt có lúc hai chân dừng một lượt
Người đi đâu? Xưa chính đã chỗ này.

Bùi Giáng.

P hật dạy: Hãy trở về mà thấy sự thật ngay nơi 
thực tại hiện tiền. “Hồi đầu thị ngạn”, quay 
đầu lại là đến bờ, chính bờ ta đang ở, chứ 

không phải bờ mà ta muốn qua. Đấy là thái độ: Chợt 
có lúc hai chân dừng một lượt, Người đi đâu? Xưa 
chính đã chỗ này. Nhưng chúng ta cả đời nhọc công 
lung tung đi tìm cái mình đã sẵn có.

Thường thì ta chỉ thấy một phần của vấn đề và 
tưởng mình đã biết toàn diện, nên hăm hở dấn thân 
đi tìm. Giống như khi nghe nói có kho tàng ở hướng 
nào đó là ta cố đi thật nhanh về phía ấy, trong khi 
không biết vị trí điểm đứng hiện tại của mình, “chim 
bay biển Bắc, đi tìm biển Nam”, thay vì lên Bắc thì 
ta xuôi Nam, nên càng đi càng cách mục tiêu xa 
hơn. Lão quái kiệt Bùi Giáng diễn tả tâm trạng này 
trong hai câu thơ: Rồi hớn hở đi vào đời chân bước, 
Cỏ mùa xuân bị giẫm nát không hay.

Nhiều người, ngay cả một số không ít Phật 
tử, khi nghiên cứu đạo Phật chỉ để ý đến khổ, vô 
thường, vô ngã, rồi vội kết luận rằng Phật giáo chủ 
trương theo học thuyết đau khổ, cho rằng cuộc đời 
chỉ toàn là khổ sầu phiền não. Với quan niệm “đời 
là bể khổ, tình là dây oan”, họ kéo lê đời sống một 
cách chán chường buồn thảm, tiêu cực yếm thế. Đức 
Phật không bao giờ quan niệm như thế. Bằng tuệ 
giác, ngài vạch ra cho chúng ta thấy nếu bị trói buộc 
trong cái ta vô minh ái dục, thì thế gian này thực sự 
là bể khổ. Nhưng đồng thời với từ tâm, ngài dạy ta 

cách vượt qua bờ mê để về bến giác. Khi ấy, ta vẫn 
vui sống trong thế gian, nhưng siêu việt nhiễm ô 
phiền não của thế gian để có thể kiến lập đời sống 
an lạc và hạnh phúc cho chính mình. Ý nghĩa hạnh 
phúc trong cuộc sống thực tế giữa đạo Phật và thế 
gian chỉ khác nhau ở thái độ vô chấp hay chấp thủ. 
Người có tinh thần không bám thủ sẽ sống an nhiên 
tự tại trong mọi điều kiện, vì niềm vui sinh khởi 
từ sự hiểu biết trọn vẹn, họ không bị chao đảo bởi 
hoàn cảnh bên ngoài. Trong khi hạnh phúc thế gian 
thường tình luôn bám chấp vào cái tôi, cái của tôi, 
và cái tự ngã của tôi. Đây chỉ là thứ hạnh phúc phù 
du giả tạm, nên chắc chắn đưa đến đau khổ. 

Trong lần chuyển pháp luân đầu tiên tại vườn 
Lộc Uyển cho năm anh em Kiều Trần Như, đức 
Phật đã giảng giáo lý Tứ Diệu Đế liên quan đến 
khổ và phương pháp diệt khổ. Danh từ Dukkham 
Ariyasaccam thường được dịch là Khổ Đế, là Chân 
đế của sự khổ. Thật ra, ý nghĩa của dukkha rất phức 
tạp đến mức không một ngôn ngữ nào trên thế giới 
có từ ngữ tương đương. Nó không chỉ đơn thuần 
có nghĩa là khổ sở, đau đớn, sầu não, thống khổ… 
mà còn có nghĩa vạn pháp đều biến dịch trong vô 
thường, bất toàn, sinh diệt, khổ đau, không như ý, 
huyễn ảo và tạm bợ, không thường hằng, không nên 
bám víu…, bao hàm cả khổ lẫn vui.

Vì biết dukkha theo nghĩa hẹp của nó là khổ, 
nên nhiều người hiểu lầm, vội cho đạo Phật là bi 
quan yếm thế. Kỳ thật, không bi quan cũng không 
lạc quan, đạo Phật nhìn cuộc đời một cách hết sức 
khách quan, thực tiễn. Đức Phật khai thị cho chúng 
ta thấy mình là ai, thế giới hiện tượng xung quanh 
chúng ta là gì, và chỉ ra cách để ta có thể đạt được tự 
do hạnh phúc tối thượng đích thực.

TỨ DIỆU ĐẾ
Nguyễn Diệu Thắng
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Thuật ngữ Phật giáo vô cùng phức tạp, thâm 
viễn, nên cần phải được tư duy suy ngẫm và thân 
chứng mới có thể hiểu tường tận. Những danh từ 
siêu hình như vô minh, vô ngã, vô tự tánh, từ bỏ, xả 
ly, giải thoát, giác ngộ, niết bàn, cực lạc… rất dễ 
bị hiểu lầm. Và hiểu lầm là hiểu trật, hiểu trật mà 
hành thì chắc chắn không đúng. Thà không biết còn 
hơn hiểu lầm, thà đi chậm còn hơn đi lạc, thà đừng 
nhảy còn hơn nhảy nửa chừng… vì ta sẽ rớt xuống 
mương!

Một số không ít người phàn nàn kinh sách Phật 
giáo sử dụng nhiều từ ngữ Hán Việt nên khó hiểu. 
Điều này chỉ đúng một phần. Ngôn ngữ là tập hợp 
những danh chế định và nghĩa chế định để tạm thời 
gọi tên các pháp, khi hiểu được pháp thì định danh 
của nó không còn cần thiết nữa. Nếu theo kinh sách 
mà có thể giác ngộ, chẳng lẽ những người am tường 
Phạn hay Hán ngữ, những người có học vị Tiến sĩ 
Phật giáo đều thành Phật hết rồi chăng? Cần ngón 
tay để chỉ trăng; ngón đen trắng dài vắn không thành 
vấn đề, vấn đề là có thấy được mặt trăng hay không. 
Thử hỏi nếu phiên dịch toàn bộ kinh điển Phật giáo 
từ Phạn hay Hán tạng ra “tiếng Việt”, liệu ta có thể 
hiểu được ý nghĩa thâm mật rốt ráo của chúng hay 
không? Hơn nữa, liệu cái gọi là “tiếng Việt thuần 
túy”, thứ tiếng Việt loại bỏ tất cả từ ngữ gốc Hán, có 
đủ sức chuyển tải trọn vẹn ý nghĩa trong các phạm 
trù tâm lý tâm linh siêu hình hay không? Nếu so 
sánh: “Bát nhã tâm kinh” và “Tâm kinh tuệ giác qua 
bờ” – bạn thấy câu nào dễ hiểu hơn? 

Phải viện dẫn một số sự kiện vì muốn nêu lên 
một sự thật: để hiểu giáo lý của Phật thì cần thân 
chứng chứ không cần phải biết hết toàn bộ kinh 
điển Phật giáo. Kiến thức không được hỗ trợ bằng 
chứng nghiệm sẽ gây ra nhiều chướng ngại hơn cho 
hành trình truy cầu chân lý. Điển hình như trường 
hợp Lục Tổ Huệ Năng, tương truyền ngài là người 
tiều phu dốt chữ, nhưng liễu ngộ được giáo nghĩa vi 
diệu một cách dễ dàng. Là hành giả theo chân chư 
giác giả, ta cần cẩn thận nhận ra đâu là phương tiện, 
đâu là cứu cánh. Mục đích của chúng ta là hiểu về 
“mặt trăng”, chứ không phải chú tâm nghiên cứu 
“ngón tay.”

Hãy làm chủ chính mình.
Theo phương tiện chánh pháp.
Giản dị chư Phật thuyết. 

(Pháp Cú)

Giáo pháp của Phật giản dị và rõ ràng: Hãy 
làm chủ chính mình theo phương tiện chánh pháp. 
Chánh pháp là những định luật vĩnh hằng, trường 
cửu bất biến, aes dhammo sanantano. Dù có đức 
Phật hay không, những định luật ấy vẫn hiện hữu và 
mãi mãi tồn tại, không biến dịch. Sau khi thấu tột 
cội nguồn vạn pháp, đức Phật đã từ tâm truyền dạy 
điều ngài liễu ngộ cho chúng ta. Giản dị và rõ ràng 
nhưng lại khó lãnh hội, bởi giáo lý của Phật tuy là 
chánh pháp thuận đạo với luật tự nhiên, nhưng lại là 
pháp nghịch lưu với dòng chảy thế gian.

Thuận theo dòng đời, là nghe theo dục vọng của 
bản ngã ảo tưởng do ngũ uẩn giả hợp tạo nên màn 
vô minh che lấp chân tánh. Vì vô minh nên ta nhận 
giả ra chân, vô thường thành thường còn, vô ngã 
thành hữu ngã; từ đó đưa đến ngã ái, ngã chấp. Đấy 
là nguyên nhân của khổ, hay Khổ Đế, tập hợp của 
khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Vọng ngã là nguồn 
gốc khởi sinh tam độc tham, sân, si. Chính tam độc 
này là hang ổ của đau khổ, thuật ngữ Phật giáo gọi 
là Tập Đế. Cái được chúng ta gọi là hạnh phúc, thật 
ra chỉ là một thoáng thỏa mãn phù du, vì ngay khi 
bị tham-sân-si chi phối, chắc chắn nó sẽ biến thành 
đau khổ. Với trí tuệ siêu việt, đức Phật nhận rõ chân 
thật tánh của thế gian pháp. Sự thật này rất dễ hiểu 
và thực tế với mỗi người, vì không ai không phải 
trải qua. Xiển dương Khổ Đế không phải để chúng 
ta sợ hãi, bi quan yếm thế; ngài đơn giản trình bày 
sự thật và chỉ bày phương cách vượt qua đau khổ để 
có thể sống đời sống hạnh phúc đích thực. Phương 
pháp đấy là Đạo Đế, Bát Chánh Đạo, nếu được 
hành trì tu tập một cách thiện xảo, sẽ làm tan biến 
màn vô minh để Diệt Đế hiển lộ. Diệt Đế chính là 
một trong những tên gọi khác của niết bàn.

Bốn chân lý, hay Tứ Diệu Đế được xem là cốt 
tủy của đạo Phật. Chúng duyên sinh tương hệ mật 
thiết với nhau, nếu thấy được một chân lý là thấy 
toàn bộ chân lý. Có thể nói, tất cả mọi nguồn giáo 
lý của Phật giáo đều dựa trên nền tảng của bốn chân 
lý này. Giản dị chư Phật thuyết! 
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Nhưng tại sao lại khó lãnh hội? – vì chúng ta 
chưa làm chủ chính mình. Chỉ người chánh niệm 
tỉnh giác mới làm chủ chính mình, còn người sống 
một cách vô ý thức thì bao giờ cũng làm nô lệ cho 
dục vọng. Tâm tham ái chấp thủ đã giành giựt hết 
năng lượng sống, do đó chân tâm hay tánh biết 
không còn đủ năng lực để sáng suốt nhận chân thực 
tại. Trạng thái không sáng suốt này được gọi là vô 
minh. Qua làn hỏa mù vô minh, mọi thứ hiện ra chỉ 
là ảo tưởng, ảo tướng, ảo tượng. Ảo tưởng tuy giả 
nhưng gây ra ảo giác tâm sinh lý ảnh hưởng trực 
tiếp tới thân-tâm. Quan hệ duyên sinh thân-tâm này 
chính là cái mà chúng ta gọi là đời sống hay thế 
gian, thuật ngữ Phật giáo gọi là thế giới ta bà, hoặc 
chi tiết hơn, là thập bát giới. Qua lăng kính vô minh 
ái dục, thế giới thiên hà đại địa sum la vạn tượng bị 
khúc xạ thành thế gian. Khi bản ngã, tức ngũ uẩn 
hay tham-sân-si, chen vào, thì thế giới lập tức biến 
thành thế gian. Thế nên, thế giới là chân thực giới, 
còn thế gian là ảo giới, maya. Chỉ thế gian mới khổ. 
Vì thế gian là ảo giới do ngã ái tạo ra, do đó đau khổ 
của thế gian cũng không thật có. Khổ Đế là chân lý 
nói lên sự thật này: đau khổ không có thật. 

Đức Phật khẳng định: “Ví như nước biển chỉ có 
một vị là vị mặn, cũng vậy, này Paharada, Pháp và 
Luật của ta chỉ có một vị là vị giải thoát.” Giáo pháp 
của Phật, nếu giảng rộng ra thì bao la sâu thẳm, vô 
cùng vô tận, nhưng khi thu hẹp lại chỉ chứa vỏn vẹn 
trong hai chữ: giải thoát. Đây là một trong những 
thuật ngữ Phật giáo, dù được chư cổ đức giảng giải 
nhiều nhất, vẫn là từ ngữ rất dễ gây hiểu lầm. Chúng 
ta sẽ không lạm bàn về ý nghĩa của văn tự, cũng 
không dám đề xuất kết luận hay giải đáp chủ quan, 
chỉ cố gắng nêu lên những thắc mắc có thể đưa đến 
hiểu lầm về giáo nghĩa thâm mật vi diệu này.

Tại sao phải giải thoát? Ai giải thoát ai? Giải 
thoát khỏi cái gì?

Nhiều người nghĩ giải thoát là phải ly gia cắt 
ái, từ bỏ mọi thứ liên hệ, đi ẩn cư trong rừng sâu 
hay sống biệt lập trong am thất. Hy vọng khi không 
còn vướng bận thế gian, họ dễ dàng tu tập để nhanh 
chóng đạt được niết bàn. Đấy chỉ là một sự ràng buộc 
mới, chứ không phải giải thoát; đấy chỉ là mục tiêu 
mới của dục vọng chứ không phải niết bàn đích thực.

Người chưa thật sự dằn vặt sống chết với khổ 
đau thì chẳng bao giờ thắc mắc hoặc cần đến giải 
thoát. Trong vô minh, họ cứ tìm hết giải pháp này 
đến phương sách nọ để hy vọng thay đổi điều kiện 
ham muốn của dục vọng. Giống như người mê cờ 
bạc, khi thua muốn gỡ, khi thắng lại muốn ăn thêm; 
đến lúc cùng đường khánh tận thì hoặc bi quan chán 
đời muốn tự tử, hoặc mơ ước đến cõi thiên đàng cực 
lạc hảo huyền nào đó. Bị khống chế bởi thế lực quá 
mạnh của tham ái, họ không thể tự làm chủ chính 
mình, nên không thể thấy ra khả tính giải thoát.

Chỉ người nhận chân được thực tính của thế 
gian, người thấy mình bị trầm luân trong dòng 
cuồng lưu vô tận của ái dục, người biết mình đang 
bị cầm tù bởi những ham muốn mù quáng, người 
ấy mới can đảm tìm đường giải thoát, mới dám làm 
cuộc cách mạng để giành lại chủ quyền từ bản ngã. 
Làm chủ chính mình là tự do, là giải thoát. Tự do 
tuyệt đối đích thực là tự do khỏi bản ngã, không 
phải tự do của bản ngã. Thoát khỏi bản ngã, vô ngã, 
là tự nhiên giải thoát, chẳng ai giải thoát cho ai cả! 

Bản ngã hay cái tôi là một danh từ trừu tượng 
rất dễ bị hiều lầm. Vì đồng hóa “tôi” và “cái tôi,” 
nên chúng ta thường thắc mắc khi nghe nói đến vô 
ngã. Nếu không có ngã, không có “ta” thì ai tu ai 
chứng? Ai thành Phật? Ai nhập niết bàn? Vi tế hơn, 
nếu giải thích bản ngã là tập hợp của ngũ uẩn, sắc 
tức thị không theo giáo lý Bát Nhã, thì lại càng gây 
thêm hoang mang rắc rối nhiều hơn.

Nhưng nếu nói tham-sân-si chính là biểu hiện 
của bản ngã thì ta sẽ nhận ra dễ dàng.

Như vậy, thoát khỏi tham-sân-si là tự làm chủ 
chính mình, là tự do tuyệt đối, là giải thoát, là biến 
thế gian ảo tưởng thành thế giới chân thực, là biến 
cuộc đời đau khổ thành cõi niết bàn, thành cực lạc 
quốc. Như vậy, niết bàn chính là thái độ, không 
phải trạng thái.

Xin trích một đoạn bài giảng của đạo sư Osho 
trong quyển thứ 6, “Kinh Pháp Cú – Phật Đạo” (do 
người viết bài này chuyển ngữ) để bổ túc thêm:

 Ly sân, ly kiêu mạn,
Khi không bị buộc ràng,
Người siêu việt đau khổ.
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Điều tối quan trọng cần phải hiểu thấu đáo là 
đức Phật không nói, “Hãy kềm chế sân hận, hãy 
đè nén ngã mạn.” Và ngài cũng không nói, “Hãy 
vứt bỏ phẫn nộ, hãy dẹp bỏ kiêu mạn.” Nhưng ngài 
bảo Ly sân, ly kiêu mạn. Then chốt là chữ ly, xả ly, 
buông xả.

Khía cạnh thứ hai phải cần nhớ là đức Phật nói 
đến hai thứ độc này cùng lúc: Ly sân, ly kiêu mạn. 
Tại sao? Lý do: kiêu mạn là bản ngã, “tôi cao siêu 
hơn, tôi thánh thiện hơn, tôi vĩ đại hơn, tôi là người 
đặc biệt, tôi là.” Bản ngã là căn cội của sân hận. 
Nếu nghĩ mình cao siêu thánh thiện đặc biệt, bạn sẽ 
nóng giận liên tục, vì thế giới không bao giờ chịu 
chấp nhận ý tưởng này của bạn. Kỳ thật, mọi người 
khác đều nghĩ cùng một kiểu ngu si này. Và hễ có 
quá nhiều người vĩ đại thì nhất định phải có tranh 
chấp, vì ai cũng cố gắng chứng minh “Tôi vĩ đại 
hơn anh.” Làm thế nào bạn có thể tránh khỏi đụng 
chạm? Mà đụng chạm đưa đến phẫn nộ. Chính vấn 
đề bản ngã bị đau đớn, bị thương tích, bị bất ý, tạo 
nên tức giận. Và không bản ngã của bất cứ người 
nào có thể được thỏa mãn, đấy là điều không thể có.

Một khi biết được nguyên nhân là bạn đang 
bắt đầu đi đúng đường. Nhiều người chiến đấu với 
hậu quả, nhưng hậu quả chỉ là triệu chứng, nên bạn 
không bao giờ có thể thắng, nhất định bạn sẽ thua 
cuộc chiến này. Bạn không thể đánh nhau với sân 
hận, bởi nó chỉ là hậu quả, còn nguyên nhân của nó 
chính là bản ngã.

Cũng không thể chiến đấu với nguyên nhân, trừ 
phi bạn tìm ra được đấy là nguyên nhân tối hậu. 
Phẫn nộ là hậu quả do ngã chấp là nguyên nhân. 
Nhưng nếu quán chiếu sâu hơn, quan sát bản ngã 
của mình bạn sẽ ngạc nhiên, vì nó lại là hậu quả của 
một nguyên nhân khác – hậu quả của sự không tỉnh 
giác. Bất giác chính là nguyên nhân của bản ngã.

Bạn có thể quán chiếu từ bất kỳ ác hạnh nào: 
tham lam, ái dục, sân hận, ganh tỵ, sở hữu… và bao 
giờ bạn cũng đi đến nguyên nhân tối hậu: bất giác, 
vô ý thức.

(hết trích)

Tóm lại, vì bất giác, vô ý thức, không chánh 
niệm tỉnh giác, ta bị bản ngã làm chủ. Tên chủ 

nhân ông này đã dùng tam độc làm màng vô minh 
che mờ chân tánh khiến ta không biết đâu là chân 
lý. Để giành lại quyền tự chủ, đức Phật dạy cho 
chúng ta Đạo Đế, Bát Chánh Đạo, phương tiện 
gồm tám công năng đối trị với tham-sân-si. Thật 
ra, Bát Chánh Đạo chỉ là chi tiết vi tế hơn của tam 
vô lậu học Giới-Định-Tuệ, và biểu hiện của Giới-
Định-Tuệ, theo Hòa Thượng Viên Minh, là thận 
trọng-chú tâm-quan sát, là tinh tấn-chánh niệm-
tỉnh giác.

Xin mở ngoặc ở đây để lưu ý cách dùng văn tự 
chế định của chư giác giả. Các ngài luôn khéo léo sử 
dụng phương tiện ngôn ngữ tùy theo tánh tướng thể 
dụng của hiện tượng. Nếu chỉ nghe và hiểu theo định 
kiến chủ quan thì rất dễ đưa đến ngộ nhận tai hại. 

Chánh niệm tỉnh giác là ánh sáng chiếu tan bóng 
tối vô minh. Khi trọn vẹn thận trọng-chú tâm-quan 
sát một cách tự nhiên, bạn không còn bị tham-sân-
si chi phối, do đó tâm hoan hỷ tự động sinh khởi. 
Khi ấy thế gian và xuất thế gian dung thông, bạn 
có thể thong dong “thỏng tay vào chợ” như người 
mục đồng trong bức tranh “Thập Mục Ngưu Đồ” 
thứ mười diễn tả.

Luôn được Giới-Định-Tuệ hướng dẫn và che 
chở, bạn có thể làm bất kỳ điều gì tùy hỷ mà không 
sợ lọt vào bất thiện đạo. Tâm hoan hỷ mang đến 
niềm an lạc trong mọi tình huống, vì bạn đã liễu 
ngộ được chân thật tính của vạn pháp. Đấy là niết 
bàn: không phải trạng thái của hoàn cảnh, mà thái 
độ của bạn đối với hoàn cảnh đó.

 ***
Chân thành cám ơn bạn đọc. Dù hết sức cố gắng, 

người viết đã không đủ sức trình bày vấn đề có thể 
ngắn gọn và sáng sủa hơn. Rất mong được bạn đọc 
rộng lượng châm chước, góp ý sửa sai những khiếm 
khuyết và yếu kém của người viết. Xin đa tạ.

Om muni muni mahamuni shakyamuni svaha.
Trung Đạo Am, Conroe, Texas

Mùa đại dịch 2021

Nguyễn Diệu Thắng. 
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Thái Tú Hạp

bờ sông chiều lau lách
tiếng hạc gọi xa bầy
mang nỗi sầu viễn khách
ngậm ngùi biết ai hay

đêm về sông khoác kín
nhớ mãi một vầng trăng
lang thang miền hư huyễn
lỗi hẹn tình trăm năm

đời giạt trôi viễn xứ
dòng sông tâm lững lờ
thắm sâu trời thơ mộng
nghe sông vỗ đôi bờ

trần gian nay bệnh hoạn
dâu biển đến bất ngờ
sao mãi mê phiêu lãng
sông trăng đầy ý thơ

sá chi đời được mất
hồn nguyên một vầng trăng
có bao giờ phai nhạt
định mệnh nào cách ngăn

sông quê mòn mỏi đợi
chờ mãi bóng trăng về
bến sông buồn vời vợi
u mặc song não nề

tìm nhau mười cõi giới
thơ mộng vầng trăng xưa
hỏi thăm người tri kỷ
duyên khởi gặp nhau chưa

thủy chung nào quán triệt
ta gặp em trong ta
trường giang trăng hạnh ngộ
trọn đời yêu thiết tha...

Chiều Thăm Thẳm Nhớ

Có những buổi chiều ray rứt nhớ
Hàng tre chim hót ngập hồn ta
Dòng sông soi bóng mây phiêu bạt
Tiếng ru ngọt lịm nắng quê nhà
Hương tóc em thơm qua ngõ trúc
Bàn tay quỳnh nở giữa đêm sương
Ta nằm trên cỏ mơ giấc bướm
Chiến bào yên ngựa - chuyện hư không
Thuở ấy lòng ta hồ tịnh vắng
Em về như hạt bụi vu vơ
Cơn gió đìu hiu nhàu mặt nước
Ta bà xa xót những trăng thơ
Những buổi chiều hoang hồn viễn xứ
Canh gà xao xác nhớ mênh mông
Giọng ca thánh thót bên thềm nắng
Chiều đứng im lìm trên ngọn phong
(...) 
Gọi mãi thiên thu đời tĩnh lặng
Thời gian bằn bặt vết chân xa
Con chim tận tuyệt nghìn khuya hót
Mấy cõi sầu riêng thấu tim ta 

Sông Nhớ Một Vầng Trăng

dòng sông mênh mông nhớ
trăng khuyết lung linh buồn
thoáng hồn xưa thức dậy
đỉnh mây vọng suối nguồn

thời gian phai ý biếc
phương trời sương khói bay
tình ta hoài nuối tiếc
chút lửa tàn heo may
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 A n ancient maxim found 
in the Dhammapada 
sums up the practice of 

the Buddha’s teaching in three 
simple guidelines to training: to 
abstain from all evil, to cultivate 
good, and to purify one’s mind. 
These three principles form 
a graded sequence of steps 
progressing from the outward 
and preparatory to the inward 
and essential. Each step leads 
naturally into the one that follows 
it, and the culmination of the three 
in purifi cation of mind makes it 
plain that the heart of Buddhist 
practice is to be found here.

Purifi cation of mind as under-
stood in the Buddha’s teaching is 
the sustained endeavor to cleanse 
the mind of defi lements, those 
dark unwholesome mental forces 
which run beneath the surface 
stream of consciousness vitiating 
our thinking, values, attitudes, 
and actions. The chief among the 
defi lements are the three that the 
Buddha has termed the “roots of 
evil” — greed, hatred, and delu-
sion — from which emerge their 
numerous off shoots and variants: 
anger and cruelty, avarice and 
envy, conceit and arrogance, hy-
pocrisy and vanity, the multitude 
of erroneous views.

Contemporary attitudes do not 
look favorably upon such notions 
as defi lement and purity, and on 
fi rst encounter they may strike 
us as throwbacks to an outdated 

moralism, valid perhaps in an era 
when prudery and taboo were 
dominant, but having no claims 
upon us emancipated torchbear-
ers of modernity. Admittedly, 
we do not all wallow in the mire 
of gross materialism and many 
among us seek our enlighten-
ments and spiritual highs, but 
we want them on our own terms, 
and as heirs of the new freedom 
we believe they are to be won 
through an unbridled quest for 
experience without any special 
need for introspection, personal 
change, or self-control.

However, in the Buddha’s 
teaching the criterion of genuine 
enlightenment lies precisely in 
purity of mind. The purpose of 
all insight and enlightened under-
standing is to liberate the mind 
from the defi lements, and Nib-
bana itself, the goal of the teach-
ing, is defi ned quite clearly as 
freedom from greed, hatred, and 
delusion. From the perspective of 
the Dhamma defi lement and pu-
rity are not mere postulates of a 
rigid authoritarian moralism but 
real and solid facts essential to a 
correct understanding of the hu-
man situation in the world.

As facts of lived experience, 
defi lement and purity pose a vi-
tal distinction having a crucial 
signifi cance for those who seek 
deliverance from suff ering. They 
represent the two points between 
which the path to liberation un-

folds — the former its problem-
atic and starting point, the latter 
its resolution and end. The defi le-
ments, the Buddha declares, lie at 
the bottom of all human suff er-
ing. Burning within as lust and 
craving, as rage and resentment, 
they lay to waste hearts, lives, 
hopes, and civilizations, and 
drive us blind and thirsty through 
the round of birth and death. The 
Buddha describes the defi lements 
as bonds, fetters, hindrances, and 
knots; thence the path to unbond-
ing, release, and liberation, to 
untying the knots, is at the same 
time a discipline aimed at inward 
cleansing.

The work of purifi cation must 
be undertaken in the same place 
where the defi lements arise, in 
the mind itself, and the main 
method the Dhamma off ers for 
purifying the mind is meditation. 
Meditation, in the Buddhist train-
ing, is neither a quest for self-
eff usive ecstasies nor a technique 
of home-applied psychotherapy, 
but a carefully devised method of 
mental development — theoreti-
cally precise and practically effi  -
cient — for attaining inner purity 
and spiritual freedom. The princi-
pal tools of Buddhist meditation 
are the core wholesome mental 
factors of energy, mindfulness, 
concentration, and understand-
ing. But in the systematic prac-
tice of meditation, these are 
strengthened and yoked together 

PURIFICATION OF MIND1

Bhikkhu Bodhi
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in a program of self-purifi cation 
which aims at extirpating the de-
fi lements root and branch so that 
not even the subtlest unwhole-
some stirrings remain.

Since all defi led states of con-
sciousness are born from igno-
rance, the most deeply embedded 
defi lement, the fi nal and ultimate 
purifi cation of mind is to be ac-
complished through the instru-
mentality of wisdom, the knowl-
edge and vision of things as they 
really are. Wisdom, however, 
does not arise through chance or 
random good intentions, but only 
in a purifi ed mind. Thus in order 
for wisdom to come forth and ac-
complish the ultimate purifi ca-
tion through the eradication of 
defi lements, we fi rst have to cre-

ate a space for it by developing 
a provisional purifi cation of mind 
— a purifi cation which, though 
temporary and vulnerable, is still 
indispensable as a foundation for 
the emergence of all liberative in-
sight.

The achievement of this pre-
paratory purifi cation of mind 
begins with the challenge of 
self-understanding. To eliminate 
defi lements we must fi rst learn 
to know them, to detect them at 
work infi ltrating and dominating 
our everyday thoughts and lives. 
For countless eons we have act-
ed on the spur of greed, hatred, 
and delusion, and thus the work 
of self-purifi cation cannot be ex-
ecuted hastily, in obedience to 
our demand for quick results. The 

task requires patience, care, and 
persistence — and the Buddha’s 
crystal clear instructions. For 
every defi lement the Buddha in 
his compassion has given us the 
antidote, the method to emerge 
from it and vanquish it. By learn-
ing these principles and applying 
them properly, we can gradually 
wear away the most stubborn in-
ner stains and reach the end of 
suff ering, the “taintless liberation 
of the mind.”

(Endnotes)

1. “Purification of Mind”, by Bhikkhu 
Bodhi. Access to Insight (BCBS 
Edition), 5 June 2010, http://
www.accesstoinsight.org/ l ib/
authors/bodhi/bps-essay_04.html.

M ột danh ngôn trong Kinh 
Pháp Cú (Lời Phật Dạy) 
nêu rõ một cách hành trì 

chân chánh Giáo Pháp của Đức 
Phật trong ba điều chỉ dẫn gọn 
gàng sau đây: Tránh mọi điều 
ác, gắng làm điều lành, và giữ 
tâm trong sạch. Ba nguyên tắc 
căn bản này hình thành một khóa 
trình từng bước một để khởi từ 
bên ngoài, tiến vào bên trong rồi 
đạt đến bản tâm sáng suốt. Mỗi 
bước đều hướng dẫn một cách tự 
nhiên nhắm vào tâm người mà 
tu tập, và kết quả cuối cùng của 
ba bước trên trong việc thanh lọc 
tâm cho thấy rõ ràng trọng tâm 

trong việc tu tập của người Phật 
Tử chính là ở đây.

Thanh tịnh tâm, theo Giáo 
Pháp của Đức Phật, là sự nỗ 
lực tinh cần thanh lọc tâm khỏi 
nhiễm ô dính mắc, như là trở lực 
đen tối bất thiện thâm nhập len 
lõi vào dòng tâm thức ta làm vẫn 
đục mọi suy tưởng, cốt cách, thái 
độ, và hành động của ta. Ba nhân 
tố chính của nhiễm ô dính mắc, 
mà Đức Phật gọi là “gốc rễ của 
xấu ác”, chính là – tham lam, 
sân hận, và si mê – chúng tạo ra 
muôn hình vạn trạng của: sân hận 
và cay nghiệt, tham lam và thèm 
muốn, ngã mạn và kiêu căng, giả 

dối và phô trương, và rất nhiều tà 
kiến khác.

Trong những thái độ khuynh 
hướng hiện nay, người ta không 
mấy quan tâm về các quan niệm 
của sự nhiễm ô dính mắc và thanh 
tịnh trong sáng, và họ thường khởi 
đầu bằng cách cho rằng, chúng ta 
đã quay về với những đạo lý lỗi 
thời, mà chỉ có giá trị vào thời đại 
bao trùm bởi sự khép kín và cấm 
đoán, nhưng họ không phủ nhận 
rằng chúng ta là những người thắp 
đuốc gương mẫu cho sự giải thoát 
của thời đại tân tiến. Phải thấy 
rõ rằng, chúng ta, không phải ai 
cũng đắm mình trong vũng lầy 

THANH TỊNH HÓA TÂM
Bhikkhu Bodhi - Quảng Thịnh dịch
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vật chất và có rất nhiều người 
trong chúng ta nhắm vào sự giác 
ngộ và hướng đến đời sống tâm 
linh một cách cao thượng, tuy 
nhiên, chúng ta cũng mong họ 
có cái nhìn như chúng ta, và thừa 
kế một lối giải thoát, mà chúng 
ta tin rằng, họ có thể vượt thắng 
những cuộc tìm cầu buông thả 
cho những cảm giác mà không có 
được một sự quán chiếu nội tâm, 
thay đổi nhân cách, hay tự kiểm 
soát lấy chính mình.

Tuy nhiên, trong Giáo Pháp 
của Đức Phật, mục tiêu của sự 
giác ngộ đích thực chíng sự 
thanh tịnh trong sáng của tâm. 
Cứu cánh (mục đích tối hậu) của 
mọi sáng suốt và giác ngộ chính 
là giải thoát tâm ra khỏi mọi 
nhiễm ô dính mắc, và bản tánh 
của Niết Bàn, tức là mục đích 
tối thượng của Giáo Pháp, được 
định nghĩa rất rõ ràng, chính là 
sự giải thoát khỏi tham ái, sân 
hận, và si mê. Trong khung cảnh 
của Giáo Pháp, nhiễm ô và thanh 
tịnh, không thuần là sự chấp nhận 
giáo lý một cách mù quáng cứng 
ngắt, mà là một sự thấu hiểu chân 
chánh và một cái nhìn thông suốt 
chính xác về thực trạng của con 
người trong thế gian.

Với những thực tại trong đời 
sống, nhiễm ô và thanh tịnh vạch 
ra sự khác biệt một cách rõ rệt có 
tính chất quyết định cho những 
ai mưu cầu sự giải thoát mọi khổ 
đau phiền não. Chúng tượng trưng 
cho hai đầu của con đường được 
mở ra cho sự giải thoát – một 
đầu là vấn đề cho sự giải thoát 
và là khởi điểm, đầu kia là cách 
giải quyết vấn đề và là kết cuộc. 

Nhiễm ô dính mắc, như Đức Phật 
đã dạy, nằm sâu tận đáy của tất 
cả mọi khổ đau nơi con người. 
Nó bừng cháy bên trong ta như 
lòng tham dục và thèm khát, như 
giận dữ và oán hận; chúng làm 
băng hoại tâm trí, đời sống, hy 
vọng, và nền văn minh của con 
người, và đưa đường dẫn lối cho 
sự mê mờ và tham luyến trong 
vòng sanh tử luân hồi. Đức Phật 
dạy rằng, những nhiễm dính mắc 
chính là những ràng buộc, những 
dính mắc, những chướng ngại, và 
những gút mắc; mà cũng từ nơi 
đó, chúng ta có con đường để cởi 
bỏ, khai mở, giải thoát, và tháo 
gỡ những gút mắc đó; cùng lúc và 
cùng con đường đó, chúng ta có 
được con đường tu luyện nhắm 
vào sự thanh lọc, thanh tịnh hóa 
tâm.

Việc thanh lọc tâm cần phải 
được thực hiện ngay nơi mà ô 
nhiễm dính mắc sinh khởi nơi 
tâm, và phương pháp cốt yếu, 
theo Giáo Pháp của Phật, để 
thanh lọc tâm chính là thiền định. 
Thiền định, trong việc tu tập nơi 
Phật Tử, chẳng phải là lối kiến 
giải cho rằng đây là sự tự - xuất 
thần cảm ứng mê mờ một cách 
thái quá, mà cũng chẳng phải 
là một kỹ năng trị liệu tâm lý 
tại gia, mà chính là một phương 
thức khai tâm mở trí một cách vi 
diệu thâm mật bao gồm – luận 
lý một cách chính xác và thực 
hành một cách thiết thực (hay nói 
một cách khác, cả Lý lẫn Sự đều 
trọn vẹn đầy đủ) – để đạt đến sự 
trong sáng của trí và giải thoát tư 
tại của tâm. Những phương tiện 
chất liệu chính yếu của Thiền 

Phật Giáo là các nhân tố tâm tốt 
lành của năng lực, niệm lực, định 
lực, và trí tuệ giác ngộ. Trong hệ 
thống giáo trình tu tập thiền định, 
những nhân tố này làm cho vững 
chắc và hài hòa lẫn nhau trong 
một tiến trình tự - thanh lọc tâm 
nhằm loại trừ những gốc rê của 
vô minh nhiễm ô và ngọn ngành 
của chúng cho đến khi không còn 
một mảy may bóng dáng nào của 
sự quấy phá của các ác nghiệp 
nhiễm ô sót lại trong tâm.

Mọi trạng thái của tâm ô 
nhiễm đều được khởi sinh ra từ vô 
minh u tối nằm sâu trong ô nhiễm 
dính mắc, mục đích cuối cùng và 
tối thượng của sự thanh tịnh hóa 
tâm được hoàn thành phải qua sự 
soi sáng của trí tuệ, tức là sự thấu 
hiểu một cách triệt để và quán 
xét một cách tinh tường về tánh 
chân thật của mọi sự vật, tức là 
thấy rõ thực tướng của mọi sự 
vật. Hẳn nhiên, trí tuệ không thể 
hiển hiện do một cơ may nào đó 
hay sự chú tâm tốt lành bất chợt 
nào đó, mà chỉ có ở nơi một tâm 
thanh tịnh trong sáng. Vì vậy, 
nhằm có được sự soi sáng của trí 
tuệ hầu đạt được sự thanh tịnh tối 
thượng xuyên qua việc loại trừ 
những nhiễm ô dính mắc, việc 
đầu tiên của chúng ta là phải tạo 
ra một nơi cho sự khai mở của trí 
tuệ bằng cách triển khai một sự 
thanh lọc tâm tạm thời – một cách 
thanh lọc có tính cách tạm thời và 
non kém, nhưng không thể thiếu 
được, để làm nền móng cho sự 
thể nhập vào bản tánh sáng suốt 
nơi sự giải thoát. 

Muốn có được thành quả của 
sự chuẩn bị cho sự thanh lọc tâm, 
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đầu tiên, chúng ta phải qua sự 
thử thách sự tự giác. Muốn loại 
trừ các nhiễm ô dính mắc, trước 
hết chúng ta phải học cách để 
biết chúng, nhận ra chúng ngay 
lúc chúng thâm nhập và len lõi 
để chi phối suy nghĩ và lối sống 
của ta. Như vô lượng kiếp về 
trước, chúng ta đã hành động một 
cách mê muội theo lòng tham ái, 
sân hận, và si mê, do vậy, việc 
tự thanh lọc tâm không thể thực 
hiện một sớm một chiều, như sự 
mong cầu của ta cho mau có kết 
quả nhanh chóng. Việc chấp trì 
cần phải nhẫn nại, thận trọng, và 
kiên trì – và tuân thủ một cách 
nghiêm mật theo những chỉ dẫn 
chân chánh của Đức Phật. Ứng 
với mỗi một nhiễm ô dính mắc, 
Đức Phật đã từ bi chỉ dạy cho 
chúng ta biết một cách đối trị 
khác nhau, phương pháp vượt 
thắng và loại trừ nó. Qua sự tu 
học những giáo lý này và áp dụng 
một cách tinh tấn thích nghi, dần 
dần, chúng ta mới có thể loại trừ 
những vết nhơ khó trị cứng đầu 
nhất trong tâm ta, đạt đến sự giải 
thoát mọi khổ đau phiền não, tức 
là đạt được “tâm thái tự tại giải 
thoát mà không hoen ố” tức là 
tâm thanh tịnh.

W hen a person is hungry and wishes to eat, talking about 
food will not satisfy his hunger. Instead, he must pr epare 
and cook actual food if he wishes to satiate his desire. 

Talking about Zen can never fulfi ll the hunger for the Zen 
experience. One must leave words behind and move directly to 
action. This need for direct experience is revealed in the following 
Zen poem.

Consider the lives of birds and fi sh
Fish never weary of the water,
But we do not know the true mind of fi sh
For we are not a fi sh.
Birds never tire of the wood,
But we do not know the true mind of the bird
For we are not a bird.

If we do not live Zen, we know nothing about it. Even if we 
study Zen philosophy extensively, if we do not practice it, we 
know very little about Zen. Intellectual understanding is second-
hand knowledge, it is not direct experience. In order to have di-
rect experience one must practice. Just as the student of callig-
raphy must hold the brush, dip it into ink and draw it across the 
paper, stroke by stroke, so must the Zen student practice his sit-
ting meditation and apply it to his daily life. One can study Zen 
academically from a teacher, professor, or if fortunate enough, 
from a Master, or Roshi. One can study Zen by research, reading 
books about Zen or listening to the lectures of the Zen Masters. 
Nonetheless, the student of Zen must remember that intellectual 
understanding is not the heart of Zen. It is mere knowledge, indi-
rect understanding; it is not an actual experience or true realiza-
tion of Zen.

Language is very limited, while truth of reality is boundless. 
Thus, the limited tool of language cannot express the unlimited 
truth of reality. As Lao-tzu state, “The Tao that can be talked 
about is not the Eternal Tao. The name that can be named is not 
the true name.” Because reality or truth can never be adequately 
described, the Zen Master continually reminds his students that 
the teachings of the Master, even the teachings of the Buddha, are 
merely a fi nger to point out the moon. If we wish to see the moon, 
it is necessary to follow the direction of the fi nger.

ZEN WORDS AND ACTIONS
Thích Ân Huệ
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When Sakyamuni Buddha was alive, many dis-
ciples gathered about him. Of the 1250 bhikkhus, 
bhikkhunis, Arhats and Bodhisattvas, two disciples 
were especially close to the Buddha, Mahakasyapa 
and Ananda was intellectual, brilliant, and knowl-
edgeable; Mahakasyapa was advanced in medita-
tion practice. When it came time to choose his suc-
cessor, the Buddha chose Mahakasyapa.

Hun-Jen, the Fifth Patriarch of Zen in China, had 
fi ve hundred devotees who studied under him in his 
monastery. The head monk was Shen-Hsiu, intel-
lectual, brilliant, knowledgeable. But, Hung-Jen 
named Hui-Neng, an illiterate kitchen monk, as his 
successor. Hui-Neng was named as the Sixth Patri-
arch, not for his education, his intellectual knowl-
edge or study. Rather, he was selected because his 
practice revealed that his realization was beyond 
words and language.

 Because language and intellectual knowledge 
are indirect tools, they are not the heart of Zen. 
Zen is founded upon the historical moment of the 
raising of the fl ower by Sakyamuni Buddha and 
the smile of understanding of Mahakasyapa. Its 
later development was in the special message the 
Bodhidharma, the twenty-eighth Patriarch brought 
from India to China:

A special transmission outside the scriptures, 
No dependence upon words and letters, 
Direct pointing at the mind of man; Seeing
Into one’s nature and the attainment of 

Buddhahood.
Bodhidharma taught that the writings of the vari-

ous Masters and Patriarchs, even the teaching of the 
Buddha, are expedient tools, called upaya in San-
skrit. Many examples in the Lotus Sutra. Thus, one 
should not depend upon them solely nor cling to 
them. The more important method of teaching in 
Zen is direct experience, direct looking into oneself 
to discover the Buddha nature and attain Buddha-
hood. Not outward but inward search is the core of 
Zen teaching.

Reading many Zen books may provide the 
groundwork for the understanding of Zen, but 
knowledge and wisdom are not the same. Knowl-
edge is gained by learning from external sources, 
while wisdom is developed within from inner expe-

rience and realization. In Zen, wisdom is the more 
important, and it is gained through za-zen practice 
and insight (wisdom). I will explain later.

The practice of za-zen is not limited to sitting 
in meditation. We can sit for only a part of the 
twenty-four hours in a day. It is diffi  cult for us to sit 
constantly unless we are participating in a special 
training period or sesshin (retreat). Therefore, the 
practical Chinese and Japanese prolong the medita-
tion eff ects by applying the technique of za-zen to 
daily life and its activities. Doing gardening there 
is za-zen. In painting, tea ceremony, reading, study-
ing, there is za-zen. Za-zen is also washing dishes, 
cooking food, carrying water. In all daily activities, 
za-zen is there.

Hui-Neng the 6th Patriarch in China, practiced 
za-zen totally in his daily life. He had no time to 
sit in meditation, for he was busy cooking food, 
pounding rice, carrying water, and washing dishes 
for the monks in the monastery. However, during 
all his manual labor he practiced disciplining his 
mind, controlling his mind, until he attained One-
ness of mind and body. His deep realization from 
the practice of mindfulness was accepted by the 
Fifth Patriarch, Hung-Jen, who presented him with 
the patriarch bowl and robe, as symbols of his suc-
cession and authority.

A question frequently asked by the student of 
Zen is, “If knowledge is not important, then why is 
there verbal teaching at all? If nothing is good or 
bad, wrong or right, why follow moral codes?” In 
answer to these questions, we must remember that 
true Zen cannot be practiced if the student does not 
follow the teachings of the Buddha and the Masters.

Here let me explain the term “za-zen”. We have 
come to think of the word “Zen” which is Japanese, 
and “Thien” (Thiền) in Vietnamese as only the prac-
tice of meditation. In our meditation class here at 
Chua Dieu Phap on Saturday nights we sit on the 
benches or cushions in the posture I teach and which 
is common to most Buddhist styles… that is, the right 
hand in the left, thumbs touching, eyes ½ closed, 
backs straight, and our legs crossed as best we can. 
This practice and posture is to help you breathe in 
and out without any eff ort. The breath is not sucked 
in then blown out with force, and we don’t concen-
trate on breathing – we just let it happen, naturally.
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In Buddhism the purpose of za-zen is to reach 
“samadhi”, that calmness and quietness of mind. 
Natural breathing means to follow, or watch, the 
breath coming into our lungs and abdomen, then 
watch it go out. Many stray thoughts and worries 
about your busy work and family life may continue 
to bomb your minds, but you learn to let them come 
in and then go out. We don’t hold onto them, be-
cause nothing can be done about them during medi-
tation. So, don’t hold them in – just let them fl oat on 
out. This is the diffi  cult part of meditation practice 
which everyone experiences when they fi rst begin 
to learn.

One way to reach this “samadhi” calmness and 
quietness is through the sitting position which I 
described a few minutes ago. Another method is 
by walking meditation. On Friday nights we walk 
and chant “Nam-mo A-di-da-phat” as we take our 
steps around the Buddha hall. On Saturday nights 
we walk around the hall without chanting, but with 
quiet mindfulness of the breaths we take each step. 
We breathe in with one step and breathe out with 
the next – alternating left and right foot. Za-zen 
training here is learning to be mindful of each step 
– the heel then the toe – and the full, deep breath 
taken with each step.

The total Zen Buddhist life is not the practice 
of “za-zen” sitting and walking meditation. Zen is 
the whole of putting what is learned in the medita-
tion hall to practice in thoughts, words and actions 
daily. Hui-Neng told all of the people listening to 
his Platform Sutra this is the way to gain wisdom. 
He spoke in his sutra:

Good and learned friends, calmness and wisdom 
are the foundations of my method. First of all, do not 
be deceived into thinking that the two are diff erent… 
Calmness is the substance of wisdom and wisdom is 
the function of calmness. Whenever calmness is at 
work, wisdom is within it. The meaning here is that 
calmness and wisdom are one. Seekers of the Way, 
arouse your minds (to this truth).

Za-zen literally means “sitting meditation”. But 
even in the Japanese tradition now it has come to 
mean any style of formal meditation. I think of the 
practice of Zen as a way of life – living a way of 
life as a Buddha, an enlightened being with the be-
lief in the connectedness and oneness of all things. 

Sakyamuni Buddha taught that all dharmas are 
compounded, that is, connected with all other dhar-
mas – all things, and all dharmas are impermanent. 
We humans are dharmas which are born, arise and 
then die, we practice za-zen to learn the way of life 
like the enlightened Buddha.

This za-zen we are talking about today is the 
practice of life – the practice of learning to be mind-
ful of quiet sitting, walking, working (even swim-
ming) meditation cleaning the kitchen, tending to 
the garden, washing the dishes, etc. and teaching 
others about wisdom as Hui-Neng did in his mon-
astery. Of all the 500 monks in his monastery, the 
5th Patriarch, Hung-Jen, named Hui-Neng to be 
his successor as the 6th Patriarch in China. Hung-
Jen saw Hui-Neng’s wisdom in living the Zen life 
which he went on to teach to hundreds of monks 
and householders throughout China.

The Buddha taught that the heart of Buddhist 
practice is caring about all sentient beings. The Ma-
hayana tradition, to which Zen belongs, particularly 
stresses this concern for all life forms. The Bud-
dha himself is an example of this practice. At the 
time of his enlightenment he could have entered 
Nirvana, but instead was determined to remain in 
this world of suff ering beings to guide others to ex-
perience enlightenment for themselves. The funda-
mentals of Buddhist practice are divided into three 
areas of work: 

(1) to not commit unwholesome acts, 
(2) to cultivate good, and 
(3) to purify the mind. The third can be attained 

by za-zen meditation practice, and only by that 
practice are we able to attend to the fi rst two: not 
commit evil and cultivate what is good.

The lesson for today is for all to make a decision 
to learn how to practice za-zen meditation in order 
to live the Zen life and experience calmness and 
wisdom, according to the example of Sakyamuni 
Buddha.

 (The Dharma Talk by 
Ven. Thich An Hue 

at Dieu Phap Temple 
on February 22, 2004)
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K hi một ngươi đói và muốn ăn, chỉ nói về thức 
ăn không thôi thì không thể no được. Mà phải 
chính người ấy sửa soạn và nấu một bữa ăn 

thực sự, nếu muốn thỏa mãn điều mình mong muốn. 
Chỉ nói về Thiền thì chẳng bao giờ biết được chính 
thực Thiền là gì. Người ta phải rời ngôn từ mà đi 
thẳng vào thực hành. Việc này cần phải thể nghiệm 
như trong bài thơ Thiền sau đây:

Nhìn đời sống của chim và cá
Cá chẳng thấy chán nước
Nhưng ta đâu biết tâm thực của cá
Bởi ta đâu phải là cá
Chim chẳng thấy chán cây
Nhưng ta đâu biết tâm thực của chim
Bởi ta đâu phải là chim.

Nếu ta không sống trong Thiền, ta chẳng biết 
gì về Thiền cả. Cho dù ta có nghiên cứu sâu sắc về 
Thiền đi chăng nữa, nếu mà ta không thực hành, 
thì điều ta biết về Thiền thật là ít ỏi. Sự hiểu biết 
qua sách vở chỉ là kiến thức trung gian; nó không 
phải là một kinh nghiệm trực tiếp. Muốn có kinh 
nghiệm trực tiếp thì ta phải thực hành. Giống như 
một người học trò viết đại tự phải chính mình cầm 
cây bút lông, nhúng vào mực và viết trên giấy, từng 
nét từng nét một, cũng vậy, một Thiền sinh phải 
thực tập ngồi Thiền và áp dụng vào đời sống hàng 
ngày. Một người có thể học Thiền qua sách vở từ 
một vị thầy, giáo sư, hay may mắn hơn, từ một vị Tổ 
Sư hay Lão Sư. Người ta có thể nghiên cứu Thiền 
qua học hỏi, đọc sách về Thiền hay nghe bài giảng 
của các Thiền sư. Tuy nhiên, Thiền sinh phải biết 
rằng, sự hiểu biết qua sách vở không phải là trọng 
tâm của Thiền. Nó chỉ thuần là kiến thức, biết một 
các gián tiếp thì không phải là kinh nghiệm thực sự 
và thực chứng của Thiền.

Ngôn từ thì rất giới hạn, trong khi sự thực của 
thực tế thì vô biên. Vì vậy, sự giới hạn của việc sử 
dụng ngôn từ không thể diễn bày hết sự thực của thực 
tế vô hạn được. Như Lão Tử đã nói, “Đạo khả đạo 
phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh” 
(nghĩa là, đạo mà có thể nói ra được thì không phải 
là đạo phi thường, danh mà có thể gọi tên được thì 
không phải là danh phi thường). Bởi vì thực tế hay 
sự thực chẳng bao giờ diễn bày một cách chân xác 
được, các Thiền sư luôn luôn nhắc nhở đệ tử rằng, 
những điều của các Thầy Tổ, ngay cả những lời dạy 
của Đức Phật, chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu ta 
muốn thấy mặt trăng, ta cần phải theo hướng chỉ của 
ngón tay.

Khi Đức Phật còn tại thế, nhiều đệ tử bao quanh 
Ngài. Trong số 1250 vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, A La 
Hán và Bồ Tát, hai đệ tử thân cận nhất với Đức Phật 
là Ngài Ma Ha Ca Diếp và A Nan Đà. Ngài A Nan 
Đà thì nhiều học thức, thông minh, trí thức; Ngài 
Ma Ha Ca Diếp thì chỉ chuyên chú vào Thiền. Đến 
lúc chọn người kế thừa, Đức Phật đã chọn Ngài Ma 
Ha Ca Diếp.

Hoằng Nhẫn, vị Tổ thứ 5 của Thiền Tông Trung 
Quốc, có năm trăm đệ tử theo Ngài. Vị đại đệ tử là 
Thần Tú, thì học thức, thông minh, hiểu biết. Nhưng, 
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn lại chọn Ngài Huệ Năng, một 
vị sư thất học làm trong bếp, làm người kế thừa. 
Ngài Huệ Năng được chọn làm Lục Tổ, không phải 
do trình độ học vấn, trí thức sách vở của Ngài. Mà, 
Ngài được chọn chỉ vì sự thực chứng của Ngài đã 
vượt quá biên giới của ngôn từ và chữ nghĩa.

Bởi vì ngôn ngữ và trí thức chỉ là những phương 
tiện gián tiếp, không phải là trọng tâm cứu cánh của 
Thiền. Thiền được đặt nền móng trong khoảnh khắc 
Tâm Truyền Tâm lịch sử khi Đức Phật đưa cành hoa 
lên, chỉ có Ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười nhận 

THIỀN QUA NGÔN TỰ VÀ THỰC HÀNH
Thích Ân Huệ - Nhật Bảo Quốc dịch
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biết. Từ đó, thông điệp truyền tâm đặc sắc này đã 
được vị Tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, mang từ Ấn Độ 
sang Trung Quốc qua bài kệ nổi tiếng như sau:

Giáo ngoại biệt truyền
Bất lập văn tự
Trực chỉ nhân tâm
Kiến tánh thành Phật.
(Ngoài giáo truyền riêng
Chẳng dùng chữ lời
Nhắm thẳng tâm người
Thấy tánh thành Phật)

Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy rằng những văn tự của 
chư vị Thầy Tổ, ngay cả những lời dạy của Đức 
Phật, chỉ là phương tiện, được gọi là upaya trong 
tiếng Phạn. Có nhiều ví dụ này trong Kinh Pháp 
Hoa. Vì vậy, người ta không thể hoàn toàn dựa hay 
bám chặt vào đó. Sự quan yếu trong Thiền là thể 
nghiệm trực tiếp, phải quang tự kỷ nhìn vào chính 
mình để thấy Phật tánh của mình và chứng nghiệm 
Phật quả. Không phải tìm ở bên ngoài mà phải quay 
về bên trong là yếu chỉ của Thiền.

Đọc nhiều sách về Thiền cho ta sự hiểu biết về 
những điều căn bản về Thiền, tuy nhiên kiến thức 
và tuệ giác thì khác nhau. Kiến thức là sự học hỏi 
từ bên ngoài, trong khi đó tuệ giác được phát triển 
từ kinh nghiệm và thực chứng từ bên trong. Trong 
Thiền, tuệ giác trở nên quan trọng hơn, nó có được 
do công phu tu tập tọa-thiền (za-zen) và sự phản 
quang tự kỷ (tuệ giác), Thầy sẽ giải thích sau.

Thực hành tọa-thiền không nhất thiết là phải 
ngồi thiền. Chúng ta có thể ngồi một khoản nào 
trong hai mươi bốn tiếng của một ngày. Rất khó cho 
chúng ta phải ngồi suốt, trừ phi chúng ta phải nhập 
thất (sesshin-retreat). Vì vậy, người Trung Hoa 
cũng như người Nhật Bản thường triển khai tọa-
thiền vào những công việc hằng ngày. Làm vườn 
cũng là tọa-thiền. Vẽ tranh, uống trà, đọc sách, học 
hành, đều là tọa-thiền. Tọa-thiền cũng là rửa chén, 
nấu ăn, gánh nước. Trong tất cả mọi sinh hoạt hàng 
ngày đều là tọa-thiền.

Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông Trung Hoa, 
lúc nào cũng thực hành tọa-thiền trong mọi sinh 

hoạt hàng ngày của Ngài. Ngài không có thì giờ 
để ngồi thiền, vì ngài phải nấu ăn, giả gạo, gánh 
nước, và rửa chén cho các sư trong tu viện. Tuy 
nhiên, trong suốt thời gian lao tác, Ngài đã tu tâm, 
dưỡng tánh cho đến khi Ngài thể chứng tâm và thân 
là Một. Sự thực chứng sâu sắc của Ngài qua tu tập 
chánh niệm đã được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chấp thụ 
và trao y bát truyền tổ cho Ngài.

Một câu hỏi thường được các Thiền sinh đặt ra 
là, “Nếu kiến thức không quan trọng, tại sao có sự 
dạy bảo bằng ngôn từ? Nếu không có điều tốt hoặc 
điều xấu, đúng hoặc sai, tại sao phải đặt ra luân 
lý?” Nhằm trả lời các câu hỏi này, chúng ta phải 
nhớ rằng, Thiền không thể thực hành nếu Thiền 
sinh không theo những điều chỉ dạy của Đức Phật 
và Chư Tổ.

Nơi đây, Thầy sẽ nói về ý nghĩa của từ ngữ 
“tọa-thiền”. Chúng ta đến với chữ “Zen” trong tiếng 
Nhật, và chữ “Thiền” trong tiếng Việt, có nghĩa chỉ 
là thực hành thiền. Trong lớp thiền tại Chùa Diệu 
Pháp vào tối Thứ Bảy, chúng ta ngồi trên băng hoặc 
bồ đoàn trong một tư thế mà Thầy dạy, và rất phổ 
biến đối với hầu hết Phật Tử… Đó là, tay phải để 
trong tay trái, hai ngón cái đụng nhau, mắt nhắm 
một nửa, lưng thẳng, và chân bắt tréo trong tư thế 
thuận tiện nhất. Thực hành và giữ gìn tư thế này 
giúp ta thở vào thở ra một cách nhẹ nhàng không 
cần cố gắng. Hơi thở không cần phải hít vào và đẩy 
ra một cách cực nhọc, và chúng ta không tập chú 
vào hơi thở mà chúng ta chỉ để nó xảy ra tự nhiên.

Trong Đạo Phật, mục đích của tọa-thiền là trạng 
thái “samadhi”, tức là trạng thái vắng lặng và yên 
tĩnh của tâm (định). Thở tự nhiên có nghĩa là theo 
dõi hơi thở vào trong buồng phổi và bụng, rồi theo 
dõi chúng trở ra. Nhiều ý nghĩ lỡn vỡn và lo lắng 
về việc làm cũng như chuyện nhà, cứ làm đầu óc 
chúng ta bận bịu, nhưng chúng ta phải biết cách để 
chúng đến và đi không dính mắc. Ta không bám víu 
nó, bởi vì không việc gì có thể làm trong lúc chúng 
ta đang hành thiền. Vậy, đừng giữ chúng lại – chỉ để 
chúng trôi đi. Đây là phần khó nhất trong khi hành 
thiền mà mọi người thường gặp phải lúc mới bước 
vào sự học thiền. 
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Một cách đạt trạng thái “samadhi” (tam muội-
định) qua tư thế ngồi thiền mà Thầy đã mô tả mấy 
phút trước đây. Một phương pháp khác là thiền 
hành. Vào mỗi tối Thứ Sáu, chúng ta đi nhiễu và 
niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” vòng quanh chánh 
điện. Vào tối Thứ Bảy, chúng ta lại đi nhiễu quanh 
mà không niệm, nhưng với từng bước chân trong 
hơi thở yên lặng chánh niệm. Chúng ta thở vào bước 
một bước, thở ra bước một bước – cứ như vậy chân 
trái rồi chân phải. Tọa-thiền ở đây chính là tập từng 
bước đi trong chánh niệm theo gót chân rồi ngón 
chân – và hơi thở thật sâu theo từng bước.

Thiền Phật Giáo không phải chỉ là sự thực tập 
“tọa-thiền” bằng cách ngồi thiền và thiền hành. 
Thiền là toàn bộ tất cả mọi hành vi của Thân (hành 
động), Khẩu (lời nói), Ý (tư tưởng) của ta hằng ngày. 
Lục Tổ Huệ Năng đã dạy cho thính chúng trong 
Kinh Pháp Bảo Đàn của ngài rằng đây là phương 
pháp đạt đến trí tuệ giác ngộ (tuệ giác). Ngài dạy 
rằng:

Này các thiện tri thưc, pháp môn của ta lấy 
Định và Tuệ làm gốc, đại chúng chớ mê lầm cho 
rằng Định và Tuệ khác nhau. Định Tuệ vốn nhất 
thể, chẳng phải là hai. Định là thể tánh của Tuệ, 
Tuệ là chỗ dụng của Định. Trong Tuệ có Định, 
trong Định có Tuệ. Rõ được nghĩa ấy, tức là việc tu 
tập Định Tuệ đều như nhau.

Tọa-thiền trong ý nghĩa là “ngồi thiền”, nhưng 
với truyền thống của Nhật hiện nay, có nghĩa là mọi 
hình thức của thiền. Theo Thầy, hành thiền là một 
cách sống – nghĩa là – sống như Đức Phật, người 
giác ngộ tin rằng tất cả mọi sự vật đều có liên hệ 
với nhau và nhất thể. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
dạy rằng mọi pháp đều hổn hợp, nghĩa là liên hệ 
với mọi pháp khác – tất cả các sự vật, và tất cả các 
pháp (dharma) đều vô thường, Con người chúng ta 
là pháp được sinh ra, trưởng thành, rồi hoại diệt; 
vậy chúng ta tọa-thiền là tập sống đời sống như Đức 
Phật giác ngộ.

Sự tọa-thiền mà chúng ta nói đến hôm nay là tập 
sống – tập thiền trong chánh niệm với tư thế ngồi 
yên lặng, đi bộ, làm việc (ngay cả bơi lội), chùi bếp, 
dọn vườn, rửa chén, v.v. và giúp cho người khác 

hiểu biết về trí tuệ như Ngài Huệ Năng trong thiền 
viện. Trong tất cả 500 đệ tử, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 
đã chọn Ngài Huệ Năng làm Lục Tổ của Thiền 
Tông Trung Hoa. Ngài Hoằng Nhẫn đã thấy rõ tuệ 
giác của Ngài Huệ Năng trong đời sống thiền từ 
đó Ngài đã dùng để dạy hàng trăm đồ chúng khắp 
Trung Quốc.

Đức Phật đã dạy rằng trọng tâm của Phật Đạo là 
bảo bọc tất cả chúng sanh. Truyền thống Phật Giáo 
Đại Thừa, mà Thiền Tông là một, đặc biệt chú trọng 
đến tất cả mọi sinh vật. Chính Đức Phật là một dẫn 
chứng cụ thể. Trong khi Ngài thành đạo, Ngài có 
thể về cõi Niết Bàn, nhưng Ngài quyết định ở lại 
cõi phiền não ta bà này để hướng dẫn chúng sanh 
cũng được giác ngộ như Ngài. Điều căn bản trong 
việc tu hành Phật Pháp là thứ 1) tránh điều ác, thứ 
2) làm điều lành, và thứ 3) giữ tâm thanh tịnh. Phần 
thứ 3 có thể chứng nhập bằng cách tu tập tọa-thiền, 
và chỉ có bằng sự tu tập cách đó, chúng ta mới có 
thể thâm nhập vào 2 phần đầu được là tránh điều ác 
và làm điều lành.

Bài giảng hôm nay nhằm cho tất cả những ai 
có quyết định thực tập tọa-thiền đê sống trong đời 
sống Thiền và chứng nhập Định và Tuệ, như Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni.

 (Theo Pháp Thoại của Ven. Thích Ân Huệ 
giảng tại Chùa Diệu Pháp ngày 22 tháng 2 năm 
2004)
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 Thu Về Nhớ Mẹ

Bao độ lá vàng trong nắng rơi
Con ngồi đếm lá mấy thu phai 
Con nhớ ngày xưa Mẹ tảo tần
Thân gầy, gió lạnh áo vai sờn

Từ độ phiêu bồng gót tha phương,
Trả nợ quê hương với chiến trường
Lắm lần nhớ Mẹ thân đơn chiếc
Khói bom, tiếng gọi nợ tang bồng

Thương con cứ mãi xa biền biệt
Góc núi ven rừng giữ giang san
Lệ Mẹ oằn đau lời khấn nguyện
Chinh chiến ai ơi quá đoạn trường.

Tống phước Hiến

Nhưng rồi thảm nạn xuống quê hương,
Áo trận đau hờn nét phong sương
Xiêu xiêu con Mẹ rơi tay súng
Con đã lỗi thề với non sông

Cùng chung thân phận với giống dòng
Bảy mùa thay lá, bảy năm tuôn
oán thù khóa chặt đời trai trẻ
Hận thù ngùn ngụt ngập đau thương.

Chập choạng thân tù, rời lao lý
Mẹ đã đi rồi một đêm thu
Lá ơi có xuống nằm bên Mẹ
Con thấy Mẹ về trong giấc mơ

Bốn mươi lăm năm, con mất Mẹ
Giọt lệ tiễn đưa quá muộn màng
Nhớ Mẹ, con quỳ hôn ảnh Mẹ
Ngoài kia lá rụng gió thu sang.
(Nhớ Mẹ giữa đêm thu 2021)
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Phật Giáo Việt Nam dưới chế độ CS sau 30. 04. 1975
Quảng Tuệ Tống Phước Hiến

Sơ lược PGVNTN bị CSVN bức 
hại:

Trong khi Phật giáo Miền 
 Bắc bị cai trị bởi chế độ vô thần, 
đã bị tước đoạt bản sắc, thì tại 
Miền Nam, nhờ thế giới Tự Do 
bảo trợ, nên dù độc tài, người 
lãnh đạo cũng phải biết che giấu 
để được tồn tại, nhờ đó “tuổi thọ” 
của Phật Giáo có khá hơn. Nhưng 
cuối cùng thì Phật Giáo Miền 
Nam VN vẫn phải bị hứng chịu 
tai ách mà lịch sử Phật giáo gọi là 
Pháp nạn 1963. 

Bởi Phật giáo và Dân tộc luôn 
đồng hành, nên mỗi đau thương, 
suy bại, trầm thống hay an vui 
của Dân tộc cũng chính là của 
Phật Giáo VN. Cuộc Cách mạng 
ngày 1.1.1963 đã đưa Dân tộc VN 
trong đó có Phật Giáo thoát khỏi 
vòng tay sắt bạo quyền, thoát 
khỏi tủi nhục vì hai thế lực lãnh 
đạo Nam-Bắc đều nhân danh lịch 
sử, để chống nhau, rồi bí mật thỏa 
hiệp với nhau cũng chỉ và quyền 
lợi tập đoàn của họ. Nhân dân VN 
vẫn chỉ là thực thể nô lệ, không 
được góp phần định vị giá trị cá 
nhân, hay sự tồn tại của Tổ Quốc. 

Cách Mạng 1.11.1963 thành 
công, Phật Giáo VN dưới sự lãnh 
đạo của chư Đại Tăng với kiến thức 
uyên bác, với tinh thần vì nước, vì 
đạo và vì dân đã hình thành Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất (GHPGVNTN).

GHPGVNTN tổ chức Phật 
Giáo duy nhất mang tính chính 
thống lịch sử, được truyền thừa từ 
Lịch Đại Tổ Sư vì được kết hợp từ 
11 Tông phái và hai hệ phái Nam 
Tông và Bắc Tông vừa thoát ra 
và vươn tới tương lai từ chế độ hà 
khắc với chủ tâm triệt tiêu Phật 
giáo.

Sau khi cưỡng chiếm trọn vẹn 
được cả Việt Nam. Cộng sản thực 
hiện chính sách tiêu diệt Phật 
Giáo dựa theo bài bản đã sử dụng 
tại Miền Bắc.

I/ Tịch thu các cơ sở vật chất 
của GHPGVNTN 

Muốn chứng minh, thể hiện 
sức mạnh, cộng sản phải tận dụng 
mọi phương tiện để tranh giành 
quần chúng. Muốn đạt được mục 
đích nầy, cộng sản phải triệt để 
khai thác bạo lực. Tương tự như 
tại Miền Bắc, Cộng Sản tịch thu 
tài sản của GHPGVNTN như sau:

1/ Viện Đại học Vạn Hạnh: 
Đại học Vạn Hạnh được Bộ Quốc 
Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng 
Hòa cấp Nghị Định số 1805-NĐ/
PG/NĐ ngày 17.10.1964, và do 
Quyết Định số 156-VT/QĐ ngày 
13.11.1964 của Viện Hóa Đạo, cử 
Thượng Tọa (Giáo Phẩm thời bấy 
giờ của Hòa Thượng) Thích Minh 
Châu làm Viện Trưởng, Phó Viên 
Trưởng Giáo Sư Hồ Hữu Tường 
− phụ tá Viện trưởng Giáo Sư 
Đoàn Viết Hoạt. Trụ sở tạm đặt 

Thượng Tọa Thích Minh Châu, 
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

Huy hiệu của trường Vạn Hạnh,
 Đại Học Phật Giáo trước 1975

tại Chùa Pháp Hội và Chùa Xá 
Lợi Saigon. Châm ngôn Duy Tuệ 
Thị Nghiệp. 

Tài sản của Viện Đại Học 
Vạn Hạnh gồm: Cơ sở I là các 
tòa nhà tọa lạc tại 222 Truơng 
Minh Giảng, Saigon − Cơ sở 2 
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đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận 
− Các Văn Phòng Viện Trưởng, 
Văn phòng 4 Phân Khoa, Trung 
Tâm Ngôn Ngữ, Thư Viện, Nha 
Học Vụ, Nha Sinh Viên Vụ, Văn 
Phòng Giao Tế, Văn Phòng Phát 
Triển, Trung Tâm An Sinh và 
Phát Triển Xã Hội, v.v. các giảng 
đường và lớp học, Câu Lạc Bộ, 
Trung Tâm Sinh Hoạt Sinh Viên 
cộng thêm dãy nhà trệt dành cho 
cơ sở Ấn Quán Vạn Hạnh. Cơ sở 
thứ hai bao gồm văn phòng Phân 
Khoa Khoa Học Ứng Dụng và 
các phòng học của sinh viên. Thư 
viện có hơn 25.000 đầu sách. 

Ngày 26.05.1969, lần đầu 
tiên Viện Đại Học Vạn Hạnh cấp 
văn bằng Cử Nhân Phân Khoa 
Phật Học cho 21 sinh viên đậu 
từ năm 1966 đến 1968, Cử Nhân 
Văn Học & Khoa Học Nhân Văn 
cho 23 sinh viên đậu từ năm 1967 
đến 1968. 

Sau khi chính thể VNCH bị 
sụp đổ. Viện Đại học Vạn Hạnh 
phải đóng cửa. Nhà cầm quyên 
CSVN tịch thu toàn bộ cơ sở của 
Viên Đại Học Vạn Hạnh. Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất bị mất quyền sở hữu.

2/ Cô Nhi Viện Quách Thị 
Trang: 

Ngày 3.7.1977 cộng sản tịch 
thu cơ sở Cô Nhi Viện Quách 
thị Trang trên đường Trần Quốc 
Toản (phía sau Việt Nam Quốc 
Tự). Vào thời điểm lúc nầy thì Cô 
Nhi Viện Quách Thị Trang đang 

nuôi dưỡng hơn 7.000 trẻ em mồ 
côi. Khi đến tịch thu cơ sở nầy, 
cộng sản giựt và quẳng tấm bảng 
mang danh hiệu GHPGVNTN 
xuống lề đường.

3/ Nhà Xuất Bản Lá Bối:
Buộc phải ngưng hoạt động: 

Do Thầy Từ Mẫn làm Giám Đốc 
phải ngưng hoạt động vì nhà cầm 
quyền CSVN ngăn cấm

4/ Trường Thanh Niên Phụng 
sự Xã hội: 

“Trường Thanh Niên Phụng 
Sự Xã Hội.” Một tổ chức hỗ trợ tái 

Viện Đại Học Vạn Hạnh cấp văn bằng Cử Nhân Phân Khoa 
Phật Học cho sinh viên thi đỗ từ năm 1966-1968

TƯ TƯỞNG, Nguyệt San của 
Viện Đại Học Vạn Hạnh

Tượng Quách thị Trang
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Sang thời VNCH, những tổ chức 
cư sĩ Phật giáo cũng đã theo đó 
đóng góp gây dựng nhiều cơ sở 

khắp Miền Nam Việt Nam 

thiết nông thôn, với hơn 10,000 
tác viên Xã Hội đã cộng tác với 
Quý Thầy để giúp đồng bào xây 
dựng làng xóm, trường học, trung 
tâm y tế... trong thời gian chiến 
tranh Việt Nam. Hoạt động dựa 
trên tinh thần “Đạo Phật đi vào 
cuộc đời”, với phương châm bất 
bạo động.” 

5/ Hệ Thống các Trường Bồ Đề: 
Trường Bồ Đề là một hệ thống 

giáo dục tư thục của Phật giáo 
Việt Nam do GHPGVNTN điều 
hành thời Việt Nam Cộng Hòa. 
Trường Bồ Đề dựa trên căn bản 
giáo dục trẻ em không chỉ về mặt 
kiến thức mà cả mặt tâm linh theo 
triết lý Phật giáo. Tuy có dạy một 
số giờ giáo lý nhưng chương trình 
học trong các trường Bồ Đề vẫn 
theo chương trình của Bộ Quốc 
gia Giáo dục ban hành, giống như 
trong các cơ sở giáo dục công lập 
và tư thục khác.

Lịch sử của ngôi trường Bồ 
Đề đầu tiên của Việt Nam thành 
hình vào năm 1952 ở Huế do Hội 
Tăng già Trung Việt tổ chức. 

Năm 1963, Miền Nam đã có 
163 trường Bồ Đề. 

Khi GHPGVNTN thành lập 
thì theo Hiến chương 1964, Giáo 
Hội gom các trường Bồ Đề lại 
và đặt dưới sự điều hành của Vụ 
Giáo dục thuộc Tổng vụ Văn hóa 
và Giáo dục, Viện Hóa Đạo. 

Tính đến năm 1970 trên toàn 
quốc có 137 trường Bồ Đề, trong 
đó có 65 trường trung học. Tổng 
số học sinh là 58.466.

Sau năm 1975, dưới chế độ 
cộng sản, toàn thể hệ thống giáo 
dục này bị giải thể khi tất cả 
những cơ sở giáo dục tư thục đều 
phải ngưng hoạt động. 

Tóm lại: Sau ngày 30.4.1975, 
thực hiện chính sách tiêu diệt 
GHPGVNTN bạo quyền cộng 
sản qua các hành vi tịch thu, 
cướp đoạt hàng trăm trường học, 
cô nhi viện, ký nhi viện, phòng 
phát thuốc. Viện Đại học Vạn 
Hạnh, Trường Thanh Niên Phụng 
sự Xã hội bị đóng cửa. Ủy Ban 
Tái Thiết và Phát triển Phật giáo 
bị giải tán. Ngân quỹ bị tịch thu. 
Các cơ sở ấn loát, nhà xuất bản, 
báo chí đều bị ngăn cấm hoạt 
động. Cấm không được hành lễ 

Một trong những tác phẩm do 
Lá Bối xuất bản

Huy hiệu của Trường Thanh Niên 
Phụng Sự Xã Hội

HiệuTrưởng đầu tiên của Bồ Đề 
Thành Nội Huế
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tại những chùa viện nếu cộng sản 
không cho phép, và cũng không 
công nhận Phật Đản là ngày được 
nghỉ lễ. 

Nhà cầm quyền cộng sản 
tịch thu tài sản của GHPGVNTN 
mà dần dà biến thành tài sản tư 
của cán bộ hay của Đảng Ủy địa 
phương. Điển hình như:

- Trường Bồ Đề Quy Nhơn 
thành nhà ngũ cán bộ cộng sản.

- Hằng trăm ngôi Chùa bị làm 
văn phòng, nhà vãng lai và sau 
đó cấp phát hay phát mãi với giá 
“nâng đỡ” thành tài sản cho cán 
bộ như là tài sản tư nhân tạo dựng 
hay tạo mãi.

- Thời gian đầu thì cán bộ đập 
phá tượng Phật như hành động 
phỉ báng. Nhưng về sau, cán bộ 
cộng sản đánh cắp đem bán với 
giá bán cổ vật.

II/ Triệt hạ đời sống cán bộ 
Phật Giáo: 
1/ Cư sĩ: 

Tịch thu các cơ cở Phật Giáo, 
nhưng cộng sản từ Miền Bắc vào 
phần không có khả năng, phần 
tham lam nhũng lạm và hống 
hách và một phần khác khá quan 
trọng là chính quyền Trung Ương 
cộng sản Miền Bắc kỳ thị, không 
tin tưởng vào thành phần trí thức 
Miền Nam, nên những cơ sở trên 
không hoạt động hoặc hoạt động 
không hữu hiệu và cuối cùng bị 
phế bỏ. 

Nhà cầm quyền Cộng sản 
cố tạo những hà khắc khiến các 
cán bộ cư sĩ Phật Giáo, không 
có công ăn việc làm. Cộng sản 

hoang phí tài năng, đẩy những 
tinh hoa nguyên khí trí thức Miền 
Nam nói chung và Phật Giáo nói 
riêng di chuyển đến những khu 
gọi là kinh tế mới, phá rừng đốn 
cây, làm nương rẩy. Bao nhiêu 
năm đèn sách, vận dụng kiến thức 
để kiến tạo xã hội, nay phải cày 
sâu cuốc bẩm vẫn đói nghèo hay 
lao lý. Đó chính là nguyên nhân 
những cuộc vượt biên vượt biển 
bi tráng. Nhà tù lại san sát mọc 
lên. Viễn cảnh xã hội đen tối. Đó 
là tội ác của đảng cộng sản.

2/ Tu Sĩ: 
Những cơ sở tạo ra tài chánh 

để vừa điều hành công tác Phật 
sự, vừa để tự nuôi cuộc sống, nay 
bị nhà cầm quyền tịch thu, những 
tu sĩ cũng phải tự phá rừng làm 
rẫy, nhưng cộng sản vẫn tiếp tục 
dùng sức mạnh chính quyền để hà 
khắc, buộc các tăng sĩ phải hoàn 
tục. Xin tạm lược một số tin tức 
mà chúng tôi có được như sau:

1/ Năm 1975 một số Tăng Sĩ 
về Long Thành trồng tiêu. Mùa 
tiêu đầu tiên các Tăng Sĩ bán 
được hai triệu đồng Việt Nam 
Cộng sản (Chúng tôi không còn 
nhớ mệnh giá so với hiện nay). 
Nhưng bị nhà cầm quyền Cộng 
sản đánh thuế là một triệu chín 
trăm ngàn (1.900.000).

2/ Năm 1976 một nhóm Tăng 
Sĩ khác trồng mía, họ bán được 
ba trăm ngàn đồng Việt cộng thì 
bị đánh thuế hết cả ba trăm ngàn 
đồng!

Vì không thể canh tác để 
kiếm thu nhập trang trải chi phí 
để được tiếp tục tu học, các vị 
tăng sĩ nầy đành phải giải tán, 

một số phải hoàn tục, một số bị 
bắt thi hành nghĩa vụ quân sự, 
hay thanh niên xung phong, một 
số bị bắt cải tạo vì bị quy chụp 
thành phần vô gia cư.

Tình trạng đàn áp ngày 
càng tinh vi kín đáo nhưng 
khốc hại, nên ngày 17.3.1977 
GHPGVNTN đúc kết lập thành 
hồ sơ đầy đủ những vụ phá chùa, 
bắt bớ Tăng ni, tịch thu những 
phương tiện sinh sống của Tăng 
Ni đã gởi văn thư và báo cáo đầy 
đủ chi tiết bằng cớ lên Phạm văn 
Đồng Thủ tướng Cộng sản lúc 
bấy giờ. Nhưng không có hồi đáp 
và tình trạng đàn áp tiếp tục với 
nhiều mánh khóe ti tiện hơn.

Quảng Tuệ 
Tống Phước Hiến

CHÚ THÍCH:
• Nguồn- Kinh cám ơn các tác giả của 

các nguồn tài liệu mà chúng tôi trích 
dẫn:

• Bách khoa toàn thư mở Wikipedia - 
• http://www.ahvinhnghiem.org,
• https://thuvienhoasen.org
• Phật Giáo Việt Nam, Biến Cố và Tư 

Liệu
• Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
• Blogger Mạnh Kim
• và nhiều bài viết vê Phật Giáo đăng trên 

các trang mạng xã hội
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Sau giải điện ảnh Oscar 
mấy hôm, nhân rảnh 
việc, tôi tò mò tìm xem 
2 phim trúng giải minh 

tinh nam, nữ xuất sắc:
Diễn viên kỳ cựu, bậc thầy, 

Anthony Hopkins, 84 tuổi, là 
người già nhất thắng giải nam 
chính Oscar với vai ông bố mất 
trí nhớ trong “The Father”. Trái 
ngược hoàn toàn với tất cả những 
vai ác diện mà ông đã từng thủ 
diễn, đó là gương mặt của một 
tuổi già hiền lành, nhưng do bị rối 
loạn trí nhớ nên đã thể hiện nhiều 
tâm trạng phức tạp mà đã được 
diễn xuất thật tuyệt vời. Trí lực 
của Anthony dần sa sút nghiêm 
trọng. Ông quên các sự kiện, 
những gương mặt - kể cả người 
con là Anne. Anthony cũng mất 
cảm nhận về không gian và thời 
gian, khiến ông bối rối và suy sụp. 

Cuối phim, ông già này biến 
thành một đứa trẻ khóc lóc sợ sệt 
vùi đầu vào vai cô y tá trong viện 
dưỡng lão mà ông nghĩ là mẹ 
mình, để nghe những lời dỗ dành.

Frances McDormand tiếp tục 
nhận giải “Nữ chính xuất sắc”, 
sau khi vừa nhận giải “Phim hay 
nhất” cùng êkíp Nomadland. 
Cô từng đoạt giải Nữ diễn viên 
xuất sắc cho vai trong phim 
Fargo, 1997, và Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri, năm 

Tản Mạn Về 2 Phim Điện Ảnh 2 Minh Tinh Đoạt Giải Oscar 2021

DIỄN VAI TUỔI GIÀ CÔ ĐƠN
Lê Giang Trần

Anthony Hopkins, 84 tuổi, thắng giải nam chính Oscar với vai ông bố 
mất trí nhớ trong “The Father”

Frances McDormand tiếp tục nhận giải “Nữ chính xuất sắc” 
của phim Nomadland.
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2018. Phát biểu khi nhận giải, Frances McDormand 
trích dẫn lời của nhân vật Macduff khi chiến đấu 
với Macbeth, tác phẩm Macbeth của Shakespeare: 
“I have no words: my voice is in my sword” (Tôi 
không có chữ nghĩa: tiếng nói của tôi là thanh gươm 
của tôi) - ngụ ý về việc hành động nhiều hơn là chỉ 
nói. (Trích bản tin)

Chloé Zhao thắng giải “Đạo diễn xuất sắc” với 
phim Nomadland. Cô trở thành người phụ nữ gốc Á 
đầu tiên đoạt giải. The Guardian, NBC News đánh 
giá chiến thắng của cô mang tính lịch sử. "Bộ phim 
này dành cho bất cứ ai có niềm tin và can đảm để 
sống nhân hậu", Chlóe Zhao phát biểu. Nữ đạo diễn 
nói về tuổi thơ lớn lên ở Trung Quốc, những ngày 
cô được cùng bố đọc thuộc những bài thơ, văn kinh 
của quê hương. Cô trích dẫn một trong những câu 
nói cô yêu thích, bằng tiếng Trung Hoa: "Nhân chi 
sơ, tính bản thiện". (Trích bản tin) 

Phim Nomadland đưa ra cuộc sống của những 
người bước vào tuổi già sống độc lập và mạnh mẽ, 
họ hoặc không còn mái ấm vợ chồng hoặc không 
muốn sống với thân nhân, con cái; họ sống độc lập, 
chiếc xe van trang bị tiện nghi tối thiểu dành đi cắm 
trại là căn nhà của họ. Đi đến đâu tìm việc làm ngắn 
hạn tại đó để lấy tiền cho lộ trình tiếp tục. Họ chấp 
nhận cái chết tự nhiên chứ không chịu chết trong 
bệnh viện.

 Phim cho thấy không ít phụ nữ chọn lối sống 
này, điển hình là nhân vật nữ chính, với một gương 
mặt trầm mặc, cương quyết, lạnh lùng... và cộng 
đồng du cư như thế, như khu tập trung ngoài sa mạc 
của Arizona, đầy ắp tình người. Một số người (thật 
ngoài đời góp vai) đã tâm sự về đời tư cùng sự suy 
nghĩ của mình trong hoàn cảnh sống như vậy.

Cuộc sống xa xứ, tị nạn, lưu vong, kiểu mẫu này 
khi bước vào tuổi già nua cũng không ngoại lệ dù 
ở trong một xã hội nhân bản của một đất nước văn 
minh, ngoại trừ những ai may mắn hay đã gầy dựng 
để có được một hậu sự an lành cho bản thân, hay 
phúc đức có con cháu hiếu thảo chăm sóc cho đến 
ngày mãn phần. Cho nên ý lực mạnh mẽ khi tuổi 
già, là một khía cạnh đáng suy nghĩ cho bản thân. 

Theo đạo Phật thì có nói “nghiệp” là cái đeo 
mang từ kiếp trước và cộng thêm do tạo tác ở kiếp 

này, mà mỗi người sẽ có một “Quả” hay hậu quả 
của cái nghiệp của mình. Tuy nhiên trong đời sống 
trên trái đất đều có thật nhiều người hiền lương mà 
chịu bất hạnh hay nghèo khổ, bệnh tật; cũng rất lắm 
con người ác độc vô nhân mà sống quyền uy sang 
giàu tột bực. Xin miễn bàn. 

Rất nhiều phim thật hay và tạo xúc động... về 
những cảnh sống của đôi vợ chồng già, của một cá 
nhân nam hay nữ, của ông bà, cha mẹ già dành cho 
con cháu... tất cả là những tấm gương, những tâm 
tình cao quý, những hy vọng của loài người nhân 
bản, như được Khổng Tử xiển dương là “nhân chi 
sơ tính bản thiện”. 

Và, mạnh mẽ như hai bài thơ dưới đây, đã gây 
cho tôi cảm xúc tản mạn này:

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

Bắ n vớ i Câ y Cung Gã y
Cung đã  gã y; tê n đã  hế t.
Trong phú t giâ y khẩ n yế u nà y- 
Buô ng hế t mọ i nghi ngờ .
Bắ n khô ng chú t ngầ n ngạ i. 

(Bukko Kokushi, 
Đà o Nguyê n Minh dị ch)

Lâ m Đao Kệ 
Cà n khô n vô  đị a trá c cô  cung
Hỷ  đắ c nhâ n khô ng phá p diệ c khô ng 
Trâ n trọ ng Đạ i Nguyê n tam xí ch kiế m 
Điệ n quang ả nh lý  trả m xuâ n phong.

(Bukko Kokushi)

Vũ  trụ  khô ng nơ i đơ m gậ y chiế c
Vui thay nhâ n phá p thả y đề u khô ng 
Nâ ng cao Đạ i Nguyê n ba thư ớ c kiế m
Phó ng tia điệ n chớ p ché m gió  xuâ n.

(Đà o Nguyê n Minh dị ch)
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Bukko Kokushi (Phậ t Quang Quố c Sư ) hay 
Mugaku Sogen (Vô  Họ c Tổ  Nguyê n) (1226 -1286) 
là  đệ  tử  củ a Wuzhun Shifan (Vô  Thuậ n Sư  Phạ m 
Thiề n Sư ) (1177-1249) thờ i nhà  Tố ng – Trung 
Hoa. Ngà i đư ợ c mờ i sang Nhậ t Bả n bở i Triề u Đì nh 
Mạ c Phủ  Kamakura củ a Sứ  Quâ n Hojo Tokimune 
(1251-1284), đế n nă m 1279. Sau khi phụ c vụ  mộ t 
thờ i gian là m trụ  trì  củ a ngô i Kencho-ji, ngà i đư ợ c 
bổ  nhiệ m là m trụ  trì  củ a tự  việ n vĩ  đạ i Engaku-ji 
(Viê n Giá c Tự ). Và  ở  đó  đã  truyề n dạ y thiề n cho 
mộ t số  nhà  sư  rấ t có  ả nh hư ở ng tạ i Nhậ t Bả n. 

(Trích: THIỀ N SƯ  VÀ  TINH THẦ N VÕ  SĨ  
ĐẠ O, Đào Nguyên Minh sưu tầm, Đặc san Phật 
Đản 2021, Chùa Điều Ngự)

Lạm bàn:
Các bậc đạt Đạo rốt ráo, tất cả tâm trạng đời 

thường biến mất, hay nói theo ngôn ngữ Đạo là đã 
chuyển hóa siêu việt thành cái “bi-trí-dũng” của “từ 
bi”, một thứ tình yêu vô biên đối với sự sống tuần 
hoàn của vạn vật sinh linh. Đây là một Đạo lực vô 
cùng dũng mãnh chất ngất thiện lành, không khác 
sự mầu nhiệm của vũ trụ trong cuộc vĩnh viễn tiến 
trình thành lập nên, trông có vẻ “vô tâm” mà lại rất 
Hữu ý, hữu lý, hữu tâm, quân bình, hài hòa... để cho 
mọi thiên hà và ngay cả một vì sao, một tinh cầu, 
chúng vừa được riêng rẽ mà lại liên đới cộng hưởng 
cùng tất cả trong sự sinh ra, trưởng thành rồi chết đi; 
một sự tuần hoàn của dòng sinh-diệt, như một kiếp 
sống của sinh vật hay con người.

Cho nên Đạo trân quý “thời gian của sự đang 
sống”, khuyên con người biết trân trọng giây phút 
“đang là” của sự sống, để sống sao cho dũng mãnh 
và thiện lành, xứng đáng từng giây phút sống. 

Đó chỉ là thiển ý mà cá nhân tôi nhận thấy như 
vậy, nên quan niệm sống của tôi theo câu phương 
châm “ở hiền gặp lành”, trái tim rung động trước 
mọi sinh động nơi trái đất này khi có duyên cảm 
nhận được  ...

Lê Giang Trần

(050621)

Thanh Trúc/Chơn Diệu

Sự Đời

Người già hỷ nộ ái ố trải qua
Lên voi xuống chó ấy là nhục vinh
Mọi chuyện là duyên hữu tình
Bởi thế mới gọi vô thường vô minh.

Người già  cần biết chính mình
Sinh lão bệnh tử phận mình ngang đâu
Cho dù khi phải lo âu
Cũng đừng vì thế mà sầu bi ai.

Đời Người khó thể vui hoài
Vui nhiều buồn ít là may lắm rồi
Tự tại tìm thêm niềm vui
Tự mình tạo lấy đừng mong cho mời.

Hãy vui với cảnh đất Trời
Khi nắng chăm tưới cây hoa vun trồng
Mưa ngồi tràng hạt lần xong
Sẽ thấy thoải thoái thong dong với đời.

(cuối tuần đầu Hè 2021)
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Lê Giang Trần

Như Như Truyện
Lưu bút nhớ thương ai
Tượng trưng mùa chia tay
Nâng niu chùm phượng đỏ
Như thơ ngây học trò

Tìm gì nơi con sông
Tim cũng người đi rong
Mơ giàu nuôi hy vọng
Như người gạn tìm vàng

Lâm li và đoạn trường
Phác lên lẽ vô thường
Phô bày những trạng huống
Như nghệ sĩ phim tuồng

Có tình yêu thiết tha
Thấp thoáng một quá độ
Thời xuân xanh ngọc ngà
Như soi gương hiện ra

Khơi buồn lên mênh mông
Hư ảo người trong mộng
Ra vườn nhìn sương lan
Như giấc mơ đứt đoạn

Trước huyền diệu thu hồn
Ngẩn ngơ mắt rung động
Nhìn in hệt cố nhân
Bất ngờ một dung nhan

Theo quảng cáo áp bích
Vừa xem vừa diễn kịch
Rẽ vào và đi qua
Như là những ngã ba

Vết tích hằn khôn nguôi
Mỗi lần đều khắc vội
Trải qua một đời người
Rất nhiều như như vậy

Kể truyện rõ từng chương
Quá khứ bỗng luân hồi
Mặt người thôi soi gương
Một ngày thôi đếm tuổi

Kê thực đơn phương Tây
Quyển kinh mở tiệc đãi
Trước khi muộn chia tay
Đời người được nhìn lại

Con ong bận làm mật
Mặc chuyến tàu. Chẳng vội
Làm dấu t hánh giá Trời
Đừng cười người lạy Phật

(061421)
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N am California nắng và hạn hán suốt cả một 
mùa hè có lúc nhiệt độ lên đến 108, 110 độ 
F, người dân Nam Cali sống ngột ngạt trong 

nóng bức thì bỗng nhiên gần đến lễ Thanksgiving 
trời trở lạnh kỳ lạ , có lúc ban đêm nhiệt độ xuống 
thấu 45,50 độ F thì cũng là lúc mà khóa tu học đặc 
biệt Mùa Đông bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày thứ năm 
26 tháng 11, 2015.

Cũng như thường lệ hằng năm khóa tu học 
đặc biệt Mùa Đông được tổ chức ở Chùa Diệu 
Pháp thuộc thành phố San Gabriel Los Angeles 
khai giảng chiều thứ năm và kéo dài trong 3 
ngày nhân dịp Lễ Tạ Ơn. Chương trình phong 
phú và đa dạng do nhiều vị Giáo thọ uyên thâm 
Phật Pháp từ các chùa, tự viện, thiền đường 
khắp nơi quang lâm tham dự.

Đặc biệt có Hòa Thượng Trưởng lảo Thích 
Tịnh Đức Chùa Đạo Quang Dallas Tiểu bang 
Texas, Hòa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp 
Vân Pomona California, Thượng Tọa Thích 
Minh Quang Tu Viện Thiện Tường Chicago… 
Nhận thấy ngoài hai Hòa Thượng Thích Viên 
Lý, Thích Viên Huy còn có rất nhiều vị có 
mặt là do nhân duyên về tham dự Lễ An Vị 
Phật của Chùa Điều Ngự . Thấy có HT Thích 
Quảng Thanh, HT Thích Minh Châu, HT Thích 
Quảng Long, HT Thích Tâm Thành, TT Piya 
Chùa Điều Ngự, TT Thích Viên Chánh, ĐĐ 
Thích Thanh Nguyên, ĐĐ Thích Đạt Tín, ĐĐ 
Thích Ấn Minh, ĐĐ Huệ Hải, Sư Cô Thích Nữ 
Diệu Thơ, Sư Cô Thích Nữ Huệ Tâm, Sư Cô 
Ahjin…

Khóa Tu học Đặc biệt Mùa Đông - Thanksgiving 2015
Nguyên Chánh
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Hòa Thượng Viên Lý Viện chủ Chùa Điều 
Ngự Trụ Trì Chùa Diệu Pháp nói chuyện trong 
ngày đầu khai khóa. Thầy nói rằng chúng ta tụ 
tập về chùa tham dự khóa Tu Mùa Đông thật 
đông như ngày hôm nay là một điều mừng 
nhưng có biết những chuyến tu học tới có biết ai 
còn ai mất, một sự thay đổi của đời người ai làm 
sao biết được. Thật ngậm ngùi khi nghĩ lại một 
năm qua bao người bạn thân thương nay không 
còn nữa, bao nhiêu người hôm nay không thể 
tham dự khóa tu? 

Hạnh Phúc thay Đức Phật Giáng sinh
Hạnh Phúc thay Phật Đạo Quang minh
Hạnh Phúc thay Tăng Gìa Hòa hợp
Hạnh Phúc Thay Tứ chúng Đồng tu 
Thân tại gia 
Tâm xuất gia 
Chính là Bồ Tát tại gia 
Chúng ta nhắc nhủ nhau tu và xuất gia gieo 

duyên, tu Thọ Bát Quan Trai một ngày một đêm 
cho Cư sĩ tại gia.

Tham Sân Si Mạn Nghi Phiền Não, một sợi 
tóc là một phiền não, cạo bỏ tất cả để tu hành. 
Đó là điều đặc biệt của khóa tu Mùa Đông năm 
nay. Hai Chú Ấn Nguyên và Ấn Tri được truyền 
thừa đắp y vàng, Chị Diệu Đức thọ Bồ Tát Giới 
và xuống tóc theo nguyện ước bao nhiêu năm ấp 
ủ của chị. Thân tại gia mà tâm xuất gia. Nhìn nụ 
cười mãn nguyện của Diệu Đức bây giờ là Ni cô 
Ấn Hòa đồng chúng ai cũng mừng cho chị ước 
nguyện được viên thành.

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Đức giảng về 
Tam Pháp: Bồ Tát - Trì Giới - Thiền Định (luyện 
tâm)

Người nghe Pháp phải đặt hết niềm tin vào 
Giáo Lý Phật Đà, Tư duy trong Chánh Niệm.

Thượng Tọa Minh Quang đến từ Tu Viện 
Thhiện Tường Chicago là vị giáo thọ uyên thâm 
và có duyên nhất trong khóa tu, hướng dẫn Phật 
tử thật linh động đã làm cả khóa tu say mê theo 
dõi từng câu thơ từng lời nói của Thượng Tọa 
giảng sư. Tăng Đoàn khai phóng thổi một luồng 

Chị Diệu Đức thọ Bồ Tát Giới và xuống tóc theo nguyện ước bao nhiêu năm ấp ủ
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gió mát vào quảng đại Phật tử ngột ngạt trong 
sân si thế tục mà phá nát cả một guồng máy 
đang vận chuyển êm ả. Nhân tình mỏng manh 
chỉ có đạo tình mới bền vững. Thương nhau 
nhắc nhủ nhau tu đó là lời thầy luôn nhắc nhủ.

Hai vợ chồng Nguyên Chánh Nhật An đến 
với Chùa Diệu Pháp trong thời gian thọ tang 
thân phụ, khi mà chùa còn là một ngôi chùa nhỏ 
ở trên một con dốc của đường Ramona thuộc 
thành phố Monterey Park. Thấm thoát mà đã 
hai mươi năm rồi. Buồn vui theo những thăng 
trầm của ngôi chùa nhỏ thân thương. Bao nhiêu 
đệ tử thành danh từ đây, bao nhiêu đệ tử rời 
chùa nhưng không bao giờ quên ngôi chùa cũ. 
Bao nhiêu vật đổi sao dời bao nhiêu biến động 
của GHPGVNTN vẫn luôn một lòng một dạ với 
chùa với Thầy quyết không bao giờ thay đổi. 
Không bao giờ đứng núi này trông sang núi nọ 
như một số người vì thay đổi chánh kiến hay vì 
một lý lẽ gì để mà bán đứng Thầy Tổ.

Từ tờ mờ sớm khi tiếng khánh báo thức vang 
lên cho đến khi hồi chuông hô canh tọa thiền 
vang vọng cứ thế mà theo thông lệ truyền thừa 
ba ngày tu học trôi dần theo tiếng khánh hiệu 
lệnh.

Những ngày tu tập thiền hành, tịnh giới với 
thắp nến cầu thế giới thanh bình nhân tâm an 
lạc, cùng những buổi tọa đàm sâu sắc thâm thuý 

tình đạo vị chấm dứt ba ngày tu học bằng một 
buổi sinh hoạt nối vòng tay lớn. Phật tử hân 
hoan từ giã ngôi chùa thân thương trong niềm 
vui đạo hạnh.

Chị Huynh trưởng Thoại Nhuận đọc bài thơ:
Một chút giận hai chút sân si
Lận đận suốt đời ri cũng khổ
Vạn điều lành quyết tâm hỷ xả
Thong dong tất dạ rứa mà vui
Hành thập thiện trí tuệ mở mang
Cuộc đời an lạc vậy Niết Bàn
Bỏ bờ mê ta về Bến giác
Ráng tu đi kẻo trể bạn ơi
Đi nhanh lên đừng ngồi chờ đợi
Vô thường đến nó chẳng từ ai
Pháp Như Lai rất đỗi nhiệm mầ u
Cứ theo đó là con đường đúng 
Đừng cho tâm này thêm lúng túng 
Cố công mài sắt sẽ thành kim
Khó chi mô mà phải đi tìm
Hành trì giới luật thì an lạc
Cực lạc là đây ở chốn này 
Đi đâu lăng xăng cho thêm mệt
Minh định trong ta cõi đi về.

Ngày mãn khóa học nối vòng tay hát bài tạm 
biệt cùng hẹn nhau gặp lại trong những ngày tu 
học hàng tháng. 
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Kiệt tác nghệ thuật Phật Giáo Hàn Quốc1

Những bức tranh tuyệt đẹp trên đây là kiệt tác 
nghệ thuật tô điểm nét thanh lịch và sự tinh tế qua 
nét nghệ thuật về các hình tượng Đức Phật, và các 
biểu tượng Phật Giáo. Hội họa Phật Giáo Hàn Quốc, 
cao đẹp nhất của nền mỹ thuật Phật Giáo tại Hàn 
Quốc bao gồm các tranh vẽ trong các ngôi chùa, 
trên các bức tường, trên các trụ cột và trần nhà. Là 
những kiệt tác nổi tiếng của Phật Giáo.

Tuyệt tác phẩm hội họa Phật Giáo Cao Ly2

“Tanch’ong” (Nét Đan Thanh - 丹靑)3

Ở Hàn Quốc, đền chùa và cung điện được sơn 
vẽ theo một sắc thái đặc biệt gọi là “tanch’ong –

Đan Thanh”. Đan Thanh (Tanch’ong) có nghĩa là 
“màu đỏ và màu xanh”, là màu sắc chủ yếu được sử 
dụng trong những kiểu mẫu về vũ trụ đầy màu sắc. 
Có nguồn gốc song hành cùng với Phật Giáo khi 
được truyền sang từ Trung Quốc, tuy các kiểu mẫu 
của nét đan thanh (Tanch’ong) đã được mô phỏng 
lại tại Hàn Quốc. Lối vẽ đan thanh - tanch’ong là 
dùng để giữ cho gỗ khỏi bị côn trùng và các yếu tố 
khác làm hư hoại, đồng thời cũng làm tăng thêm nét 
tươi sáng và sự rạng rỡ của các ngôi chùa viện.

Lối trang trí trong các ngôi tự viện, dưới mái 
hiên bên ngoài, các rui kèo và trần nhà bên trong 
được bao bọc với các mẫu vẽ đan thanh khá phức 
tạp. Trên cây đà chính của các ngôi chùa và giữa 
các rui kèo, xen kẻ với các mô hình, mà chúng ta sẽ 

 Nghệ Thuật Hội Họa Phật Giáo  Nghệ Thuật Hội Họa Phật Giáo 
Hàn QuốcHàn Quốc
Bách Khoa Wikipedia



67ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2021

Một phong cách đặc biệt gọi là tanch’ong (đan 
thanh) có nghĩa là đỏ và xanh

tìm thấy được hình ảnh của các vị thần linh, tăng sĩ 
thời xa xưa, các vị Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ, có 
thể kể ra. Người ta nói rằng, trong thời đại Tân La 
- Silla, lối vẽ đan thanh - thậm chí cũng còn có thể 
tìm thấy ở các ngôi nhà thường dân. Bây giờ lối vẽ 

này được giới hạn trong các ngôi đền chùa và cung 
điện cũng như trên một số nhạc cụ.

Hội họa Phật Giáo không những chỉ là đẹp, mà 
còn mang đầy ý nghĩa. Những biểu tượng thường có 
trong những bức tranh có vẻ đẹp và ý nghĩa quan hệ 



68 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2021  

với nhau để hướng dẫn cho khách 
thập phương đi vào cuộc tìm kiếm 
hướng về tâm linh của họ, nhắc 
nhở họ con đường đang hướng tới.

Phía trên bên ngoài các tòa 
nhà lớn, phía bên chái mái nhà, 
bạn sẽ thấy ba vòng tròn. Những 
vòng tròn này đại diện cho trời, 
đất và con người, ba điều quan 
trọng mà Thần Tangun (Tangun 
Wanggoem- Đản Quân Vương 
Kiệm - 檀君王儉), vị sáng tổ từ 
huyền thoại của Hàn Quốc, được 
cho là đã mang theo ba vòng này 
với ngài. Ba vòng này đã đến Hàn 
Quốc tượng trưng cho Đức Phật, 

giáo pháp của ngài và cộng đồng 
Phật Tử - đó là Phật, Pháp, Tăng.

Hoa sen, là biểu tượng thường 
được tìm thấy trong các bức tranh 
Phật Giáo, được thấy qua nhiều 
hình thức. Hoa sen mọc lên từ bùn 
(tượng trưng cho sự thiếu hiểu biết 
– si mê) vượt trồi lên đón ánh sáng 
quang minh của mặt trời (tượng 
trưng cho trí tuệ đạt đến giác ngộ).

Cá, là biểu tượng thường được 
vẽ trên các bàn thờ Phật chính. 
Tượng trưng cho sự nỗ lực và 
quyết tâm cần thiết để đạt đến 
giác ngộ, vì cá được cho là, không 
bao giờ nhắm đôi mắt của mình.

Tự Viện Jogyesa4  và Hình dưới là tượng Thần Dangun5
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Chữ Vạn (卍), nếu bạn nhìn 
thật kỹ, bạn sẽ thấy chữ Vạn ở 
khắp mọi nơi: bên ngoài điện 
thờ, trong khuôn viên chùa, dệt 
thành các mô hình chữ Vạn, ngay 
cả trong những đồ trang trí trong 
tàu điện ngầm và ở lan can bên 
đường. Các chữ Vạn là một biểu 
tượng của Phật Giáo cổ xưa biểu 
tượng cho hòa bình, hài hòa và 
may mắn.

Những đóa hoa nghệ thuật 
trong hội họa Phật Giáo Hàn 
Quốc

Giống như các nhà thờ và đền 
thờ của Châu Âu, các ngôi chùa 
Phật Giáo Hàn Quốc cũng được 

Chùa Jogyesa.6

trang trí đầy những bức tranh. 
Không chỉ là những bức tranh 
được tìm thấy trên các bức tường, 
trần và trụ cột của ngôi chùa, 
nhưng cũng có những taenghwa 
(tranh treo) (bức tranh trên khung 
treo trên tường), gyunghwa (tranh 
vẽ minh họa trong các cuốn kinh 
Phật hay điêu khắc vào mộc bản 
để in), và tranh cuộn treo tường. 
Mặc dù các bức tranh Phật Giáo 
bao gồm đủ các hình dạng khác 
nhau và sự mô tả các đối tượng 
khác nhau, mỗi một công việc 
phải thực hiện với nghệ thuật 
tuyệt hảo.

Đằng sau pho tượng chính 
trong chánh điện, thường có một 
bức tranh tường lớn. Những bức 

tranh tường được thêm vào để 
làm cho người xem có khái niệm 
rõ ràng hơn, đầy đủ hơn về vũ trụ 
quan Phật Giáo. Tùy thuộc vào 
kích thước và tính chất của ngôi 
chánh điện, bức tranh có ít nhiều 
phần phức tạp trong việc sắp xếp 
những hình ảnh lấy từ nhiều loại 
thiết kế đặc thù, truyền thống.

Bức tranh Nghi lễ Tưới Cam 
Lồ từ triều đại Triều Tiên này mô 
tả một cái nhìn toàn cảnh về một 
nghi lễ trong đó Đức Phật đưa 
tất cả chúng sinh đau khổ trong 
thế giới này và địa ngục đến thế 
giới niết bàn bằng cách ban cho 
họ cam lồ gọi là gamno, đại diện 
cho lời dạy của Đức Phật về sự 
giác ngộ.
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Bức tranh Nghi lễ Tưới Cam Lồ

Hai bên Đức Phật, có các vị 
Bồ Tát. Hàng phía trên, có các 
nhà sư. Hãy tìm một vị tuổi cao, 
đó là Tôn Giả Ca Diếp, và một 
vị trẻ hơn, là Tôn Giả A Nan, thị 
giả của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni. Ngoài các bức tranh tường 
chính, phía sau bức tượng, còn có 
nhiều bức tranh các vị hộ pháp. 
Những bức tranh miêu tả chúng 
sanh giống con người hơn; họ 
tượng trưng cho thế giới dục vọng 
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(tức là Dục Giới) của con người. 
Nhiều vị thổ thần / thiên thần, có 
nguồn gốc từ các tôn giáo Ấn Độ 
cũng như các vị thần linh từ Đạo 
Giáo và Nho Giáo, tất cả đều có 
bao gồm trong các tranh vẽ Phật 
Giáo Hàn Quốc.

Nếu bạn nhìn thật kỹ, bạn sẽ 
thấy tất cả các loại cá tính thật 
thú vị hiển lộ ra ngoài. Đức Phật 
A Di Đà là nhân vật trung tâm 
thường xuyên nhất mà chúng ta 
tìm thấy, và thường thì ngài được 
thể hiện với các tia sáng từ hào 
quang ở đầu. Phía sau, về phía 
dưới góc bên trái và bên phải, 
thường có các vị hộ pháp. Chư 
vị Bồ Tát thường đặt gần phía 
chân của ngôi tượng Phật chính, 
ở chính giữa, thường có chư thiên 
và những người thường.

Một nét thẩm mỹ thế giới 
Phật Giáo Hoa Nghiêm

Trái với nét văn hóa Tây Tạng, 
Trung Quốc và Nhật Bản, những 
hình tượng Đức Phật trong các 
bức tranh Phật Giáo Hàn Quốc có 
hình dạng rất gần với con người. 
Thóat khỏi với bất kỳ mô thức 
nào và biểu tượng đặc biệt nào, 
những bức tranh Phật Giáo của 
Hàn Quốc được sáng tạo ra một 
cách rất trung thực nhưng vẫn rất 
nghệ thuật. Xuyên qua việc sử 
dụng các màu sắc như đỏ, xanh 
lá cây và xanh dương làm cơ bản 
với đất sét vàng và trắng xen kẽ 
ở giữa, những bức tranh có hình 
dáng quen thuộc nhưng vẫn còn 
mang nét huyền bí. Hơn nữa Đức 
Phật, tượng ngài luôn luôn đặt ở 
vị trí trung tâm, được mô tả bằng 
một hình tượng lớn với nhiều vị 

Đức Phật A Di Đà, chư vị Bồ Tát và thánh chúng.

Một tranh lụa 
của triều đại 

Joseon mô tả các 
vị Bồ Tát và các 
vị Tướng Quân 

Hộ Pháp.
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Bức tranh của triều đại Triều Tiên từ năm 1703 này mô tả sáu vị Bồ 
Tát vây quanh Đức Phật đang thuyết pháp cõi Trời.

Chư vị Đại Nguyện Bồ Tát ở triều đại Cao Ly dẫn dắt chúng sanh từ 
đia ngục đau khổ đến Niết Bàn.

Bồ Tát và chư thiên được sắp xếp 
đối xứng bên trái và bên phải của 
ngài, cho thấy một thế giới ổn 
định trật tự.

Những đề tài của các bức 
tranh thường mô tả Đức Phật đang 
thuyết giảng Kinh Pháp Hoa trên 
núi Linh Thứu hay cuộc đời của 
Đức Phật qua 8 bức tranh. Các đề 
tài khác gồm có hình tượng Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật 
A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, Chư 
Vị Bồ Tát, các vị Diêm Vương, 
bảy vị Long Thần Hộ Pháp, và 
hình tượng Đức Phật giác ngộ. 
Thời hoàng kim của nền hội họa 
Phật Giáo Hàn Quốc là thời kỳ 
của triều đại Goryeo (Cao Ly) 
vào thế kỷ thứ 13. Tuy nhiên, do 
mất mát trong chiến tranh, hỏa 
hoạn, vài bức tranh từ thời kỳ này 
vẫn còn sót lại, nhưng lại thuộc sở 
hữu của các nước khác, bao gồm 
cả Nhật Bản. Vì vậy, hầu hết các 
bức tranh Phật Giáo ở Hàn Quốc 
ngày nay có thời gian là sau thế 
kỷ thứ 17. Những bức tranh Phật 
Giáo thời Cao Ly hiếm khi được 
trưng bày cho công chúng xem.

Tranh Quan Âm Thủy Nguyệt7

Bức tranh Quan Âm Thủy 
Nguyệt, được giới thiệu cho công 
chúng phương Tây lần đầu tiên 
vào năm 2003 tại cuộc triển lãm 
ở San Francisco, đã nhận được 
rất nhiều sự chú ý về màu sắc, nét 
thanh thoát và biểu hiện nét nghệ 
thuật điêu khắc ngoạn mục của 
nó. Theo tờ The New York Times 
trích dẫn: “Đó là bức tranh tương 
đương với bức tranh Mona Lisa”. 
Cuộc triển lãm tại đây đã đánh 
dấu một bước ngoặt mà ở đó toát 
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ra nét tinh tế của nghệ thuật trong những bức tranh 
Phật Giáo Hàn Quốc đã được đưa ra cho thế giới.

Ký lục cho thấy rằng, bức tranh ban đầu có lẽ 
lớn hơn so với bức tranh mà chúng ta có ngày hôm 
nay. Tuy nhiên, chiều dài 4,3 mét và chiều rộng 
2,54 mét, là bức tranh lớn nhất của Phật Giáo thời 
Cao Ly còn lại ngày nay. Được đánh giá cao về mức 
độ nghệ thuật toàn hảo, bức Quan Âm Thủy Nguyệt 
được cho là đã được sáng tạo ra vào năm 1310 như 
là một phần của sự hợp tác lớn của các nghệ sĩ tối 
ưu của hoàng gia Cao Ly (Goryeo) được huy động 
bởi nhà vua Chungryeol (忠烈王) và hoàng hậu 
của vua Chungseon (忠宣王). Vì những lý do nào 
không rõ, sau đó bức tranh được mang về Nhật Bản, 
nơi mà nó được lưu giữ cho tới ngày nay tại ngôi 
đền Thần Đạo Kagami-jinja của huyện Shiga. Vì 
nó là một di sản văn hoá lớn của Nhật Bản và bởi vì 
nó bị hư hại nhiều, cho nên hiện nay bức tranh được 
canh gác cẩn mật không cho công chúng tiếp cận.

Bức tranh Quan Âm Thủy Nguyệt miêu tả cuộc 
chiến đấu tinh thần dũng mãnh của con người, để 
nhận biết rằng ánh trăng phản chiếu trên mặt nước 
không phải là ánh trăng thực trên bầu trời. Nó chỉ 
cho hành giả thấy là khi đạt đến điểm cuối của sự 
chiến đấu tinh thần, thì họ đã đạt đến cảnh giới Niết 
Bàn, dưới sự hộ trì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, 
là sự vãng sanh của cõi giới của Đức Phật A Di Đà.

Nghệ Thuật Thiền - Tranh Thập Mục Ngưu Đồ 
( )8

Nghệ thuật Thiền (Seon là tiếng Hàn Quốc của 
Thiền / Zen) dùng tranh ảnh làm phương tiện để 
truyền đạt những gì mà ngôn ngữ không thể diễn 
tả được, khi nói về bản chất chân thật của thực tại, 
những kinh nghiệm mà đó là mục tiêu của Thiền 
(Seon). Điều này được thực hiện thông qua tự 
nhiên, bao gồm các giá trị Phật Giáo để đưa vào sự 
rèn luyện.

Sử dụng cây bút vẽ thật tài tình thì cũng phải 
mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm với sự kiên 
trì thực hành để đạt được sự nhẫn nại, và sự hoàn 
hảo. Sau đó sự tự phát được thêm vào...

Tranh vẽ Thiền là hoàn toàn không thể đoán biết 
trước được, ngoại trừ các bức tranh của Tổ Bồ Đề 

Bức tranh Quan Âm Thủy Nguyệt, một tuyệt 
phẩm của hội họa Phật Giáo vào thời đại Cao Ly, 
được sáng tạo vào năm 1310 và triển lãm ở San 

Francisco vào năm 2003.

Đạt Ma và Tranh Thập Mục Ngưu Đồ. Ở Hàn Quốc, 
dạng nghệ thuật vắn tắt của Phật Giáo đã thu hút 
được sự quan tâm mới trong những năm gần đây.

Câu chuyện Thập Mục Ngưu Đồ của Thiền 
Tông Trung Quốc, gồm có mười bức tranh “thập 
ngưu” là ẩn dụ cho các giai đoạn trong tiến trình 
hành thiền để đạt đến giác ngộ. Câu chuyện có thể 
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được truy về nguồn gốc từ Kinh Ekottaragame Sutra 
(Tăng Nhất A Hàm -  (thế kỷ thứ 4)), 
mặc dù số lượng các giai đoạn đã được thêm ra từ 8 
đến 10 do các nhà sư trong thời Nam Tống (1127-
1279). Phiên bản minh họa nổi tiếng nhất là từ Ngài 
Kuoan Shiyuan (Khuếch Am Sư Viễn - 廓庵師遠) 
(khoảng năm 1150). Một câu chuyện ngụ ngôn mà 
trong đó nói về sự tu hành Phật Giáo, từ lúc mới 
bắt đầu cho đến giác ngộ cuối cùng, được thể hiện 
qua hình thức của công việc tìm kiếm con bò, tìm 
thấy, được thuần hóa, và cuối cùng là giác ngộ tối 
thượng. Câu chuyện Thập Mục Ngưu Đồ hiện được 
truyền khắp châu Á.

1. Tìm kiếm con bò, Tầm Ngưu - 尋牛. Bức 
tranh đầu tiên cho thấy một cậu bé đi ra ngoài để 
tìm con bò trên cánh đồng. Đây nói về những hành 
giả lần đầu tiên hành thiền tìm kiếm Phật Tánh của 
mình, vốn dĩ có ngay từ đầu.

2. Thấy dấu chân, Kiến Tích - 見跡. Cậu bé, 
tìm kiếm con bò, thấy dấu chân của nó. Người hành 
giả bắt gặp một cách thóang qua tâm tư nguyên 
thủy của mình.

3. Thấy trâu, Kiến Ngưu - 見牛. Khi cậu bé 
sau khi theo dấu chân của bò, cuối cùng cậu thóang 
thấy nó. Điều này cho thấy rằng nếu hành giả tu học 
và thực hành chăm chỉ, thì sẽ tìm thấy bóng dáng 
chân tâm của mình.

4. Bắt được bò, Đắc Ngưu - 得牛. Cậu bé đang 
cố gắng để bắt con bò hoang dã. Tương tự như vậy, 
mặc dù người hành giả hiện đã có một cái nhìn 
thoáng qua về bản chất thật của mình, tuy nhiên 
người ấy vẫn chưa hoàn tòan cắt đứt mọi vọng 
tưởng ra khỏi tâm trí của mình. Đó là một cuộc đấu 
tranh cam go để lắng yên mọi suy nghĩ mang dại 
của mình.

5. Thuần hóa bò, Mục Ngưu 牧牛. Cuối cùng 
cậu bé tròng được dây cương vào con bò. Mặc dù rất 
khó thấy được sự tiến bộ, tuy nhiên người ấy phải 
tiếp tục tu tập chăm chỉ. Tâm thức mới trở nên lắng 
đọng một phần, biểu thị bằng màu trắng nơi con bò.

6. Không bị cản trở hoặc Cưỡi bò về nhà – Kỵ 
Ngưu Quy Gia - 騎牛歸家. Cưỡi bò đã thuần, cậu 
bé vui vẻ ngồi thổi sáo về nhà. Nếu hành giả nếu 
kiểm soát được tâm trí của mình, thì sẽ trở về với 

chân tâm, bản tánh của mình. Tâm trí hoàn toàn 
thanh tịnh là cho thấy con bò hoàn toàn có màu 
trắng.

7. Quên bò, người còn - Vong Ngưu Tồn Nhân 
- 忘牛存人. Việc kỳ lạ trước tiên là con bò biến mất 
từ trong bức tranh này. Sau đó cậu bé về nhà ngồi 
một mình quên mất con bò. Điều này có nghĩa là, 
cho dù hành giả có đạt đến trình độ giác ngộ, người 
ấy phải quên đi sự kiện và tiếp tục thực tập không 
ngừng. Không có sự thực tập hay mục tiêu (bò) nào 
ngoài chính mình.

8. Quên cả hai. Nhân Ngưu Câu Vong -
. Bức ảnh chỉ còn có một vòng tròn lớn, chỉ 

cho trạng thái của Tánh Không có được bằng cách 
quên đi cả con bò and bản ngã. Thông qua trống 
vắng toàn diện mà cậu bé đạt được trạng thái giác 
ngộ.

9. Quay trở lại vị trí ban đầu, Phản Bổn Hoàn 
Nguyên - 返本還源. Bây giờ không còn có con bò 
và không còn có cậu bé, chỉ có cảnh sắc tươi đẹp 
của bản nguyên, tâm trí trong sáng. Và với tâm trí 
này thì mới có thể thấy sự vật như chúng đang là. 
‘Núi là núi, nước là nước.’

10. Cả hai biến mất. Nhập Chiền Thùy Thủ -
. Cậu bé, sau nhiều năm tu hành, xuống 

núi về làng. Cậu quyết định dạy lại những gì mà cậu 
thực chứng được cho mọi chúng sanh, phản ảnh tinh 
thần của Bồ Tát Đạo.

(Xin xem 10 này theo thứ tự ở trang sau)

(Endnotes)
1 http://www.antiquealive.com/Blogs/Korean_Buddhist_

Painting.html
2 www.visitkorea.or.kr
3 http://www.buddhanet.net/e-learning/history/buddhist-

art/ko
4 www.tripomatic.com
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Dangun
6 www.joephebus.com
7 Theo Korean Buddhist paintings, the best of Buddhist 

art in Korea including paintings in temples, on walls, 
pillars and ceilings. Buddhism’s famous masterpieces. 
* Photos courtesy of Cultural Heritage Administration 
of Korea.

8 https://koreantempleguide.com/shimu-do-the-ten-ox-
herding-murals
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Huyền Chất Ẩn

I.
Lại bị đặt giữa một vòng vây
Những hình-tưởng trời ơi đất hỡi
Khi nhắm mắt chúng hiện ra tơi bời
Tuôn cảnh ào ào như xe đua phóng tới.

Như lão Ngoan Đồng nghịch “song thủ hổ bác”
TA đấu với TÔI chiến trường ngập bãi rác
Bọn giặc phơi thây đứa chết đứa ngất
“Dịch cân kinh” rêm huyết mạch thở dốc.

Đấu võ là cuộc phân định thứ ngôi
Giữa tâm thức và bạo chúa xưng “Tôi”
Hắn luôn chờ dịp xua quân tràn biên giới
Chiếm cứ thân cai trị “trí” muôn đời.

Lực con người sao bì vóc thân hùm tượng
Nhưng sức mạnh vô song là trí tuệ bên trong
Có nhiệm mầu câu thông cùng vũ trụ
Có Phật-tính trong chủng tử vượt qua sanh tử.

II.
Này em, anh không có loại ước mơ xa xỉ
Mà thật bình thường của tình yêu hoan hỉ
Tri ân em và tạ ơn mẹ cha trần thế
Một lần chào đời rồi hóa bụi bay đi.

Này cái-tôi xưng ta là chủ thể
Trò phân thân của “một kiểng hai huê”
Mi muốn làm vua bắt ta nô lệ
“Tứ Diệu Đế” khổ ly - hãy lễ Phật kinh này.

Này cái trạm người dừng chân quá bước 
Pháp vô-thường kìa mây tụ nước trôi
Sinh tử luân hồi - dòng sống luôn bí mật
Từ hố-đen “Big-Bang” giải mã sinh ly.

Này “tình yêu” như Quantum vô định nơi
Hợp-tan. Không-có. Chợt hiện. Vụt rời.
Quyền lực tiền tài khó mua khó giữ mãi 
Trái tim tặng tình - Từ tâm nhận mồ côi.

III.
Hãy sống hài hòa tự nhiên như vũ trụ
Huyền-chất-ẩn* định hình sinh hoạt thiên hà
Lệ ấm. Cười tươi. Thiên đường. Địa ngục.
Phương tiện thiện xảo cân bằng luật nghiệp quả.

Này “cây gậy làm mưa”**
Này cửa vào hố thẳm
Này âm dương giới hạn nhị nguyên
Này nhật thực và nguyệt thực
Này chim ca hoa nở bốn mùa
Này “trái đất mẹ” địa đàng xanh
Hãy chúc phúc trái tim trở lại bình an.

(061521)

*   huyền-chất-ẩn, hay vật-chất-tối (dark 
material), khoa học vũ trụ cho là chiếm 70% 
so với vật chất sáng hay vật thấy được, và 
chúng rất quan trọng vì tạo sự ổn định của 
vũ trụ ngay cả trong tình trạng giãn nở...

** chữ của văn-thi sĩ Đỗ Khiêm, tựa một văn phẩm.

Lê Giang Trần
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Giới thiệu

Với hơn 5000 năm lịch sử, 
Ayurveda được xem là một 
trong những nền y học cổ 

truyền lâu nhất thế giới hiện nay 
có xuất xứ từ Ấn Độ. Một nghiên 
cứu về lịch sử phát triển của y học 
Ayurveda ở Nga đã chứng minh 
rằng mặt dù khoa học hiện đại đã 
có những tiến bộ vượt bậc nhưng 
phương thức y học cổ truyền Á 
Đông này vẫn duy trì tầm ảnh 
hưởng đáng chú ý, đặc biệt là khi 
tổ chức y tế thế giới WHO cũng 
công nhận điều đó. 

Nói đến y học Ayurveda 
không thể không kể đến một 
phương pháp thực hành dinh 
dưỡng mang đến một sức khỏe 
lành mạnh và sự bình ổn tâm trí. 
Phương pháp dinh dưỡng đó được 
gọi là Sattvic Diet hay phương 
pháp ăn kiêng Sattvic bắt nguồn 
từ chữ Sattva trong tiếng Sanskrit 
có nghĩa là tinh khiết, thuần 
nhất. Phương thức dinh dưỡng 
này không xa lạ với những người 
thực hành yoga vì nó hướng tới 
một cơ thể quân bình khoẻ mạnh 
và đặc biệt giúp người luyện tập 
yoga thuần thành trên con đường 
giác ngộ tâm linh. Vậy đặc trưng 
của một chế độ ăn kiêng Sattvic 
là như thế nào? Những lưu ý khi 
áp dụng phương pháp này ra sao? 
Hãy cùng chúng tôi điểm qua 
những nội dung sau.

Ăn kiêng theo cách Sattvic
Theo truyền thống Ayuverda 

của Ấn Độ, phương thức dinh 
dưỡng được phân ra làm 3 nhóm 
chính đó là Sattva, Rajas và 
Tamas. Mỗi nhóm được định 
nghĩa dựa trên phản ứng của cơ 

Phương Thức Ăn Kiêng 
Sattvic
An Truong

thể khi tiêu thụ một số loại thức ăn 
nhất định. Đầu tiên nói về Sattva, 
Sattva trong tiếng Sanskrit có 
nghĩa là nguyên chất, tinh chất 
(Essence) và một chế độ ăn theo 
Sattva được gọi là Sattvic Diet 
hay Sattvic Food – thức ăn nguyên 
chất, tinh khiết. Đây được xem là 
cách thức ăn thuần khiết nhất cho 
con đường giác ngộ về mặt tâm 
linh và một đời sống khỏe mạnh. 
Cũng theo Ayurveda, phương 
pháp ăn uống tinh khiết này giúp 
làm trong sạch và bình ổn tâm trí, 
làm cho nó vận hành ở mức cao 
nhất. Cách ăn Sattvic giúp cho 
những người tìm kiếm một lối 
sống tĩnh tại, yên bình trong thiền 
định. Những loại thực phẩm mang 
tính chất Sattvic có thể kể đến 
như: các loại hạt được ngâm nảy 

mầm, trái cây tươi, các loại rau 
trồng trên đất, rong biển, nước ép 
trái cây tươi, các loại hạt, sữa hạt, 
sữa động vật và các chế phẩm từ 
sữa, đậu các loại, mật ong và các 
loại trà thảo mộc. Những loại thực 
phẩm này được cho là không gây 
kích thích dạ dày khi tiêu thụ. Cụ 
thể các loại thực phẩm sau được sử 
dụng trong phương pháp ăn kiêng 
Sattvic:

Trái cây và nước ép trái cây 
bao gồm: cà rốt, trái đào, dưa các 
loại, cherries, xoài, đu đủ, chuối, 
táo, trái chà là, lê, họ cam chanh, 
bưởi, chanh ngọt, cùng với nước 
ép trái cây tươi.

Sữa và các chế phẩm từ sữa: 
gồm sữa từ quả dừa, sữa hạnh 
nhân, sữa động vật như sữa bò, 



80 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2021  

sữa dê, sữa hạt điều, và phô mai 
làm từ các loại sữa hạt.

Các loại đậu hạt và sản 
phẩm từ đậu như đậu hũ, đậu gà, 
đậu xanh, giá đỗ từ đậu.

Gia vị gồm có nghệ, gừng, 
hạt ngò, lá quế, tiêu, bột quế.

Hạt ngâm nảy mầm như 
quinoa, lúa mạch, amaranth, gạo 
lức, yến mạch, lúa mì và hạt kê 
(bởi vì bánh mì lên men có chứa 
nấm men trong quy  trình ủ bột 
nên việc sử dụng bánh mì cũng 
không được khuyến khích nếu áp 
dụng theo chế độ ăn kiêng này)

Các loại đỗ đậu khác như 
đậu lanh (lentils), đậu xanh, đậu 
nành, đậu tí bo vàng.

Các loại hạt (nuts), dầu bao 
gồm các loại hạt không qua sấy, 
rang hay tẩm muối. Hạt hạnh 
nhân được ngâm qua đêm và bỏ 
vỏ lụa được xem là rất tốt cho sức 
khỏe. Đồng thời, Ayurveda còn 
khuyến khích sử dụng các loại 
dầu ép lạnh (cold-pressed).

Phương thức ăn Rajasic
Ngoài một phương thức ăn 

cân bằng ổn định thì Ayurveda 
còn chỉ ra hai thái cực khác nhau 
của việc sử dụng những thực 
phẩm quá kích thích hoặc quá thụ 
động. Bàn về thái cực quá năng 
động của thực phẩm phải kể đến 
Rajas. Trong tiếng Ấn Rajas có 
nghĩa là hoạt động, hoạt động 
nhiều (Activity) và tiêu chuẩn 
ăn tạo thành Rajas được gọi là 
Rajasic Diet. Những thức ăn 
được cho là làm tăng cường sự 
nóng giận, bồn chồn, hiếu động 
được gọi là Rajasic Foods. Chúng 

tạo ra nhiều nhiệt, hướng sự hoạt 
động ra bên ngoài, tăng cường 
tính sáng tạo, tăng sự công kích, 
và thúc đẩy sự mê đắm. Chúng 
bao gồm những thức ăn quá cay, 
quá mặn và chua. Các loại thức 
ăn chua cay, các món lên men, 
trà, cà phê, rượu và các loại rau củ 
thuộc họ hành, tỏi.. được cho là 
mang bản chất “tăng động” trong 
tự nhiên. Sự quân bình giữa tâm 
trí và thân thể sẽ bị phá vỡ bởi 
những thức ăn Rajasic vì chúng 
làm cho tâm trí luôn động đậy và 
mất kiểm soát.

Phương thức ăn Tamasic: 
Thái cực cuối cùng được 

Ayurveda nhắc đến trong 3 nhóm 
dinh dưỡng chính đó là Tamas, 
Tamas trong tiếng Ấn có nghĩa 
là chậm chạp, trì trệ (Inertia) và 
các loại thực phẩm nuôi dưỡng sự 
mơ hồ và rối rắm bên trong gọi 
là Tamasic foods. Những thức 
ăn mang tính chất tamasic bao 
gồm các loại thực phẩm chiên, 
đông lạnh, thức ăn nhanh, thức 
ăn nấu bằng lò vi sóng, thức ăn 
chế biến sẵn, thực phẩm để qua 
đêm, thịt, cá, trứng, hành, rượu...
Chúng giúp ích vì làm chúng ta 
chậm lại, làm chúng ta mất cảm 

giác, làm chúng ta u uất và dung 
dưỡng sự trì trệ. Những thức ăn 
tamasic được xem là kém dinh 
dưỡng nhất so với hai loại còn lại. 

Những ngộ nhận về cách ăn 
kiêng Sattvic

Phương cách ăn Sattva không 
có nghĩa cứng nhắc là tất cả mọi 
người đều ăn cùng một nhóm 
thực phẩm giống nhau để cùng 
đạt được sức khoẻ lành mạnh và 
tâm trí bình ổn. 

Để hiểu sâu hơn về một 
tiêu chuẩn ăn cân bằng và lành 
mạnh theo Sattva, chúng ta phải 
tìm hiểu về thể chất và đặc tính 
cá nhân của riêng mình. Theo 
y học cổ truyền của Ấn Độ, cơ 
thể chúng ta được phân loại làm 
3 nhóm dựa trên những đặc điểm 
về mặt hình thể và tính cách cá 
nhân bao gồm: Vata, Pitta và 
Khapha. Thực tế, có rất nhiều 
người lầm lẫn về tiêu chuẩn ăn 
Sattva với một kiểu cách ăn sống 
và không nấu thức ăn (raw and 
uncooked food). 

Bản chất của phương thức ăn 
Sattva là nhấn mạnh tầm quan 
trọng của cả thức ăn tươi (raw) 
và thức ăn nấu chín như các loại 
rau, củ, quả trái cây theo mùa, sữa 
và các chế phẩm từ sữa, các loại 
đậu, hạt. Tiêu chuẩn ăn này giúp 
nâng cao nhận thức về mặt đạo 
đức như việc sử dụng các thức ăn 
không giết chóc, gây tổn thương 
như Ahimsa (non-violence) do 
đó các loại đạm trong sự chọn lựa 
thức ăn này chỉ chú trọng về thực 
vật hoặc từ sữa để tránh làm tổn 
hại đến thiên nhiên cũng như tất 
cả các loại sinh vật sống khác. 
Thức ăn Sattvic cũng không có 
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nghĩa là nhạt nhẽo và vô vị. Điều 
này có nghĩa là một bữa ăn Sattva 
thường bao gồm 6 vị ngọt, mặn, 
chua, cay, đắng, chát. Một lưu ý 
nữa đó là khi chuẩn bị các thức 
ăn Sattva là chế biến các nông 
phẩm tươi và nấu nướng thật đơn 
giản. Thức ăn cần được kết hợp từ 
nhiều nguồn để đảm bảo cung cấp 
đủ dinh dưỡng thiết yếu. Hầu hết 
các thực phẩm Sattvic được nuôi 
trồng hài hoà với tự nhiên và thu 
hái đúng mùa vụ. Bên cạnh đó, 
Sattvic diet không cho sử dụng 
các loại thực phẩm được đóng 
gói, chế biến hoặc đóng hộp sẵn 
dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ 
chuẩn bị một lượng thức ăn vừa 
đủ dùng để tránh tình trạng lãng 
phí. Thức ăn phải được nhai kỹ 
và ăn với tốc độ vừa phải, không 
vội vàng. Cuối cùng và cũng là 
điều quan trọng nhất đó chính 
là thức ăn được chuẩn bị bằng 
tình thương yêu và lòng biết ơn 
trước khi được thọ dụng.

Những đặc điểm cần lưu ý:
Ngoài những lợi ích thiết về 

mặt sức khỏe, có vài điều cần lưu 
ý khi áp dụng chế độ ăn kiêng 
Sattvic này là: 

Một số loại thức ăn được xem 
là giàu dinh dưỡng bị cấm sử 
dụng ví dụ như củ cải (radishes) 
mặt dù theo một nghiên cứu về 
dinh dưỡng điều trị bệnh của 
Raphanus Sativus, củ cải mang 
những giá trị dược liệu và dinh 
dưỡng có thể sử dụng trong điều 
trị bệnh viêm đường tiết niệu, 
rối loạn dạ dày, các rối loạn tim 
mạch, u xơ và cả viêm gan.

Capsaicin là hoạt chất cay 
trong các loại ớt cũng không 

được sử dụng nếu áp dụng chế độ 
ăn kiêng này, những nghiên cứu 
cho thấy capsaicin có tiềm năng 
quan trọng hỗ trợ trao đổi chất.

Những thức ăn như nấm, 
họ hành tỏi cũng là những loại 
thực phẩm tốt đều không được 
sử dụng bởi vì chúng được phân 
vào nhóm Tamasic (trì trệ) hay 
Rajasic (tăng động).

Nếu kiêng hoàn toàn những 
loại thức ăn nêu trên thì đây là 
một trong những lý do áp dụng 
chế độ ăn kiêng Sattvic trong một 
khoảng thời gian dài được xem 
như một thử thách lớn.

Tóm lược:
Ăn kiêng Sattvic là một 

phương pháp thực hành dinh 
dưỡng thiết yếu trong truyền 
thống yoga Ấn Độ bởi vì những 
người thực hành yoga tin rằng 
chế độ ăn kiêng này đóng vai trò 
quan trọng trong việc duy trì sự 
trong sạch, thuần khiết của tâm 
hồn cũng như trạng thái yên bình 
trong cuộc sống. Phương pháp ăn 
tập trung vào thức ăn tươi, sạch, 
tránh các loại thức ăn chứa hóa 
chất được chế biến sẵn. Những 
người lựa chọn áp dụng cách ăn 
này hướng đến con đường giác 
ngộ về mặt nhận thức và tâm 
linh, nhận biết bản chất thật của 
mọi vật. 

Những thức ăn được nuôi 
trồng tự nhiên được xem mang 
lại nhiều giá trị dinh dưỡng và 
nhiều năng lượng tích cực, trong 
khi các loại thực phẩm đông lạnh, 
khô, đóng hộp, đóng gói được 
cho là không mang lại nhiều năng 

lượng tốt và không khuyến khích 
sử dụng. 

Tóm lại, khoa học Ayurveda 
với hơn 5000 năm lịch sử đã 
mang lại cho chúng ta những 
thông tin hữu ích về một chế 
độ ăn được xem mang lại nhiều 
giá trị tích cực cho sức khỏe lẫn 
tâm hồn, tuy nhiên dựa trên đặc 
tính khác nhau của mỗi người 
sẽ cảm nhận được những lợi ích 
khác biệt khi áp dụng. Do đó 
thông tin được chia sẻ chỉ là một 
phương tiện giúp chúng ta hiểu 
thêm về dinh dưỡng, văn hóa, tập 
tục của nền văn minh cổ không 
phải là phương pháp điều trị hay 
dinh dưỡng có thể thay thế các 
hướng dẫn trị bệnh của bác sĩ hay 
chuyên gia dinh dưỡng. 

Kính chúc quý đọc giả dồi 
dào sức khỏe, thân tâm thường 
lạc.

An Truong

GHI CHÚ:
Tổng hợp và trích dịch từ các nguồn 

sau:
https://food.ndtv.com/food-
drinks/what-is-a-saatvik-diet-
and-should-you-follow-it-
1394574?amp=1&akamai-
rum=off
https://journalofethnicfoods.
biomedcentral.com/
articles/10.1186/s42779-019-
0016-4
https://amp.mindbodygreen.com/
articles/this-ancient-way-of-eating-
is-based-on-yoga-principles-can-
boost-your-health--5870
https://betterme.world/articles/
sattvic-diet/



82 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2021  

Sáng ngày 8 tháng 7 năm 
2021 (29/5/Tân Sửu), tại Văn 
phòng Chùa Phước Thành, Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên 
Huế đã thừa sự ủy thác của Hội 
Đồng Điều Hành, trang nghiêm tổ 
chức Lễ Tưởng Niệm Chung Thất 
Trai Tuần Đức Thượng Thủ Tăng 
Đoàn GHPGVNTN – Trưởng Lão 
Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh.

Vì trong thời gian dịch bệnh 
virus Vũ Hán đang diễn biến phức 
tạp, nên buổi Lễ Chung Thất chỉ 
đươc tổ chức đơn giản và hạn chế 

thành phần tham dự, trong nội bộ 
Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa 
Thiên Huế và Quảng Trị.

Toàn thể Ban Điều Hành, 
gồm chư vị Hòa Thượng Thích 
Chí Thắng, Hòa Thượng Thích 
Chơn Phương, Hòa Thượng Thích 
Thiện Tánh, Hòa Thượng Thích 
Chơn Trí, Hòa Thượng Thích Khế 
Viên cùng chư tôn Thượng Tọa, 
Đại Đức và nam nữ Phật tử thuộc 
Tăng Đoàn, và Thượng Tọa Thích 
Từ Giáo đi cùng với chư tăng và 
Phật tử Quảng Trị. 

Buổi lễ bắt đầu bằng thời tụng 
kinh Di Giáo do Hòa Thượng 
Thích Thiện Tánh làm chủ sự, sau 
thời tụng kinh là Lễ Tưởng Niệm 
Chung Thất do Hòa Thượng Thích 
Khế Viên làm Chủ Lễ, tiếp theo Lễ 
Quá Đường Cúng Dường để hồi 
hướng công đức cầu nguyện Giác 
Linh Đức Thượng Thủ Cao Đăng 
Phật Quốc. Sau cùng chư tăng và 
Phật tử đã gửi đến bà con nghèo 
quanh thành phố những phần quà 
từ thiện những ngày chung thất.

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÔNG NHẤT

TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM CHUNG THẤT ÐỨC THƯỢNG THỦ

Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tụng Kinh Di Giáo
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Sáng ngày 17 tháng 7 năm 
2021 (nhằm ngày 08 tháng 
6 năm Tân Sửu), Tăng Đoàn 
Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại 
(GHPGVNTN-HN) đã trang 
nghiêm tổ chức Lễ Tưởng 

Niệm Chung Thất Trai Tuần 
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, 
thượng Lệ hạ Chân, tự Thiện 
Hạnh (1931-2021), Thượng 
Thủ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất tại 
Chùa Điều Ngự.

Do tình hình đai dịch Covid 
chưa chấm dứt, nên buồi Lễ 
Chung Thất chỉ được tổ chức 
đơn giản và hạn chế thành phần 
tham dự trong không khí trang 
nghiêm và thanh tịnh.

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC
LỄ TƯỞNG NIỆM CHUNG THẤT ĐỨC THƯỢNG THỦ

VÀO NGÀY 17-7-2021 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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LỄ TƯỞNG NIỆM CHUNG THẤT ĐỨC THƯỢNG THỦ TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰLỄ TƯỞNG NIỆM CHUNG THẤT ĐỨC THƯỢNG THỦ TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG PL. 2565
CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN-HẢI NGOẠI TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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TĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2065 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰTĂNG ĐOÀN GHPGVNTNHN - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2065 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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C ác hang động Phật Giáo 
ở Ajanta có khoảng 30 di 
tích hang động Phật Giáo 

bằng đá có niên đại từ thế kỷ 
thứ 2 trước Công Nguyên (CN) 
đến khoảng năm 480 sau Công 
Nguyên ở quận Aurangabad của 
bang Maharashtra, Ấn Độ. Các 
hang động bao gồm các bức tranh 
và các tác phẩm điêu khắc trên đá 
được mô tả là một trong những di 
tích còn sót lại của nghệ thuật Ấn 
Độ cổ đại, đặc biệt là những bức 
tranh biểu hiện mọi hiện tượng 
tôn giáo và dân gian qua hình 
thức điêu khắc và hội họa.

 Các hang động này được 
công nhận là những kiệt tác của 
nghệ thuật tôn giáo Phật Giáo. 

Các hang động được xây dựng 
trong hai giai đoạn, lần đầu tiên 
bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 2 
trước CN và lần thứ hai xảy ra từ 
năm 400 đến năm 650 sau CN. 
Địa điểm này là một di tích được 
bảo vệ dưới sự chăm sóc của Cơ 
Quan Khảo Cổ Học Ấn Độ, và kể 
từ năm 1983, Hang động Ajanta 
đã được UNESCO công nhận là 
Di Sản Văn Hóa Thế Giới.

Các hang động Ajanta tạo 
thành các tu viện cổ và điện thờ 
theo các truyền thống Phật Giáo 
khác nhau được chạm khắc vào 
bức tường đá cao 75 mét (246 
ft). Các hang động cũng trưng 
bày các bức tranh mô tả các kiếp 
trước và sự tái sinh của Đức Phật, 

các câu chuyện bằng tranh họa từ 
Jatakamala của thời Aryasura, và 
các tác phẩm điêu khắc trên đá về 
các vị thần linh Phật Giáo. Theo 
các ghi chép văn bản cho thấy 
rằng những hang động này là các 
tịnh xá và cũng là nơi nghỉ dưỡng 
cho các thương gia và khách hành 
hương ở Ấn Độ cổ đại. Trong khi 
màu sắc sống động và bức tranh 
tường có nhiều trong lịch sử Ấn 
Độ, là bằng chứng ghi chép lịch 
sử, các hang 16, 17, 1 và 2 của 
Ajanta tạo thành tập hợp lớn nhất 
của các bức tranh tường Ấn Độ cổ 
đại còn sót lại.

Quần thể hang động Ajanta 
được nhắc đến trong các hồi ký 
của một số tăng sĩ Phật Giáo 

QUẦN THỂ HANG ÐỘNG AJANTA
Bách Khoa Tự Điển Wikipedia



101ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2021

Toàn cảnh hang động Ajanta với số hang: Các vị trí hang động được đánh số thứ tự từ phải sang trái (ghi 
dưới ảnh), ngoại trừ hang 29 phát hiện muộn hơn, nằm trên cao so với Hang 21. Ngoài ra, hang 30 nằm 
giữa các hang 15 và 16, gần lòng sông hơn (hang không nhìn thấy ở đây). Các điện thờ Chaitya được đóng 
khung (9, 10, 19, 26), và các hang nhỏ được ghi bằng loại chữ số nhỏ hơn.

Trung Quốc thời trung cổ đến Ấn 
Độ (như Ngài Pháp Hiền và trong 
Đại Đường Tây Vực Ký của Ngài 
Huyền Trang) và của một quan 
chức Mughal thời Akbar vào 
đầu thế kỷ 17. Chúng bị che phủ 
trong rừng rậm cho đến khi vô 
tình được “phát hiện” và thu hút 
sự chú ý của phương Tây vào năm 
1819 bởi một sĩ quan thuộc địa 
người Anh. Vào ngày 28 tháng 
4 năm 1819, một sĩ quan người 
Anh tên là John Smith, thuộc 
Đội kỵ binh 28, trong khi săn hổ 
đã phát hiện ra lối vào Hang số 
10 khi một cậu bé chăn cừu địa 
phương hướng dẫn ông ta đến vị 
trí và cánh cửa của Hang số 10. 
Các hang động đã được các người 
dân địa phương đều biết đến. Đại 
Úy Smith đi đến một ngôi làng 

gần đó và yêu cầu dân làng đến 
địa điểm với rìu, giáo, đuốc và 
trống, để cắt dọn rừng rậm phát 
triển rối ren khiến việc vào hang 
khó khăn. Sau đó, ông ta vạch 
lên bức tường bằng cách khắc tên 
của mình và ngày tháng trên bức 
tranh của một vị bồ tát. Vì anh ấy 
đứng trên một đống gạch vụn cao 
5 foot được thu thập qua nhiều 
năm, nên ngày nay dòng chữ này 
vượt quá tầm nhìn của một người 
trưởng thành. 

Một cách tổng quát, các hang 
động Ajanta đã được cho là xây 
dựng trong hai giai đoạn khác 
nhau, giai đoạn đầu tiên vào 
khoảng thế kỷ thứ 2 trước Công 
Nguyên (CN) đến thế kỷ thứ nhất 
sau Công Nguyên, và giai đoạn 
thứ hai sau đó vài thế kỷ.

Các hang động bao gồm 36 
nền móng có thể xác định được, 
một số trong số đó được phát hiện 
sau khi đánh số ban đầu của các 
hang động từ 1 đến 29. Các hang 
động được xác định sau này được 
gắn với các chữ cái trong bảng 
chữ cái, chẳng hạn như 15A, 
được xác định giữa các hang 
động được đánh số ban đầu là 15 
và 16. Việc đánh số hang động là 
một quy ước cho sự thuận tiện, và 
không phản ánh trình tự thời gian 
của công việc xây dựng.

CÁC HANG ĐỘNG CỦA THỜI KỲ 
ĐẦU TIÊN, HAY SATAVAHANA

Nhóm hang động thứ nhất 
vào thời kỳ Phật Giáo Nguyên 
Thủy gồm các hang 9, 10, 12, 13 
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Tượng Đức Phật ở hàng hiên Hang số 9

Đại sảnh hình chóp với bảo tháp hình bán cầu đơn giản ở trung tâm của điện thờ Hang số 9

Cổng vào điện thờ Hang số 9
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và 15A. Những bức tranh tường 
trong các hang động này mô tả 
những câu chuyện tích Jatakas. 
Các hang động sau này phản ánh 
ảnh hưởng nghệ thuật của thời 
kỳ Gupta, nhưng có nhiều ý kiến 
khác nhau về việc các hang động 
đầu tiên được xây dựng vào thế 
kỷ nào. Trong số này, các hang 9 
và 10 là bảo tháp trong các điện 
thờ (chaitya), và các hang 12, 13 
và 15A là các tịnh thất (vihāras). 
Các hang động thời kỳ đầu tiên 
Satavahana thiếu các tác phẩm 
điêu khắc hình tượng của Đức 
Phật, thay vào đó chỉ nhấn mạnh 
vào bảo tháp.

HANG SỐ 9
Hang số 9 và 10 là hai điện 

thờ (chaitya) từ thế kỷ thứ 2 đến 
thế kỷ thứ nhất trước CN - thời kỳ 
xây dựng đầu tiên, mặc dù cả hai 
đều được sửa lại vào cuối thời kỳ 
xây dựng thứ hai vào thế kỷ thứ 
5 CN.

HANG SỐ 10
Hang SỐ 10, một điện 

thờ rộng lớn hay còn gọi là 
Chaitya, có niên đại khoảng 
thế kỷ 1 trước CN, cùng 
với các tịnh thất (vihara) 
gần đó, cùng với Hang số 
12. Do đó, hai hang động 
này là một trong những 
hang động sớm nhất của 
quần thể Ajanta. Nó có đại 
sảnh ở trung tâm với một 
hàng 39 cây cột hình bát 
giác, một gian giữa ngăn 
cách lối đi và bảo tháp ở 
cuối để thờ. Bảo tháp có 
một con đường đi nhiễu 
(pradakshina patha).

Bên ngoài Hang số 10

Điện thờ bên trong Hang số 10
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HANG SỐ 12
Hang số 12 bị hư hại với 

bức tường phía trước bị sập hoàn 
toàn. Ba mặt của hang bên trong 
có mười hai tịnh thất, mỗi phòng 
có hai giường đá. Theo Cơ Quan 
Khảo Cổ Học Ấn Độ (ASI), Hang 
số 12 là một tu viện của Phật Giáo 
Nguyên Thủy trong thời kỳ đầu 
của Hang Động Ajanta từ thế kỷ 2 
đến thế kỷ 1 trước Công Nguyên.

HANG SỐ 13, 14, 15, 15A
Hang số 13 là một tu viện 

nhỏ khác từ thời sơ khai, gồm 
một đại sảnh với bảy tịnh thất, 
mỗi tịnh thất cũng có hai giường 
đá, những chiếc giường được đẽo 
bằng đá dành cho các nhà sư. 

Các tịnh thất trong Hang số 12, mỗi tịnh thất có hai giường đá

Bức tranh thời kỳ sau đó với các hình tượng sùng kính, 
trên cột và trần nhà

Đức Phật trong chiếc áo cà-sa 
dài và nặng, một kiểu thiết kế bắt 
nguồn từ nghệ thuật Gandhara

Hang số 14 là một tu viện 
chưa hoàn thành khác nhưng được 
chạm khắc phía trên Hang số 13. 
Hang số 15 là một tu viện hoàn 
chỉnh hơn với bằng chứng cho 
thấy nó có các bức tranh. Hang 
bao gồm một hội trường tám tịnh 
thất, một gian phòng và một hiên 
với những cây cột. Các phù điêu 
thể hiện hình tượng Đức Phật, 

trong khi Đức Phật tôn nghiêm 
được thể hiện ngồi trong tư thế 
Simhasana. Khung cửa Hang số 
15 có chạm khắc chim bồ câu 
đang ăn ngũ cốc.

Hang số 15A là hang nhỏ 
nhất, mỗi bên có một sảnh và 
một tịnh thất. Lối vào nằm ngay 
bên phải của lối vào được trang 
trí bằng voi vào Hang số 16. Đây 
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là một hang động của Phật Giáo 
Nguyên thủy cổ đại với ba tịnh 
thất mở ra xung quanh một sảnh 
nhỏ ở trung tâm. Các cửa được 
trang trí bằng đường ray và hoa 
văn vòm.

CÁC HANG ĐỘNG CỦA THỜI 
KỲ SAU, HAY VĀKĀṬAKA

Giai đoạn thứ hai của việc 
xây dựng tại Ajanta Caves bắt 
đầu vào thế kỷ thứ 5. Trong một 
thời gian dài, người ta cho rằng 
các hang động sau này được tạo 
ra trong một thời gian dài từ thế 
kỷ 4 đến thế kỷ 7 CN.

Giai đoạn thứ hai được cho 
là thời kỳ Phật Giáo Đại Thừa 
(Mahāyāna). Các hang động của 
thời kỳ thứ hai là 1-8, 11, 14-29, 
một số có thể là phần mở rộng 
của các hang động trước đó. Các 
hang 19, 26 và 29 có dạng là 
các điện thờ (chaitya). Các hang 
động phức tạp nhất đã được hình 
thành trong thời kỳ này, bao gồm 
một số công việc tân trang và sơn 
lại các hang động ban đầu.

HANG SỐ 1
Hang số 1 được xây dựng ở 

cuối phía đông của sười núi hình 

móng ngựa và hiện là hang động 
đầu tiên mà du khách bắt gặp. 
Hang động này, khi mới được tạo 
ra, lẽ ra sẽ có một vị trí kém nổi 
bật hơn, ngay cuối hàng. Hang 
động này có một trong những 
mặt tiền được chạm khắc tinh vi 
nhất, với các tác phẩm điêu khắc 
phù điêu trên nền và đường gờ, 
và hầu hết các bề mặt đều được 
chạm khắc trang trí. Có những 
cảnh được chạm khắc từ cuộc đời 
của Đức Phật cũng như một số 
họa tiết trang trí.

Các bức họa trên tường của 
Hang số 1 bao phủ các bức tường 

Hang số 14

Hang số 15 Hang số 15A

Hang số 13
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và trần nhà. Các bức họa này đang 
ở trong tình trạng bảo quản hợp 
lý, mặc dù toàn bộ sơ đồ chưa bao 
giờ được hoàn thành. Các cảnh 
được miêu tả chủ yếu là lời giáo 
huấn, sùng kính và trang trí, với 
những cảnh trong các câu chuyện 
Jataka về các kiếp trước của Đức 
Phật với tư cách là một vị Bồ tát, 
cuộc đời của Đức Phật Gautama 
và những cuộc đời của ngài. Hai 
bức tranh vẽ riêng nổi tiếng nhất 
ở Ajanta là hai bức có kích thước 
quá lớn của các vị Bồ tát bảo hộ 

Padmapani và Vajrapani ở hai 
bên lối vào điện thờ Phật trên bức 
tường của lối đi phía sau. Các bức 
họa quan trọng khác trong Hang 
số 1 bao gồm các câu chuyện 
Sibi, Sankhapala, Mahajanaka, 
Mahaummagga và Champeyya 
Jataka. Các bức họa trong hang 
động cũng cho thấy sự cám dỗ 
của Mara, phép lạ của Sravasti 
nơi Đức Phật đồng thời hiển lộ 
dưới nhiều hình thức, câu chuyện 
về Ngài Nanda, và câu chuyện 

của Siddhartha (Tất Đạt Đa) và 
Yasodhara (Da Du Đà Ra).

HANG SỐ 2
Hang số 2, liền kề với Hang 

số 1, được biết đến với những bức 
tranh còn được lưu giữ trên tường, 
trần nhà và các cột trụ. Hang này 
trông tương tự như Hang số 1 và 
đang trong tình trạng bảo quản 
tốt hơn. Hang này được biết đến 
nhiều nhất bởi nét nữ tính, những 
tác phẩm nghệ thuật chạm khắc 
trên đá và sơn tinh xảo nhưng nó 

Bồ tát Đại từ bi Padmapani với 
cành hoa sen

Bên trong của Hang số 1

Mặt tiền của Hang số 1
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Hình trên- 
Một trong bốn bức bích họa cho 
câu chuyện Mahajanaka Jataka:
Nhà vua tuyên bố thoái vị để trở 
thành một nhà tu hành khổ hạnh.

Hình dưới-
Câu chuyện Sibi Jataka: Nhà vua 
trải qua các nghi lễ truyền thống 
dành cho những người xuất gia là 
được tắm theo nghi lễ.
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Phật Điện của Hang số 2

Bên ngoài của Hang số 2
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Hàng trụ đá với những bức phù điêu ở trên hiên

Bức họa trên tường 
của Hang số 2 phía 
trên cửa bên phải 
cho thấy Đức Phật 
trên tầng Trời Tushita
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họa trong Hang số 1 nhấn mạnh 
đến vương quyền, những câu 
chuyện trong Hang số 2 cho thấy 
nhiều phụ nữ có quyền lực và cao 
quý trong những vai trò nổi bật, 
dẫn đến sự gợi ý rằng người bảo 
trợ là một phụ nữ.

HANG SỐ 3
Đây là một tu viện chưa hoàn 

thành và chỉ có những cuộc khai 
quật sơ bộ của hiên bị trộm phá. 
Hang số 3 là một trong những dự 
án cuối cùng bắt đầu tại địa điểm 
này. Niên đại của nó có thể được 
ghi vào khoảng năm 477 CN, 
ngay trước cái chết đột ngột của 
Hoàng đế Harisena. Công việc 
dừng lại sau khi mở ra một lối 
vào thô sơ của hội trường.

HANG SỐ 4
Hang số 4 có một bức tượng 

khổng lồ của Đức Phật trong tư 
thế thuyết giảng với các vị bồ tát 
và các tiên nữ bay lượn ở phía 
trên. Hang này bao gồm, một mái 
hiên, một hội trường, thánh thất 
với một gian phòng và một loạt 
các tịnh thất chưa hoàn thành. Tu 
viện này là lớn nhất trong số các 
hang động Ajanta và nó có diện 
tích gần 970 mét vuông (35m 
- 28m). Khung cửa được điêu 
khắc tinh xảo, phía bên phải có 
chạm trổ Bồ tát cứu khổ bát nạn. 
Bức tường phía sau của hiên có 
bảng cầu nguyện của Đức Quán 
Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara 
Bodhisattva). Sự sụp đổ trần của 
hang động có thể ảnh hưởng đến 
kế hoạch tổng thể của hang này, 
khiến công việc bị bỏ dở. Chỉ có 
bức tượng Phật và các tác phẩm 
điêu khắc chính được hoàn thành.Phép kỳ diệu của Sravasti

Một cảnh trong câu chuyện Vidurapandita Jataka: 
Sự ra đời của Đức Phật

vẫn chưa hoàn thiện và thiếu tính 
nhất quán.

Các bức họa trên trần và tường 
của Hang số 2 đã được xuất bản 
rộng rãi. Chúng mô tả những câu 
chuyện Hamsa, Vidhurapandita, 

Ruru, Kshanti Jataka và Purna 
Avadhana. Các bức bích họa khác 
cho thấy phép lạ của Sravasti, 
Ashtabhaya Avalokitesvara và 
giấc mơ của Maya. Cũng giống 
như những câu chuyện được minh 
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Bên ngoài Hang số 4

Bên trong Hang số 4
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Đức Phật trong tư thế thuyết giảng hai bên có các vị bồ tát

Cửa vào của Hang số 6 hai tầng

HANG SỐ 5
Hang số 5, một cuộc khai 

quật chưa hoàn thành đã được 
quy hoạch như một tu viện. Hang 
5 không có điêu khắc và các yếu 
tố kiến trúc ngoại trừ khung cửa. 
Các chạm khắc trang trí công phu 
trên khung có hình phụ nữ với các 
sinh vật makara thần thoại được 
tìm thấy trong nghệ thuật Ấn Độ 
thời cổ đại và trung cổ.

HANG SỐ 6
Hang số 6 là tu viện hai tầng, 

bao gồm một thánh thất, một hội 
trường ở cả hai tầng. Thánh thất 



113ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2021

Thánh thất tầng trên của Hang số 6

Bức họa tường Đức Phật trong tư thế thuyết giảng

tầng dưới gồm có các thạch trụ 
hình ống và các ô. Thánh thất 
tầng trên gồm có các thạch thất. 
Các thánh thất ở cả hai tầng đều 
có tượng Phật trong tư thế thủ ấn 
thuyết giảng. Ở những nơi khác, 
Đức Phật được hiển thị trong các 
tư thế thủ ấn khác nhau. Các bức 
tường ở tầng tầng dưới mô tả Kỳ 
Tích Xá Vệ Thành (Sravasti) 
và Sự Mê Hoặc của Ma Vương 
(Mara). Chỉ có tầng dưới của hang 
số 6 là đã hoàn thành. Tầng trên 
chưa hoàn thành mà có nhiều tác 
phẩm điêu khắc mạ vàng riêng, 
và một điện thờ Phật.

tám phòng nhỏ dành cho các nhà 
sư. Đức Phật tôn nghiêm được thể 
hiện trong tư thế thuyết giảng. Có 
rất nhiều bảng nghệ thuật tường 

thuật các chủ đề Phật Giáo, bao 
gồm cả những bức tranh về Đức 
Phật với Nagamuchalinda và Ký 
Tích Xá Vệ Thành (Sravasti).

HANG SỐ 7
Hang số 7 cũng là một tu viện 

nhưng có một tầng. Nó bao gồm 
một thánh thất, một hội trường với 
những cây cột hình bát giác, và 
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Đức Phật thuyết giảng ở thánh 
thất tầng trên, hươu ở dưới và 

apsaras ở trên. (Hang số 6)

Hình dưới:
Bên ngoài của Hang số 7
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HANG SỐ 8
Hang số 8 là một tu viện chưa 

hoàn thành. Trong nhiều thập 
kỷ ở thế kỷ 20, hang động này 
được sử dụng làm kho chứa và 
phòng máy phát điện. Nó nằm ở 
mực nước sông có lối đi dễ dàng, 
tương đối thấp hơn so với các 
hang động khác, và theo Viện 
Khảo Cổ Học Ấn Độ, nó có thể 
là một trong những tu viện sớm 
nhất. Phần lớn mặt trước của nó 
bị hư hại, có thể là do lở đất.

(xem hình trang sau)

HANG SỐ 11
Hang số 11 là một tu viện từ 

cuối thế kỷ thứ 5. Hàng hiên của 
hang có các cột trụ hình bát giác 
và chân đế vuông. Trần của hiên 
cho thấy bằng chứng của các thiết 
kế hoa lá và phù điêu đã bị xói 
mòn. Chỉ có bức họa ở trung tâm 
là có thể nhìn thấy rõ ràng trong 
đó Đức Phật được nhìn thấy với 
những người xếp hàng để cầu 
nguyện trước ngài. Bên trong, 
hang bao gồm một hội trường với 
một băng ghế đá dài mở ra sáu 
phòng. Một hàng hiên được xây 
bằng gỗ khác kết thúc trong một 
ngôi thánh đường với Đức Phật 
ngồi trên một bảo tháp chưa hoàn 
thiện, và có bốn tịnh thất.

Trong hang có một vài bức 
tranh vẽ các vị Bồ Tát và Đức 
Phật. Trong số này, có Bồ Tát 
Padmapani, một cặp vợ chồng 
đến để cầu nguyện, một cặp chim 
công và một bức họa hình phụ nữ 
đã sống là có tình trạng còn tốt. 
Thánh thất của hang động này 
có thể là một trong những công Hang 7: Chư Phật trên bức tường bên phải của thánh thất

Bên trong Hang số 7
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Bên ngoài của Hang số 11

Hang số 8 nhỏ và nằm ở tầng thấp nhất ở Ajanta, ngay dưới lối đi bộ 
giữa Hang số 7 và 9

trình kiến trúc cuối cùng được 
xây dựng tại Ajanta vì nó có con 
đường vòng quanh ngôi tượng 
Đức Phật ngồi.

HANG SỐ 16
Hang số 16 chiếm một vị trí 

tốt gần giữa địa điểm, và được 
bảo trợ bởi Varahadeva, tể tướng 
của vua Vakataka, Harishena 
(khoảng 475-500 CN). Ông đã 
cống hiến nó cho tăng đoàn, với 
một dòng chữ thể hiện mong ước 
của ông, cầu mong “toàn thể thế 
giới (...) bước vào cuộc sống 
thanh bình và cao quý đó không 
còn phiền não và bệnh tật" và 
khẳng định lòng sùng kính của 
ông đối với đức tin Phật Giáo: 
“Luật thiêng liêng như người bạn 



117ĐẠI LỄ VU LAN ■ 2021

Bên trong hang 11 với tượng Đức Phật và một người mộ đạo đang quỳ

Cầu thang lối vào Hang số 16 một tầng, với những con voi bằng đá và phía 
trước có những cột trụ

đồng hành duy nhất của 
ông, ông ấy rất sùng kính 
Đức Phật, vị thầy của thế 
giới”. Theo Spink nói rằng 
ông ta là người tôn kính cả 
Đức Phật và các vị thần Ấn 
Độ Giáo, khi ông ta tuyên 
bố di sản Ấn Độ Giáo của 
mình trong một dòng chữ 
ở Hang Ghatotkacha gần 
đó. Theo Nhà sư Trung 
Quốc vào thế kỷ thứ 7, 
Ngài Huyền Trang đã mô 
tả hang động là lối vào địa 
điểm này.
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Đức Phật trong giai đoạn khổ hạnh, nhận được gạo 
sữa ngọt ngào từ Sujata (2 tranh trong hang 16)

Sự chuyển hóa của Ngài Nanda từ đời sống nhục 
dục sang tu hành Phật Giáo (Hang 16)

Hang 16: Ngôi tượng Phật trong thánh thất
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Bên trong Hang số 17 với tượng Đức Phật ngồi

Bên ngoài Hang số 17

HANG SỐ 17
Hang số 17 có ba mươi bức 

tranh tường lớn. Các bức tranh 
của Hang số 17 mô tả Đức Phật 
dưới nhiều hình thức và tư thế 
khác nhau. Ngoài ra còn có bức 
mô tả Quán Thế Âm Bồ Tát 
(Avalokitesvara Bodhisattva), 
câu chuyện về Udayin và Gupta, 
câu chuyện về Nalagiri và 
một bức kể về cuốc hành trình 
của Hoàng tử Simhala đến Sri 
Lanka. Các câu chuyện Jakata 
như Shaddanta, Hasti, Hamsa, 
Vessantara, Sutasoma… Các bức 
mô tả các tiêu chuẩn văn hóa và 
xã hội vào đầu thiên niên kỷ 1.



120 Đặc San ĐIỀU NGỰ • Tháng 8 - 2021  

Shaddanta Jataka: câu chuyện voi sáu ngà cho đi cặp ngà của mình
(Hang 17)

Vessantara Jataka: câu chuyện về vị vua hào phóng Vessantara
(Hang 17)

Hang số 18
Hang số 18 là một không gian 

hình chữ nhật nhỏ (3,38 - 11,66 
m) với hai trụ hình bát giác và vai 
trò của hang này không rõ rang.

Hang số 19 
Hang số 19 là điện thờ hình 

chóp, có 15 cột trụ chia làm hai 
lối đi hai bên và một gian giữa. 
Các cột trụ tròn có phù điêu hoa 
lá và một trục có hình chóp với 
tượng Phật ở trung tâm của nó. 
Tiếp, đến là tượng Phật ở trung 
tâm với hình voi, ngựa và các phù 
điêu apsara bay được tìm thấy ở 
những nơi khác ở Ấn Độ, phản 
ánh phong cách của tác phẩm 
nghệ thuật của Đế chế Gupta.

Hang số 20
Nhiều bức chạm khắc hình 

tượng và trang trí trong Hang số 
20 tương tự như Hang số 19, và ở 
mức độ thấp hơn những bức được 
tìm thấy trong Hang sơ 17. Điều 
này có thể là do cùng một kiến 
trúc sư và nghệ nhân chịu trách 
nhiệm về sự phát triển của ba 
hang. Các khung cửa trong Hang 
số 20 là một cấu trúc độc đáo ở 
quần thể hang động Ajanta. Các 
đồ trang trí cũng được đổi mới 

Điện thờ có 15 cột trụ với phù 
điêu tượng Đức Phật
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Mặt tiền cùa Hang số 19 được bảo trợ bởi Vua Upendragupta.

Bên trong điện thờ của Hang số 19
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Những bức họa Đức Phật ở lối đi bên hông của Hang số 19

trong Hang số 20, chẳng hạn như 
một bức phù điêu cho thấy Đức 
Phật ngồi dựa vào hai chiếc gối 
và “một cây xoài sum suê ở phía 
sau”.

Hang số 21, 22, 23, 24 và 25
Hang số 21, 22, 23 và 24 đều 

là tu viện, đại diện cho giai đoạn 
cuối cùng của quá trình xây dựng 
quần thể hang độn g Ajanta. Hang 
21 là một điện thờ với mười hai 
tịnh xá cắt bằng đá dành cho các 
nhà sư, một khu bảo tồn, mười 
hai hiên có mái che và có mái 
che. Các hình chạm khắc trên cột 
trụ bao gồm các bức họa động 
vật và hoa. Phần trang trí điện 
thờ cho thấy những bức họa từng 
được sơn vẽ đã hoàn thành. Đức Mặt tiền cùa Hang số 20
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Điện thờ Hang số 20

Đức Phật trên tòa sư tử trong hang 20 Tượng Đức Phật trong Hang số 21
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Bên ngoài của Hang số 21

Bên trong điện thờ của Hang số 21
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Bên trong điện thờ của Hang số 23

Bên trong điện thờ của Hang số 22
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Bên ngoài của Hang số 24

Bên trong của Hang số 24
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Cột trụ điêu khắc rất công phu trong Hang số 24

Phật tôn nghiêm được biểu hiện 
trong tư thế thuyết giảng. Hang 
số 25 là một tu viện. Điện thờ 
của hang này tương tự như các tu 
viện khác, nhưng không được tôn 
nghiêm, bao gồm một sân trong 
và được khai khoét ở tầng trên.

Hang số 26 (thế kỷ thứ 5)
Hang số 26 là một điện thờ 

tương tự như Hang số 19. Nó lớn 
hơn nhiều và có các yếu tố thiết kế 
kiểu tịnh thất. Một dòng chữ ghi 
rằng một nhà sư Buddhabhadra 
và vị quan của vua của Asmaka 
đã dâng tặng cho hang động rộng 
lớn này. Có khả năng những 
người xây dựng tập trung vào tác 
phẩm điêu khắc, hơn là các tranh 
họa, vì họ tin rằng tác phẩm điêu 
khắc trên đá sẽ bền hơn nhiều so 
với những bức tranh trên tường.

(xem hình trang sau)

Hang số 27, 28, và 29
Hang số 27 là một tu viện 

và có thể đã được lên kế hoạch 
như một phụ kiện gắn liền với 
Hang số 26. Hai tầng của nó đã 
bị hư hại, với tầng trên bị sập một 
phần. Kế hoạch của nó tương tự 
như các tu viện khác. Hang số 28 
là một tu viện chưa hoàn thành, 
đã được khai quật một phần, ở 
cuối phía tây của khu Ajanta 
và hầu như không thể tiếp cận 
được. Hang số 29 là một tu viện 
chưa hoàn thành ở tầng cao nhất 
của quần thể Ajanta, dường như 
không được chú ý khi hệ thống 
đánh số ban đầu được thiết lập và 
nằm giữa các Hang số 20 và 21.

(xem hình các trang sau)
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Mặt tiền của Hang số 26

Bên trong điện thờ của Hang số 26
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Bảo tháp trong điện thờ của 
hang 26 gồm có 36 tấm điêu 
khắc bằng đá.

Hình dưới:
Hang 26: Tượng điêu khắc Sự 
cám dỗ Đức Phật của những 
con gái của Ma Vương (Mara). 
Ma Vương ở phía trên cùng 
bên phải. Dựa theo tranh vẽ 
về Phật sử (bên cạnh để biết.)
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Hang số 26, bức tường bên trái: Đức Phật nhập Niết Bàn (Mahaparinirvana)

Hang số 27, bên trái của hang số 26
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Hang số 29, nằm trên cao ở giữa Hang số 20 và 21

Hang số 28, tách xa Hang só 27
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Cảnh trí mặt tiền của quần thể hang động Ajanta. Hình dưới: Cổng vào điện thờ Hang số 9
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THE VIETNAMESE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION IN THE UNITED STATES 
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311 East Mission Rd.,San Gabriel, CA 91776 /  (626) 234-5453   Email: chieule12@gmail.com  
 

THÔNG BÁO 
Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Chánh Đạo xin thông báo:  Ngành Thiếu của GĐPT Chánh Đạo, các em 
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