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Xem tiếp trang 7    

Lá Thư Điều Ngự
Thưa bạn đọc,

Thế là 365 ngày đã qua, ngày đầu tiên của 365 ngày sắp 
đến lại xuất hiện. Như một vòng tròn rồi lại một vòng tròn và 
vô số vòng tròn cứ tiếp tục luân diễn mang đi và đưa đến vô số 
kỷ niệm đẹp và buồn trong đó nội hàm những cảm nhận nuối 
tiếc, kỳ vọng hoặc trung tính. 

Theo truyền thống văn hóa đặc thù của dân tộc, chúng ta 
lại dâng hương lên tổ tiên, ông bà, cha mẹ với tất cả lòng tưởng 
nguyện và, trên bàn thờ lại có thêm những tấm hình mới để 
thay thế cho những khoảng trống cũ của một cái bàn ăn hoặc 
một nơi nào đó mà gia đình hay đạo tràng hoặc tổ chức vẫn 
thường xuyên tụ họp; đồng thời sự xuất hiện của những  thành 
viên mới đã bù đắp phần nào khoảng trống vắng và tạo nên 
niềm hy vọng.

Dòng thời gian cứ mải miết lặng lẽ trôi nhanh và tự nó hẳn 
không có bất cứ ý niệm gì ngoại trừ những khái niệm trở trăn 
của những dòng tư duy chưa thật sự vượt lên mọi ngã tưởng.

Vô ngã đã không là một khái niệm cho dù đối với thời gian 
hay không gian, hữu tình hay vô tình. Vô ngã là thực tại siêu 
việt. Chỉ với những ai đã thể nghiệm tính Không mới thật sự 
hưởng được một tâm Xuân miên trường đầy hỷ lạc. Để cuộc 
sống trở thành ý nghĩa và giá trị, xin mỗi chúng ta hãy đầu tư 
thì giờ và năng lực cho phúc lợi lâu dài của tha nhân.

Ba yếu tố quan yếu để trở thành một Pháp sư đúng nghĩa 
xem ra không phải ai cũng có thể có được. Vào nhà Như Lai, 
mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai – cái tòa của tính không - 
vô ngã; chiếc y của nhu hòa nhẫn nhục và ngôi nhà của lòng từ 
bi bao la vô lượng. Cao cả và tuyệt vời thay vì đấy không chỉ 
là 3 yếu tố làm nên vị Pháp sư vĩ đại mà còn nhân tố nền tảng 
làm cho con người trở thành một con người kỳ vĩ, trác việt và 
kiệt xuất. Hãy từ bi với mọi người như từ bi với chính mình. 
Hãy từ bi với muôn loài như Đức Phật đã từ bi với chúng ta và 
tất cả chúng sanh. Hãy an nhẫn dù sự an nhẫn khiến chúng ta 
phải chấp nhận thiệt thòi, ngang trái. Hãy khiêm cung, buông 
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Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, cùng Đồng 
bào Phật tử các giới, trong và ngoài nước.

Kí nh thưa Liệt Quý Vị,
Xuân là  mù a củ a vạ n vậ t chuyể n mì nh, hồ i sinh, là  mù a hy vọ ng, đổ i thay củ a nhân sinh và  vũ  trụ . 

Nhân dị p xuân về , thay mặ t Hộ i Đồ ng Điề u Hà nh, Tăng Đoà n Giá o Hộ i Phậ t Giá o Việ t Nam Thố ng 
Nhấ t, xin gử i đế n Chư tôn đứ c và  Liệ t quý  vị  lờ i cầ u chú c năm mớ i thân tâm an lạ c, vạ n sự  cá t tườ ng, 
trí  lự c sá ng suố t, dũ ng tiế n trên con dườ ng vậ n độ ng thay đổ i vậ n mệ nh dân tộ c sớ m đượ c thà nh tự u 
viên mã n.

Hiệ n nay đấ t nướ c chú ng ta, tôn giáo bị tê liệ t, đạo đức suy đồi, xã hội hỗn loạn và con người mất 
niềm tin với tất cả mọi thứ.

Nền kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa” dẫn đến chủ nghĩa kim tiền tối thượng, đã 
hình thành một giai cấp thống trị mới mà nhà cầm quyền gọi là “nhóm lợi ích”, đã tàn phá đất nước từ 
môi trường đến phong hóa, làm xã hội đảo điên, lòng người ly tán vì bất công, bất bình đẳng, vô đạo 
đức, từ đó biến xã hội thành mảnh đất màu mỡ cho tội ác lộng hành.

Về an ninh, nguy cơ mất nước nghiêm trọng hơn bao giờ hết, khi nhà cầm quyền phả n ứ ng yế u 
ớ t trước dã tâm bành trướng của kẻ thù phương bắc. Trung Cộ ng xem biể n Đông là  ao nhà  củ a mì nh, 
ngang nhiên tậ p trậ n, bắ n ngư lôi ngay trong bờ  biể n tỉ nh Phú  yên, miề n Trung Việ t Nam.

Về ngoại giao, bất khả tín trong quan hệ quốc tế, không tạo dựng được thế đối ngoại đa phương, 
nhưng bền vững nhờ mối liên kết đồng minh.

Về kinh tế, dân tộ c chú ng ta vẫ n trong tì nh cả nh khố n khổ  đó i nghè o khi phải chịu thân phận làm 
thuê cho các tập đoàn kinh tế lớn của ngoại quốc. Không tạo được thương hiệu để cạnh tranh, nên nông 
sản bị mất giá, làm đời sống người nông dân điêu đứng và vô vọng.

Giáo dục đã hoàn toàn phá sản khi không đào tào được nhân tài phụng sự quốc gia mà còn tha hóa 
mấ t sự  thanh cao vố n có .

Y tế khủng hoảng nghiêm trọng khi bệnh nhân tràn ngập các bệnh viện, ung thư trở thành nguyên 
nhân làm chết người cao hơn tai nạn giao thông hay bất cứ căn bệnh hiểm nghèo nào từ trước đến nay.

Về xã hội, Dân oan vẫ n tiế p tụ c đò i nhà  đấ t bị  mấ t oan, chưa đượ c giả i quyế t, đề n bù . Nay lạ i thêm 
nhữ ng nơi khá c bị  cưỡ ng chế  vô lý  như vườ n rau Lộ c Hưng Sà i Gò n vừ a qua, là m cho hà ng trăm gia 
đì nh cư ngụ  tạ i đây không có  nơi ăn chố n ở , số ng cả nh mà ng trờ i chiế u đấ t trong nhữ ng ngà y cậ n Tế t. 
Nhữ ng ngườ i vậ n độ ng cho tự  do, dân chủ , nhân quyề n, chố ng ngoạ i xâm, vẫ n tiế p tụ c bị  Nhà  cầ m 
quyề n đà n á p, đá nh đậ p, bỏ  tù  vớ i nhữ ng bả n á n nặ ng nề . 

Riêng Phật giáo phải chịu nhiều kiếp nạn, như Chù a An Cư - Đà  Nẵ ng thuộ c Tăng Đoà n GHPGVNTN 
tiế p tụ c bị  san bằ ng theo sau chù a Liên Trì  ở  Thủ  Thiêm - Sà i Gò n. Cá c tổ  chứ c Nhân quyề n, tự  do tôn 
giá o củ a Liên Hiệ p Quố c trên thế  giớ i đề u lên á n Nhà  cầ m quyề n Việ t nam về  hà nh độ ng đàn á p nà y. 
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Tham nhũ ng ngày càng nghiêm trọng, tuy đã được Nhà cầm quyền nhận diện là quốc nạn nhưng 
không trừ  tậ n gố c để xóa bỏ quốc nạn nà y, mặ c dù  đã hô hà o dẹ p bỏ  nó từ  trên 20 năm qua.

Nó i diệ t trừ  tham nhũ ng nhưng không chị u thay đổ i thể  chế  độ c tà i, độ c đả ng, thì  việ c là m đó  không 
phả i là chánh tâm thà nh ý . Vì  thể  chế  độ c tà i, độ c đả ng chí nh là  môi trườ ng sinh ra tham nhũ ng. Tấ t cả  
bá o đà i đề u do Nhà  cầ m quyề n độ c chiế m, ngườ i dân không có  mộ t tờ  bá o độ c lậ p nà o đượ c phé p hoạ t 
độ ng. Năm nay, 2019, lạ i thêm Luậ t An ninh mạ ng để  kiể m soá t, ngăn chặ n thông tin mạ ng, thì  lấ y ai, 
lấ y phương tiệ n gì , để  đưa ra á nh sá ng cá c trườ ng hợ p tham nhũ ng? Vừ a qua, có  nhữ ng viên chứ c tham 
nhũ ng bị  đưa ra á nh sá ng, nhưng đó  có  lẽ  chỉ  là  chuyệ n lủng củ ng nộ i bộ  củ a Nhà  cầ m quyề n.

Nhiề u ngườ i yêu nướ c, thao thứ c về  vậ n mệ nh dân tộ c, muố n thay đổ i thể  chế  để  phá t triể n đấ t 
nướ c, nhưng Đả ng Cộ ng sả n cầ m quyề n lạ i xem đó  là  “Diễn biế n hò a bì nh, tự  diễn biế n, tự  chuyể n 
hó a...”. Điề u đó , khiế n cho nhiề u nhà  Trí  thứ c, cá c đả ng viên Cộ ng sả n lã o thà nh, nhữ ng ngườ i có  công 
vớ i chế  độ , đã  tỉ nh ngộ , từ  chứ c, rờ i bỏ  Đả ng Cộ ng sả n, vớ i nhữ ng lờ i lẽ  cá o buộ c, lên á n Đả ng Cộ ng 
sả n rấ t nặ ng nề  như: “... thực hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để dễ 
lừa dối và đàn áp, vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát triển của 
dân tộc”, hoặ c: “mộ t tổ  chứ c chuyên quyề n phả n dân hạ i nướ c...”. 

Trên trườ ng quố c tế , ngà y 26.9.2018, tạ i cuộ c họ p Hộ i Đồ ng Liên Hiệ p Quố c, Tổ ng thố ng Hoa kỳ  
Donald Trump đã  lên á n Chủ  Nghĩ a Xã  Hộ i: 

"Hầu như ở những nơi nào mà Chủ Nghĩa Xã Hội hay Chủ Nghĩa Cộng Sản được áp dụng đều 
đã tạo ra những thống khổ, tham nhũng và ung thối. Sự thèm khát quyền lực của Chủ Nghĩa Xã 
Hội đã dẫn đến việc bành trướng, xâm lăng và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần phải 
chống Lại Chủ Nghĩa Xã Hội và chống lại sự đau khổ mà nó mang đến cho mọi người." 

Do đó , muố n đấ t nướ c già u mạ nh, muố n thoá t khỏ i đó i nghè o, muố n diệ t trừ  tham nhũ ng, muố n tổ  
quố c an ninh, cầ n phả i thay đổ i thể chế , từ  độ c tà i độ c đả ng sang Dân chủ đa nguyên. Chỉ  có  thể  chế  
Dân chủ  đa nguyên, đa đả ng mớ i có  thể  hò a giả i, hò a hợ p, đoà n kế t toà n dân để  cù ng nhau phá t triể n 
đấ t nướ c, chố ng giặ c ngoạ i xâm. 

Nhưng Nhà  cầ m quyề n Cộ ng Sả n Việ t Nam vẫ n quyế t duy trì  chế  độ  độ c tà i độ c đả ng, xem nhữ ng 
ngườ i vậ n độ ng thay đổ i là  thế  lự c thù  đị ch, phả n độ ng.

Như vậy đảng Cộng Sản đã tự đặt mình vào thế đối lập với nhân dân và tổ quốc.
Gầ n đây, vớ i phong trà o từ  chứ c, bỏ  đả ng, không chị u và o đả ng, mà  Nhà  cầ m quyề n cộ ng sả n gọ i là  

tì nh trạ ng "chá n đả ng, khô đoà n..." cho thấ y tì nh hì nh trong nướ c đã  có  nhữ ng dấ u hiệ u tí ch cự c chuyể n 
biế n tố t. Lạ i thêm cụ c diệ n thế  giớ i và  biể n Đông cũ ng đang có  sự  thay đổ i, có  lợ i cho việ c bả o vệ  chủ  
quyề n, đò i lạ i biể n đả o, nế u Việ t Nam biế t nắ m bắ t thờ i cơ thuậ n lợ i nà y.

Nhân dị p năm mớ i, Tăng Đoà n GHPGVNTN rấ t mong cá c bậ c Nhân sĩ , Trí  thứ c, Lã nh đạ o cá c 
Tôn giá o, cá c Đả ng viên Cộ ng sả n, cá c Ban, Ngà nh, Đoà n thể , hã y sớ m thứ c tỉ nh, mạ nh mẽ , tiế p tụ c 
cù ng toà n dân kiế n tạ o mộ t thể  chế  phá p trị , tự do-dân chủ và Tam quyề n phân lậ p, để  ngườ i dân đượ c 
số ng an là nh, hạ nh phú c, như cá c dân tộ c văn minh khá c trên thế  giớ i.

Cầ u nguyệ n Hộ  phá p thiệ n thầ n, hồ n thiêng sông nú i, gia hộ  đấ t nướ c thanh bì nh, nhân dân an lạ c, 
đạ o phá p trườ ng tồ n, non sông bề n vữ ng.

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI TỪ  THỊ  DI LẶ C TÔN PHẬ T
Tổ  Đì nh Thậ p Thá p, Bì nh Đị nh, Xuân Kỷ  Hợ i - 2019

T.M. Hội Đồng Điều Hành 
Tăng Đoàn GHPGVNTN

Viện trưởng
 (ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định.
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Countering Stress and Depression
The Dalai Lama

A t a fundamental level, as human beings, 
we are all the same; each one of us aspires 
to happiness and each one of us does not 

wish to suff er. This is why, whenever I have the 
opportunity, I try to draw people’s attention to 
what as members of the human family we have in 
common and the deeply interconnected nature of 
our existence and welfare.

Today, there is increasing recognition, as well 
as a growing body of scientifi c evidence, that 
confi rms the close connection between our own 
states of mind and our happiness. On the one 
hand, many of us live in societies that are very 
developed materially, yet among us are many 
people who are not very happy. Just underneath 
the beautiful surface of affl  uence there is a kind of 
mental unrest, leading to frustration, unnecessary 
quarrels, reliance on drugs or alcohol, and in the 
worst case, suicide. There is no guarantee that 
wealth alone can give you the joy or fulfi llment 
that you seek. The same can be said of your friends 
too. When you are in an intense state of anger or 
hatred, even a very close friend appears to you as 
somehow frosty, or cold, distant, and annoying.

However, as human beings we are gifted with 
this wonderful human intelligence. Besides that, 
all human beings have the capacity to be very 
determined and to direct that strong sense of 
determination in whatever direction they like. So 
long as we remember that we have this marvelous 
gift of human intelligence and a capacity to develop 
determination and use it in positive ways, we will 
preserve our underlying mental health. Realizing 
we have this great human potential gives us a 
fundamental strength. This recognition can act 
as a mechanism that enables us to deal with any 
diffi  culty, no matter what situation we are facing, 
without losing hope or sinking into feelings of low 
self-esteem.

I write this as someone who lost his freedom at 
the age of 16, then lost his country at the age of 24. 
Consequently, I have lived in exile for more than 
50 years during which we Tibetans have dedicated 
ourselves to keeping the Tibetan identity alive and 
preserving our culture and values. On most days 
the news from Tibet is heartbreaking, and yet 
none of these challenges gives grounds for giving 
up. One of the approaches that I personally fi nd 
useful is to cultivate the thought: If the situation or 
problem is such that it can be remedied, then there 
is no need to worry about it. In other words, if there 
is a solution or a way out of the diffi  culty, you do 
not need to be overwhelmed by it. The appropriate 
action is to seek its solution. Then it is clearly more 
sensible to spend your energy focusing on the 
solution rather than worrying about the problem. 
Alternatively, if there is no solution, no possibility 
of resolution, then there is also no point in being 
worried about it, because you cannot do anything 
about it anyway. In that case, the sooner you 
accept this fact, the easier it will be for you. This 
formula, of course, implies directly confronting 
the problem and taking a realistic view. Otherwise 
you will be unable to fi nd out whether or not there 
is a resolution to the problem.

Taking a realistic view and cultivating a proper 
motivation can also shield you against feelings of 
fear and anxiety. If you develop a pure and sincere 
motivation, if you are motivated by a wish to help 
on the basis of kindness, compassion, and respect, 
then you can carry on any kind of work, in any 
fi eld, and function more eff ectively with less fear 
or worry, not being afraid of what others think 
or whether you ultimately will be successful in 
reaching your goal. Even if you fail to achieve 
your goal, you can feel good about having made 
the eff ort. But with a bad motivation, people can 
praise you or you can achieve goals, but you still 
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will not be happy.
Again, we may sometimes feel that our whole 

lives are unsatisfactory, we feel on the point of being 
overwhelmed by the diffi  culties that confront us. 
This happens to us all in varying degrees from time 
to time. When this occurs, it is vital that we make 
every eff ort to fi nd a way of lifting our spirits. We 
can do this by recollecting our good fortune. We 
may, for example, be loved by someone; we may 
have certain talents; we may have received a good 
education; we may have our basic needs provided 
for - food to eat, clothes to wear, somewhere to live 
- we may have performed certain altruistic deeds 
in the past. We must take into consideration even 
the slightest positive aspect of our lives. For if we 
fail to fi nd some way of uplifting ourselves, there 
is every danger of sinking further into our sense of 
powerlessness. This can lead us to believe that we 
have no capacity for doing good whatsoever. Thus 
we create the conditions of despair itself.

As a Buddhist monk I have learned that 
what principally upsets our inner peace is what 
we call disturbing emotions. All those thoughts, 
emotions, and mental events which refl ect a 
negative or uncompassionate state of mind 
inevitably undermine our experience of inner 
peace. All our negative thoughts and emotions - 
such as hatred, anger, pride, lust, greed, envy, and 
so on - are considered to be sources of diffi  culty, 
to be disturbing. Negative thoughts and emotions 
are what obstruct our most basic aspiration - to be 
happy and to avoid suff ering. When we act under 
their infl uence, we become oblivious to the impact 
our actions have on others: they are thus the cause 
of our destructive behavior both toward others and 
to ourselves. Murder, scandal, and deceit all have 
their origin in disturbing emotions.

This inevitably gives rise to the question - can 
we train the mind? There are many methods by 
which to do this. Among these, in the Buddhist 
tradition, is a special instruction called mind 
training, which focuses on cultivating concern 
for others and turning adversity to advantage. It 
is this pattern of thought, transforming problems 
into happiness that has enabled the Tibetan people 
to maintain their dignity and spirit in the face of 

great diffi  culties. Indeed I have found this advice 
of great practical benefi t in my own life.

A great Tibetan teach er of mind training once 
remarked that one of the mind’s most marvellous 
qualities is that it can be transformed. I have no 
doubt that those who attempt to transform their 
minds, overcome their disturbing emotions and 
achieve a sense of inner peace, will, over a period 
of time, notice a change in their mental attitudes 
and responses to people and events. Their minds 
will become more disciplined and positive. And I 
am sure they will fi nd their own sense of happiness 
grow as they contribute to the greater happiness 
of others. I off er my prayers that everyone who 
makes this their goal will be blessed with success.

The Dalai Lama
December 31, 2010

Originally published in the Hindustan Times, 
India, on January 3rd, 2011

https://www.dalailama.com/messages/
compassion-and-human-values/countering-stress-
and-depression.

Đối Trị Căng Thẳng 
và Trầm Cảm

Đức Dalai Lama

Đào Nguyên Minh dịch

Ở mức độ căn bản, là con người, chúng ta đều 
như nhau, mỗi chúng ta đều mong muốn 
có hạnh phúc và mỗi chúng ta đều không 

muốn khổ đau. Đây là lý do tại sao, khi nào có 
dịp, tôi (Đức Dalai Lama) đều cố gắng kêu gọi 
sự quan tâm của mọi người đối với những gì mà 
thành viên của gia đình nhân loại, chúng ta đều 
có trong bản chất chung và quan hệ sâu xa của sự 
sinh tồn và an sinh trong đời sống.

Ngày nay, đã có sự công nhận ngày càng tăng, 
cũng như sự gia tăng trong cơ cấu các bằng chứng 
khoa học cho thấy có sự liên quan mật thiết giữa 
trạng thái tâm thần của chính chúng ta và niềm 
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hạnh phúc của chúng ta. Một mặt, nhiều người 
trong chúng ta sống trong những xã hội rất phát 
triển về mặt vật chất, tuy nhiên trong số rất nhiều 
người chúng ta không được hạnh phúc mấy. Ngay 
dưới bề mặt đẹp đẽ của sự sung túc, có một loại 
tâm thần bất an, đưa đến khủng khoảng, tranh 
cãi không cần thiết, lệ thuộc vào thuốc hay rượu, 
và trong trường hợp tệ hại hơn, là tự tử. Không 
có gì bảo đảm là giàu có không thôi có thể cho 
bạn niềm vui hay thỏa mãn những gì mà bạn tìm 
kiếm. Điều tương tự cũng có thể nói về bạn bè 
của bạn. Khi bạn ở trong trạng thái hết sức giận 
dữ hay thù oán, ngay cả người bạn rất thân đối với 
bạn như thể là cái gì băng giá, lạnh lùng, xa lạ, và 
phiền toái.

Tuy nhiên, là con người, chúng ta có được trí 
thông minh tuyệt vời. Bên cạnh đó, mọi con người 
đều có khả năng tự quyết định và hướng đến với 
sự quyết tâm mạnh mẽ theo bất kỳ đường hướng 
nào mà họ mong muốn. Chừng nào chúng ta còn 
nhớ rằng chúng ta có món quà tuyệt vời này là trí 
thông minh của con người và khả năng phát triển 
sự quyết tâm và sử dụng nó theo chiều hướng tích 
cực, chúng ta sẽ bảo tồn được sức khỏe tâm thần 
tiềm ẩn của mình. Nhận ra được chúng ta có tiềm 
năng lớn lao này của con người giúp cho chúng 
ta có một sức mạnh cơ bản. Sự nhận thức này có 
thể tác động như là một cơ cấu cho phép chúng ta 
đối phó với mọi khó khăn, bất kể chúng ta đang 
phải đối diện với tình huống nào, mà không mất 
niềm hy vọng hay chìm vào những cảm giác tự ti 
thấp hèn.

Tôi viết điều này là một người đã bị mất sự tự 
do ở tuổi 16, sau đó bị mất quê hương ở tuổi 24. 
Do đó, tôi đã sống lưu vong hơn 50 năm, mà suốt 
trong thời gian đó chúng tôi, người Tây Tạng đã 
cống hiến bản thân mình để giữ gìn bản sắc Tây 
Tạng và bảo tồn nền văn hóa và phẩm giá của 
chúng tôi. Trong hầu như mọi ngày, tin tức đến từ 
Tây Tạng thật đau lòng, nhưng không một thách 
thức nào trong số này cho phép chúng tôi bỏ cuộc. 
Một trong những cách tiếp cận mà cá nhân tôi tìm 
thấy có sự hữu ích, đó là sự rèn luyện tâm thức: 
Nếu mà vấn đề hoặc tình trạng có thể khắc phục 

được, thì không cần phải lo lắng về nó. Nói một 
cách khác, nếu có giải pháp hoặc phương cách 
giải quyết sự khó khăn, bạn không cần phải bị 
bao trùm bởi nó. Hành động thích nghi là đi tìm 
giải pháp cho nó. Khi đó khá rõ ràng là dùng năng 
lực của bạn tập trung vào giải pháp hơn là lo lắng 
cho vấn đề. Ngoài ra, nếu không có giải pháp nào, 
không có cách giải quyết nào, thì cũng không có 
điều gì để mà lo lắng, bởi vì bạn không thể làm 
được gì cho nó. Trong trường hợp đó, bạn hãy 
chấp nhận thực tế càng sớm thì sự việc càng dễ 
dàng hơn cho bạn. Cách thức này, dĩ nhiên, hàm 
ý trực tiếp là đối diện với vấn đề và chấp nhận cái 
nhìn thực tế. Nếu không, bạn sẽ không thể tìm ra, 
dù có hay không có một giải pháp nào cho vấn đề.

Chấp nhận một cái nhìn thực tế và nuôi dưỡng 
một động cơ thích hợp cũng có thể che chở cho bạn 
khỏi những cảm giác sợ hãi và lo lắng. Nếu bạn 
phát triển một động cơ trong sạch và chân thành, 
nếu bạn được trang bị bởi một ước nguyện là giúp 
đỡ trên cơ sở của lòng nhân ái, từ bi và tôn trọng, 
thì bạn có thể làm bất cứ công việc nào, trong bất 
cứ lãnh vực nào và hoạt động một cách hữu hiệu 
hơn mà ít sợ hãi hoặc lo lắng hơn, không sợ những 
gì mà người khác nghĩ hoặc liệu cuối cùng bạn có 
đạt được mục tiêu của mình hay không. Ngay cả 
nếu như bạn không đạt được mục tiêu của mình, 
bạn vẫn có thể cảm thấy vui là mình đã có sự cố 
gắng nỗ lực. Nhưng mà với một động cơ xấu, tuy 
mọi người có thể khen ngợi bạn hoặc bạn có thể 
đạt được mục tiêu, nhưng bạn vẫn không có được 
hạnh phúc.

Lại nữa, đôi khi chúng ta có lẽ cảm thấy rằng 
toàn bộ cuộc đời của mình đều không được toại ý, 
chúng ta cảm thấy ở điểm là bị choáng ngợp bởi 
những khó khăn mà mình phải đối diện. Điều này 
xảy ra cho tất cả chúng ta ở nhiều mức độ khác 
nhau theo thời gian. Khi điều này xảy ra, điều 
quan trọng là chúng ta phải làm mọi cố gắng để 
nâng cao tinh thần của mình. Chúng ta có thể làm 
điều này bằng cách nhắc nhở lại sự may mắn của 
mình. Ví dụ như chúng ta được sự thương yêu quý 
trọng của ai đó; chúng ta có năng khiếu nào đó; 
chúng ta đã có được một sự giáo dục tốt; chúng ta 
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có được những nhu cầu căn bản được đáp ứng đầy 
đủ - thực phẩm để ăn, quần áo để mặc, một nơi để 
ở - chúng ta đã làm một số công việc lợi tha trong 
quá khứ. Chúng ta phải cứu xét về mặt tích cực dù 
là trên phương diện nhỏ nhoi nhất trong cuộc đời 
của mình. Vì nếu chúng ta không tìm ra cách để 
nâng cao bản thân mình, thì sẽ có mọi nguy cơ bị 
chìm sâu hơn vào cảm giác bất lực của mình. Điều 
này có thể khiến chúng ta tin rằng mình không có 
khả năng làm tốt điều gì cả. Do đó chúng ta tạo ra 
các điều kiện cho chính sự tuyệt vọng. 

Là một tu sĩ Phật Giáo, tôi đã học được những 
gì chủ yếu làm đảo lộn sự an định nội tâm của 
chúng ta, đó là những gì mà chúng ta gọi là những 
cảm xúc phiền não. Tất cả những tư tưởng, những 
cảm xúc, và những sự kiện tâm thần phản ảnh 
trạng thái tinh thần tiêu cực hoặc bất nhân chắc 
chắn làm suy yếu trạng thái an định nội tâm của 
chúng ta. Mọi tư tưởng và cảm xúc tiêu cực của 
chúng ta - chẳng hạn như hận thù, giận dữ, kiêu 
hãnh, ham muốn, tham lam, đố kị, v.v. - được coi 
là nguồn gốc của những khó khăn, gây ra phiền 
não. Những tư tưởng và cảm xúc tiêu cực là những 
chướng ngại cho ước vọng căn bản nhất của 
chúng ta để có được hạnh phúc và tránh được khổ 
đau. Khi chúng ta hành động dưới ảnh hưởng của 
chúng, chúng ta không biết gì về những tác động 
của chúng ta đối với người khác: chúng là nguyên 
nhân của các hành vi phá hoại của chúng ta đối 
với người khác và đối với chính chúng ta. Giết 
người, việc ô nhục và sự gian dối đều có nguồn 
gốc từ những cảm xúc phiền não này.

Điều này chắc chắn gợi ra câu hỏi là - liệu 
chúng ta có thể rèn luyện được tâm thức hay 
không? Có nhiều phương pháp để làm được điều 
này. Trong số những cách này, trong truyền 
thống Phật Giáo, có một sự hướng dẫn đặc biệt 
được gọi là rèn luyện tâm thức, nó nhắm vào việc 
nuôi dưỡng sự quan tâm đối với người khác để 
chuyển hóa nghịch cảnh thành thuận lợi. Mô hình 
tư tưởng này, chuyển hóa những khó khăn thành 
hạnh phúc, đã giúp cho người Tây Tạng duy trì 
được phẩm giá và tinh thần trong sự đối diện với 
những vấn đề khó khăn lớn lao. Thật vậy, tôi đã 

tìm thấy sự hướng dẫn này có lợi ích thiết thực rất 
lớn trong chính cuộc đời của tôi.

Một bậc thầy Tây Tạng vĩ đại của sự rèn luyện 
tâm thức đã có lần nhận xét rằng một trong những 
phẩm chất tuyệt vời nhất của tâm thức là nó có 
thể chuyển hóa được. Tôi không nghi ngờ gì về 
những người họ cố gắng chuyển hóa tâm thức của 
họ, vượt thắng những cảm xúc phiền não và đạt 
được cảm giác an định nội tâm, và sẽ, qua một 
thời gian, nhận ra được một sự thay đổi trong thái 
độ tinh thần và sự ứng đối của họ đối với mọi 
người và các sự kiện. Tâm của họ sẽ trở nên kỷ 
luật và tích cực hơn. Và tôi chắc chắn rằng họ sẽ 
tìm thấy niềm hạnh phúc tăng trưởng trong chính 
họ như là họ đóng góp cho sự hạnh phúc lớn hơn 
của người khác. Tôi xin cầu nguyện cho tất cả 
những ai nhắm đến mục tiêu này sẽ được sự gia 
hộ để thành công.

Lá Thư Điều Ngự
Tiếp theo trang 1

xả vì mọi sự mọi vật đều huyễn hóa bao gồm 
cả sự hiện hữu của chính mình.

Dù vui hay buồn, hy vọng hay thất vọng, 
được hay mất, tụ hay tán, thành hay bại, tất 
thảy đều do tâm biến hiện. Quán chiếu và tri 
nhận rõ như thế để mùa xuân vẫn là những 
gì thật sự đẹp và vui với tâm thức an nhiên 
tĩnh tại.

Chân thành khắc ghi và cảm niệm những 
đóng góp dù đó chỉ là một nguồn nước sạch, 
một lượng không khí an lành, một tia nắng 
nhỏ, một đóa hoa dại hay một nụ cười hồn 
nhiên vô tư; đặc biệt là những tấm lòng mà 
lúc nào cũng sẵn sàng cho và vì sự trường tồn 
của chánh pháp, sự an lạc của muôn sinh, sự 
hưng thịnh của quốc gia và nền tự chủ, độc 
lập, tự do của dân tộc.

Xuân Kỷ Hợi - 2019

TK Thích Viên Lý
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1. Chính tôi được nghe, vào một thời kia, đức 
Phật trụ tại vườn Cấp Cô Độc, rặng cây Kỳ Đà, 
thuộc nước Xá Vệ.

2. Bấy giờ Thế Tôn cử động thân thể, phóng 
ra hào quang. Hào quang sắc vàng, quanh vườn 
Kỳ Đà. Quanh suốt bảy vòng, rồi chiếu vào nhà 
ông Tu Đạt1 ở. Hào quang chiếu này cũng bằng 
sắc vàng. Hào quang vàng này, như từng đám 
mây lan tỏa cùng khắp cả nước Xá Vệ. Lan tới 
chỗ nào, nơi  ấy đều mưa.

3. Sau đó, Ngài lại hóa hoa sen vàng. Trong 
mỗi hào quang hóa hoa sen vàng, trong đó có đến 
vô lượng trăm nghìn chư đại hóa Phật, và mỗi hóa 
Phật, đều xướng lên rằng: “Nay ở trong này có 
nghìn bồ tát, sẽ thành Phật đạo. Đầu tiên thành 
Phật, Ngài Câu Lưu Tôn. Và thời sau cùng, vị 
được thành Phật là ngài Lâu Chí”.

4. Các vị hóa Phật, nói lời ấy rồi, ông Kiều 
Trần Như, từ thiền định dậy, cùng với hai trăm 
năm mươi quyến thuộc cùng đến nơi Phật. Ngài 
Đại Ca Diếp cũng cùng hai trăm năm mươi quyến 
thuộc, cùng đến nơi Phật. Đại Mục Kiền Liên 
cũng cùng hai trăm năm mươi quyến thuộc, cùng 
đến nơi Phật. Tôn giả Xá Lỵ cũng cùng hai trăm 
năm mươi quyến thuộc, cùng đến nơi Phật. Tu 

1 Tu Đạt (Sudatta): Còn gọi là Tu Đạt Đa, chính tên ông Cấp 
Cô Độc. Ông là bậc trường giả, giầu có, hay làm việc bố thí. 
Ông là người kiến tạo tinh xá Kỳ Viên, cúng dường đúc Phật 
và chúng Tăng. “Tu Đạt”, Trung Hoa dịch nghĩa là thiện Chí, 
thiện cấp v.v..

PHẬT NÓI KINH
QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SINH ÐÂU SUẤT THIÊN (*)

Hán dịch: Cư sĩ Cừ Kinh Thanh đời Tống

Việt dịch: Thích Tâm Châu

(*) Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Suất Thiên là 
quyển kinh số 452 trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng kinh.

Đạt trưởng giả cũng cùng ba nghìn vị Ưu bà Tắc2, 
cùng đến nơi Phật. Tỳ Xá Khư Mẫu cũng cùng hai 
nghìn vị Ưu bà Di3, cùng đến nơi Phật. Chúng đại 
Bồ tát gồm mười sáu vị như là Bồ tát Bạt Đà Bà 
La..., cũng đến nơi Phật. Ngài pháp vương tử4 Văn 
Thù Sư Lỵ cũng cùng năm trăm vị Bồ tát khác 
cùng đến nơi Phật. Cả đến các vị Thiên, Long, 
Dạ Xoa, cùng Càn Thát Ba..., hết thảy đại chúng, 
thấy hào quang Phật, đều cùng vân tập đến nơi 
Phật trụ.

5. Bấy giờ Thế Tôn lại phóng thêm ra hàng 
nghìn hào quang tướng quảng trường thiệt. Trong 
mỗi hào quang, có nghìn màu sắc, có nhiều hóa 
Phật. Các hóa Phật ấy, tuy rằng khác miệng, 
nhưng đồng âm thanh, đều nói lên rằng: “Các đại 
Bồ tát đều thanh tịnh nầy, có Đà ra ni5 rất sâu vi 
diệu không thể nghĩ bàn như: đà ra ni mục khư, đà 
ra ni không tuệ, đà ra ni vô ngại tính, đà ra ni đại 

2 Ưu Bà tắc (Upàsaka): Trung Hoa dịch nghĩa là “Cận sự nam, 
thanh tín sĩ” nghĩa là người nam, quy y Tam bảo, thụ trì ngũ 
giới, luôn luôn thân cận và phụng sự Tam bảo.

3 Ưu Bà Di (Upàsika): Trung Hoa dịch nghĩa là “Cận sự nữ, 
thanh tín nữ” nghĩa là người nữ, quy y Tam Bảo, thụ trì ngũ 
giới, luôn luôn thân cận và phụng sự Tam Bảo.

4 Pháp vương tử: Con đấng Pháp Vương. Bồ Tát được sinh 
dục trong gia đình đấng pháp vương (Phật), nên gọi là Pháp 
vương tử. Phật Địa Luận viết: “Từ miệng Thế Tôn sinh ra 
chính pháp. Người kế thừa và làm long thịnh chính pháp ấy, 
khiến cho Phật chủng không đoạn tuyệt, gọi là Pháp vương 
tử.”

5 Đà ra ni (Dhàrani): Trung Hoa dịch nghĩa là “Tác trì, Tổng 
trì”, nghĩa là đà ra ni này có lực dụng, giữ cho thiện pháp 
không mất, ác pháp không khởi. Đà ra ni có bốn loại là: 
pháp, nghĩa, chú, và nhẫn đà ra ni.
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giải thoát vô tướng”.
6. Khi ấy Thế Tôn dùng một âm thanh nói 

ra trăm ức môn đà ra ni. Lúc Thế Tôn nói đà ra 
ni song, ở trong pháp hội có một Bồ tát tên là Di 
Lặc, nghe lời Phật nói tức thời chứng được hàng 
trăm vạn ức môn đà ra ni, và ngay sau đó, Bồ tát 
Di Lặc, liền từ tòa ngồi, nghiêm chỉnh y phục, xoa 
tay. chắp tay, đứng ngay trước Phật.

7. Và, cùng khi ấy, ông Ưu Bà Ly, từ tòa đứng 
dậy, đầu diện tác lễ, bạch đức Phật rằng: “Kính 
bạch Thế Tôn, xưa kia khi Thế Tôn nói trong kinh 
luật rằng, A Dật Đa sẽ được thành Phật, ở đời sau 
nầy. Nay con thấy rằng ông A Dật Đa vẫn còn đầy 
đủ tấm thân phàm phu và chưa dứt hết được các 
lậu hoặc. Khi Di Lặc mất sẽ sinh nơi nào? Bản 
thân Di Lặc, con người hiện nay, tuy là xuất gia, 
không tu thiền định, không dứt phiền não. Thế 
Tôn thụ ký6 cho ông Di Lặc con không dám nghi. 
Nhưng, con muốn biết, khi ông mất rồi, sinh vào 
nước nào?”

8. Thế Tôn liền bảo ông Ưu Bà Ly: “Ông hãy 
nghe kỹ, nghe cho thật kỹ và khéo nhớ nghĩ, nay 
Như Lai đây, bậc Chánh biến tri, ở trong chúng 
này, nói về Di Lặc bậc đại bồ tát, thụ ký vô thượng 
chính đẵng chánh giác”.

9. Sau mười hai năm, Di Lặc mệnh chung, 
quyết được sinh lên cõi trời Đâu Suất. Trên trời 
Đâu Suất có năm trăm ức các vị Thiên tử. Mỗi 
vị Thiên tử đều tu về pháp thí Ba la mật. Các vị 
Thiên tử vì sự cúng dường một vị Bồ tát “Nhất 
sinh bổ sứ”7 nhờ phúc lực ấy, xây cất cung điện. 
Các vị trút bỏ cả các mũ báu chiên đàn ma ni, 
quỳ thẳng, chắp tay, phát lời nguyện rằng: “Ngày 
nay chúng con đem các bảo châu và mũ thiên 
quan, thực vô giá này, chỉ với mục đích cúng 
dường cho bậc “Đại tâm Chúng Sinh” Vì, rằng 

6 Thụ ký (Vyakarana): Một trong mười hai bộ phận trong kinh. 
Đức Phật đối với chúng sinh phát tâm. Ngài dự ghi cho biết 
là sau này sẽ thành Phật.

7 Nhất sinh bổ xứ (Eka-jàti-Pratibuddha): Vị đại Bồ tát tu 
chứng đạo quả, gần quả vị Phật, còn một đời nữa sẽ thành 
vô thượng chính đẳng chính giác, như Bồ tát Di Lặc sẽ giáng 
sinh xuống cõi Diêm phù Đề một lần nữa, tu chứng thành 
Phật.

bậc này, không bao lâu nữa, ở trong đời sau, thành 
bậc vô thượng chính đẳng chính giác. Chúng con 
chỉ mong, trong đời sau này, chúng con sẽ được 
trang nghiêm quốc giới của đức Phật ấy, và được 
thụ ký. Nếu được như thế , mũ báu của chúng 
con, hóa thành đồ cúng”. Rồi cứ như thế, các vị 
thiên tử lần lượt quỳ thẳng cũng lại phát nguyện, 
nguyện lớn như trên.

10. Khi các Thiên tử phát nguyện xong rồi, 
các mũ báu ấy hóa thành năm trăm vạn ức cung 
báu. Mỗi một cung báu có một trùng tường. Mỗi 
một trùng tường, xây bằng bảy báu. Và, mỗi thứ 
báu phóng ra hàng năm trăm ức ánh sáng. Trong 
mỗi ánh sáng, có năm trăm ức bông hoa sen lớn. 
Mỗi một hoa sen, lại biến hóa ra thành năm trăm 
ức hàng cây bảy báu. Mỗi một lá cây, lại có hàng 
năm trăm ức sắc báu. Mỗi một sắc báu, có năm 
trăm ức ánh sáng vàng ròng cõi Diêm phù đàn8. 
Mỗi một ánh sáng như ánh vàng ròng cõi Diêm 
phù đàn, hiện năm trăm ức chư thiên bảo nữ. 
Mỗi nàng bảo nữ, đứng dưới cây báu, cầm hàng 
trăm ức vô số anh lạc9. Và, trong khi ấy, tự nhiên 
trổi lên âm nhạc vi diệu. Trong âm nhạc ấy, diễn 
thuyết ra những pháp luân bất thoái. Các cây báu 
ấy, sinh ra các quả, màu như pha lê. Các ánh sáng 
ấy, chiếu theo chiều phải, uyển chuyển phát ra 
nhiều thứ âm thanh. Những âm thanh ấy, nói ra 
những pháp đại từ, đại bi.

11. Về mỗi trùng tường, cao độ vào khoảng, 
sáu hai do tuần. Tường dầy vào khoảng mười bốn 
do tuần. Trong trùng tường ấy, có năm trăm ức 
các vị Long vương vây quanh gìn giữ. Mỗi vị 
Long vương, hóa hàng trăm ức hàng cây bảy báu, 
để trang nghiêm thêm các trùng tường ấy. Rồi tự 
nhiên có gió hiu hiu thổi động các cây ấy. Các 
cành cây ấy va chạm vào nhau, diễn ra những 

8 Diêm phù Đàn (Jambudvipa): Có chỗ phiên âm là “Diêm 
phù Đề, Diêm phù, Thiệm bộ châu”. Tên gọi của một châu 
thuộc phía nam trong bốn châu quanh núi Tu Di, nên có 
chỗ gọi là Nam thiệm bộ châu hay Nam Diêm phù Đề. Theo 
Phật học thì châu nầy thuộc trái đất chúng ta ở.

9 Anh Lạc: (Kevura): Xâu chuỗi bằng châu báu. Đồ trang sức 
của hàng quý phái Ấn Độ hay đeo nơi cổ, nơi ngực, nơi đầu. 
Chư Bồ tát, chư thiên nữ cũng hay đeo chuỗi anh lạc.
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pháp: khổ, không, vô thường, vô ngã, và cả pháp 
ba la mật.

12. Trong cung điện này, có vị đại thần, danh 
hiệu gọi là Lao Độ Bạt Đề, liền từ tòa ngồi đứng 
dậy đỉnh lễ tất cả chư Phật ở khắp mười phương, 
và phát ra lời thệ nguyện rộng lớn: “Nay tôi muốn 
xây ngôi thiện pháp đường, chí thành cúng dường 
Bồ tát Di Lặc. Nếu có phúc ấy, nơi trán của tôi, 
tự nhiên xuất ra nhiều thứ bảo châu, để tôi được 
làm theo như sở nguyện”. Đại thần nguyện rồi, tự 
nhiên trên trán xuất ra trăm thứ bảo châu, lưu ly, 
và ngọc pha lê, tất cả màu sắc ấy như ngọc ma 
ni này, chiếu tỏa hư không, liền hóa hiện ra bốn 
mươi chín trùng bảo cung ấy, được hợp thành lại, 
kể như vạn ức viên ngọc ma ni, màu sắc tía biếc, 
thấu suốt trong ngoài. Ánh ma ni nầy, chiếu tỏa 
hư không, liền hóa hiện ra bốn mươi chín trùng 
bảo cung vi diệu. Mỗi hàng lan can của bảo cung 
ấy, được hợp thành lại, kể như vạn ức viên ngọc 
ma ni, ở dưới bảo sở của cõi Phạm thiên. Các lan 
can ấy, tự nhiên hóa sanh chín ức thiên tử, và năm 
trăm ức các nàng thiên nữ . Tay mỗi thiên nữ lại 
hóa sinh ra vô lượng ức vạn hoa sen bảy báu. Trên 
mỗi hoa sen, có đến vô lượng số ức hào quang. 
Trong hào quang ấy đủ các nhạc khí. Các nhạc 
khí ấy, không đánh tự kêu. Khi tiếng nhạc khí tự 
nhiên phóng ra, các nàng thiên nữ cũng cầm nhạc 
khí, ganh đua ca vũ. Những ca vũ ấy chỉ ca diễn 
nói về mười điều thiện, bốn nguyện rộng lớn. Chư 
Thiên nghe rồi, phát vô thượng tâm.

13. Trong các vườn hoa, có những mương 
nước, tạo bằng lưu ly, tám màu xen lẫn. Trong 
mỗi mương nước, được hợp thành bởi hàng năm 
trăm ức các thứ bảo châu. Trong mỗi mương nước, 
nước có tám vị, tám sắc đầy đủ. Khi nước phun ra, 
phun vòng hành cột, ra ngoài bốn cửa, lại hóa sinh 
ra bốn loại hoa quý. Nước trong hóa ra, như hoa 
báu tỏa. Trên mỗi bông hoa, hăm bốn thiên nữ, 
sắc thân vi diệu, như sự trang nghiêm, thân các 
Bồ tát. Trong tay thiên nữ, tự nhiên hóa sinh, hàng 
năm trăm ức các loại bảo khí. Trong mỗi bảo khí, 
tự nhiên cam lộ, tràn đầy trong ấy. Các nàng thiên 
nữ, vai tả mang đầy những vòng anh lạc, vai hữu 
lại mang vô lượng nhạc khí. Âm thanh nhạc khí, 
như mây trên không, từ hơi nước tụ. Âm thanh lưu 

lượng, chỉ tán thán về sáu ba la mật của các Bồ tát. 
Nếu ai sinh lên cõi trời Đâu Suất, tự nhiên cũng 
được các thiên nữ ấy, hầu hạ săn sóc.

14. Có các tòa ngồi, hình sư tử lớn, tạo bằng 
bảy báu, cao bốn do tuần. Tòa sư tử ấy, được 
trang nghiêm bằng vàng Diêm phù đàn, và cùng 
rất nhiều các châu bảo khác. Bốn góc tòa nầy, 
chạm bốn hoa sen. Mỗi một hoa sen, được tạo 
ra bằng hàng trăm thứ báu. Mỗi thứ báu ấy, luôn 
luôn phóng ra trăm ánh sáng. Trong ánh sáng ấy, 
rất là vi diệu, chúng biến hóa ra các tạp hoa khác, 
bằng các châu báu, hằng trăm ức bông, để trang 
nghiêm cho các cờ10 bảy báu.

15. Và, khi bấy giờ trăm nghìn Phạm vương 
mỗi vị đều mang một thứ diệu bảo của cõi Phạm 
thiên, làm thành chuông báu, treo trên ngọn cờ. 
Các Tiểu Phạm vương, cũng mang các thứ châu 
báu cõi mình, làm thành màn lưới, giăng phủ lên 
trên các lá cờ báu. Trăm nghìn quyến thuộc thiên 
tử, thiên nữ, cũng đem hoa báu, đặt trên các tòa 
và, các hoa ấy, tự nhiên hiện ra hàng năm trăm ức 
các nàng bảo nữ, tay cầm bạch phất11, đứng hầu 
dưới cờ.

16. Nâng đỡ cung diện, bốn góc điện có bốn 
cây cột báu. Mỗi cột báu ấy, lại hóa hiện ra trăm 
nghìn lâu các, có hàng trăm nghìn các nàng thiên 
nữ, sắc đẹp vô cùng, tay cầm nhạc khí. Trong nhạc 
khí ấy, phát ra âm thanh, diễn nói các pháp: khổ, 
không, vô thường, vô ngã và cùng các ba la mật.

17. Như thế thiên cung, có trăm ức vô lượng 

10 Cờ: Dịch nghĩa từ chữ “Tràng”. Trong Phật giáo hay dùng 
chữ “Tràng phan”. Tràng, tiếng phạm là Đà phạ nhã 
(Dhvaja), còn gọi là “Kế đô” (Ketu). Phan, tiếng phạm là Ba 
tra ca (Patàka). Là một vật được kết hay được thêu, may 
bằng vải nhiều màu, dát thêm các loại châu báu, treo trên 
một cây cao biểu trưng cho oai nghi, cho sự triệu thỉnh, hay 
cho sự chế phục những sự bất thiện của những loài có tâm 
niệm phá hoại.

11 Phất: cây gỗ nhỏ ngắn hình tròn, đầu kết những sợi tơ, 
những lông chim, hay lông đuôi ngựa, để phủi các bụi trên 
bàn v.v.. Cùng hình thức ấy đối với vương quyền thuở xưa, 
có những viên chức cầm cây phất trần ấy đứng hầu, biểu 
tượng cho sự uy nghiêm, quyền lực. Đối với Phật giáo có 
nơi tùng lâm, nơi tổ đình hay trai đàn, vị chủ của những 
nơi ấy, đôi khi cũng dùng tới cây Phất ấy, những kết bằng 
những sợi tơ nõn chẳng hạn. “Bạch phất” là cây phất màu 
trắng.
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bảo sắc. Cho đến hết thảy các nàng thiên nữ cũng 
bằng bảo sắc. Do đó, vô lượng chư thiên ở khắp 
mười phương. Khi sắp mệnh chung, đều nguyện 
sinh lên cung trời Đâu Suất.

18. Cung trời Đâu Suất, có năm đại thần: Đệ 
nhất đại thần tên là Bảo Tràng. Thân vị thần này 
biến ra bảy báu, trải khắp quanh tường ở trong 
cung điện. Mỗi thứ báu ấy, lại hóa ra thành rất 
nhiều nhạc khí, treo trong chỗ trống. Rồi nhạc khí 
ấy, trổi lên tiếng nhạc. Những tiếng nhạc ấy, hợp 
ý chúng sinh. Đệ nhị đại thần, tên là Hoa Đức. 
Thân vị thần này, biến ra các hoa, rải khắp quanh 
tường ở trong cung điện. Các loại hoa ấy, biến 
thành lọng hoa. Mỗi một lọng hoa, có hàng trăm 
nghìn đủ loại tràng phan, đi trước dẫn đạo. Đệ 
tam đại thần, tên là Hương Âm. Trong lổ chân 
lông của vị thần này, phóng ra các loại mùi hương 
chiên đàn, ngát thơm vi diệu. Các mùi hương này, 
tỏa lên như mây, tạo thành trăm thứ màu sắc châu 
báu, bay vòng bảy lần trong cung điện này. Đệ tứ 
đại thần, tên là Hỷ Lạc. Thân vị thần này, phóng 
ra các ngọc như ý bảo châu. Mỗi một bảo châu, 
gắn trên tràng phan, tự nhiên nói ra: nguyện quy y 
Phật, nguyện quy y Pháp, nguyện quy y Tăng. Lại 
cũng nói ra gìn giữ năm giới, vô lượng thiện pháp, 
các Ba La Mật. Và, lời lợi ích, khuyên gắng hộ trợ 
về tâm bồ đề. Đệ ngũ đại thần, tên là Chính Âm 
Thanh. Thân vị thần nầy, các lỗ chân lông, phóng 
ra loại nước. Trên mỗi loại nước, có năm trăm ức 
các loại tạp hoa. Trên mỗi bông hoa, lại hóa hiện 
ra, hăm lăm ngọc nữ. Mỗi nàng ngọc nữ, nơi lỗ 
chân lông, lại phóng âm thanh. Những âm thanh 
ấy, tiếng hay thanh thoát, hơn cả âm nhạc, trong 
cung hoàng hậu, của các Thiên Ma.

19. Sau khi diễn tả cảnh trời Đâu Suất, đức 
Phật liền bảo, Ông Ưu bà Ly: “Cõi Đâu Suất này, 
là nơi phúc đức, báo ứng thắng diệu của mười điều 
thiện. Nếu ta ở đời, khoảng nửa tiểu kiếp nói về trụ 
xứ của vị Bồ tát “Nhất Sinh Bổ Xứ”, kết quả báo 
ứng của mười điều thiện cũng không hết được. Nay 
vì các vị, Ta nói sơ lược như thế mà thôi.

20. Đức Phật lại bảo ngài Ưu Bà Ly: “Nếu 
các Tỳ Khưu hay đại chúng nào, không chán 
sinh tử, muốn sinh cõi trời, nhưng tâm ưu kính 
vô thượng bồ đề, và muốn được làm đệ tử Di Lặc, 
nên quán tưởng về cõi trời Đâu Suất. Nhưng khi 

quán tưởng, nên giữ năm giới, bát quan trai giới, 
thân tâm tinh tiến. Tuy chưa mong cầu dứt hết kết 
sử, nhưng cần phải tu, làm mười pháp lành. Mỗi 
sự suy nghĩ, về sự khoái lạc vô cùng vi diệu, cõi 
trời Đâu Suất, cần phải phát tâm. Quán tưởng như 
thế, gọi là chính quán. Nếu quán khác đi, đó là tà 
quán”.

21. Đức Phật dạy xong, ông Ưu Bà Ly, từ tòa 
đứng dậy, nghiêm chỉnh y phục, đầu diện lễ Phật, 
và bạch Phật rằng: “Kính bạch Thế Tôn, trên trời 
Đâu Suất có những sự vui rất mực như thế, nay 
ông Di Lặc, vào thế gian nào, ông sẽ viên tịch tại 
Diêm phù đàn, và sẽ sinh lên cõi trời Đâu Suất?”.

22. Đức Phật liền bảo ông Ưu Bà Ly: “Di Lặc 
sinh trong dòng Ba bà Lợi thuộc dòng Bà la môn, 
thôn Kiếp ba lợi, nước Ba la Nại. Sau mười hai 
năm, vào ngày mười lăm tháng hai nông lịch, trở 
về nơi sinh, ông ngồi kiết già, như vào diệt định. 
Thân ông sắc vàng, màu sáng tía biếc. Và, ánh 
sáng ấy, chói lói như là ánh sáng của hàng trăm 
nghìn mặt trời. Cũng ánh sáng ấy, soi suốt lên đến 
cõi trời Đâu Suất. Xá lợi thân ông, như tượng vàng 
đúc, không lay, không động. Viên quang thiên 
không, hiện rõ chữ nghĩa của Thủ Lăng Nghiêm 
tam muội, bát nhã ba la mật đa”.

23. Khi ấy mọi người cùng các thiên chúng dõi 
theo ánh sáng, tìm đến nơi này, xây cất bảo tháp, 
cúng dường xá lợi. Và, cùng khi ấy, trên trời Đâu 
Suất, ông tự hóa sinh, ngồi kiết già phu, trong hoa 
sen báu, trên tòa sư tử, ở điện ma ni, trong đài thất 
bảo. Thân ông sắc vàng, như là vàng ròng ở Diêm 
phù đàn. Thân ông cao đến mười sáu do tuần. Đủ 
băm hai tướng, tám mươi vẻ đẹp. Nhục kế đầu 
ông, màu tóc xanh biếc như ngọc lưu ly. Cái mũ 
thiên quan được trang nghiêm bằng ngọc thích ca 
tỳ lăng già ma ni, trăm nghìn vạn ức ngọc yên 
thúc ca. Mũ thiên quan ấy, có nhiều màu sắc, trăm 
vạn ức sắc. Trong mỗi một sắc, có đến vô lượng 
trăm nghìn hóa Phật, các hóa Bồ tát, đứng bên thị 
giả. Các đại Bồ tát ở phương khác đến, hiện ra 
mười tám thần thông biến hóa12, tùy ý tự tại. Tất 

12 18 Thần Biến: 18 thứ thần thông biến hóa, Năng lực của 
Phật, Bồ tát, A la hán nương vào thiền định tự tại, thị hiện 
ra 18 thứ thần thông biến hóa:
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cả đều hiện trong mũ thiên quan. Khoảng giữa 
chặn mày của ông Di Lặc, có hào quang trắng, 
phóng ra hàng trăm ánh sáng châu báu. Ba mươi 
hai tướng, trong mỗi một tướng, có năm trăm ức 
màu sắc châu báu. Mỗi một vẻ đẹp cũng có đến 
cả hàng năm trăm ức màu sắc châu báu. Mỗi một 
tướng tốt, lại ánh hiện ra tám vạn bốn nghìn đám 
mây quang minh.

24. Bồ tát Di Lặc cùng các thiên tử, ngồi tòa 
hoa sen. Ngày đêm sáu thời13, thường nói diệu 
pháp. Nói những pháp hạnh về “Bất thoái chuyển”. 
Trong một thời gian, ông thành tựu cho hàng năm 
trăm ức các vị thiên tử, không thoái chuyển được 

A. Theo Du Già Sư Địa quyển 37: 1) Chấn động (Kampana): 
Rung chuyển thế giới 2) Xí nhiên (Jvalana): Trên thân bốc 
lửa, dưới thân tuôn nước. 3) Lưu bố (Spharana): Tỏa ánh 
sáng cùng khắp. 4) Thị hiện (Vidarsana): Tùy theo sở 
thích của đại chúng hiện ra các ảnh tượng 5) Chuyển biến 
(Anyatibhàvakarana): Chuyển lửa thành nước, nước thành 
lửa v.v . . 6) Vãng lai (gamanàganana): tự do tự tại không 
chướng ngại 7) Quyển (Samksepa) Cuộn vật lớn thành 
vật nhỏ. 8) Thư (Prathana): Biến nhỏ hành lớn. 9) Chúng 
tướng nhập thân (Sarvarùpakàrya-pravesana); Thu tất cả 
sự vật gì hiện tiền vào trong thân mình. 10) Đồng loại vãng 
thú (Sabhàgatopasamkrànti): Đi tới mọi sắc loại, hiện ra 
đồng chủng loại âm thanh để thuyết pháp. 11) Hiển (Àvir-
bhàva): hiển hiện thân hình trăm ngàn nghìn lần trước đại 
chúng. 12) Ẩn (Tirobháva): Thân mình có thể ẩn khuất 
hằng trăm nghìn lần. 13) Sở tác tự tại (Vsaitva-karana): Đi 
lại trong mọi giới hữu tình, tự tại vô ngại. 14) Chế tha thần 
thông (Pararddhyabhi-bhavana): Chế phục thần thông của 
người khác. 15) Năng thí biện tài (Pratibhadàna): Khi biện 
tài của chúng sinh cùng tận, vị ấy có năng lực cấp cho biện 
tài. 16) Năng thí ức niệm (Smrti-dàna): Khi chúng sinh 
quên, vị ấy có năng lực làm cho sự nhớ nghĩ lại. 17) Năng 
thí an lạc (Sukha-dàna): Cung cấp sự khinh an về thân tâm 
cho những người nghe pháp, và diệt trừ những chướng nạn 
ở các giới. 18) Phóng đại quang minh (Rasmipramoksana); 
Dùng thần lực, phóng ra rất nhiều ánh sáng, làm Phật sự 
và làm lợi ích chúng sinh.

B.Theo phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự trong kinh 
Pháp Hoa: 1) Nách bên hữu ra nước 2) Nách bên tả ra lửa. 
3) Nách bên tả ra nước. 4) Nách bên hữu ra lửa. 5) Trên 
thân ra nước. 6) Trên thân ra lửa. 7) Dưới thân ra nước. 
8) Trên thân ra lửa. 9) Đi dưới nước như trên đất. 10) Đi 
trên đất như trên nước. 11) Ẩn trên không bổng nhiên hiện 
xuống đất. 12) Ẩn dưới đất bỗng hiện trên không. 13) 
Đi trên hư không. 14) Ở trên không trung. 15) Ngồi trên 
không trung. 16) Nằm trên không trung. 17) Hiện thân lớn 
đầy hư không. 18) Hiện lớn thành nhỏ.

13 Sáu thời: Thuở xưa chia ngày đêm, làm sáu thời: sáng, 
trưa, chiều, chập tối, nửa đêm, gần sáng (tức sơ dạ, trung 
dạ, hậu dạ).

đạo pháp vô thượng chính đẳng chính giác. Cứ thế 
ngày đêm, trên trời Đâu Suất, thường nói pháp ấy, 
để hóa độ cho các vị thiên tử. Vào khoảng năm 
mươi sáu ức vạn năm của cõi Diêm phù, ông sẽ 
giáng sinh trở lại cõi này, như Ta đã nói ở trong 
quyển kinh Di Lặc Hạ Sinh”.

25. Đức Phật lại bảo ông Ưu Ba Ly: “Thế là 
nhân duyên Bồ tát Di Lặc mất ở Diêm phù, sinh 
lên Đâu Suất”.

26. “Sau Ta diệt độ, các đệ tử Ta, nếu ai siêng 
năng, tu các công đức, uy nghi không thiếu, quét 
tháp, lau đất, cúng dường các thứ hương thơm, 
hoa quý, tu các môn định, thâm nhập chính định, 
đọc tụng kinh sách, những người như thế, cần 
nên chí tâm. Tuy chưa dứt hết tất cả kết sử, cùng 
chưa chứng được sáu phép thần thông, nhưng 
cần hệ niệm14. Niệm hình tượng Phật, xưng tán 
hồng danh của ông Di Lặc. Những người như 
hế, chỉ trong một niệm, thụ tám trai giới, tu các 
tịnh nghiệp, phát thệ nguyện rộng, sau khi mệnh 
chung, ví như tráng sĩ co duỗi cánh tay, liền được 
sinh lên cung trời Đâu Suất, ngồi kiết già phu ở 
trên hoa sen, trăm nghìn thiên tử, tấu nhạc cõi trời, 
và rải các hoa, trên đầu người ấy, như hoa mạn đà, 
hoa đại mạn đà, và khen ngợi rằng: “Lành thay, 
lành thay, này thiện nam tử, khi ông ở cõi Nam 
Diên phù đề, tu nhiều phúc nghiệp, mới sinh lên 
đây. Nơi đây gọi là cõi trời Đâu Suất. Thiên chủ 
ngày nay là ngài Di Lặc. Ông nên quy y, xưng tán 
hồng danh và làm lễ Ngài. Lễ rồi nhìn kỹ tướng 
hào quang trắng ở giữa chặng mày, sẽ khỏi các tội 
sinh tử luân hồi, chín mươi ức kiếp”.

27. “Và, ngay khi ấy, tùy theo duyên trước Bồ 
tát Di Lặc, liền nói diệu pháp. Nói các diệu pháp, 
làm người ấy, giữ gìn vững vàng, không thoái 
chuyển được đạo tâm vô thượng.

28. Các chúng sinh ấy, sạch được các nghiệp, 
làm được sáu sự15, quyết được sinh lên cõi trời 

14 Hệ niệm: “Hệ” là trói buộc hay hệ thuộc với nhau. “Niệm” 
là nhớ nghĩ hay chú ý đến sự việc gì. “Hệ niệm” nghĩa là 
giữ chặt và chú ý đến sự vật gì đó một cách liên tục, không 
dời đổi. Như, tu thiền phải chánh niệm, niệm Phật phải 
nhất tâm bất loạn v.v...

15 Sáu sự: Bồ tát muốn thành tựu 6 độ, cần làm 6 việc: 
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Đâu Suất, gặp được Di Lặc, xuống cõi Diêm phù, 
cùng được nghe pháp trong hội thứ nhất. Trong 
đời vị lai, thuộc thời Hiền kiếp, gặp được tất cả 
chư Phật thuyết pháp. Trong kiếp Tinh tú, cũng 
lại gặp được chư Phật, Thế Tôn. Và, trước chư 
Phật, được thụ ký đạo vô thượng bồ đề ”.

29. Đức Phật lại bảo ông Ưu Ba Ly: “Sau Ta 
diệt độ, các vị Tỳ khưu, các Tỳ khưu ni, cùng Ưu 
bà tắc và Ưu bà di, Thiên long, Dạ xoa, Càn thát 
bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già..., 
nghĩa là tất cả các đại chúng ấy, nếu ai được nghe 
hồng danh của ông Di Lặc Bồ tát. Nghe rồi hoan 
hỷ, cung kính, lễ bái, người ấy mệnh chung, chỉ 
trong giây lát, như khảy móng tay, liền được sinh 
lên cõi trời Đâu Suất, như trên không khác. Và, 
ngay cả đến chỉ nghe được tên Bồ tát Di Lặc, sau 
khi mệnh chung, không phải đọa vào những nơi 
hắc ám, biên địa, tà kiến và ác luật nghi. Thường 
được sinh vào gia đình chính kiến, họ hàng nề 
nếp, tin tưởng Tam bảo”. 

30. Đức Phật lại bảo ông Ưu Ba Ly: “Nếu 
thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, phạm các giới 
cấm, tạo nhiều nghiệp ác, nghe được hồng danh 
Di Lặc Bồ tát, ngũ thể đầu địa16, thành tâm sám 
hối, các nghiệp ác ấy, chóng được thanh tịnh. 
Trong đời vị lai, nếu chúng sinh nào nghe được 
hồng danh Bồ tát Di Lặc, tạo lập hình tượng, cúng 
dường hương hoa, y phục, phướn lọng chí thành 
lễ bái, nhất tâm hệ niệm, đến khi sắp mất, sẽ được 
Bồ tát phóng hào quang trắng giữa chặng mày, 
cùng các thiên tử, rải hoa mạn đà, lại đón người 
ấy. Chỉ trong giây lát, người ấy liền sinh lên cõi 
Đâu Suất, gặp được Bồ tát, đầu diện kính lễ dưới 
chân Bồ tát. Và, khi người ấy chưa ngững đầu lên, 
đã được nghe pháp. Được nghe pháp rồi, với đạo 
vô thượng, không bị thoái chuyển. Trong đời vị 
lai, được gặp chư Phật. Chư Phật rất nhiều như cát 

1) Cúng dường bố thí 2) Học giới (trì giới). 3) Tu tâm bi 
(thương chúng sinh. Nhẫn nhục). 4) Chăm làm việc thiện 
(tinh tiến). 5) Tránh luận nghị (thiền định). 6) Ham thích 
giáo pháp (tăng trưởng trí tuệ).

16 Ngũ thể đầu địa: Khi lễ bái, 5 chi thể nơi thân mình, đặt 
sát mặt đất. Năm chi thể của thân mình tức là đầu, hai tay, 
và hai đầu gối.

sông Hằng”.
31. Đức Phật lại bảo ông Ưu Ba Ly: “Ông nên 

nghe kỹ! Trong đời sau nầy, Bồ tát Di Lặc, làm 
chỗ quy y cho các chúng sinh. Nếu được quy y 
Bồ tát Di Lặc, người ấy nhất định, không bị thoái 
chuyển trong đạo vô thượng. Và, khi Bồ tát thành 
bậc Như Lai Ứng, Chính Biến Tri, người thực 
hành ấy, thấy hào quang Phật liền được thụ ký”.

32. Đức Phật lại bảo ông Ưu Ba Ly: “Sau khi 
diệt độ, trong hàng bốn chúng đệ tử của Ta, hay 
các bộ chúng Thiên, Long, quỷ thần ..., nếu ai 
muốn sinh lên trời Đâu Suất, cần nên quán tưởng, 
hệ niệm tư duy về trời Đâu Suất. Cần giữ giới 
cấm của Phật đã dạy. Kể từ một ngày cho đến 
bảy ngày, suy nghĩ niệm vững về mười điều lành, 
siêng năng thực hành mười thiện nghiệp đạo17, 
đem công đức ấy, hồi hướng tất cả, mong được 
sinh lên cõi trời Đâu Suất, và được tới trước Bồ 
tát Di Lặc”.

33. Nên quán như thế! Quán tưởng như thế, 
thấy được một người, một bông hoa sen trên cõi 
trời ấy; hoặc trong một niệm, xưng tán hồng danh 
Bồ tát Di Lặc, người ấy khỏi được tội lỗi sinh tử 
nghìn hai trăm kiếp. Chỉ nghe danh hiệu Bồ tát Di 
Lặc, chắp tay cung kính, người ấy khỏi được tội 
lỗi sinh tử hàng năm mươi kiếp. Nếu ai kính lễ Bồ 
tát Di Lặc, khỏi tội sinh tử hàng trăm ức kiếp. Ví 
dù không muốn sinh lên Đâu Suất, trong đời vị 
lai, dưới cây Long Hoa sẽ cũng gặp được Bồ tát 
Di Lặc, phát tâm vô thượng”.

34. Khi đức Thế Tôn nói lời ấy rồi, vô lượng 
đại chúng, từ tòa đứng dậy, lễ xuống chân Phật, 
và lễ dưới chân Bồ tát Di Lặc. Lễ rồi đi nhiễu, 
vòng quanh quanh đức Phật, Bồ tát Di Lặc hàng 
trăm nghìn vòng. Người chưa đắc đạo, phát lời 
nguyện rằng: “Tất cả chúng con thiên, nhân tám 
bộ ..., nay trước đức Phật, thành thực thệ nguyện, 
nguyện đời vị lai, mong mỏi được gặp Bồ tát Di 
Lặc. Trong đời hiện tại, chúng con mong mỏi, xả 

17 Mười thiện nghiệp đạo: Nói về nhân quả của mười điều 
thiện: a) Thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà 
dâm; b) Miệng: không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, 
không nói thêu dệt, không nói thô ác; Ý: không tham, 
không sân, không tà kiến (si).

Xem tiếp trang 80
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Xuân Đến Làm Chi
Thích Tâm Châu 

Lưu lạc quê người đã mấy xuân? 
Làm chi trang trải nợ phong trần? 
Làm chi cho thế gian không bận? 
Cho chút tâm tư khỏi nợ nần? 
  
Phảng-phất hồn quê mỗi mỗi chiều, 
Nhà tranh vách đất, khói phiêu-diêu. 
Âm thầm dưa muối vui đoàn-tụ. 
Giăng mắc mây mờ… cảnh tịch liêu! 
  
Một giải non sông dệt gấm hoa, 
Lệ đầm, huyết đậm, tuyết sương pha. 
Văn-minh, văn-hiến nung hồn sử, 
Cổ kính trang-nghiêm – Ánh nhạt-nhòa! 
  
Cùng nòi Hồng-Lạc, giống Rồng Tiên, 
Quốc phá, gia vong – Chuyện đảo-điên. 
Nối gót “tự-do”, buồn đáy biễn! 
Thoát  xiềng “tàn bạo” vướng triền-khiên! 
  
Dưới mái chùa xưa vọng tiếng chuông, 
Lâng lâng thoảng dội, bóng chiều buông. 
Từ-âm trao gửi niềm an lạc, 
Chuyển biến âm ba… Rạp hát tuồng! 

Tỉnh lại, trò đời thấy thảm thương, 
Đôi vai dù nặng quyết lên đường! 
Gắng xây dựng lại cơ-đồ cũ, 
Đỡ cánh bơ vơ, đỡ vấn vương! 
  
Tổ chức chung lo, chí vững bền, 
Tư thù, mặc cảm giũ ngoài hiên. 
Nằm gai, nếm mật, rèn tâm-nguyện, 
Muôn một như nhau, một mối giềng! 
  
Kìa bóng gia-đường lớp lớp hoa! 
Nước non rực rỡ ánh sao sa! 
Hương thơm quyện gió, chuông chùa  cũ, 
Giải thoát, an vui, cảnh thái hòa! 
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LIVING WITH THE COBRA(*)
*A brief talk given as final instruction to an elderly Englishwoman who spent two months 

under the guidance of Ajahn Chah at the end of 1978 and beginning of 1979

Ajahn Chah

This short talk is for the benefi t of a new 
disciple who will soon be returning to 
London. May it serve to help you understand 

the teaching that you have studied here at Wat Pah 
Pong. Most simply, this is the practice to be free 
of suff ering in the cycle of birth and death.

In order to do this practice, remember to regard 
all the various activities of mind, all those you like 
and all those you dislike, in the same way as you 
would regard a cobra. The cobra is an extremely 
poisonous snake, poisonous enough to cause death 
if it should bite us. And so, also, it is with our 
moods; the moods that we like are poisonous, the 
moods that we dislike are also poisonous. They 
prevent our minds from being free and hinder our 
understanding of the truth as it was taught by the 
Buddha.

Thus is it necessary to try to maintain our 
mindfulness throughout the day and night. 
Whatever you may be doing, be it standing, sitting, 
lying down, speaking or whatever, you should do 
with mindfulness. When you are able to establish 
this mindfulness, you’ll fi nd that there will arise 
clear comprehension associated with it, and these 
two conditions will bring about wisdom. Thus 
mindfulness, clear comprehension and wisdom 
will work together, and you’ll be like one who 
is awake both day and night.

These teachings left us by the Buddha are not 
teachings to be just listened to, or simply absorbed 
on an intellectual level. They are teachings that 
through practice can be made to arise and known 
in our hearts. Wherever we go, whatever we do, 
we should have these teachings. And what we 
mean by “to have these teachings’’ or “to have the 
truth’’, is that, whatever we do or say, we do and 

say with wisdom. When we think and contemplate, 
we do so with wisdom. We say that one who has 
mindfulness and clear comprehension combined 
in this way with wisdom, is one who is close to 
the Buddha.

When you leave here, you should practice 
bringing everything back to your own mind. Look 
at your mind with this mindfulness and clear 
comprehension and develop this wisdom. With 
these three conditions there will arise a “letting 
go’’. You’ll know the constant arising and passing 
away of all phenomena.

You should know that that which is arising and 
passing away is only the activity of mind. When 
something arises, it passes away and is followed 
by further arising and passing away. In the Way 
of Dhamma we call this arising and passing away 
“birth and death’’; and this is everything – this is 
all there is! When suff ering has arisen, it passes 
away, and, when it has passed away, suff ering 
arises again1. There’s just suff ering arising and 
passing away. When you see this much, you’ll be 
able to know constantly this arising and passing 
away; and, when your knowing is constant, you’ll 
see that this is really all there is. Everything is 
just birth and death. It’s not as if there is anything 
which carries on. There’s just this arising and 
passing away as it is – that’s all.

This kind of seeing will give rise to a tranquil 
feeling of dispassion towards the world. Such a 
feeling arises when we see that actually there is 
nothing worth wanting; there is only arising and 

1 Suffering in this context refers to the implicit unsatisfactoriness 
of all compounded existence as distinct from suffering as 
merely the opposite of happiness.
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passing away, a being born followed by a dying. 
This is when the mind arrives at “letting go’’, 
letting everything go according to its own nature. 
Things arise and pass away in our mind, and we 
know. When happiness arises, we know; when 
dissatisfaction arises, we know. And this ‘’knowing 
happiness’’ means that we don’t identify with it as 
being ours. And likewise with dissatisfaction and 
unhappiness, we don’t identify with them as being 
ours. When we no longer identify with and cling 
to happiness and suff ering, we are simply left with 
the natural way of things.

So we say that mental activity is like the 
deadly poisonous cobra. If we don’t interfere with 
a cobra, it simply goes its own way. Even though it 
may be extremely poisonous, we are not aff ected 
by it; we don’t go near it or take hold of it, and 
it doesn’t bite us. The cobra does what is natural 
for a cobra to do. That’s the way it is. If you are 
clever you’ll leave it alone. And so you let be that 
which is good. You also let be that which is not 
good - let it be according to its own nature. Let be 
your liking and your disliking, the same way as 
you don’t interfere with the cobra.

So, one who is intelligent will have this kind 
of attitude towards the various moods that arise in 
the mind. When goodness arises, we let it be good, 
but we know also. We understand its nature. And, 
too, we let be the not-good, we let it be according 
to its nature. We don’t take hold of it because we 
don’t want anything. We don’t want evil, neither 
do we want good. We want neither heaviness nor 
lightness, happiness nor suff ering. When, in this 
way, our wanting is at an end, peace is fi rmly 
established.

When we have this kind of peace established 
in our minds, we can depend on it. This peace, we 

say, has arisen out of confusion. Confusion has 
ended. The Buddha called the attainment of fi nal 
enlightenment an ‘’extinguishing’’, in the same 
way that fi re is extinguished. We extinguish fi re at 
the place at which it appears. Wherever it is hot, 
that’s where we can make it cool. And so it is with 
enlightenment. Nibbāna is found in  samsāra2. 
Enlightenment and delusion (samsāra) exist in 
the same place, just as do hot and cold. It’s hot 
where it was cold and cold where it was hot. When 
heat arises, the coolness disappears, and when 
there is coolness, there’s no more heat. In this way 
Nibbāna and samsāra are the same.

We are told to put an end to samsāra, which 
means to stop the ever-turning cycle of confusion. 
This putting an end to confusion is extinguishing 
the fi re. When external fi re is extinguished there 
is coolness. When the internal fi res of sensual 
craving, aversion and delusion are put out, then 
this is coolness also.

This is the nature of enlightenment; it’s the 
extinguishing of fi re, the cooling of that which 
was hot. This is peace. This is the end of samsāra, 
the cycle of birth and death. When you arrive at 
enlightenment, this is how it is. It’s an ending of 
the ever-turning and ever-changing, an ending of 
greed, aversion and delusion in our minds. We 
talk about it in terms of happiness because this is 
how worldly people understand the ideal to be, but 
in reality it has gone beyond. It is beyond both 
happiness and suff ering. It’s perfect peace.

So as you go you should take this teaching 
which I have given you and contemplate it 
carefully. Your stay here hasn’t been easy and I 
have had little opportunity to give you instruction, 
but in this time you have been able to study the 
real meaning of our practice. May this practice 
lead you to happiness; may it help you grow in 
truth. May you be freed from the suff ering of birth 
and death.

2 Samsāra: lit. perpetual wandering, is a name by which is 
designated the sea of life ever restlessly heaving up and 
down, the symbol of this continuous process of ever again 
and again being born, growing old, suffering and dying.
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SỐNG VỚI RẮN ĐỘC
Ajahn Chah

Sunanda Phạm Kim Khánh & Sumana Lê Thị Sương dịch

Dưới đây là bài Pháp ngắn do Ngài Ajahn Chah thuyết giảng cho cụ bà người Anh vừa trải 
qua thời gian hai tháng tu học dưới sự hướng dẫn của Ngài vào cuối năm 1978 đến đầu năm 
1979, trước khi cụ lên đường về xứ.

Đây là thời Pháp được 
thuyết giảng vì lợi ích 
của một vị đệ tử mới, 

sắp lên đường trở về Luân Đôn 
(London). Ước mong rằng 
những lời dạy nầy sẽ giúp Cụ 
lãnh hội Giáo Huấn đã thọ nhận 
tại Wat Pah Pong nầy. Một cách 
giản dị, đây là pháp hành nhằm 
vượt thoát ra khỏi mọi khổ đau 
của vòng luân hồi.

Nhằm thực hành pháp môn 
nầy xin Cụ hãy ghi nhớ nằm 
lòng: phải nhìn tất cả mọi sinh 
hoạt khác nhau của tâm, tất cả 
những gì Cụ ưa thích và tất cả 
những gì Cụ ghét bỏ, giống như 
Cụ nhìn một con rắn độc. Rắn 
độc vô cùng nguy hiểm. Nọc 
độc của rắn đủ sức làm cho ta 
chết ngay nếu vô phúc bị nó cắn. 
Những cơn vui buồn thương ghét 
của ta cũng dường thế ấy. Những 
cơn vui mà ta ưa thích là con rắn 
độc, và những cơn buồn mà ta 
ghét bỏ cũng là con rắn độc. Cả 
hai đều ngăn ngừa không để cho 
tâm của ta được tự do, và tạo 
chướng ngại, không cho chúng 
ta thông hiểu chân lý đúng theo 
như Đức Phật dạy.

Như vậy cần phải cố gắng, 
ngày đêm gia công bảo trì chánh 
niệm. Dầu trong lúc đang làm gì, 
đi, đứng, nằm, ngồi, nói chuyện 
hay bất luận làm gì khác, luôn 
luôn phải làm với chánh niệm. 

Khi niệm được củng cố vững 
vàng, sự hiểu biết rõ ràng sẽ 
phát sanh, chung hợp với niệm. 
Niệm và hiểu biết rõ ràng sẽ 
khởi duyên cho trí tuệ phát sanh. 
Như vậy niệm, hiểu biết rõ ràng 
và trí tuệ cùng chung nhau sinh 
hoạt và lúc ấy ta sẽ như người 
ngày đêm “thức tỉnh”. 

Những Lời Dạy mà Đức 
Phật ban truyền cho chúng ta 
không phải là Giáo Huấn chỉ 
để nghe suông, hoặc chỉ giản dị 
để lãnh hội ở mức độ trí thức. 
Những Lời Dạy ấy là Giáo Huấn 
mà xuyên qua pháp hành, có 
thể thấm nhuần ăn sâu vào tâm 
thức. Dầu đi đâu hay làm gì ta 
luôn luôn có những Lời Dạy ấy. 
Ý nghĩa của đoạn «có những Lời 
Dạy ấy», hay «có Chân Lý» là: 
dầu chúng ta làm gì, dầu nói gì, 
chúng ta luôn luôn nói và làm 
với trí tuệ. Khi suy tư hay quán 
niệm, chúng ta suy tư và quán 
niệm với trí tuệ. Chúng ta nói 
rằng người có chánh niệm và 
giác tỉnh -- niệm, hiểu biết rõ 
ràng, phối hợp với trí tuệ như 
vậy là người sống gần Đức Phật.

Khi rời nơi nầy Cụ phải 
gia công đưa tất cả trở vào tâm 
mình. Hãy nhìn cái tâm của 
mình với chánh niệm, hiểu biết 
rõ ràng, và phát triển trí tuệ. Với 
ba yếu tố ấy chung hợp lại sẽ 
phát sanh trạng thái “buông xả”, 

để cho tất cả đi qua, không dính 
mắc hay bám níu vào bất cứ gì. 
Cụ sẽ nhận thức rằng tất cả mọi 
hiện tượng đều luôn luôn sanh 
và diệt.

Cụ phải biết rằng cái gì phát 
sanh và hoại diệt chỉ là sinh hoạt 
của tâm. Khi một hiện tượng 
phát sanh nó liền hoại diệt, và 
liền theo đó chuỗi dài sanh-diệt 
không ngừng tiếp nối với nhau. 
Trong ngôn ngữ của Giáo Pháp 
ta gọi sự sanh diệt ấy là “sanh và 
tử”, và đó là tất cả. Tất cả chỉ là 
vậy! Khi đau khổ phát sanh, nó 
liền trôi qua. Và khi nó trôi qua 
đau khổ phát sanh trở lại.  Chỉ 
có đau khổ phát sanh và hoại 
diệt1. Khi thấy được bấy nhiêu 
Cụ sẽ có thể thấu hiểu một cách 
thường xuyên trạng thái sanh và 
diệt, và khi thông suốt như vậy 
Cụ sẽ thấy rằng trong thực tế chỉ 
có thế. Tất cả mọi sự vật chỉ là 
sanh và tử, không có bất luận gì 
tồn tại. Chỉ có sanh và diệt như 
thế ấy. Chỉ thế thôi! 

Lối nhìn nầy sẽ khơi động 
cảm giác thản nhiên an tĩnh đối 
với thế gian. Một cảm giác tương 
tợ phát sanh khi ta nhận thức 

1 Đau khổ trong bối cảnh này đề cập 
đến sự không hài lòng ngầm của tất cả 
sự tồn tại phức tạp khác biệt với đau 
khổ như chỉ đơn thuần là đối lập với 
hạnh phúc.
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rằng trong thực tế không có gì 
đáng được ham muốn; chỉ có 
sanh và diệt. Chúng sanh vào đời 
rồi từ giã cuộc đời. Đó là khi tâm 
tiến đạt đến «buông bỏ», để cho 
tất cả mọi sự vật trôi qua theo 
bản chất thiên nhiên của nó. Sự 
vật phát sanh rồi hoại diệt ngay 
trong tâm của ta, và ta thông hiểu 
như vậy. Khi hạnh phúc phát 
sanh, ta thấu hiểu. “Hiểu biết 
hạnh phúc” có nghĩa là ta không 
tự đồng hóa mình với nó, không 
xem hạnh phúc là “của mình”. 
Và cùng thế ấy, ta không đồng 
hóa và xem bất toại nguyện và 
những điều bất hạnh là “của ta”. 
Khi đã không còn tự đồng hóa 
mình với, và bám níu vào, hạnh 
phúc và đau khổ, ta chỉ tách rời, 
sống riêng với đường lối thiên 
nhiên của vạn hữu.

Vì lẽ ấy chúng ta nói rằng 
sinh hoạt tâm linh cũng tựa hồ 
như con rắn độc. Nếu ta không 
động đến rắn thì nó chỉ theo con 
đường của nó. Mặc dầu là rắn 
độc, dầu nọc độc của nó vô cùng 
nguy hiểm và nếu bị nó cắn ắt 
không phương cứu chữa, nhưng 
nếu không đến gần nó hay không 
nắm bắt nó ta vẫn không hề gì. 
Nó sẽ không cắn ta. Rắn độc chỉ 
hành động theo bản chất thiên 
nhiên của một con rắn độc. Nó 
là vậy! Nếu là người sáng suốt 
ta cứ để nó yên một mình. Cùng 
thế ấy, hãy buông bỏ những gì 
tốt đẹp, để nó yên. Ta cũng để 
yên những gì không tốt đẹp 
-- hãy để cho nó theo bản chất 
thiên nhiên của nó. Hãy để yên 
những gì ta ưa thích và những gì 
ta ghét bỏ, cũng như ta để yên, 
không động đến con rắn độc.

Vậy người thông minh sáng 
suốt sẽ có thái độ tương tợ, đối 

với những cơn vui buồn khác 
nhau phát sanh đến tâm mình. 
Khi điều tốt đẹp khởi sanh, hãy 
để yên cho nó tốt đẹp, nhưng 
ta cũng thấu hiểu. Ta thấu hiểu 
bản chất thiên nhiên của nó. Khi 
điều không tốt đẹp khởi phát 
cũng vậy, hãy để yên cho nó 
theo đúng bản chất thiên nhiên 
của nó. Không nắm giữ lại, 
bởi vì chúng ta không muốn gì 
cả. Chúng ta không muốn điều 
xấu, cũng không muốn điều tốt. 
Chúng ta không muốn nặng, 
cũng không muốn nhẹ, không 
muốn hạnh phúc cũng không 
muốn đau khổ. Đến chừng ấy, 
bằng đường lối nầy, lòng ham 
muốn chấm dứt và trạng thái 
thanh bình an lạc được củng cố 
vững chắc.

Khi được có loại an lạc nầy 
vững chắc củng cố trong tâm, 
ta có thể nương tựa vào và tùy 
thuộc nơi đó. Ta nói rằng trạng 
thái an lạc nầy đã phát sanh từ 
tình trạng vọng động mê mờ. 
Giờ đây rối loạn và si mê chấm 
dứt. Đức Phật gọi sự thành đạt 
Giác Ngộ cuối cùng là «sự dập 
tắt», trong ý nghĩa giống như ta 
dập tắt một ngọn lửa. Khi ngọn 
lửa bên ngoài được dập tắt, thì 
có sự “mát mẻ”. Khi các ngọn 
lửa tham ái, sân hận và si mê bên 
trong được dập tắt, ắt cũng có 
trạng thái “mát mẻ”. Giác ngộ 
và si mê cùng hiện hữu ở một 
nơi, giống như nóng và lạnh. 
Giờ đây là nóng, ngay tại nơi mà 
trước kia là lạnh. Khi nóng là hết 
lạnh, và khi lạnh là không còn 
nóng. Niết Bàn và luân hồi cũng 
cùng thế ấy.

Ta dập tắt ngọn lửa ngay ở 
nơi mà nó khởi phát. Nơi nào 
nóng, ta có thể làm cho mát. Sự 
Giác Ngộ cũng vậy. Đó là sự 

chấm dứt vòng luân hồi2, ngưng 
lại cuộc vận chuyển triền miên 
của vòng quanh mê hoặc.

Đó là bản chất thiên nhiên 
của sự Giác Ngộ, dập tắt lửa 
nóng, làm mát lại những gì trước 
kia là nóng. Đó là an lạc, là 
chấm dứt luân hồi. Khi Cụ thành 
đạt Giác Ngộ thì đó là vậy. Đó 
là chấm dứt cuộc vận chuyển, 
dừng lại mọi si mê trong tâm ta. 
Chúng ta mô tả trạng thái chấm 
dứt nầy bằng những danh từ khác 
nhau hàm ý “hạnh phúc”, bởi vì 
đó là phương cách mà con người 
thế gian hiểu lý tưởng mình là 
như vậy, nhưng thật sự nó đã 
vượt lên khỏi, vượt ra ngoài mọi 
tưởng tượng của người thế gian 
vượt lên khỏi hạnh phúc và đau 
khổ. Nó là thanh bình an lạc 
toàn hảo.

Trong khi chuẩn bị lên 
đường Cụ hãy giữ lấy lời dạy 
của Sư ngày hôm nay và thận 
trọng quán niệm. Những ngày 
mà Cụ đã trải qua tại đây không 
được mấy dễ dàng và Sư không 
có nhiều cơ hội để chỉ dạy Cụ. 
Nhưng giờ đây Cụ đã có thể 
học hỏi ý nghĩa thật sự của pháp 
hành. Ước mong rằng pháp hành 
nầy có thể dẫn dắt Cụ đến hạnh 
phúc. Ước mong nó sẽ giúp Cụ 
trưởng thành trong chân lý. Ước 
mong Cụ sẽ thoát khỏi mọi đau 
khổ của vòng luân hồi.

2  Samsàra, Ta-Bà, vòng 
luân hồi -- theo đúng ngữ 
nguyên, là cuộc đi thênh thang 
bất định triền miên -- là danh từ 
thường được dùng để chỉ những 
kiếp sống thăng trầm trong biển 
trầm luân triền miên tiếp diễn, 
hình ảnh của tiến trình vô tận 
những hoàn cảnh sanh, già. 
bệnh, chết.  
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LUẬN VỀ PHẬT PHÁP TĂNG
Thích Chánh Lạc

(tiếp th eo)

III. TĂNG 
Tăng là chúng, người dịch 

âm là Tăng Già, cũng dịch là 
Tăng Già Gia, gọi tắt là Tăng.

Ở Trung Quốc, ba người gọi 
là Chúng, nhưng trong luật nhà 
Phật thì phải 4 người trở lên mới 
gọi là Chúng (Tăng). Thường 
thường người Trung Hoa hay có 
thói quen gọi một người xuất gia 
là Tăng, hoặc lấy Tăng làm họ, 
như gọi Tăng A, Tăng B… Thật 
ra, lối xưng hô như vậy không 
đúng lắm, nhưng nếu gọi người 
xuất gia là Tăng nhơn thì được, 
vì Tăng nhơn có nghĩa là một cá 
nhân trong Tăng Đoàn cũng như 
chúng ta thường nói quân nhơn.

Đoàn thể tu sĩ Phật Giáo 
là một tổ chức có quy luật, hệ 
thống, mới có thể gọi đó là Tăng. 
Nói khác đi, đó là giáo đoàn của 
Phật Giáo. Vì thế chữ CHÚNG 
trong Phật Giáo không mang 
tính tầm thường như ngoài đời, 
nghĩa là phải hội đủ 2 yếu kiện 
SỰ HÀNH và LÝ HÒA mới có 
thể sống chung thành một Tăng 
Đoàn.

*Về SỰ HÀNH cần có đủ 6 thứ hòa 
hợp:

1- Thân Hòa Cọng Trú: đối 
với Chư Phật, Bồ Tát nên cùng 
chung làm Phật sự với nhau.

2- Khẩu Hòa Vô Tránh: 

đồng tin Phật, tán Pháp, ca vịnh 
Tam Bảo, cùng hài hòa học tập 
Phật Pháp.

3. Ý Hòa Đồng Duyệt: vùng 
chung một ý hướng truy cầu 
Phật lý và chung sống trong tâm 
tình hòa vui.

4. Giới Hòa Đồng Tu: cùng 
tu trì giới pháp và cùng mong 
cầu thành Vô Thượng Giác như 
nhau.

5. Kiến Hòa Đồng Giải: 
cùng học hiểu, giảng giải Pháp 
bảo như nhau để giáo hóa mọi 
người.

6. Lợi Hòa Đồng Quân: nên 
bình quân thọ dụng tài vật trong 
cùng một Tăng Đòan.

Được như thế mới xứng 
đáng là một đoàn thể Chúng 
Trung Tôn.

*Về LÝ HÒA, tức là đồng chứng nhập 
chân lý Nhị Không (Sanh Không, 
Pháp Không) như nhau.

Vì lẽ đó, chúng ta trước hết 
cần có một quan niệm chính xác 
về chữ Tăng, sau đó mới có thể 
hiểu rõ về danh từ Tăng.

A. THẮNG NGHĨA TĂNG BẢO TUY NẰM 
TRONG TAM THỪA THÁNH HIỀN, 
NHƯNG TRÚ TRÌ TĂNG BẢO Ở CÕI 
NẦY THÌ NẰM TRONG 5 CHÚNG XUẤT 
GIA, NHẦT LÀ HÀNG TỶ KHƯU.

Dùng trí tối thắng chứng chân 
thật nghĩa, gọi là Thắng Nghĩa. 
Thắng Nghĩa Tăng tức Chư Đại 
Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La 

Hán, các vị Thánh Chúng. Vì 
vậy, với khả năng kiến văn thông 
tục của thế gian không làm sao 
hiểu được Thắng Nghĩa Tăng. 
Như vậy, Thắng Nghĩa Tăng 
tức là Thánh Hiền Chúng trong 
Tam Thừa. Trong đó, có vị lúc 
đầu xu hướng theo phương diện 
tiêu cực, tự lợi, về sau lại bỏ Tiểu 
Thừa hướng về Đại Thừa tu hành 
Bồ Tát Hạnh. Lại có những vị đại 
tâm Bồ Tát mới khởi sự tu hành 
đã nhắm đến đích tích cực lợi tha. 
Lại cũng có những vị từ Hiền và 
Thánh Vị, tu đến 4 Gia Hạnh vị, 
nhưng chưa lên ngôi Đẳng Giác 
hay Diệu Giác cũng có thể xưng 
là Thắng Nghĩa Tăng Bảo.

“Cõi Nầy” tức chỉ cho quả 
đất chúng ta đang ở, nơi mà Đức 
Thích Tôn đã từng thị hiện chứ 
không phải là Sa Bà Thế Giới.

Không luận người nước nào, 
nếu vị ấy phát nguyện xuất gia, 
thọ giới, tu học theo Phật Pháp 
và có năng lực giáo hóa mọi 
người, truyền dương Chánh 
Pháp, lợi lạc quần sinh thì đều 
gọi là Trú Trì Tăng Bảo cả.

Bá6 luận tại gia hoặc xuất 
gia, nếu y Phật Pháp tu hành 
và thực chứng đến Tam Thừa 
Thánh, Hiền thì đều xưng là 
Thắng Nghĩa Tăng.

Nhưng ở cõi nầy thì nhất 
định phải là 5 chúng xuất gia, 
mới có thể trở thành Trú Trì 
Tăng Bảo.
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… Sa Di là người con trai 
mới đi tu. Trước hết, người ấy 
phải học tập Phật Pháp, trải qua 
vài ba năm, khi đã học hiểu được 
một ít Kinh Luật căn bản, sau đó 
mới có thể thọ giới Sa Di…

Tỷ Khưu là người con chân 
chính của Đức Phật, mặc áo, ăn 
cơm, ở nhà của Như Lai, nên 
hơn ai hết, vị ấy phải và cần nỗ 
lực, tận lực trong sứ mạng “Lấy 
Hoằng Pháp Làm Việc Nhà, Lợi 
Sinh Làm Sự Nghiệp”. Và, trách 
nhiệm tối trọng đại của một vị 
Tỷ Khưu là luôn luôn ôm ấp tinh 
thần ĐẠI HÙNG, ĐẠI VÔ ÚY, 
đi sâu vào xã hội để cứu người 
giúp đời, tồi tà phụ chánh, trừ 
bạo an dân với tâm tình vô vụ 
lợi.

… Sa Di Ni là con gái mới 
vào tu, sau vài ba năm học tập 
Kinh Luật, có thể thọ Thức Xoa 
Ma Na và sau đó vài ba năm nữa 
mới được thọ giới Tỷ Khưu Ni.

Phái nam xuất gia ở trong 
nam chúng, phái nữ ở trong nữ 
chúng, mỗi bên đều có quy luật 
và tổ chức riêng biệt.

Sa Di và Sa Di Ni có 10 giới
Tỷ Khưu có 250 giới
Tỷ Khưu Ni có 350 giới
Thức Xao Ma Na có 6 giới. 

Đây là giai đoạn dự tập để trở 
thành Tỷ Khưu Ni.

Trên đây là 5 chúng xuất 
gia, nhưng đóng vai trò chủ chốt 
trong vấn đề Trú Trì Tam Bảo 
vẫn đặt nặng trên đôi vai của 
chúng Tỷ Khưu, ngoài ra chẳng 
qua chỉ là phụ tùng.

Thầy Tỷ Khưu dạy chúng Sa 
Di. Tỷ Khưu Ni chỉ dạy chúng 
Sa Di Ni tu học. Nhưng sau khi 

học xong, chúng Sa Di Ni cần 
phải đến xin thọ Đại Giới (Tỷ 
Khưu Ni giới) với đoàn thể Tỷ 
Khưu.

Từ đó suy ra, chúng ta càng 
thấy rõ hơn nữa cái trọng trách 
của chúng Tỷ Khưu trong việc 
duy trì và bảo vệ Phật Pháp, 
nhất là thời buổi hiện nay.

B. Ở TỊNH ĐỘ CHỈ CÓ BỒ TÁT TĂNG, 
KHÔNG PHÂN BIỆT TẠI GIA XUẤT GIA, 
NHƯNG Ở CÕI NẦY THÌ PHẢI LÀ BỒ TÁT 
XUẤT GIA MỚI VÀO HÀNG TĂNG BẢO.

Những vị Đại Thừa Hiền 
Thánh phát tâm tu chứng mới 
gọi là Bồ Tát Tăng. Ở Tịnh 
Độ, vì không có Tục Nhiễm, 
Gia Lụy, nên hễ ai phát tâm tu 
hành đều là Bồ Tát Tăng, không 
phân biệt tại gia xuất gia gì cả. 
Nhưng trong đời ngũ trược nầy 
hai chúng tại gia Ưu Bà Tắc và 
Ưu Bà Di không thể đem vào 
trong hàng ngũ xuất gia được, 
vì họ còn vướng mắc gia đình 
không thể chuyên tâm tu trì và 
hoằng dương Phật Pháp, nghĩa 
là không hội đủ Tăng Tướng 
và Tăng Đức. Có một số người 
tầm thường trong thế gian, họ có 
một lối sống tương tự như hành 
giả trong chùa viện, nhưng họ 
không xuất gia. Do đó, dù họ là 
Bồ Tát đi nữa cũng không thể gọi 
là Thanh Tịng Tăng Bảo. Như 
Lục Tổ Huệ Năng lúc chưa xuất 
gia, Ngài đã được Hoàng Mai 
Ngũ Tổ truyền tâm ấn, nhưng 
phải làm thân Cư Sĩ nhiều năm, 
không thể thuyết pháp độ sanh. 
Về sau, Ngài xuất gia thọ Cụ 
Túc Giới, đầy đủ tướng Bồ Tát 
Tỷ Khưu, mới có thể làm sư biểu 
trời người và thuyết pháp hóa độ 

mọi người. Bởi vậy, thiện nam 
hoặc tín nữ, tuy y cứ Bồ Tát giới 
luật để tu trì cũng không được 
làm Tăng Bảo, vì chưa có Tăng 
Tướng.

Do đó, trong thế gian ngũ 
trược này, nhất định cần phải là 
chúng XUẤT GIA TỶ KHƯU 
BỒ TÁT mới là Tăng Bảo Chân 
Chính.

C. Trong Đoàn Thể Phật Giáo 
có 7 chúng:

Hai chúng tại gia, hai chúng 
này không hoàn toàn Tăng song 
cũng không hoàn toàn Tục, vì họ 
đã vào đến ngưỡng cửa Tam Bảo, 
khác với những người chưa biết 
Tam Bảo là gì, nên gọi là Cận 
Sự (gần gũi và phụng sự Tam 
Bảo). Nói khác đi, họ là những 
người Cư Tục Cận Tăng tức là 
nằm giữa Tăng và Tục. Những 
người Cư Sĩ đã thọ Tam Qui trở 
lên, CHÂN TÔNG TĂNG của 
Nhật Bản và Hồng Mạo Lat Ma 
của Tây Tạng thuộc loại Cư Tục 
Cận Tăng này.

Nhiệm vụ quan thiết của 
giới này là thực hành 10 điều 
thiện và dùng thập thiện nhiếp 
hóa dân chúng, kiến tạo một 
xã hội an lành hạnh phúc ngay 
trong đời này.

Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di 
cũng gọi là Cận Sự Nam và Cận 
Sự Nữ, 2 chúng này tuy còn tại 
tục, nhưng họ đã là Phật Tử, đã 
biết làm Phật Sự nên gọi là Cư 
Tục Cận Tăng.

Chân Tông Tăng của Nhật là 
những người có gia đình vợ con, 
nhưng họ tu trì theo Phật Pháp 
và làm một số Phật Sự.

Hồng Giáo (đội mũ màu 
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đỏ) Lạt Ma của Tây Tạng phần 
nhiều ở thế tục, nhưng họ cũng 
chú trọng việc tu hành và làm 
việc Đạo giống như Thiện nam 
Tín nữ ở Việt Nam hay Trung 
Hoa.

Do vậy, nếu muốn kiến thiết 
một quốc gia văn minh, tiến bộ, 
giàu mạnh, không những giới 
xuất gia cần phải tu học và giáo 
hóa mà các chúng tại gia cũng 
cần phải cùng nhau tu hành 10 
điều thiện, để đem lại an vui cho 
mọi người. Có thế mới mong 
xây dựng được một xã hội lý 
tưởng.

D. Tôn Kính Tam Thừa Hiền Thánh 
Tăng, Di Lạc Bồ Tát… tuy hiện 
tướng Loài Trời, nhưng cũng là Đại 
Thừa Thánh Tăng.

Đại Thừa Thánh Tăng là 
những vị đã có chứng ngộ, Đức 
Di Lạc Bồ Tát ở nội viện của 
cõi trời Đâu Xuất, tuy Ngài hiện 
tướng loài trời chứ không tướng 
Tỷ Khưu, nhưng chúng ta phải 
tôn kính Ngài đúng với địa vị 
của một bậc Bồ Tát Tăng Bảo.

Xưa kia, từng có truyền 
thuyết:

Có một vị A La Hán đầy đủ 
Tam Minh, Lục Thông, muốn 
bái kiến Đức Di Lạc để hỏi 
pháp. Thế là vị A La Hán ấy tìm 
tới Đâu Xuất nội viện. Nhưng 
khi đến nơi, vị A La Hán kia 
thấy Đức Di Lạc không phải 
hình tướng của Bồ Tát Tỷ Khưu 
mà là Thiên tướng, nên liền sanh 
tâm phân biệt, không chịu lễ bái, 
không gần gũi, cũng không hỏi 
pháp Đức Di Lạc. Giả sử vị A 
La Hán kia nhận được Thiên 
tướng ấy là Bồ Tát Tăng, chắc 

đạo Vô Thượng đã có cơ duyên 
thâm nhập!

Lại như Đức Quán Thế Âm 
Bồ Tát hoặc hiện Nữ tướng hoặc 
Điện Nhiên Đại Sĩ Quỉ Tướng, 
nhưng sự thật Ngài là một vị 
Đại Bồ Tát, nên chúng ta phải 
hết lòng cung kính qua hai hình 
tướng vừa nói trên. Đó là điều 
nên biết.

Đ. Hàng Xuất Gia Trú Trì Tăng 
Đáng Được Sùng Kính, nhưng ít nhất 
những vị đó phải:

Biết rõ Đại Cương Phật 
Pháp, Tín Tâm phải đầy đủ, 
kiên định, chân chính và phải 
giữ được 4 giới căn bản của Tỷ 
Khưu.

Một vị Trú Trì Tăng đúng 
nghĩa là người ít ra phải hiểu 
đại cương về Phật Pháp, phải có 
một niềm tin son sắt với lý tưởng 
xuất gia và thọ trì 4 giới căn bản 
của Tỷ Khưu. Không thế, tức 
là ngoại đạo trá hình, một thứ 
tầm gởi, ký sinh, không phải là 
một thành phần trong hòa hợp 
chúng, nên y cứ tòng lâm chế độ 
để thanh lọc họ ra khỏi hành ngũ 
Tăng Già…

E. Nhờ có đủ Tăng Đức, Tăng Tướng 
nên có thể làm Sư Biểu 
của Nhơn Thiên.

Đầy đủ Tăng Đức, Tăng 
Tướng ở đây tức chỉ cho hàng 
Bồ Tát Tỷ Khưu có đủ thanh 
tịnh giới hạnh, hy sinh cá nhân, 
đi sâu vào đời để tuyên dương 
Phật Pháp, nêu cao tinh thần 
chân chính tối vĩ đại của Phật 
Giáo, làm được những việc khó 
làm, nhẫn chịu được những 
điều khó nhẫn, làm Sư Biểu của 

Nhơn Thiên, được mọi người 
kính ngưỡng.

Tóm lại, một vị Tăng Bảo 
gương mẫu là người sống chết 
VÌ VÀ cho Lý Tưởng. Lý tưởng 
đó xây đắp một thế giới an lành 
theo tinh thần Phật Giáo. Và, 
ước nguyện cuối cùng là tiến 
dẫn mọi người, mọi loài bỏ hẳn 
bờ mê trở về bến giác.

KẾT LUẬN
Như đã trình bày, chúng ta 

nhận thấy rằng:
PHẬT là đấng giác ngộ vô 

thượng
PHÁP là đế lý chân chính, 

vi diệu do Đức Phật đã chứng 
ngộ và nói ra

TĂNG là những người đang 
tu, học và truyền trì Phật Pháp.

Do tính chất tương hỗ quan 
hệ, chúng ta có thể nói Phật 
Pháp Tăng Tam Bảo tuy ba mà 
một như thế đỉnh ba chân. Thật 
vậy, nếu không có Phật dĩ nhiên 
không có Phật Giáo. Nhưng, giả 
thiết không có Pháp thì lấy gì để 
biểu đạt, thể hiện cái hoài bảo 
độ sinh, cái chân tâm đã chứng 
ngộ của Phật? Nếu có Phật và 
Pháp song không có Tăng thì 
ai là người thừa truyền, duy trì 
và bảo vệ? Vì thế, nếu tin Phật, 
biết Pháp nhưng thiếu lòng tín 
ngưỡng Tăng Bảo, tức vô tình 
hoặc cố ý, chúng ta đã đẩy xa 
Phật Pháp ra khỏi nhân gian, 
nếu không nói là tiêu diệt Phật 
Giáo.

Nên biết từ phàm phu Tỷ 
Khưu, Nhị Thừa Thánh Hiền, 
Thập Trú, Thập Hạnh, Thập 

Xem tiếp trang 40
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Pháp Lạc – Thích Viên Thành

Hồn Thơ..
Thả hồn dệt mộng thành thơ
Ngày nay tỉnh mộng nên thơ mất rồi 
Màng đêm lại sắp lên ngôi 
Nhìn mây mà ngỡ hồn đi về nguồn 

Tóc xanh điểm bạt mái đầu 
Nhìn chiếc lá úa tim hồi hộp đau 
Lá xanh đợi hạt mưa sau
Vươn lên tô thắm sắc màu thời gian 

Vần thơ sao viết dở dang
Nay nên viết tiếp những trang thơ đời
Bút nghiên nét mực lả lơi 
Hồn thơ chết lặng cạn nguồn suy tư

Cuộc đời như áng mây trôi 
Thơ văn vô tận không như cuộc đời
Viết thơ để  tặng cho đời
Thay cho tiếng nói trao người gần xa 

Yêu thơ như... Phật Thích Ca
Như hoa sen trắng thật là thanh cao
Vần thơ ghi mãi không ngừng
Kho tàng văn hóa lẫy lừng thế gian

Đời người xuôi ngược đông tây
Nhưng bao văn hóa cũng xây chung nhà
Cõi đời cũng giống như thơ
Quý thương còn mãi dù về nơi đâu..!

Bạn ơi.. xin hãy thương nhau
Để đời tô điểm sắc màu nhân sinh 
Tâm nên rộng mở tình thương 
Ngày mai tươi sáng con đường... Chân Như!
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CHÂN TÂM
Thích Viên Thành giảng luận

ĐỨC PHẬT DẠY ĐƠN GIẢN ĐỂ ÁP DỤNG: 
Tránh làm các điều ác, làm tất cả các điều 

lành, và giữ tâm thanh tịnh. 
Ba nguyên lý hình thành một sự nối tiếp thứ 

tự cho các bước tiến cần thiết từ bên ngoài và để 
chuẩn bị đi sâu vào nội tâm. 

Dà nh trọ n nơi đây cả  cuộ c đờ i      
Nên hư khôn dạ i chữ tâm thôi    
Trẻ  già  thà nh bạ i chung suy nghĩ    
Chỉ  chữ nhấ t tâm cũ ng tuyệ t vờ i       
Phả i bởi bá c phong luôn vọ ng độ ng 
Nên đem tam nghiệ p tị nh an bà i 
Số ng đờ i trong sá ng lò ng thanh thoá t 
Tự  tạ i ung dung mã i tuyệ t vờ i 
***  
Số ng không oá n trá ch giậ n hờ n ai 
Số ng biế t chông gai vẫ n mĩ m cườ i    
Số ng thế  vươn lên cù ng á nh sá ng
Số ng chung hò a vớ i cả nh ban mai
Số ng là  rung độ ng nhưng bấ t độ ng
Số ng mã i thương yêu chẳ ng vướ ng đờ i
Số ng vẫ n am tườ ng danh lợ i lộ c
Số ng Tâm bấ t biế n giữ a dò ng đờ i.

CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI
Theo Tự Ðiển Phật Giáo của Tác Giả Ðoàn 

Trung Còn, chữ “Tâm” được định nghĩa như sau:  
“Chữ tâm có những nghĩa về vật chất và về tinh 
thần.  

Về vật chất, tâm là: 
Trái tim. Như trong Bồ Tát Giới kinh có nói: 

Hễ Bồ Tát nghe tiếng bọn người ác ngoại đạo đem 
lời gièm pha phá hủy Phật giới, dường như ba 
trăm mũi giáo đâm vào tâm mình. Chỗ chính giữa. 
Cũng như trái tim ở chính giữa thân thể, cái chi ở 
chính giữa sự vật, gọi là tâm, trung tâm, trung tâm 
điểm.

Về tinh thần, tâm thường dịch nôm là lòng, 
nghĩa là: 

- Lòng dạ, nỗi niềm cảm động, như, an tâm, 
loạn tâm, ưu tâm, hỷ tâm.  

- Nội: bề trong, đối với ngoại là bề ngoài, như, 
tâm nhãn.

- Chí, lòng cương quyết, như, nhứt tâm, chuyên 
tâm, tâm lực. 

- Ý: tiếng Phạn là citta, tức tâm ý, như, tham 
tâm, sân tâm, si tâm, Bồ Đề tâm - Bodhicitta. 

- Thức: tiếng Phạn là Vijnna tức tâm thức. 
Như trong Bát Thức: tám thức, người ta thường 
gọi các thức A Lại Da là tâm.

- Trí, tức trí thức, tâm trí, như, phàm tâm, vọng 
tâm, thánh tâm, Phật tâm, chơn tâm.

- Cái linh giác chung của chúng sanh, vạn vật, 
vũ trụ, tức là tâm linh, thần hồn. Như trong Niết 
Bàn Kinh, quyển 34, Phật phán: Những chúng 
sanh ở đời làm thiện hoặc làm ác, khi xả thân, thì 
Tứ đại đều tan rã hư hoại. Lúc ấy, người nào đã 
làm Nghiệp thuần thiện thì cái Tâm đi lên, kẻ nào 
đã làm nghiệp thuần ác, thì cái Tâm đi xuống.

Căn bổn, chỗ phát sanh, chỗ trụ cộ t. Như: tâm 
địa, tâm vương.  

- Tánh, tức tâm tánh, như, tâm bình, tâm trực.                                                                          
- Chỗ bí mật, như, tâm sự, tâm truyền. Tâm 

đối với: sắc, trần, cảnh, thân.” 

Tôi nghĩ rằng chắc quý vị cũng giống như tôi, 
trong cuộc sống hàng ngày, có những lúc mình 
thích có cái này, có cái nọ đến độ như tham lam, 
có những lúc mình thấy bực tức, oán hờn, ghen tị, 
sợ hãi, vui vẻ… Những lúc này thật khó cho mình 
có thể bình tâm, mà chăm chú vào một việc gì 
khác được, vì đầu óc mình nó còn ở đâu đâu. Cũng 
chỉ là vì cái “Tâm” (hay nôm na ra là lòng dạ) của 
mình nó đang lăng xăng ở đâu đâu, nên khó lòng 
mà mình sống thật yên ổn bên trong được. Nếu 
mình gọi đó là cái “Tâm”, vậy thì “Tâm” trong 
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Ðạo Phật là gì, và “nó” đang ở đâu? Câu hỏi này 
không dễ gì mà trả lời được. 

Tác giả Phạm Công Thiện đã viết về “Tâm” 
theo quan niệm Phật Giáo như sau:

“Cái Tâm là cái gì? Chúng ta thường nói rằng 
mọi sự đều do tâm tạo ra. Điều này lại càng chính 
xác hơn nữa, nếu chúng ta đừng bao giờ đồng 
nhất và đồng hóa với cái bản ngã hay cái “tôi” 
nội tại của chính mình. Hiểu được tâm là gì chính 
là điều khó khăn nhất trong những điều khó khăn 
nhất của kiếp người. Cái lòng của mình, hay cái 
lòng của người đời, không phải là chuyện dễ hiểu 
như chúng ta thường tưởng như vậy.”

Không Sợ Chết

Đúng lẽ chết, ta chết không chướng ngại,
Chết làm tròn sứ mạng của Như Lai.
Chết nêu cao khí tượng giữa muôn loài,
Chết tỏ rạng mảy may không tiếc hận.
Chết như cởi thi hài không vướng bận.
Chết như khêu đèn tịnh chẳng lu mờ.
(Người viết: tt_chuyenphapluan)

“Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn”  
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
Không Tranh Không Tham Không Truy Cầu 

Không Ích Kỷ Không Tự Lợi Không Nói Dối.
Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải 
giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng 
tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng 
giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề 
tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. (Ấn 
Quang Đại Sư)

Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu 
sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị! - 
Lê Anh Chí 

Thấp cao mấy bước đà trở không tớ i bước, 
Chẳng thấy hồn đâu, đã bị  đánh rơi! 
Chẳng thấy hồn đâu, sao lại thấy hay! 
Thanh tâm tịnh ý, cái vui này –
Vui không nhọc trí, vui không vướng, 
Nhẹ gót Thiền Tâm, nhẹ hửng bay- 

I) Câu chuyện giữa Tổ Đạt Ma và Thần Quang 
Thần Quang: 
Tâm con không an, xin thầy an tâm cho con.
Tổ Đạt Ma: 
Ông đem tâm ra đây, ta an cho!
Thần Quang: 
Con tìm Tâm mà tìm không thấy.
Tổ Đạt Ma: 
- Vậy là ta đã an tâm cho ông rồi! 
Từ đó Thần Quang (tức Nhị Tổ Huệ Khả) biết 

Pháp an tâm.

II) An Tâm chẳng phải là Kiến Tánh 
An Tâm chẳng phải là Kiến Tánh. Điều này 

rất dễ hiểu: 
An Tâm chỉ là… an tâm, an cái vọng tâm. 
Còn Kiến Tánh là chứng ngộ Phật Tánh, là 

chứng ngộ Đại Niết Bàn, là chứng ngộ Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh.

Tột cùng của sự An Tâm  là đắc A La Hán, 
chẳng phải là Kiến Tánh.

Rất nhiều người lầm tưởng An Tâm  là Kiến 
Tánh. Nguyên nhân chính của sự lầm lẫn này là 
câu chuyện giữa Tổ Đạt Ma và Thần Quang đã 
kể trên. Có sách khi kể câu chuyện này, lại diễn 
nghĩa rằng: Sư Thần Quang sau khi nghe lời dạy 
của Tổ Đạt Ma thì đại ngộ!

Thật là lầm lớn: An tâm chỉ là… an tâm, an 
cái vọng tâm, mà thôi; chẳng phải là chứng ngộ, 
chẳng phải là đại ngộ, chẳng phải là Kiến Tánh.

III) Pháp an tâm này cực kỳ giản dị !
Pháp an tâm này cực kỳ giản dị, nhất là khi 

ngài Thần Quang thực hành: Ngài Thần Quang 
cứ làm sao, cứ thấy sao  thì nói vậy (Trực Tâm là 
đạo tràng!): khi Tổ Đạt Ma bảo đem tâm ra ngài 
liền tìm tâm để đem tâm ra; tìm không thấy, ngài 
theo lời Tổ dạy, quán chiếu và quả thấy đã được 
an tâm! 

Tâm đã an ở hai thì: 
1) lúc tìm tâm, đem tâm tìm tâm thì còn tâm 

đâu để não phiền, để bấn loạn? Nên tìm tâm thì 
tâm an!   

2) lúc tìm không thấy, thì thấy không,  
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thấy không thì  tâm an! 
Thật là cực kỳ giản dị!  
Bài thơ Phiêu Lãng, có đăng trên Trang Nhà 

Kiến Tánh, nói về pháp an tâm của Tổ Đạt Ma, 
câu thơ:

Chẳng thấy hồn đâu, đã đánh rơi! 
là một cách nói của câu: 
Tìm Tâm mà tìm không thấy của Nhị Tổ Huệ 

Khả. 
Vì vậy mà:
Chẳng thấy hồn đâu, lại thấy hay! 
Thanh tâm tịnh ý, cái vui này – 
Vui không nhọc trí, vui không vướng, 
Nhẹ gót Thiền Tâm, nhẹ hửng bay- 
(Phiêu Lãng, Lê Anh Chí)      

IV) Chỉ là một phẩm trợ đạo   
An Tâm chẳng phải là Kiến Tánh, như đã nói 

ở trên. Do đó, Pháp An Tâm này chẳng thể đưa 
đến Kiến Tánh, nên chỉ là một phẩm trợ đạo! Vậy, 
tại sao Tổ Đạt Ma lại nói pháp này? 

Bởi vì: tùy bịnh cho thuốc! 
Thần Quang hỏi thuốc an tâm, Tổ Đạt Ma bèn 

ban thuốc cho Thần Quang! 

V) Cực kỳ giản dị mà rất cao siêu! 
Pháp An Tâm này cực kỳ giản dị mà rất cao 

siêu! 
Chính vì cực kỳ giản dị mà rất cao siêu! 
Có ai ngờ chỉ cần mang tâm đi tìm tâm mà an 

được tâm? 
Ha! 

VI) Sắc thái Thiền Tông 
An Tâm chẳng phải là Kiến Tánh, như đã nói 

ở trên. Pháp An Tâm này chẳng thể đưa đến Kiến 
Tánh, chỉ là một phẩm trợ đạo. Tuy thế Pháp An 
Tâm này lại có Sắc Thái Thiền Tông: 

- Vì tùy bịnh cho thuốc! 
- Vì chỉ có một câu mà giải quyết được vấn đề, 

một vấn đề rất quan yếu! 

BẢY CHỖ GẠN HỎI TÌM TÂM của Như Lai 
Phá chấp tâm ở trong thân

- Bạch Thế Tôn! Tất cả mười loại chúng sanh 

trên thế gian đều cho tâm thức ở trong thân. Nay 
con nhận được mắt con ở trên mặt con và tâm thức 
ở trong thân, như mắt Thanh Liên Hoa của Như 
Lai ở trên mặt Như Lai vậy.

Phật bảo:
- A Nan! Nay ngươi ngồi trong giảng đường 

của Như Lai, nhìn thấy rừng Kỳ Đà ở chỗ nào?
- Bạch Thế Tôn! Giảng đường rộng rãi thanh 

tịnh này trong vườn Cấp Cô Độc, còn rừng Kỳ Đà 
thì ở ngoài giảng đường.

- A Nan! Bây giờ ngươi ở trong giảng đường 
trước tiên thấy gì?

- Bạch Thế Tôn! Con ở trong giảng đường 
trước thấy Như Lai, sau thấy đại chúng, rồi nhìn 
ra ngoài mới thấy rừng cây.

- A Nan! Ngươi thấy rừng cây, do nhân nào 
được thấy?

- Bạch Thế Tôn! Vì cửa sổ giảng đường mở 
trống nên con ở trong thấy suốt bên ngoài.

Phật bảo A Nan:
- Như ngươi vừa nói, thân ở trong giảng đường, 

nhờ cửa mở trống nên thấy rừng cây; mà có chúng 
sanh nào ở trong giảng đường chẳng thấy Như 
Lai, lại thấy rừng cây bên ngoài chăng?

- Bạch Thế Tôn! Ở trong giảng đường chẳng thấy 
Như Lai, lại thấy rừng cây bên ngoài thì chẳng đúng.
- A Nan! Ngươi cũng như vậy, linh tâm của ngươi 
tất cả sáng tỏ, nếu tâm sáng tỏ hiện tiền của ngươi 
thật ở trong thân thì trước tiên phải thấy rõ trong 
thân. Vậy có chúng sanh nào trước thấy trong thân 
rồi sau mới thấy vật bên ngoài chăng? Dẫu chẳng 
thấy được tim, gan, tỳ, vị, thì các chỗ: móng ra, tóc 
dài, gân chuyển cũng phải thấy chứ, sao lại chẳng 
thấy? Nếu trong thân còn chẳng thấy thì làm sao 
thấy vật bên ngoài? Cho nên ngươi nói “Cái tâm 
giác tri trụ ở trong thân” là chẳng đúng. (Tự tánh 
bất nhị, vốn chẳng có nghĩa đúng và chẳng đúng, 
chỉ vì trị bệnh chấp thật nên nói chẳng đúng).

Phá chấp tâm ở ngoài thân
A Nan cúi đầu bạch Phật:
- Con nghe lời dạy của Như Lai, ngộ được 

tâm con thật ở ngoài thân. Tại sao? Ví như đèn 
thắp trong phòng thì trước phải chiếu sáng trong 
phòng, rồi sau mới từ cửa rọi ra ngoài sân. Tất cả 
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chúng sanh chẳng thấy trong thân, chỉ thấy ngoài 
thân, cũng như ngọn đèn ở ngoài phòng chẳng thể 
chiếu sáng trong phòng, nghĩa này rõ ràng, chẳng 
còn nghi ngờ, vậy so với nghĩa lý rốt ráo của Phật 
chẳng sai ư?

Phật bảo A Nan:
- Các Tỳ Kheo vừa theo ta khất thực trong 

thành rồi trở về rừng Kỳ Đà. Ta đã thọ trai xong, 
ngươi thử nghĩ, trong số Tỳ Kheo, chỉ một người 
ăn mà các vị khác được no chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không ạ! Tại sao? Dù các Tỳ 
Kheo đều là bậc A La Hán, nhưng cơ thể chẳng 
đồng, đâu thể một người ăn mà khiến cả chúng 
đều no.

- A Nan! Nếu tâm giác tri của ngươi thật ở 
ngoài thân thì trong ngoài khác nhau, chẳng có 
liên quan, hễ tâm biết thì thân chẳng biết, thân biết 
thì tâm chẳng biết. Nay ta đưa tay cho ngươi xem, 
trong lúc mắt thấy, tâm ngươi biết được chăng?

- Bạch Thế Tôn! Vâng biết.
- A Nan! Nếu thân và tâm cùng biết một lượt 

thì sao lại nói tâm ở ngoài thân? Nên biết, ngươi 
nói “tâm giác tri trụ ở ngoài thân” là chẳng đúng.

Phá chấp tâm ẩn núp sau con mắt
- Bạch Thế Tôn! Như lời Phật dạy, chẳng 

thấy bên trong nên chẳng ở trong thân; thân tâm 
cùng biết một lượt chẳng thể rời nhau nên chẳng 
ở ngoài thân, nay con thiết nghĩ tâm ở một chỗ.
- Ở chỗ nào?

- Tâm giác tri này đã chẳng biết trong mà thấy 
bên ngoài, theo con nghĩ là nó ẩn núp sau con 
mắt. Ví như có người lấy chén lưu ly úp vào hai 
mắt (ngày nay có thể nói là đeo kính), tuy có vật 
úp ở ngoài mà chẳng ngại nhãn căn, tùy sự thấy 
liền phân biệt được. Tâm giác tri của con chẳng 
thấy bên trong vì ở nơi con mắt, thấy rõ ràng bên 
ngoài vì ẩn núp sau con mắt.

Phật bảo A Nan:
- Theo lời ngươi nói, tâm núp sau con mắt như 

con mắt núp sau chén lưu ly, vậy thì lúc thấy núi 
sông, mắt thấy chén lưu ly chăng?

- Bạch Thế Tôn! Thật thấy chén lưu ly.
- A Nan, con mắt núp sau chén lưu ly thì thấy 

được chén lưu ly; còn tâm núp sau con mắt sao 

chẳng thấy mắt? Dù cho là thấy mắt, mắt tức là 
cảnh, cảnh làm sao thấy cảnh? Nếu chẳng thấy 
mắt thì ngươi nói “Tâm giác tri ẩn núp sau con 
mắt” là chẳng đúng.

Phá chấp nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân
Bạch Thế Tôn! Nay con lại thiết nghĩ rằng, 

thân thể của chúng sanh, tạng phủ ở trong, khiếu 
huyệt (ngũ căn) ở ngoài, nơi tạng thì tối, nơi khiếu 
thì sáng. Nay con ở trước mặt Phật, mở mắt thấy 
sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi 
là thấy trong thân, nghĩa này thế nào?

Phật bảo A Nan:
- Khi ngươi nhắm mắt thấy tối, cái cảnh tối ấy 

là đối với mắt hay chẳng đối với mắt?
- Nếu đối với mắt thì tối ở trước mắt, tức ở 

ngoài thân, sao nói ở trong thân? Giả sử cho tối 
là trong thân thì lúc trong phòng tối chẳng có ánh 
sáng, những gì trong phòng tối đều là tạng phủ 
của ngươi sao?

- Nếu chẳng đối với mắt thì làm sao được thấy? 
Nếu lìa sự thấy bên ngoài, thành lập sự thấy đối vào 
trong, khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân; 
vậy khi mở mắt thấy sáng sao chẳng thấy mặt?
- Lại, nếu chẳng thấy mặt thì cái nghĩa “con mắt 
đối vào trong” chẳng thể thành lập: nếu thấy mặt 
thì tâm giác tri và nhãn căn đều ở tại hư không, 
làm sao nói ở trong?

- Lại, nếu ở ngoài hư không thì chẳng phải thân 
ngươi, tức hiện nay Như Lai thấy mặt ngươi cũng 
là thân ngươi sao? Vậy mắt ngươi thấy biết thì thân 
ngươi chẳng biết. Nếu ngươi cho thân và mắt cùng 
biết một lượt, thì phải có hai cái biết, tức một thân 
ngươi phải thành hai Phật! Nên biết ngươi nói “thấy 
tối gọi là thấy trong thân” là chẳng đúng.

Phá chấp sự suy nghĩ là tâm
- Con đã từng nghe Phật khai thị chúng rằng: 

Tâm sanh nên các pháp sanh, pháp sanh nên các 
tâm sanh. Nay con suy nghĩ, chính cái suy nghĩ ấy 
là tâm của con; tùy sự suy nghĩ tâm liền có, cũng 
chẳng ở trong, ngoài và chính giữa.

- A Nan, ngươi nói pháp sanh nên các tâm 
sanh, tùy sự suy nghĩ tâm liền có. Tâm chẳng có 
tự thể thì chẳng thể suy nghĩ; nếu chẳng có tự thể 
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mà suy nghĩ được thì vô căn phải thấy được vô 
trần, nghĩa này chẳng đúng.

Nếu có tự thể thì ngươi thử dùng tay tự búng 
thân mình xem, cái tâm biết của ngươi là từ trong 
thân ra hay từ bên ngoài ra? Nếu từ bên trong ra 
thì phải thấy trong thân; nếu từ bên ngoài ra thì 
trước tiên phải thấy mặt.

- Mắt chủ sự thấy, tâm chủ sự biết, tâm không 
phải như mắt, nói tâm thấy là chẳng đúng nghĩa.

Phật bảo A Nan:
-  Nếu thấy là con mắt thì ngươi ở trong phòng, 

cửa biết thấy chăng? (phòng dụ cho thân, cửa dụ 
cho mắt). Như kẻ đã chết con mắt vẫn còn, lẽ ra 
phải thấy được vật; nếu thấy được vật thì sao gọi 
là chết?

- Lại, tâm hay biết của ngươi nếu thật có tự 
thể, là một thể hay nhiều thể? Nay nơi thân ngươi, 
tâm cùng khắp cơ thể hay chẳng cùng khắp?

- Nếu nói một thể, khi tay ngươi búng một chi, 
lẽ ra tứ chi đều biết, nếu đều biết thì chỗ búng 
chẳng có, nếu có chỗ búng thì chẳng phải một thể. 
Nếu như nhiều thể thì thành nhiều người, vậy thể 
nào là của ngươi?

- Nếu nói khắp cả cơ thể thì đồng như sự búng 
kể trên, nếu chẳng khắp thì khi ngươi rờ đầu và 
chân, đầu có biết chân phải không biết, nhưng hiện 
nay ngươi lại chẳng phải như vậy. Nên biết ngươi 
nói: “Tùy sự suy nghĩ tâm liền có” là chẳng đúng.

Phá chấp tâm ở chính giữa
- Bạch Thế Tôn! Khi Phật với Văn Thù và 

các Pháp Vương Tử luận về thật tướng, con cũng 
nghe Phật nói tâm chẳng ở trong cũng chẳng ở 
ngoài. Theo như con nghĩ, vì chẳng biết trong nên 
chẳng phải ở trong, thân tâm cùng biết một lượt 
nên chẳng phải ở ngoài, nay cùng biết một lượt mà 
chẳng thấy bên trong, tất phải ở giữa.

-Ngươi nói “ở giữa” thì cái chính giữa ấy phải 
rõ ràng, chẳng phải không chỗ. Theo ngươi suy 
xét, giữa ở chỗ nào? Ở nơi xứ (12 xứ, gồm cả lục 
căn, lục trần) hay ở nơi thân?

- Nếu ở nơi thân, nơi ngoài da thì chẳng phải 
là giữa; ở giữa thì đồng như ở trong. Nếu ở nơi xứ, 
là có thể nêu ra hay chẳng thể nêu ra? Nếu chẳng 
thể nêu ra thì đồng như không có; nếu có thể nêu 

ra lại chẳng định được chỗ nào. Tại sao? Ví như 
có người cắm cây nêu làm chính giữa, nhìn từ 
phương Đông thì cho cây nêu ở phương Tây, nhìn 
từ phương Nam thì cho cây nêu ở phương Bắc, cái 
thể giữa được nêu ra đã lẫn lộn thì tâm cũng thành 
rối loạn, chẳng rõ ở đâu.

A Nan thưa:
Con nói “chính giữa” chẳng phải hai thứ này. 

Như Thế Tôn nói: Nhãn căn và sắc trần duyên 
nhau sanh ra nhãn thức. Nhãn căn phân biệt, sắc 
trần vô tri, thức sanh nơi giữa, tức là tâm vậy.

Phật bảo:
Nếu tâm ngươi ở giữa căn trần, vậy tâm thể 

này gồm cả hai hay chẳng gồm? Nếu gồm cả hai 
thì vật và thể xen lộn, vật thì vô tri, thể thì có biết, 
thành hai thứ đối địch, lấy gì làm giữa? Nếu lìa 
biết (căn) và không biết (trần) thì chẳng có thể 
tánh, vậy lấy tướng nào làm chính giữa? Nên biết 
ngươi nói “Tâm ở chính giữa” là chẳng đúng.

Phá chấp “tất cả vô trước” là tâm
Bạch Thế Tôn! Khi xưa con thấy Phật với bốn 

đại đệ tử (Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na 
và Xá Lợi Phất) cùng chuyển pháp luân, thường 
nói “cái tâm giác tri chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, 
cũng chẳng ở giữa, chẳng ở chỗ nào cả, tất cả vô 
trước gọi là tâm”. Vậy con vô trước, được gọi là 
tâm chăng?

Phật bảo A Nan:
 Ngươi nói cái tâm giác tri chẳng ở chỗ nào cả, 

vậy như các loài bay trên hư không, ở dưới nước 
và trên bờ, gọi là tất cả vật tượng nơi thế gian mà 
ngươi vô trước đó, là có hay không? Không thì 
đồng như lông rùa sừng thỏ, nói gì vô trước? Nếu 
có sự vô trước thì chẳng thể gọi là không. Không 
tướng mới không, chẳng không thì có tướng, tâm 
đã chấp có tướng, thì còn nói gì vô trước? Nên 
biết, nói “Tất cả vô trước gọi là tâm giác tri” là 
chẳng đúng.

KINH BẢO TÍCH 
- SIKSHASAMUCCAYA RATNAKUTA

Hành giả tìm tâm, tâm nào? Tâm tham, tâm 
giận hay tâm si? Tâm quá khứ, tâm hiện tại hay 
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tâm vị lai. Tâm quá khứ không còn. Tâm vị lai 
chưa có. Tâm hiện tại không trú. 

Này Ca Diếp, tâm không thể nắm bắt từ bên 
trong hay bên ngoài, hay ở giữa. Tâm vô hướng 
vô niệm, không có chỗ sở y, không có nơi qui túc. 
Chư Phật không thấy tâm trong quá khứ, trong 
hiện tại và trong vị lai. Cái mà chư Phật không 
thấy thì làm sao quán niệm nổi. Nếu có quán niệm 
thì chẳng qua là sự quán niệm về sinh diệt của 
các đối tượng tâm ý. Tâm như một ảo thuật, vọng 
tưởng điên đảo cho nên có sinh diệt muôn trùng. 
Tâm như nước trong dòng sông không bao giờ 
dừng lại. Vừa sinh đã hoại diệt. Tâm như ngàn 
lưỡi đao do nhân duyên mà có. Tâm như chớp giật 
loé lên rồi tắt. Tâm như không gian nơi muôn vật 
đi ngang. Tâm như bạn xấu tạo tác nhiều lầm lỗi. 
Tâm như lưỡi câu đẹp nhưng nguy hiểm. Tâm như 
ruồi xanh ngó đẹp nhưng rất xấu. Tâm như kẻ thù 
tạo tác nhiều nguy biến. Tâm như yêu ma tìm nơi 
hiểm yếu để hút sinh khí người. Tâm như kẻ trộm, 
trộm hết căn lành. 

Tâm ưa thích hình dung như mắt con thiêu 
thân, ưa thích âm thanh như trống trận, ưa thích 
mùi hương như lợn thích rác bẩn, ưa thích vị ngon 
như ruồi thích thức ăn thừa, ưa thích xúc giác như 
con ruồi sa đĩa mật. Tìm tâm hoài mà không thấy 
tâm đâu. Đã tìm không thấy thì không thể phân 
biệt được. Những gì không thể phân biệt được thì 
không có quá khứ và hiện tại lẫn vị lai. Những gì 
không có quá khứ hiện tại lẫn vị lai thì không có 
mà cũng không không. 

Hành giả tìm tâm bên trong cũng như bên 
ngoài không thấy. Không thấy tâm nơi ngũ uẩn, 
nơi tứ đại, nơi lục nhập. Hành giả không thấy tâm 
nên tìm dấu của tâm và quán niệm: tâm do đâu mà 
có? Rồi ý thức rằng hễ khi nào có vật thì có tâm. 
Vậy vật và tâm có phải là hai thứ khác biệt?

Không có cái gì là vật, cái đó cũng là tâm. 
Nếu vật và tâm là hai thứ thì hoá ra tâm có tới hai 
tầng? Cho nên vật chính là tâm... Vậy thì tâm có 
thể quán tâm không. Không, tâm không thể quán 
tâm. Một con dao không thể tự cắt mình, ngón tay 
không tự sờ mình, tâm không thể quán mình. 

Bị dằn ép tứ phía, tâm phát sinh mà không 

có khả năng an trú, như con vượn chuyền cành, 
như hơi gió thoảng qua. Tâm không có tự tính. 
Biến chuyển rất nhanh chóng, bị cảm giác làm 
giao động, lấy lục nhập làm môi trườ ng, duyên 
thứ này tiếp thứ khác. Làm cho tâm ổn định, bất 
động, tập trung an tĩnh, không loạn động, đó gọi 
là quán niệm tâm ý. 

KINH DUY MA CẬT - VIMAXAKIRTI NIRDESA 
Sao gọi là không “an trú nơi vô vi”? Bồ Tát 

quán không, nhưng không lấy không làm đối 
tượng tu chứng. Bồ Tát tu tập về vô tướng và vô 
tác, nhưng không lấy vô tướng và vô tác làm đối 
tượng tu chứng. Tu tập vô sanh mà không lấy 
vô sanh làm đối tượng tu chứng. Quán niệm vô 
thường mà không bỏ việc lợi hành. Quán niệm về 
khổ mà không chán ghét sinh tử. Quán niệm về 
sinh diệt mà không đi vào tịch diệt. Quán niệm về 
“buông thả” mà thân vẫn thực hiện các pháp lành. 
Quán niệm sự không qui túc mà vẫn quy túc theo 
vạn pháp. Quán niệm vô sanh mà vẫn nương vào 
hữu sanh để gánh vác nhiệm vụ. Quán niệm về 
vô lậu mà vẫn còn ở thế giới nhân duyên. Quán 
niệm về vô hình mà vẫn tiếp tục hành động để 
giáo hóa. Quán niệm về không vô mà không bỏ 
đại bi. Quán niệm về tính cách hư vọng, không 
bền, không nhân, không chủ, không tướng của các 
pháp mà không từ bỏ công trình phước đức, thiền 
định và trí tuệ. Bồ Tát tu các pháp như thế gọi là 
không trú nơi vô vi. 

Bồ Tát cũng vì có đầy đủ phước đức mà không 
trú ở vô vi, và đủ trí tuệ mà không chấm dứt ở 
hữu vi. Vì lòng thương lớn mà không trú vô vi, vì 
muốn thực hiện đại nguyện mà không chấm dứt 
ở hữu vi.

KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA - 
PRAJNADARAMITAHRDAYA 

Bồ Tát quán tự tại - khi quán chiếu thâm sâu - 
Bát Nhã Ba La Mật (tức diệu pháp trí độ) - Bỗng 
soi thấy năm uẩn - Đều không có tự tánh - Thực 
chứng điều ấy xong - Ngài vượt thoát mọi khổ đau 
ách nạn. 

Nghe đấy Xá lợi tử - Sắc chẳng khác gì không 
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- Không chẳng khác gì sắc - Sắc chính thực là 
không - Không chính thực là sắc - Còn lại bốn 
uẩn kia - Cũng đều như vậy cả.

Xá lợi tử nghe đấy - Thể mọi pháp đều 
không - Không sanh cũng không diệt - Không 
nhơ cũng không sạch - Không thêm cũng 
không bớt - Cho nên trong tính không - Không 
có sắc thọ tưởng - Cũng không có hành thức - 
Không có nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý. 

Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
- Không có ba giới từ nhãn thức - Không hề 
có vô minh - Không có hết vô minh - Cho 
đến không lão, tử - Không khổ, tập, diệt đạo - 
Không đắc và cũng không sở đắc. 

Khi một vị Bồ Tát - Nương Diệu pháp 
trí độ - Thì tâm không chướng ngại - Vì tâm 
không chướng ngại - Nên không có sợ hãi - Xa 
lìa mọi mộng tưởng - Xa lìa mọi điên đảo - Đạt 
Niết Bàn tuyệt đối. 

Chư Phật trong ba đời - Y diệu pháp trí 
độ - nên đắc vô thượng giác - Vậy nên phải 
biết rằng - Bát Nhã Ba La Mật - Là linh chú 
đại thần - là linh chú đại minh - là linh chú vô 
thượng - là linh chú tuyệt đỉnh - là chân lý bất 
vọng - Có năng lực tiêu trừ mọi khổ nạn. 

Cho nên tôi muốn thuyết - câu thần chú 
trí độ. 

Nói xong Đức Bồ Tát - đọc thần chú viết 
rằng: 

Gate 
Gate 
Paragate 
Paragsamgate 
Bodhi 
Svaha. 

Tuệ Nga

Mùa Xuân
Thơ máng Trên Cành Thiên Hương

Trần gian một cõi nhiêu khê
Ta, Em lượm Hạt Bồ Đề, kết Thơ
Tình em hương ngát dòng mơ
Mầu xanh nhân ái đẹp bờ nhân gian

Từng trang, rồi lại từng trang
Em tươi lúa mạ, dịu dàng như mây
Gặp nhau Thơ lại vơi đầy
Có Trăng làm Bạn thơ ngây tiếng cười

Lao xao danh lợi cửa ngoài
Biển xanh bát ngát ý đời như nhiên
Một cõi riêng có Bạn hiền
Lắng nguồn tâm thức êm đềm phòng văn

Lâng lâng tiếng vọng Nguyệt Cầm
Trăng đêm êm ả hương trầm ủ Thơ
Gặp em đâu phải tình cờ
Luân lưu tiền kiếp, giờ ta trùng phùng

Em nguồn diễm lệ ... từ dung
Mối duyên văn tự thủy chung ngàn đời
Như thuyền theo gió ra khơi
Như ta mãi mãi trong đời có em

Nàng Thơ muôn thuở dịu hiền
Suối Nguồn Nhân Ái ... Bình yên cõi này
Trời xanh, xanh ngắt ngàn mây
Tiếng Chim vườn sớm mở ngày tịnh thanh

Nắng Xuân Hồng, Nắng Lung Linh
Mùa Xuân Thơ Máng Trên Cành Thiên Hương .
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GIÁO DỤC PHẬT GIÁO GIÚP ĐẠT ĐƯỢC 
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TK Thích Viên Lý

* Dẫn nhập.
Ít nhất, có 3 lĩnh vực của giáo lý Phật giáo đã 

cho thấy khả năng đóng góp to lớn cho sự phát 
triển bền vững mà Giới, Định và Tuệ là nhân tố 
nền tảng nổi bật nhất. Đối với những lĩnh vực này, 
nền kinh tế thị trường sẽ luôn tỏ ra thờ ơ, miễn là 
các hoạt động của họ thực hiện hoặc cam kết được 
cho phép về mặt pháp lý. Trong lý thuyết về tình 
cảm đạo đức, với Alan Smith thì, xây dựng về các 
cuộc thảo luận và đạo đức thị trường dường như 
ch ú trọng hơn vào lợi ích cá nhân và bàn tay hữu 
hình của quốc gia giàu có. Mục tiêu Phát triển 
còn được gọi là Mục tiêu Toàn cầu là một chủ 
đề đã được rất nhiều người đề cập. Đặc biệt, chủ 
đề này đã xuất hiện từ thời đại cách mạng công 
nghiệp mặc dù chủ yếu chú ý đến sự phát triển 
của nền kinh tế về tăng trưởng công nghiệp, sản 
xuất, tiêu thụ cũng như sự tiến bộ của công nghệ. 
Một số khía cạnh quan trọng đã bị bỏ qua bao 
gồm bảo tồn môi trường, phát triển xã hội và con 
người. Những điều này đã không được đưa ra xem 
xét như chúng rất xứng đáng được xem xét. Tuy 
nhiên, trên thực tế, những thứ này đang xuống cấp 
với tốc độ rất nhanh và thế giới rất có thể sẽ sớm 
bị khủng hoảng. Lý tưởng nhất là từ đó, các cơ 
quan phát triển đã quan tâm nhiều hơn đến sự phát 
triển bền vững trong nỗ lực hợp lý hóa nó để có 
đươc sự toàn diện và đáp ứng tất cả các khía cạnh 
quan trọng khác của sự phát triển bền vững.

Kiểm tra về cách xem tính bền vững đã trở 
nên quan trọng trong vấn đề này khi chúng tôi cố 
gắng kết hợp nó với Phật giáo. Theo học giả kinh 
doanh và môi trường John Ehrenfeld, tính bền 
vững được hiểu là khả năng con người và những 
sự sống khác trên trái đất là một tiến trình xuyên 

suốt. Kỹ thuật hưng thịnh cũng gắn liền với định 
nghĩa của công lý và tự do nhằm cung cấp một 
tầm nhìn trong tương lai.

 * Mục tiêu phát triển bền vững.
Theo Liên Hợp Quốc, các mục tiêu phát triển 

bền vững bao gồm các hành động toàn cầu được 
thực hiện để chấm dứt nghèo đói, bảo vệ hành tinh 
cũng như bảo đảm rằng, hòa bình, thịnh vượng 
là điều kiện tất yếu mà mọi người được hưởng 
một cách bình đẳng bất kể sắc tộc, văn hóa, chính 
kiến, xã hội, tôn giáo của họ là gì. Tương tác với 
các quốc gia khác nhau trong mục đích duy trì hòa 
bình và an ninh toàn cầu cũng như hàn gắn mối 
liên hữu giữa các quốc gia bao gồm189 thành viên 
của Liên Hợp Quốc đã soạn thảo 17 Mục tiêu 
Phát triển Bền vững (Sustainable Development 
Goals) viết tắt là SDG được dựa trên thành công 
của 8 mục tiêu được xây dựng trước đó với tiêu 
đích phát triển thiên niên kỷ; đồng thời, các lĩnh 
vực ưu tiên mới như hài hòa và công bằng, phát 
triển bền vững, tạo cơ hội bình đẳng trong việc 
tăng trưởng kinh tế cũng như biến đổi khí hậu 
không phải là một phần của các Mục tiêu Phát 
triển Thiên niên kỷ (Millennium Development 
Goals) gọi tắt: MDG đã được thêm vào các Mục 
tiêu Phát triển Bền vững (SDG). Rõ ràng có thể 
nói rằng, việc phác thảo những mục tiêu này đã 
tạo nên một trong những cột mốc sâu sắc nhất của 
phong trào phát triển bền vững.

Các mục tiêu phát triển nhằm mục đích biến 
đổi thế giới bao gồm các mục theo thứ tự tương 
ứng: Xoá nghèo, xoá đói, bảo đảm sức khỏe tốt, 
giáo dục chất lượng cao, bình đẳng giới tính, bảo 
vệ nguồn nước sạch và vệ sinh an toàn, năng 
lượng tái tạo và giá cả hợp lý - không ô nhiễm, 
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tăng trưởng kinh tế và tạo nhiều việc làm, cách 
mạng và phát triển cơ sở hạ tầng, giảm thiểu bất 
bình đẳng, xây dựng các đô thị và xã hội dân sự 
an toàn, trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn 
tài nguyên, hành động cấp thiết để giải quyết vấn 
đề biến đổi khí hậu, bảo tồn nguồn tài nguyên đại 
dương, bảo vệ và tái tạo các hệ sinh thái trên đất 
liền, hòa bình và công bằng và, cuối cùng là hợp 
tác để hoàn thành và hiện thực hóa các mục tiêu 
phát triển bền vững. 

Những mục tiêu này đã được thông qua vào 
năm 2015 và dự kiến sẽ đạt được trong vòng 15 
năm và do đó chúng tạo nên Chương trình nghị sự 
2030 trong đó bao gồm 169 tiêu chỉ nhằm hướng 
dẫn phát triển cả ở cấp địa phương lẫn quốc gia.

Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc đã đi trước 
một sáng kiến   toàn cầu để hỗ trợ các Mục Tiêu 
Phát Triển có thể hỗ trợ và được đặt tên là Mạng 
Giải Pháp Phát Triển Bền Vững (Sustainable 
Development Solution Netwok - SDSN). Điều 
này sau đó được cho rằng, nên có sự quản trị tốt 
như một khía cạnh thứ tư để phát triển bền vững 
chủ yếu liên quan đến cách các cơ quan, chính 
phủ khác nhau và cùng nhau thực hiện để đạt được 
các mục tiêu dự định. Tuy nhiên, lý tưởng nhất, ở 
quy mô lớn hơn, điều này đã không chú ý đến con 
người như một lực lượng để đạt được sự thành tựu 
phát triển bền vững.

Theo quan điểm của Phật giáo, đạo đức là một 
giá trị lớn trên toàn thế giới và được đánh giá như 
một nền tảng vững chắc cho mọi lợi ích tốt đẹp 
nhất. Kinh tế học Phật giáo ủng hộ một cuộc sống 
tập trung vào kỷ luật đạo đức trong sáng được nội 
hàm trong bốn chữ Từ Bi và Trí Tuệ. Do đó, khi 
chúng ta không hành động một cách si mê, chúng 
ta có khả năng đạt được sự phát triển và tự do một 
cách bền vững. Đối với lĩnh vực này, nền kinh tế 
thị trường không đặc biệt quan tâm miễn là các 
hoạt động hoặc cam kết được cho phép về mặt 
pháp lý.

Mục tiêu phát triển còn được gọi là Mục tiêu 
toàn cầu là một chủ đề đã có từ lâu trên môi của 
rất nhiều người. Chủ đề này đã xuất hiện từ thời 
đại cách mạng công nghiệp mặc dù chủ yếu chú 
ý đến sự phát triển của nền kinh tế về tăng trưởng 

công nghiệp, sản xuất, tiêu dùng cũng như sự tiến 
bộ của công nghệ. Một giáo lý sống còn khác của 
Phật giáo là đức tính vô ngã vị tha. Khi thị trường 
có xu hướng tự coi mình là thực thể hoạt động, 
giáo lý Phật giáo về tự phát sinh cho rằng, thực thể 
đó không thể tồn tại độc lập đối với các điều kiện 
và yếu tố khác. Hạnh phúc của hiện tại, quá khứ 
và tương lai là chuỗi tương tác và liên lệ không 
thể tách rời. Tuy nhiên, khác với khái niệm nhân 
quả một chiều theo đường thẳng của Tây phương, 
thuyết Duyên khởi của Phật giáo khẳng định có 
vô số điều kiện hỗ tương phát sinh và đặc biệt chú 
ý đến mối tương tác đặt nền tảng trên phương tiện 
thiện xảo vốn là yếu tố mang lại hiệu quả trong 
việc cung cấp giải pháp cho các vấn đề phát triển 
bền vững. Điều đáng chú ý là, có một số yếu tố đã 
vắng mặt trong quá trình phát triển bền vững có 
thể quan trọng hơn các khía cạnh được chú ý - một 
trong những chiều kích rất quan trọng là tinh thần 
và tâm trí con người. Đối với lưu ý đó, bài viết 
này sẽ nhấn mạnh vào việc thể hiện chiều kích 
của tâm trí và tinh thần con người như một yếu 
tố thúc đẩy rất quan trọng cho sự phát triển bền 
vững cũng như điểm khởi đầu cho sự thay đổi rất 
cần thiết của thế giới. Dựa trên thực tế, tinh thần 
của con người vô cùng quan trọng khi liên quan 
đến thành tích của bất cứ điều gì và là một yếu tố 
hết sức quan yếu không thể không có. Tất cả mọi 
thứ được gọi là hạnh phúc và mãn nguyện trên thế 
giới đều thiết lập trên cơ sở của tinh thần và tâm 
trí của con người. Như một vấn đề thực tế, theo 
các nguyên tắc và thực hành của Đức Phật, sự phát 
triển bền vững và toàn diện chỉ có thể đạt được khi 
hạnh phúc thật sự có mặt bên trong tâm thức của 
con người. 

Yếu tố quan trọng khác không thể bỏ qua trong 
việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững là 
giáo dục và đào tạo. Tâm trí và tinh thần của con 
người cần được giáo dục và đào tạo sâu rộng về 
các khía cạnh khác nhau liên quan đến hạnh phúc 
và sự hài lòng cũng như sự bền vững theo quan 
điểm của Phật giáo. Con người phải thật sự từ bi 
vì từ bi vốn là hạt nhân tạo nên hạnh phúc và an 
lạc cho cuộc sống, đồng thời có ý thức làm chủ 
tâm thức của mình để học hỏi kịp thời nhằm đạt 
được sự thành công và phát triển bền vững. Với lý 
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tưởng siêu việt này hầu như đã không được chú ý 
trong khung Mục tiêu Phát triển Bền vững do Đại 
hội đồng Liên Hợp Quốc soạn thảo, do vậy các 
mục tiêu dường như khó đạt được khi nhìn từ một 
góc độ hoàn toàn khác.

* Giáo dục là mục tiêu phát triển bền vững.
Ngành giáo dục trên toàn thế giới hiện vẫn 

đang bị tụt lại phía sau với hơn 50% thanh thiếu 
niên và trẻ em đi học trên toàn thế giới không thể 
đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về trình độ cả 
về toán và đọc. Tệ hơn nữa, theo UNESCO, năm 
2016 hơn 263 triệu trẻ em và thanh thiếu niên trên 
toàn thế giới không được đến trường với 22% trong 
số này ở độ tuổi tiểu học. Nhìn chung, ngành giáo 
dục ở nhiều quốc gia đang trong tình trạng đáng 
tiếc do một số vấn đề liên quan đến công bằng vì 
trẻ em nông thôn không có cơ hội giáo dục như 
ở thành thị, đặc biệt là điều kiện trường học kém 
cũng như thiếu giảng viên và giáo viên được đào 
tạo đầy đủ. Cần phải tập trung lại các nỗ lực để 
nâng cao chất lượng giáo dục ở rất nhiều quốc gia 
vì có nhiều bất bình đẳng sâu rộng trong ngành 
giáo dục dọc theo tuyến đường của vị trí thành 
thị, nông thôn, giới tính cũng như nhiều khía cạnh 
khác. Cần có thêm các khoản đầu tư vào lĩnh vực 
giáo dục nhiều hơn cho các nước phát triển thấp.

Nền tảng để tạo ra sự phát triển bền vững là 
chất lượng giáo dục. Về việc soạn thảo 17 Mục 
tiêu Phát triển Bền vững, một số quốc gia và Hoa 
Kỳ đã đề ra một trong nhiều cơ quan đó là Tổ chức 
Khoa học và Văn hóa Giáo dục Liên Hợp Quốc, 
đi đầu trong việc thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển 
bền vững, đóng vai trò hợp lý hóa và điều phối 
các ngành giáo dục của tất cả các nước thành viên 
trong nỗ lực xóa bỏ nghèo đói thông qua chương 
trình nghị sự giáo dục 2030. Giáo dục là một yếu 
tố cực kỳ quan trọng được coi là Mục tiêu 4 trong 
các Mục tiêu Phát triển bền vững với mục đích 
bảo đảm toàn diện cũng như giáo dục chất lượng 
công bằng bên cạnh việc thúc đẩy cơ hội học tập 
miên viễn cho tất cả mọi người. Theo sau mục tiêu 
này là một số mục tiêu khác liên quan đến giáo 
dục cũng như các chỉ số sẽ cho thấy việc đạt được 

các mục tiêu dẫn thượng.
Đã có một tiến bộ to lớn đối với thành tựu phổ 

cập về giáo dục tiểu học kể từ năm 2000. Tổng số 
trẻ em ở trường tiểu học tại các khu vực đang phát 
triển đã tăng lên 91% trong năm 2015 và, tổng 
số trẻ em trong độ tuổi đến trường không đi học 
trên thế giới giảm gần 50%. Trong số những thành 
công đáng chú ý trong ngành giáo dục cũng như 
các mục tiêu phát triển bền vững được quan tâm 
là tỷ lệ biết đọc, biết viết đã tăng lên đáng kể và, 
số lượng nữ sinh trẻ trong các trường học đã tăng 
lên mức cao hơn bao giờ hết.

Mặc dù Mục tiêu số 4 liên quan đến thành 
tựu giáo dục phổ cập trên toàn thế giới gần đạt 
được, nhưng tốc độ chậm đạt được các mục tiêu 
khác đang đặt ra thách thức đối với thành tựu của 
nó. Ví dụ, vẫn còn một số khu vực trên thế giới 
nơi mức nghèo đói vẫn còn cao đã có những xung 
đột vũ trang giữa các trường hợp khẩn cấp khác 
như thực phẩm và hạn hán. Những điều này đã 
làm cho sự tiến bộ của giáo dục phải đối mặt với 
những thách thức lớn; đặc biệt là ở các khu vực 
đang phát triển trên thế giới. Một ví dụ điển hình 
là các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra ở Tây 
Á, ở Somalia và phía bắc châu Phi đang gây ra sự 
gia tăng số trẻ em trong độ tuổi đi học phải nghỉ 
học. Đây là một xu hướng rất bất nhẫn. Ở châu Phi 
cận Sahara, có một sự tiến bộ đáng kể về số lượng 
trẻ em ở trường tiểu học trên khắp các nước đang 
phát triển - con số tăng lên 78% vào năm 2012 từ 
52% vào năm 1990. Mặc dù trước tiến bộ rất đáng 
khích lệ nhưng sự chênh lệch vẫn còn tồn tại giữa 
người nghèo và sự phong phú, giữa thành thị và 
nông thôn, giữa nam và nữ... Có nhiều khả năng 
trẻ em từ các gia đình nghèo bỏ học hoặc hoàn 
toàn không đi học so với trẻ em từ các gia đình 
giàu có khác.

Thành tựu về chất lượng giáo dục và công 
bằng cho tất cả đã khẳng định được niềm tin rằng, 
trong số các phương tiện đã được chứng minh mà 
mạnh mẽ nhất là thúc đẩy sự phát triển bền vững, 
đó chính là giáo dục và đào tạo. Làm sao để có thể 
bảo đảm được rằng, vào năm 2030, mọi trẻ em và 
thanh thiếu niên trên thế giới đều hoàn toàn miễn 
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phí đối với chương trình giáo dục ở cấp tiểu học 
và trung học, đồng thời, bình đẳng trong việc tiếp 
cận đào tạo nghề nghiệp cũng như san bằng hố 
cách biệt giữa giàu-nghèo và giới tính, đồng lúc 
tạo điều kiện tiếp cận với chương trình giáo dục 
đại học có chất lượng cao. Do đó, giáo dục là một 
trong những chương trình nghị sự toàn cầu hết sức 
quan trọng tạo nên chương trình nghị sự cho sự 
phát triển bền vững vào năm 2030. Giáo dục chịu 
trách nhiệm kết nối mọi thành phần từ các nền văn 
hóa, tôn giáo và khu vực khác nhau trên thế giới. 
Điều này đóng vai trò chủ đạo trong việc đạt được 
các mục tiêu khác như hòa bình, thịnh vượng, an 
lạc v.v… đặc biệt là trong thế giới kỹ thuật số và, 
có thể thúc đẩy các cơ hội cho những thiếu nam và 
thiếu nữ thăng tiến như ý nguyện nhằm giảm thiểu 
tối đa sự chênh lệch không đáng có.

Mục đích của Giáo dục Phật giáo là nhằm 
thăng hoa tính cách của con người ở dạng cao nhất 
có thể, cho dù là sự hoàn thiện về thể chất, tinh 
thần, trí tuệ hay đạo đức. Đó là lý do tại sao chúng 
tôi quan niệm rằng, Phật giáo dựa trên các nhu 
cầu cơ bản của hầu hết mọi sinh vật trên trái đất 
để khai dụng đúng mức dụng lực của Bồ đề tâm. 
Mục tiêu chính của giáo dục Phật giáo là có được 
trí tuệ song hành với các Mục tiêu phát triển bền 
vững, điều này có nghĩa là đối với mỗi Mục tiêu 
trong 17 Mục tiêu, trí tuệ đóng vai trò chủ yếu 
cho dù là trí tuệ học thuật hay trí tuệ phổ quát. Trí 
tuệ Phật giáo từng được gọi là Anuttara-Samyak-
Sambhodi trong ngôn ngữ Ấn Độ cổ. Những lời 
dạy của Đức Phật dựa trên thực tế đối với mọi đối 
tượng chính là trí tuệ này. Mục tiêu chính của giáo 
dục Phật giáo là tạo ra một đứa trẻ được phát triển 
toàn diện về nhân cách. Đây có thể là sự phát triển 
đạo đức, thể chất, trí tuệ và tinh thần được hiểu 
là Từ bi và Tuệ giác siêu việt. Làm cho một con 
người khôn ngoan, đạo đức, hài hòa và không bạo 
lực là một trong những mục tiêu khác của giáo 
dục Phật giáo. Một cá nhân như vậy sẽ có thể huy 
động và giúp đỡ trong việc đạt được nền giáo dục 
phổ cập trên toàn thế giới, từ đó đạt được giáo dục 
phổ cập cho mọi trẻ em trong mọi độ tuổi. Tiêu 
chí Giáo dục của Phật giáo là nhằm giúp mang 

lại hòa bình cho thế giới nhân loại. Hòa bình tạo 
điều kiện cho một môi trường học tập tốt mà qua 
đó giáo dục đạt được mục đích tối hậu. Những 
nơi không có hòa bình, giáo dục bị thách thức khá 
cao. Đức Phật dạy, hòa bình được mang lại từ sáu 
điểm chủ yếu mà thuật ngữ Phật giáo gọi là Lục 
Hòa kính: Thân hòa đồng trú, Khẩu vô tránh, Ý 
hòa đồng duyệt, Giới hòa đồng tu, Kiến hòa đồng 
giải và Lợi hòa đồng quân.

Giáo dục Phật giáo đã không phải chỉ có Bát 
Chánh Đạo: chánh Kiến, chánh Tư duy, chánh 
Ngữ, chánh Nghiệp, chánh Mạng, chánh Tinh 
Tấn, chánh Niệm và chánh Định mà còn nhiều 
pháp môn khác trong đó có những phương pháp cụ 
thể đó là Tứ Nhiếp Pháp (Catuh-samgraha-vastu) 
gồm Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành và Đồng sự và, 
rộng hơn, đó là Lục Độ ba la mật (Six pàramità). 
Giáo dục Phật giáo là mô hình giáo dục rất rộng 
và đang có sẵn cho nhiều thành phần trên khắp 
thế giới - một hệ thống giáo dục nhằm phục hồi 
bản chất bên trong của con người. Giáo dục Phật 
giáo đặc biệt tạo bình đẳng cho tất cả mọi người 
vì Đức Phật dạy rằng, mỗi loài, mỗi người đều có 
Phật tánh như nhau. Với sự khôn ngoan tiếp nhận 
được từ nền giáo dục của Phật giáo, mọi người 
đều có khả năng tự giải quyết những vấn nạn của 
chính mình, do đó, bất kỳ đau khổ hoặc bất đồng 
nào cũng có thể được chuyển thành hòa hợp, hạnh 
phúc, giải thoát và an lạc. 

* Phật giáo và giáo dục
Như đã đề cập, cần phải sắp xếp lại các hoạt 

động và chiến lược được thiết lập để đạt được các 
mục tiêu phát triển bền vững hướng tới quan điểm 
tinh thần và tâm linh của con người. Hệ thống 
giáo dục của Phật giáo nhằm mục đích biến đổi 
tính cách của một cá nhân thành hình thức cao 
nhất thông qua sự hoàn thiện về đạo đức, tinh thần 
và trí tuệ. Do đó, ba nguyên tắc hoàn thiện cuộc 
sống của con người hoàn toàn không có gì để nghi 
ngờ. Hướng dẫn một cá nhân vượt qua hạnh phúc 
trần tục đạt đến cảnh giới giác ngộ giải thoát, an 
lạc đó là thành tựu cao nhất mà chúng ta đều khao 
khát. Chỉ thông qua điều này, những thành quả 
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thực sự của các mục tiêu sẽ đạt được và trở thành 
hiện thực hóa. Đức Phật đã đưa ra một mô hình 
giáo dục cho thấy rõ ràng rằng, tâm trí và trái tim 
của một người không thể tách rời nhau. Đây là 
nền tảng của giáo dục có thể hướng đến để đạt 
được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Do đó, 
hệ thống giáo dục của Phật giáo dựa trên nhu cầu 
chính của tất cả mọi người, mọi loài mà nền tảng 
cốt lõi của hệ thống giáo dục này chính là Từ bi 
và Trí tuệ. 

* Mục đích của giáo dục Phật giáo
Hệ thống giáo dục Phật giáo là sự thành tựu 

trí tuệ tối thượng. Trong tiếng Phạn, ngôn ngữ của 
Ấn Độ cổ đại, trí tuệ của Phật giáo được gọi là 
Anuttara-Samyak-Sambhodi, có nghĩa là trí tuệ 
hoàn hảo, là tối thượng. Mục tiêu chính của Giáo 
lý Phật giáo là thực hành và bảo đảm để chúng ta 
đạt được trí tuệ tối thượng. Do đó, mục tiêu chính 
của hệ thống giáo dục Phật giáo là bảo đảm sự 
phát triển toàn diện về nhân cách của một đứa trẻ. 
Sự phát triển bao gồm phát triển thể chất, phát 
triển đạo đức, phát triển tinh thần và phát triển trí 
tuệ. Hệ thống giáo dục Phật giáo cũng bảo đảm tự 
do của một cá nhân đồng lúc với sự bảo đảm của 
trí tuệ và đạo đức.

Từ thiện đã được thể hiện khi hệ thống giáo 
dục Phật giáo được mở ra cho tất cả mọi chủng 
tộc. Hệ thống giáo dục của Phật giáo như đã 
được nhấn mạnh là nhằm đạt được bản chất tối 
hảo bên trong. Nó cũng nhấn mạnh vào sự bình 
đẳng hoàn toàn dựa trên sự thừa nhận bởi những 
lời Phật dạy, qua đó giúp chúng ta nhận ra trí tuệ 
bẩm sinh – bản hữu, hoàn hảo và tối thượng. Theo 
Mukherjee, do đó, trí tuệ là cần thiết trong việc 
giải quyết các vấn đề mà chúng ta đang trực diện, 
nhờ vậy có được một cuộc sống thật sự hạnh phúc 
và an lạc. Trong thời đại của Đức Phật, giáo dục 
được đánh giá cao và mục đích chính của giáo 
dục là phục vụ tha nhân trên căn bản của từ bi 
và trí tuệ như một cách để đạt được tự tại, hỷ lạc. 
Trong thời kỳ đầu, hệ thống giáo dục của Phật 
giáo chỉ giới hạn trong các thành viên của các tu 
viện, nhưng sau đó đã được mở rộng cho tất cả 

mọi thành phần. Hệ thống giáo dục hiện đại của 
Phật giáo đã trở nên rất cởi mở đối với mọi người 
thuộc mọi chủng tộc một cách bình đẳng, vô phân 
biệt. Hệ thống giáo dục Phật giáo đã tạo ra một 
thay đổi lớn trong xã hội khi nó mở ra nền giáo 
dục cho tất cả mọi chủng tộc, văn hóa, tôn giáo… 
Giáo lý cốt lõi của Phật giáo được hình thành từ 
ba trụ cột chính: Giới, Định và Tuệ trong đó trí 
tuệ là mục tiêu chủ yếu của thiền trong quá trình 
thiền quán để đạt được tuệ giác. Mục tiêu tối hậu 
đối với Phật giáo là triệt tiêu vô minh, vì vô minh 
là nguyên nhân chính khiến mọi loài đau khổ. Ý 
thức giáo dục trong hệ thống Phật giáo nhằm loại 
bỏ khỏi tâm trí của các quan điểm của sinh viên 
không phải là cơ sở và đối tượng được hình thành 
bởi vô minh mà chính là vô minh. Theo Halliwel, 
những nội dung về ý tưởng khái niệm này được 
tạo ra từ sự thờ ơ là việc không thể chối cãi được. 
Biến kế sở chấp (parikalpita) khi xung đột với sự 
thờ ơ của bẩm sinh đó là một trong những khái 
niệm của người Viking hoặc là người không có 
nhận thức. 

Người ta luôn cho rằng, một sinh viên tốt 
nghiệp văn bằng trở thành một điều rất quan trọng 
trong xã hội, do đó cần tận dụng lợi thế của giá 
trị bổ sung này. Giá trị hệ thống giáo dục hiện đại 
cho thấy một ý tưởng trong một bản thân thực sự 
và bất diệt. Một người có thể vượt trội và sống 
một cuộc sống hạnh phúc nhờ giáo dục. Thành 
công trong các hệ thống giáo dục phương Tây 
được xác định dựa trên số tiền mà một tổ chức đó 
có, số lượng sinh viên tham gia các khóa học và 
số tiền mang lại cho tổ chức để nhận sự tài trợ cho 
công trình nghiên cứu. Chất lượng chương trình 
giảng dạy đối với việc học tập không được xem 
xét trên toàn thế giới. Do đó, hệ thống giáo dục 
trở nên chi phối hơn bởi sự xem xét của thị trường, 
nơi mà công việc học tập được đo lường về sự hài 
lòng của khách hàng.

Theo Ernest Chi-Hin, xã hội hiện đại nhấn 
mạnh rất nhiều vào các sinh viên để có được một 
số mục tiêu chính xác trong cuộc sống như một 
thứ hạng xã hội tốt. Những kỳ vọng chung luôn 
ảnh hưởng đến sinh viên khi họ bị thu hút trong 
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giáo pháp. Quan điểm giáo dục hiện đại có thể 
được đối trọng bằng cách nhấn mạnh việc sử dụng 
các kỹ năng truyền thống của Phật giáo. Sự tiến 
bộ trong đào tạo đạo đức, trí tuệ và sự tập trung 
cao hơn có thể được đo lường bằng cách sử dụng 
các tiêu chuẩn định lượng của giáo dục hiện đại. 
Thông qua việc nhấn mạnh vai trò của hệ thống 
giáo dục Phật giáo là phương tiện kỹ năng, các 
sinh viên có thể được bảo vệ khỏi bị lợi dụng và 
thuyết phục họ tận dụng tốt hơn cơ hội học tập 
của mình với tất cả khả năng tuyệt vời nhất. Hệ 
thống giáo dục đã phát triển trong nền tảng của 
các nguyên tắc cơ bản. Giáo dục nhấn mạnh chủ 
yếu vào hành vi đạo đức, tăng trưởng về tinh thần, 
trí tuệ và thể chất trong việc chuyển hướng học 
sinh theo hướng của Tăng Đoàn (Sangha rules).

* Hệ thống giáo dục hiện đại 
theo quan điểm Phật giáo

Giáo dục hiện đại phần lớn là mô hình giáo 
dục chính thức đòi hỏi rất nhiều thứ khác bao gồm 
nhiều bài kiểm tra, học phí cũng như những cuốn 
sách tốn kém về tiền bạc. Trong thời hiện đại, sinh 
viên tốt nghiệp đại học quan tâm nhiều hơn đến 
địa vị xã hội mà họ có được cũng như lợi ích tài 
chính đi kèm với nghề nghiệp mà họ đã học hỏi. 
Một cách đại khái, skilling đã biến thành một thứ 
được cho là đào tạo nghề nghiệp trong đó công 
nghệ, khoa học và chủ nghĩa tư bản được xem 
như một trật tự thế giới mới và ít mang lại ý nghĩa 
cho nhiệm vụ tâm linh. Trên toàn cầu, mục đích 
của giáo dục đã thay đổi rất nhiều kể từ cuộc cách 
mạng công nghiệp thế kỷ XIX khi thiếu nguồn 
cung lao động và đã để lại một bối cảnh tinh thần 
giáo dục cũng như các mối quan tâm đạo đức đi 
kèm với thực tiễn của một số lĩnh vực nghề nghiệp 
nhất định. Có lẽ, hệ thống giáo dục mới chủ yếu 
chịu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ và kinh 
tế khác nhau đã khiến một người khó có thời gian 
chú ý đến phần nhân văn của giáo dục. Một ví dụ 
rõ ràng cho điều này là vào năm 1996, chính phủ 
Hoa Kỳ đã phân bổ ngân sách khổng lồ 1,3 tỷ đô 
la cho NASA trong khi nghiên cứu nhân văn chỉ 
được phân bổ là 147 triệu đô la. Rõ ràng, điều này 

cho thấy giáo dục nhân văn không được coi là 
quan trọng.

Theo Halliwel, giáo dục chính thức đã thay 
đổi và để lại những đường lối khai sáng thành 
một cách để giảm bớt tình trạng tài chính và xã 
hội của người đó. Để ai đó có thể có được một 
cuộc sống mang tính vật chất; có thể mua mọi thứ 
mình muốn, người đó phải cạnh tranh cả trong 
công việc lẫn ở học đường. Trên một nốt nhạc 
buồn, người ta chỉ còn ít hoặc không có thời gian 
để tự mình giác ngộ, đồng thời phát triển nội tâm 
là nguồn gốc của tình thương yêu, sự hiểu biết 
và lòng trắc ẩn. Từ quan điểm của Phật giáo, các 
sinh viên được dạy bởi hệ thống giáo dục ngày 
nay đã được hướng dẫn cách tìm ra lỗi lầm không 
chỉ trong xã hội bởi những người khác mà còn 
bao gồm những chi phí cho việc tự xem xét lại. 
Hệ thống giáo dục ngày nay đã thất bại trong việc 
giáo dục người học cách tỉnh thức, chu đáo, tinh 
thần trách nhiệm cao, nhạy cảm và, vì lý do đó, đã 
thay đổi từ việc trở thành một nhân cách của một 
con người vĩ đại, thánh thiện thành một quá trình 
đơn thuần đôi khi biến thành vô cảm.

Với mô hình giáo dục này, sinh viên cũng như 
toàn thế giới quan tâm nhiều hơn đến cách sống 
vật chất cũng như tìm ra lỗi lầm mà không tìm ra 
giải pháp lâu dài. Theo cách đó, có thể hệ thống 
giáo dục sẽ không thể dẫn dắt thế giới đạt được 
các Mục tiêu Phát triển Bền vững và đồng thời 
ngay cả khi nhận ra, có thể không giải quyết được 
các vấn đề lớn của thế giới. Cần lưu ý rằng, một 
hệ thống giáo dục mới nên tập trung vào nội tâm 
trong nỗ lực trau dồi các khái niệm Phật giáo căn 
bản.

* Kết luận
Tóm lại, chúng ta không thể xa rời tầm quan 

trọng của giáo dục trong việc hoạch định chiến 
lược và hợp lý hóa việc đạt được các Mục tiêu 
Phát triển Bền vững. Các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững là các mục tiêu do Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc đặt ra vào năm 2015 và sẽ đạt được hoặc 
đạt được trong khoảng thời gian 15 năm nhằm 
tạo nên chương trình nghị sự 2030. Các mục tiêu 
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nhằm mục đích đưa nghèo đói trên phạm vi toàn 
cầu đến giai đoạn chấm dứt, bảo vệ môi trường 
bên cạnh việc bảo đảm rằng, cả hòa bình và thịnh 
vượng đều được mọi người trên thế giới đạt được 
và hưởng thụ một cách bình đẳng bất kể địa vị 
xã hội của họ như thế nào. Giáo dục là Mục tiêu 
4 (Quality Education) trong 17 Mục tiêu là yếu 
tố quan trọng không chỉ là mục tiêu cần phải đạt 
được mà còn là động lực để đạt được bằng cách 
đóng các vai trò khác nhau trong việc tạo thêm 
việc làm, nâng cao năng suất cho tất cả mọi người 
và cuối cùng là, nâng cao khả năng thực hiện và 
hiện thực hóa hợp phần cho Mục tiêu Phát triển 
Bên vững. 

Hệ thống giáo dục Phật giáo là sự thành tựu trí 
tuệ tối thượng. Cần phải thành tựu trí tuệ, có nghề 
nghiệp lương thiện có thể sinh sống và mua tất cả 
nhu yếu phẩm mà họ mong muốn trong tinh thần 
thiểu dục, tri túc; đặc biệt tập trung vào việc phát 
triển nội tâm như một biện pháp kích hoạt lòng 
trắc ẩn, tình thương yêu và sự hiểu biết. Theo cách 
này, nhiều vấn đề hiện đang gây đau đầu cho thế 
giới sẽ được giải quyết một cách thực chất và sự 
phát triển sẽ đạt được nhưng đạt được một cách 
bền vững. Giáo lý Phật giáo bảo đảm rằng, chúng 
ta sẽ đạt được trí tuệ tối thượng qua việc dụng 
công hành trì Phật pháp. Do đó, mục tiêu chính 
của hệ thống giáo dục Phật giáo là bảo đảm sự 
phát triển toàn diện về nhân cách của một đứa trẻ 
và cao hơn, đó là giúp con người đạt được sự giác 
ngộ; giải thoát mọi đau khổ và có khả năng giải 
thoát mọi khổ đau cho muôn loài chúng sanh. Vì 
thế, nền giáo dục của Phật giáo chính là nền giáo 
dục toàn diện và Toàn Giác.

Xuân Đấ t Khách
Thêm một mùa xuân chưa trở về
Giao thừa đêm lạnh thấm sơn khê
Bánh mứt mai đào… tuy có đủ
Mà sao vẫn thiếu chút tình quê?

***
Cơm áo gạo tiền… bao vất vả
Cửa nhà con cái… mãi nhiêu khê
Giật mình xem lịch… hôm nay tết!
Xuân ở xứ người sao tái tê!

***
Xuân ở xứ người sao tái tê
Về chùa tìm lại chút hương quê
Lời Kinh sưởi ấm tình dân tộc
Trống Pháp xua tan mọi não nề

***
Lữ khách lang thang đường sinh tử
Bao giờ trở lại chốn chân quê?

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

Sakya Minh Quang
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PHẬT HỘ LUẬN
CHƯƠNG 11

QUÁN SÁT LUÂN HỒI
(Quán sát tiền biên và hậu biên)

Thích Nữ Nhật Hạnh dịch

2. Bác bỏ nhân năng lập có 
tự tính nhân có hai 

1. Bác bỏ nhân có hành 
động của sinh chết

2. Bác bỏ nhân có khổ năng 
y

1. Bác bỏ nhân có hành 
động của sinh chết có hai

1. Bác bỏ luân hồi có tự 
tính

2. Cũng kết hợp với lý luận 
khác

1. Bác bỏ luân hồi có tự 
tính có hai

1. Bác bỏ có ba phần đầu, 
cuối và giữa trong luân hồi

2. Bác bỏ sinh chết thời 
gian trước sau và đồng thời

1. Bác bỏ có ba phần đầu, 
cuối và giữa trong luân hồi

(Đối phương) nói: Cái ngã 
thì hẳn nhiên hiện hữu. Tại sao? 
Bởi vì luân hồi hiện hữu. Ở đây 
Đức Thế Tôn dạy:

“Do không biết diệu pháp, 
kẻ ấu trĩ luân hồi dài lâu”. 

Tương tự, Ngài cũng dạy: 
“Các Tỳ Kheo, như vầy! 

Các Thầy hãy cố gắng tôi luyện 
theo cách này vì mục đích tận 
diệt luân hồi”. 

Bởi vậy luân hồi hiện hữu, 
Vì (Đức Phật) dạy cái gì lâu 
dài và hãy diệt cái gì, lời dạy 

nhấn mạnh luân hồi hiện hữu. 
Đã không có (luân hồi) thì làm 
thế nào trở thành dài lâu và diệt 
tận? Do đó (Đức Phật) dạy lâu 
dài và diệt tận bởi vì có luân hồi. 
Nếu có luân hồi thì hiển nhiên 
cũng có người luân hồi. Tại sao? 
Đến rồi lại đến, đi rồi lại đi gọi 
là luân hồi. Cái gì đến đến đi đi 
đó là cái ngã. Cho nên cái ngã là 
duy nhất hiện hữu.

(Phật Hộ) đáp: Có phải ông 
thấy mật ong nhưng không thấy 
vực thẳm? Ông thấy lời dạy về 
luân hồi trụ lại dài lâu và nên diệt 
tận, nhưng không thấy những lời 
dạy khác của Đức Thế Tôn dạy: 

Khi được hỏi tiền biên (điểm 
bắt đầu) có hay không

Đấng Đại Năng Nhơn đã 
dạy “không”.

Luân hồi thì không có sự bắt 
đầu và sự chấm dứt

Không có cái trước, không 
có cái sau.

Đức Thế Tôn, Nhất Thiết 
Trí, Chứng Tri Tất Cả, Đại 
Năng Nhơn dạy:

“Các Thầy Tỳ Kheo! Luân 
hồi thì không có sự bắt đầu và 
sự chấm dứt. Ta không thấy tiền 
biên” 

Bởi vì dạy không có sự bắt 
đầu và sự chấm dứt. Đức thế 

Tôn dạy rằng luân hồi là thực 
thể cũng rỗng không. Ở đây nếu 
nói luân hồi có một vài thực thể 
thì không hoài nghi, luân hồi 
cũng có sự bắt đầu và cũng có sự 
chấm dứt. Như vậy có thực thể 
thì làm thế nào không có điểm 
bắt đầu và điểm kết thúc? Do 
thuật ngữ qui ước của thế gian 
(Đức Phật) dạy luân hồi dài lâu 
và tận diệt. Nhưng Đức Thế Tôn 
tuyên thuyết theo giáo lý thắng 
nghĩa đế thì luân hồi không có 
trước, không có sau. Do đây dạy 
về không có sự bắt đầu và không 
có sự chấm dứt gọi là luân hồi, 
thì không hợp lý với bất cứ một 
thực thể nào. Nếu không có 
(thật pháp-thực thể) luân hồi thì 
làm thế nào có chủ thể luân hồi 
(người luân hồi) hợp lý được?

(Đối phương) nói: Như đây, 
đã phủ định sự bắt đầu và sự 
chấm dứt luân hồi. Nhưng không 
phủ định cái chính giữa cho nên 
chính giữa tồn tại, thì luân hồi 
duy nhất tồn tại. Nếu như không 
có thật pháp, thì làm thế nào có 
chính giữa? Do vì có chính giữa 
nên duy nhất có luân hồi. Có 
luân hồi nên thì cũng duy nhất 
có người luân hồi.

Làm thế nào có cái chính 
giữa
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Của cái không có sự bắt đầu 
và sự chấm dứt?

Một cái gì không có sự bắt 
đầu và không sự chấm dứt thì 
làm thế nào có cái chính giữa? 
Do đây, phụ thuộc vào sự bắt 
đầu và sự chấm dứt mà thành 
lập cái chính giữa. (Luân hồi) 
không có sự bắt đầu và sự kết 
thúc, thì luân hồi cũng không 
tồn tại. Luân hồi không tồn tại 
thì làm sao có cái chính giữa của 
luân hồi?

Ngài Thánh Thiên dạy:
Không đầu, giữa và cuối
Không thể có trước khi sinh
Ngoại trừ hai hai (đầu, cuối)
Làm gì có trong mỗi một?
2. Bác bỏ thời gian trước, 

sau và đồng thời của sinh tử có 
ba

1. Giải thích toát yếu
2. Giải thích rộng
3. Tóm tắt nghĩa
1. Giải thích toát yếu
Vì vậy không hợp lý theo 

thứ tự
Trước, sau và đồng thời.
Vì vậy, luân hồi không thể 

xảy ra theo thứ tự trước, sau và 
đồng thời. Tương tự, luân hồi 
thì không có điểm bắt đầu, điểm 
chính giữa và điểm kết thúc. 
Cho nên luân hồi này sự sinh, 
già, chết v.v… của người luân 
hồi thì cũng không theo thứ tự 
trước, sau và đồng thời. Điều đó 
tại sao vậy?

2. Giải thích rộng có hai
1. Bác bỏ trước sau 
2. Bác bỏ đồng thời
1. Bác bỏ trước sau có hai 
1. Bác bỏ sinh đến trước
2. Bác bỏ già chết đến trước

1. Bác bỏ sinh đến trước
Giả sử sự sinh ra đời đến 

trước 
Già chết thì đến sau
Thì sự sinh ra đời mà không 

có sự già, chết
Không chết cũng thành sinh.
Giả sử sự sinh ra đời đến 

trước, sự già chết đến sau. Như 
thế sự sinh ra đời mà không có 
sự già chết. Nếu sự sinh ra đời 
mà không có già chết thì sau 
đó sự già chết đến từ đâu? Nếu 
có đến thì phạm lỗi sự già chết 
không có cơ sở (nguyên nhân). 
Nếu (sự sinh) gặp sự già chết thì 
sự già chết cũng không chuyển 
thành (sinh). Bởi vì một thực thể 
thì không có sự già chết.

Lại nữa, phương diện khác. 
Không tử vong thì cũng trở 
thành sinh ra. Như đây quán sát 
sự sinh đến trước thì phạm lỗi 
một đời trước khác thì đã không 
tử vong mà sinh ra đời này. Nếu 
vậy luân hồi trở thành có điểm 
bắt đầu. Điều này cũng không 
chấp nhận vì vô lý sự sinh đến 
trước, già chết đến sau.

2. Bác bỏ già chết đến trước
(Đối phương) suy nghĩ 

không thể mắc sai lầm đó. Chỉ 
(có) sự già chết đến trước, sự 
sinh ra đời đến sau.

(Phật Hộ) trả lời điều ấy như 
sau:

Nếu sự sinh ra đời đến sau
Sự già chết thì đến trước
Già chết mà không có 

nguyên nhân
Làm thế nào có sự già chết 
Của cái không có sinh ra 

đời?
Nếu sự già chết của người 

luân hồi đến trước, sự sinh ra đời 
đến sau. Nếu vậy, sự già chết mà 
không có cơ sở nguyên nhân, thì 
phạm lỗi không có nguyên nhân. 
Điều này không chấp nhận. Như 
vậy cái đã không sinh ra đời, 
không hiện hữu là không có cơ 
sở và nguyên nhân thì làm thế 
nào xảy ra sự già chết? Hợp lý 
để trình bày (một người) đã sinh 
ra đời và hiện hữu thì (người 
này) sẽ già chết. Do đó sự sinh 
đến sau, già chết đến trước, thì 
cũng không hợp lý.

2. Bác bỏ đồng thời
(Đối phương) nói: Chúng 

thì không có trước sau, duy nhất 
sự sinh ra đời là hiện đang đồng 
thời liên quan với sự già chết. 

(Phật Hộ) đáp:
Sự sinh ra đời và sự già chết
Không thể là cùng một lúc.
Sự sinh ra đời và sự già chết 

cùng một lúc, là không hợp lý. 
Tại sao?

Cái đang sinh ra là đang chết
Cả hai trở thành không có 

nguyên nhân.
Nếu sự sinh và sự già chết 

là đồng thời. Như thế, ngay lúc 
cái đang sinh ra là đang chết, thì 
cũng không hợp lý. Vì như đây 
sự sinh và sự diệt là hai thứ xung 
khắc, hai hai trở thành một, thì 
làm thế nào xảy ra cùng một 
lúc?

Mặc khác lại nữa. Phạm lỗi 
cả hai thì không có nguyên nhân. 
Nếu sự sinh và sự già chết xảy ra 
đồng thời, thì sự sinh ra đời của 
(kẻ luân hồi) mà không có sự đã 
chết đến trước và phạm lỗi sự 
sinh của (kẻ luân hồi) đến trước. 
Nếu sự sinh ra trước thì phạm lỗi 
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không có nguyên nhân.
Ngài Thánh Vô Úy dạy: 
“Nghiệp sinh ra thân thể
Ngoại thân không có nghiệp
Do nguyên nhân của cái gì 

sinh khởi
Mà không sinh khởi từ 

nghiệp của thân trước?”
Như thế đồng thời sinh thì sự 

già chết tự thành lập mà không 
phụ thuộc vào sự sinh, dẫn theo 
sự già chết thì không có cơ sở và 
không có nguyên nhân. Điều đó 
cũng không được chấp nhận. Vì 
mắc phải nhiều lỗi lầm. Cho nên 
không chấp nhận sự sinh và sự 
già chết là đồng thời.

Như vậy điều này ông (đối 
phương) quán sát luân hồi thì 
không thể theo thứ tự trước, sau 
và đồng thời của sự sinh và sự 
già chết. Nếu nó không tồn tại 
thì cái gì gọi là cái ngã của sự 
không sinh, không già chết và 
cái gì là luân hồi?

(Đối phương) nói: Cho dù 
thứ tự của trước, sau và đồng 
thời có cũng được, không có 
cũng được. Nếu nó tồn tại thì 
đôi khi phải có sự sinh và sự già 
chết. Chúng không phải không 
có cơ sở do chỉ một số người. 
Một số người tồn tại cái ngã. Cái 
ngã duy nhất tồn tại.

3. Tóm tắt nghĩa
(Phật Hộ) đáp:
 Ở nơi nào không thể
Theo thứ tự trước, sau và 

đồng thời
Tại sao (ông) bịa đặt (hý 

luận)
Sự sinh và sự già chết?
Như vậy lý luận trước đã bác 

bỏ qua quán sát bất cứ sự sinh 

ra đời nào và bất cứ sự già chết 
nào có thứ tự trước sau là không 
thể, vì không tồn tại. Tại sao 
ông (đối phương) nói lời bịa đặt 
hý luận về sự sinh là (trước, sau 
và đồng thời) và sự già chết là 
(trước, sau và đồng thời). Nếu 
tồn tại một vài sự sinh hoặc sự 
già chết thì xác quyết xảy ra cái 
trước, hay sau, hay đồng thời. 
Một người có ý thức ai lại chấp 
thủ suy nghĩ và (người bình 
thường) ai lại nói như sau: Có 
sự sinh và sự già chết, {chúng 
có thực thể} mà không có thứ 
tự trước, sau và đồng thời. Do 
đó không chấp nhận sinh và già 
chết. Nếu nó không tồn tại thì 
làm thế nào nhận có ngã là hợp 
lý. Cho nên nói có ngã là nghịch 
lý, hãy buông bỏ nó.

2. Cũng kết hợp với luận lý khác
Làm thế nào hợp lý
Nguyên nhân và kết quả 
Tính tướng và cơ sở tính 

tướng
Cảm thọ và người cảm thọ.
Như quán sát thì sự sinh và 

sự già chết theo thứ tự trước, sau 
và đồng thời là vô lý. Tương tự, 
nguyên nhân và kết quả, tính 
tướng và cơ sở tính tướng, cảm 
thọ và người cảm thọ. Tất cả bất 
cứ cái gì khác được quán sát sự 
tồn tại của sự giải thoát và niết 
bàn, tâm thức và đối tượng nhận 
thức, lượng và sở tri lượng v.v… 
tất cả chúng theo thứ tự trước, 
sau và đồng thời, thì cũng không 
hợp lý. Tại sao? Trước tiên nếu 
kết quả có trước, nguyên nhân 
có sau. Như vậy quả mà không 
có nguyên nhân. Nếu quả đang 
hiện hữu, thì nguyên nhân để 

làm gì? Khảo sát nguyên nhân 
ắt hẳn trở thành vô dụng. Giả 
sử nguyên nhân đến trước, quả 
đến sau, thì nguyên nhân mà 
không có quả. Điều đó cũng 
không hợp lý. Theo cách này, 
không có quả làm sao trở thành 
nguyên nhân? Nếu vẫn trở thành 
(nguyên nhân mà không quả) thì 
không một cái gì mà không phải 
là nguyên nhân. Nếu nguyên 
nhân và kết quả là đồng thời, thì 
cũng phạm lỗi cả hai không có 
nguyên nhân. (Nguyên nhân) tự 
thành lập chính mình, hoàn toàn 
không phụ thuộc vào quả. Điều 
đó cũng không hợp lý. 

Tương tự, nếu tính tướng có 
trước, cơ sở của tính tướng có 
sau. Như vậy cũng chưa phát 
sinh ra cơ sở của tính tướng, thì 
tính tướng của cái gì? Do đây, 
cái làm cho biết tới gọi là tính 
tướng. Do tính tướng này thì 
không được làm cho biết cơ sở 
của tính tướng đó thì cũng chưa 
phát sinh vì nó không hiện hữu. 
Nếu nó không tồn tại thì không 
được biết đến, thì làm thế nào 
trở thành tính tướng? Nếu sơ sở 
của tính tướng đến trước, tính 
tướng đến sau. Như vậy cũng 
phạm lỗi cơ sở của tính tướng 
mà không có tính tướng. Điều 
đó cũng không hợp lý. Theo lối 
này làm thế nào một sự vật mà 
không có tính tướng? Nếu vẫn 
có, thì sừng thỏ v.v… (cũng) trở 
thành có. Quán sát tính tướng 
cũng chỉ là vô nghĩa. Nếu chấp 
nhận tính tướng, bởi vì cơ sở của 
tính tướng thành lập hoàn toàn. 
Nếu tính tướng thì không tồn tại, 
mà cũng đã thành lập cơ sở của 
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khởi cảm thọ là người cảm thọ, 
thì chính cảm thọ ấy đã chưa 
phát sinh. Nếu cảm thọ không 
hiện hữu thì cái gì phát sinh ra 
sự cảm thọ? Nếu không phát 
khởi cảm thọ, thì làm thế nào trở 
thành người cảm thọ? Nếu vẫn 
thành người (cảm thọ) thì tất cả 
mọi cái hoàn toàn không xúc 
chạm tới hạnh phúc, khổ đau, 
cũng trở thành người cảm thọ. 
Điều đó không hợp lý. Nếu cảm 
thọ có trước, người cảm thọ có 
sau. Như vậy cũng như không 
phát khởi cảm thọ trở thành cảm 
thọ. Điều này cũng không hợp 
lý. Như đây, không phát khởi 
cảm thọ thì làm sao có cảm thọ? 
Nếu có thì không bao giờ tách 
rời mọi cảm thọ. Điều này cũng 
không hợp lý. 

Nếu cho rằng cảm thọ và 
người cảm thọ đồng thời như 
vậy cũng bị lỗi một thể tính, 
cả hai không có nguyên nhân. 
Người cảm thọ duy nhất không 
phụ thuộc cảm thọ, tương tự 
không phát khởi cảm thọ, tự 
thành lập chính nó. Cảm thọ 
duy nhất cũng không phụ thuộc 
vào người cảm thọ. Không ai 
phát khởi cảm thọ, tự thành lập 
chính nó. Điều đó cũng không 
chấp nhận.

Tương tự, nếu không chấp 
nhận sự giải thoát, niết bàn có 
trước, thì phạm lỗi niết bàn thì 
cũng còn tập nhân phiền não. 
Như vậy, không có một người 
nào không chứng đắc niết bàn. 
Điều này không hợp lý. Nếu sự 
giải thoát, niết bàn có sau thì 
chưa chứng niết bàn cũng trở 
thành giải thoát. Như vậy tất cả 

(những ai) chưa chứng niết bàn 
đều được giải thoát. Giải thoát 
rồi sau đó (mới chứng đắc) niết 
bàn là hoàn toàn vô nghĩa. Niết 
bàn gọi là vô sinh bất khởi. 
Trước chưa khởi xuất sau sinh 
khởi thì tương đồng với có sinh. 
Điều đó cũng không hợp lý. 

Nếu giải thoát và niết bàn 
cả hai cùng thời, thì phạm lỗi 
trở thành một (đồng nhất), cả 
hai hoàn toàn không có nguyên 
nhân và sự giải thoát duy nhất 
không phụ thuộc vào niết bàn, 
tự nó thành lập. Niết bàn duy 
nhất cũng không phụ thuộc vào 
giải thoát, tự thành lập chính nó. 
Điều đó cũng không chấp nhận.

Tương tự, tâm thức và đối 
tượng được nhận thức, lượng và 
sở lượng v.v… cũng nên quán 
biết.

2. Cũng kết hợp với lý luận khác
Không những một mình 

luân hồi
Không có tiền biên (giới hạn 

biên tế đầu tiên)
Mà còn không có tiền biên
Trong tất cả các pháp.
Bởi vì như đây quán sát như 

lý chân như, đều không chấp 
nhận tất cả pháp theo thứ tự có 
trước, sau và đồng thời. Cho nên 
không những một mình luân hồi 
không có tiền biên, mà còn hết 
thảy mọi thừa nhận thực thể 
(các pháp) thì cũng không có 
tiền biên. Tất cả pháp trình hiện 
như là ảo hóa, như váng nắng, 
như hương thành, như ảnh tượng 
trong gương. 

(Quán sát luân hồi chương 
11. )

tính tướng, thì tính tướng sẽ làm 
gì?

Nếu tính tướng và cơ sở của 
tính tướng cùng thời như vậy, 
thì cũng phạm lỗi là đồng nhất 
thể. Do cả hai không có nguyên 
nhân và cơ sở của tính tướng 
thì cũng hoàn toàn không phụ 
thuộc vào tính tướng, tự thành 
lập chính nó. Điều này cũng 
không chấp nhận. 

Tương tự, nếu người cảm 
thọ trước, cảm thọ có sau. Như 
thế không có cảm thọ, chưa phát 
sinh (cảm thọ) thì người cảm thọ 
của cái gì? Nếu một người phát 

Tiếp theo trang 21

LUẬN VỀ 
PHẬT PHÁP TĂNG

Hồi Hướng, Thập Địa Bồ Tát 
và cả đến Đẳng Giác Bồ Tát 
đều gọi là Tăng.

Muốn trở thành một Phật 
Tử chính thức, việc quan 
trọng trước hết là phải Quy 
Y Tam Bảo. Đó là nền tảng 
kiên cố để có thể kiến tạo 
những tòa nguy nga, tráng lệ 
tận trời xanh hay vượt khỏi 
cả ba cõi. 

Cầu mong mọi người đều 
biết đúng, tin đúng và làm 
đúng.

Thích Chánh Lạc
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Bùi Giáng

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

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

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

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

Chỗ này
Người đứng đó ngày về tôi có thấy
Hai bàn chân trên cỏ lá ngàn xuân
Phong cảnh đã bốn bề cùng tôi nói
Linh hồn người là thiếu nữ thanh tân

Rồi tôi lớn 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

Người không ở vì chờ mong đã mỏi
Người đã đi cùng tuổi trẻ tôi đi
Chợt có lúc trên đường tôi đứng lại
Ngó ngu ngơ... xưa chính đã chỗ này
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Đất trời kho báu của chung
Bấy lâu sao mãi bần cùng uổng oan?
Ngày xuân hoa đẹp khắp non
Đêm thu gió mát trăng tròn riêng ai?
Thở vào, hương thoảng đào mai
Thở ra, ngắm ánh trăng lay bên cầu
Đây nguồn hạnh phúc nhiệm mầu
Giàu vui nào phải tìm cầu đâu xa!
Thở vào, nhẹ nhõm thở ra  
Có vào, hạnh phúc cho ra mọi người
Giàu nhờ kho báu đất trời
Lấy dùng vô tận, ai người cấm ngăn?
Vui vì sống có thiện căn
Biết chia sẻ những khó khăn với người
Trăng trong, gió mát, hoa tươi...
Một kho vô tận xin người lấy cho!

(Kho Báu Vô Tận - Sakya Minh-Quang)

I. Dẫn Nhập 
Vào đêm trăng rằm tháng bảy năm Mậu Tuất 

(1082), Tô Đông Pha (1037-1101), một trong tám 
vị đại văn hào đời Đường Tống (Đường Tống bát 
đại gia), đang lúc bị lưu đày ở Hoàng Châu, đã 
cùng bạn chèo thuyền ngắm trăng, dạo chơi dưới 
chân núi Xích Bích. Trong cảnh gió mát trăng 
thanh, đàn hát vui vẻ, bỗng có một vị khách thổi 
lên một khúc tiêu ai oán. Tô Đông Pha hỏi lý do. 
Vị khách này giải thích vì tức cảnh sinh tình, chèo 
thuyền bên dưới ngọn núi Xích Bích nên nhớ lại 
trận chiến Xích Bích năm xưa, nơi Chu Du đã 
dùng hỏa công phá tan đội quân hùng mạnh của 
Tào Tháo. Anh hùng như Tào Tháo, thao lược như 
Chu Du mà nay có còn đâu? Rồi vị khách lại nói: 
“Huống chi tôi và ông chỉ như kẻ ngư phủ đánh 
cá hay tiều phu đốn củi ở bến sông, làm bạn cùng 

hưu nai tôm cá. [Chúng ta] chèo một chiếc thuyền 
con, mời nhau một bầu rượu nhạt, gởi kiếp phù du 
nơi trời đất, như hạt thóc nhỏ bé giữa vô cùng! 
Tôi buồn vì sinh mệnh sao ngắn ngủi, lại hâm mộ 
con sông dài chảy vô cùng! [Ước gì,] được cùng 
tiên phi hành để ngao du, ôm trăng sáng mà sống 
mãi. Biết rằng mình không thể làm được như vậy, 
nên gởi tấm lòng tiếc hận này vào tiếng gió buồn 
thương!” 

Trước sự bi thương của bạn, Tô Đông Pha với 
cái nhìn thấu đáo và sâu sắc hơn, đã an ủi và thức 
tỉnh vị khách chung thuyền:

“Bạn có biết về dòng sông và ánh trăng 
chăng? Dòng sông tuy trôi qua như thế mà chưa 
từng đi, ánh trăng tuy tròn khuyết như vậy nhưng 
không thêm bớt. Bởi vì, nhìn từ góc độ biến hóa 
thì trời đất không thể không thay đổi dù chỉ trong 
một chớp mắt; còn nhìn từ góc độ bất biến, thì vật 
và ta đều vô cùng, cần gì phải hâm mộ? Lại nữa, 
trong cõi trời đất vạn vật đều có chủ. Nếu không 
phải là cái mình có, thì ta không được lấy dù chỉ 
là mảy may. Còn như, gió mát ở trên sông, trăng 
sáng nơi lưng núi, tai chạm đến thành tiếng, mắt 
bắt gặp thành sắc, nếu lấy đó thì không ai ngăn 
cấm, nếu dùng đó sẽ không bao giờ hết. Cho nên, 
trời đất chính là kho vô tận. Đây là cái mà tôi 
cùng với bạn thỏa thích lấy dùng.”

Nghe xong, vị khách chừng như tỉnh ngộ, vui 
vẻ trở lại. 

(Tiền Xích Bích Phú - Sakya Minh-Quang dị
ch)                                                

Như vậy, tiếng tiêu buồn bã chính là tiếng 
lòng của người khách cùng dạo thuyền bên núi 
Xích Bích với Tô Đông Pha thuở nào. Nhưng thực 
ra, đây cũng là nỗi niềm của chúng sinh khi phản 
tỉnh lại kiếp nhân sinh ngắn ngủi và nhỏ nhoi giữa 

Chân Thật Nghĩa của Giàu và Vui
Sakya Minh-Quang
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trời đất bao la vô tận. Lý Bạch (701-762), được 
xưng tụng là Thi Tiên đời Đường, từng chia sẻ 
một nhân sinh quan tương tự:

Anh thấy chăng?
Hoàng hà nước tự trời cao
Trôi ra biển cả chẳng bao giờ về.
Anh thấy chăng?
Cha soi kính tóc bạc phơ
Sớm tơ, tối tuyết, ngẫn ngơ chợt buồn!
(Tương Tiến Tửu - Sakya Minh-Quang dịch)

CònTrần Tử Ngang (661-702), được xưng 
tụng là Tổ Thơ của Đường Thi (Đường Thi Thi 
Tổ), lại càng trực tiếp hơn:

Trước: chẳng thấy người xưa
Sau: không gặp ai đến
Ngẫm trời đất mênh mông
Riêng đau lòng rơi lệ
(Đăng U Châu Đài Ca - Sakya Minh-Quang 

dịch)

Như vậy, nỗi buồn của Lý Bạch, dòng lệ của 
Trần Tử Ngang cũng đồng điệu với tiếng lòng thê 
thiết của vị khách dạo chơi dưới chân núi Xích 
Bích thuở nào. Nhân sinh quan về cuộc đời vô 
thường ngắn ngủi này tuy không sai, nhưng chưa 
minh triết và thấu đáo.

II. Đạt Quan: Dòng Sinh Mệnh Vô Cùng, 
Người Vật Không Hai

Vị khách trên thuyền đó có thể là một nhân 
vật hư cấu, phản ảnh thế giới nội tâm phức tạp, 
luôn xung đột giữa hai thái cực: tình và trí của 
Tô Đông Pha. Có lẽ, Tô Đông Pha đã tự an ủi, 
thức tỉnh và khích lệ mình trong bước đường hoạn 
nạn. Trong nốt trầm trên đường hoạn lộ, bị giam 
vào tử ngục, rồi sau đó được phóng thích, nhưng 
bị lưu đày ở chốn hoang dã là Hoàng Châu, có lẽ 
nhiều lúc Tô Đông Pha đã chán nãn, buồn đau 
trước cuộc đời thăng trầm, vinh nhục và đầy dẫy 
sự bất công. Chính vì tài hoa xuất chúng, thơ văn 
xuất cách, nên Tô Đông Pha được nhiều người 
hâm mộ, kính trọng, nhưng cũng không ít người 
đố tài, ganh tỵ, nhất là trong giới quan trường.  Lại 

thêm, ông cá tính ngay thẳng, trực ngôn, không 
chịu xu phụ quyền quý, “không hợp thời nghi” 
nên đã đụng chạm đến quyền lợi của những kẻ 
đương quyền, khiến một đời lao đao lận đận vì 
những gièm pha, vu khống. 

Nhưng có lẽ, nhờ những trải nghiệm khổ đau 
đó, Tô Đông Pha càng gần gũi và học Phật sâu 
sắc hơn. Qua chiêm nghiệm Phật lý, Tô Đông Pha 
đã có được một nhân sinh quan sâu sắc. Nhờ nhân 
sinh quan sâu sắc này, những tác phẩm sáng tác 
thời lưu đày ở Hoàng Châu (1080-1084), nhiều 
bài đã trở thành tuyệt tác, mà bài Tiền Xích Bích 
Phú là một ví dụ điển hình. Trong bài phú này, 
Tô Đông Pha đã an ủi cho vị khách chung thuyền, 
mà đúng hơn là tự nhắc nhở mình: “Dòng sông 
tuy trôi qua mãi như thế mà chưa từng đi, ánh 
trăng tuy tròn khuyết như vậy mà rốt cuộc không 
có thêm bớt. Bởi vì, nhìn từ góc độ biến hóa thì 
trời đất không thể không thay đổi dù chỉ trong một 
chớp mắt; còn nhìn từ góc độ bất biến, thì vật và 
ta đều vô cùng, cần gì phải hâm mộ?” 

Ý đoạn văn trên Tô Đông Pha bảo rằng: Tất cả 
vạn vật đều vô thường, sinh diệt trong từng sát-na. 
Đừng cho rằng dòng sông là một thực thể chảy dài 
vô tận. Thực ra, nếu nhìn từ góc độ “biến” hay vô 
thường, dòng sông đang sinh diệt, biến đổi từng 
phút từng giây, không phải dài lâu như ta vẫn 
nghĩ. Vạn vật đều vô thường sinh diệt trong từng 
sát-na. Vì vậy, ta không cần phải hâm mộ cái lâu 
dài của vật mà tiếc hận cho sự ngắn ngủi của đời 
người, vì tất cả đều sát-na vô thường, bình đẳng 
như nhau! Lại nữa, từ góc độ “bất biến” nhìn, sinh 
diệt chỉ là giả tướng duyên khởi của vạn vật, còn 
thật tướng là tánh không bất sinh bất diệt! Như 
vậy, Tô Đông Pha đã thâm nhập sâu sắc nhân sinh 
quan của Phật giáo Đại Thừa như thật tướng bất 
sinh bất diệt và thể hiện điều này qua tuyệt tác 
Tiền Xích Bích Phú.         

Như vậy, nhân sinh quan của Phật giáo không 
phải bi quan, hay lạc quan, mà là đạt quan. Bi 
quan là nhìn đời qua cặp kính đen, thấy cái gì 
cũng tiêu cực, tăm tối. Lạc quan là nhìn đời qua 
cặp kính hồng, tự mình tô màu cho cuộc sống, 
để khi đối diện thực tế lại không đủ năng lực để 
đối phó trước bao nghịch cảnh khó khăn. Giáo 
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dục Phật giáo trước hết giúp hành giả giác ngộ 
đời vô thường, tức nhìn đời từ góc độ biến đổi, 
để biết thức tỉnh buông bỏ lợi danh, tình chấp. 
Muốn được như vậy, không những chỉ có “vô 
thường quan”, tức nhân sinh quan về vô thường, 
mà còn cần phải có “vô thường quán”, tức công 
phu quán chiếu sâu sắc về vô thường để dứt trừ 
thói quen tình chấp. Sau đó, hành giả phải quán 
chiếu sâu sắc hơn để nhận ra pháp tính bất sinh 
bất diệt nơi vô thường sinh diệt, vượt qua kiến 
chấp thường đoạn nhị nguyên, và nhìn đời với tri 
kiến "như thị", tức nhìn vạn pháp đúng như nó là 
(yathabutham-see the world as it really is). Cái 
nhìn này được gọi là đạt quan. 

III. Đạt Quan-Cái Nhìn Như Thị
Thuở xưa có một vị tăng đọc Kinh Pháp Hoa, 

đến câu: 
Các pháp từ xưa nay,
Tướng thường tự vắng lặng
(Chư pháp tùng bản lai,
thường tự tịch diệt tướng). 

Ông khởi nghi ngờ, tại sao các pháp rõ ràng 
vô thường sinh diệt mà Phật lại bảo là “thường tự 
vắng lặng”? Ôm mối nghi này như một công án 
tham cứu, vào một buổi sáng mùa xuân, khi đang 
ngồi ngắm hoa trước tịnh thất, chợt nghe chim hót 
trên nhành dương, ông liền ngộ ra chân thật nghĩa 
mà ý Phật muốn nói, liền thêm hai câu vào hai câu 
kinh trên để làm nên bài kệ bốn câu:

Các pháp từ xưa nay
Tướng thường tự vắng lặng
Xuân đến trăm hoa nở
Hoàng oanh hót trên cành!

(Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng
Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng oanh đề liễu thượng.)
[Cảnh Đức Truyền Đăng Lục]

Thì ra, vị tăng đã một bước nhảy vượt khái 
niệm nhị nguyên: có không, sinh diệt, động tĩnh, 
thường đoạn, để nhận ra pháp nhĩ như thị. Sao gọi 

là “Các pháp thường tự vắng lặng”? Tự vắng lặng 
chính là tự tính không (Sūnyatā) của các pháp. 
Các pháp duyên khởi nên tánh không. Cho nên, 
nói các pháp không, không phải là không có, mà 
là không thật có vì không có tự tính. Lại nữa, vì 
các pháp không có tự tính nên các pháp mới có 
thể duyên khởi hình thành. Ví dụ, nếu trẻ em có 
tự tính của trẻ em thì trẻ em mãi mãi là trẻ em mà 
không thể trở thành người lớn! Cho nên, nói khác 
đi, các pháp duyên khởi chính là tánh không và 
tánh không chính là duyên khởi. Nói khác đi, sắc 
tức là không và không tức là sắc, sắc không vô 
ngại. Đây chính là thật tướng của các pháp. Vì 
vậy, các pháp vẫn thường tịch diệt (tánh không) 
dù xuân về chim hót hoa cười hay thu sang lá vàng 
rơi rụng (duyên khởi). Như vậy, bất sinh bất diệt 
ngay nơi sinh diệt, sinh tử và niết-bàn vốn không 
hai, bởi vì các pháp thường tự tịch diệt. Đây chính 
là cốt tủy của Phật Pháp Đại Thừa Trong Triệu 
Luận, Tăng Triệu cũng có bài kệ nói lên ý này:

Gió thổi bay núi mà thường tịnh
Nước sông đổ gấp mà không trôi
Bụi trần lăng xăng mà chẳng động
Mây qua bầu trời mà chẳng đi!

Đây cũng là ý Tô Đông Pha nói: Dòng sông 
tuy trôi qua mãi như thế mà chưa từng đi, ánh 
trăng tuy tròn khuyết như vậy mà rốt cuộc không 
có thêm bớt.

Để chứng ngộ được thật tướng bất sinh bất 
diệt này, trong bài kệ Lục Như của Kinh Kim 
Cương Bát-nhã, đức Phật dạy hành giả phải quán 
chiếu:  

Tất cả pháp hữu vi
Như mộng, huyễn, bọt, bóng
Như sương sớm, điện chớp 
Nên quán chiếu như vậy. 

(Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng, huyễn, bào, ảnh
Như lộ, diệc như điện
Ưng tác như thị quán).

Có thấy được các pháp hữu vi không thật, như 
mộng huyễn bào ảnh…, hành giả mới có thể vượt 
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qua nhận thức giả tướng thường nghiệm, và chứng 
ngộ thật tướng bất sinh bất diệt này. 

Dựa vào ý Kinh Kim Cương trên, bút giả đã 
viết bài kệ tọa thiền buổi sáng sử dụng tại Tu Viện 
Thiện Tường:

Canh năm thức tỉnh tọa thiền
Tinh thần đề khởi, trang nghiêm tu trì.
Quán sâu các pháp hữu vi
Như mộng, như huyễn, khác gì sương mai
Bóng trăng, bọt nước không sai
Lại như điện chớp chợt bay ngang trời!
Tánh không quán chiếu không ngơi
Kim Cương Phật nhãn nhìn đời như như!
Đại chúng xin hãy thiền tư
Một phen thể nghiệm chân như niết-bàn!

“Kim Cương Phật nhãn nhìn đời như như” 
là cái nhìn đạt quan của Phật giáo, tức nhìn đời 
đúng như nó là (see things as they really are). Thật 
tướng bát-nhã này là kết quả của quá trình quán 
chiếu bát-nhã: “Tánh không quán chiếu không 
ngơi”. Nhìn đời được như vậy, hành giả mới thực 
sự an lạc hạnh phúc, ung dung tự tại trong cõi đời 
vô thường, khổ không này. Tuệ Trung Thượng Sĩ 
cũng bảo: “Đạt quan trước sống chết chừ, nhàn 
vậy thôi!” (Sinh tử đạt quan hề, nhàn nhi dĩ). Cho 
nên, nếu nhận ra thật tướng của các pháp là tánh 
không, hay tướng thường tịch diệt, thì mình và 
vật không khác, đều cùng trong thể tánh bất sinh 
bất diệt, dòng sinh mệnh vô lượng thọ, vô lượng 
quang, thì cần chi phải bỏ mình theo vật, hâm mộ 
trường sinh bất tử của phi tiên? Đây cũng chính là 
ý của Tô Đông Pha trong đoạn văn trên.

IV. Đạt Quan Là Giàu Vui
Lại nữa, người đạt quan không chỉ thực sự an 

vui mà còn vô cùng giàu có. Trước hết, họ giàu 
có vì biết đủ. Biết đủ tức là biết nhận ra những gì 
mình đang có, biết trân quý và khéo hưởng dụng 
nó. Ví dụ, hơi thở là sự sống. Nếu thở ra mà không 
thở vào chúng ta sẽ sang đời khác! Vậy có ai nhận 
ra mình đang thở một cách thoải mái không? Đây 
là một niềm hạnh phúc mà chúng ta đang hưởng 
thụ từng phút giây trong cuộc sống hằng ngày. 

Hơi thở quan trọng vậy mà nhiều khi mình không 
ý thức được niềm hạnh phúc này. Thử nghĩ xem, 
khi chúng ta nghẹt mũi hay bị lên cơn hen suyễn, 
sự khó thở sẽ gây ra khổ sở như thế nào? Đây là 
lúc bình thời, còn trước giây phút lâm chung lại 
càng cho thấy sự trọng yếu của hơi thở. Khi cái 
chết đến bên, hơi thở yếu ớt và đứt đoạn. Máy trợ 
thở và đủ mọi dụng cụ y khoa hỗ trợ người hấp 
hối, thực ra cũng chỉ vì để duy trì một hơi thở này 
mà thôi!

Vì vậy, biết đủ không phải là tiêu cực, an phận, 
không chịu cầu tiến như nhiều người thường lầm 
nhận. Thực ra, người biết đủ là người có trí tuệ và 
bản lĩnh. Trí tuệ là khả năng thấy và biết trân quý 
những gì mình đang có, còn bản lĩnh là khả năng 
nhận diện và sống hạnh phúc với của báu trong ta. 
Có biết quý trọng và hưởng dụng những gì mình 
đang có, mới có đủ trí tuệ và năng lực để truy cầu 
những cái lớn lao và có ý nghĩa hơn. Còn buông 
hình bắt bóng, không trân quý những gì đang có, 
chỉ truy cầu những điều xa vời, đó là người tham 
lam, thiếu trí tuệ. Cho nên, đức Phật dạy: “Nếu 
muốn thoát khổ não nên quán xét biết đủ. Biết đủ 
là an vui và giàu có bậc nhất. Người biết đủ tuy 
nằm trên đất cũng an vui, người mà không biết 
đủ dù ở nơi thiên đường, cũng không thấy vừa ý. 
Người mà không biết đủ tuy giàu nhưng lại nghèo, 
người biết đủ tuy nghèo lại vô cùng giàu có. Người 
mà không biết đủ bị năm dục kéo lôi, người biết 
đủ thấy vậy, cảm thấy thực đáng thương.” (Kinh 
Di Giáo - Sakya Minh-Quang dịch)

Lại nữa, Người đạt quan còn là người khám 
phá ra kho báu vô tận của trời đất, lấy không hết, 
dùng không cùng. Cho nên, dưới con mắt thế gian 
nhìn, dường như họ rất nghèo, nhưng thực ra họ là 
người rất giàu có hạnh phúc. Trong bài Tiền Xích 
Bích Phú trên, Tô Đông Pha nói: “Lại nữa, trong 
cõi trời đất vạn vật đều có chủ. Nếu không phải là 
cái mình có, thì ta không được lấy dù chỉ là mảy 
may. Còn như, gió mát ở trên sông, trăng sáng nơi 
lưng núi, tai chạm đến thành tiếng, mắt bắt gặp 
thành sắc, nếu lấy đó thì không ai ngăn cấm, nếu 
dùng đó sẽ không bao giờ hết. Cho nên, trời đất 
chính là kho vô tận. Đây là cái mà tôi cùng với 
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bạn thỏa thích lấy dùng.”  Trộm cắp của người 
là một điều xấu mà cũng là một trong năm giới 
cấm của Phật giáo. Nhưng kho báu trời đất bao 
la, là của chung của muôn loại, sao ta không biết 
lấy dùng? Ánh nắng ban mai, gió mát trưa hè, ánh 
trăng đêm thu, hoa nở, chim hót mùa xuân… bao 
nhiêu cái đẹp và niềm vui xung quanh mà mấy ai 
biết tận hưởng? Đây là điều mà bút giả bảo:

Đất trời kho báu của chung
Bấy lâu sao mãi bần cùng uổng oan?
Ngày xuân hoa đẹp khắp non
Đêm thu gió mát trăng tròn riêng ai?
Thở vào, hương thoảng đào mai
Thở ra, ngắm ánh trăng lay bên cầu
Đây nguồn hạnh phúc nhiệm mầu
Giàu vui nào phải tìm cầu đâu xa!

Nhưng cần nhớ, kho báu này là của chung của 
muôn loại, phải là người trí tuệ mới biết cách lấy 
dùng như vậy. Điều này hoàn toàn khác với lòng 
tham lam lạm dụng thiên nhiên, phá hoại môi 
trường, chỉ muốn lấy “của chung của muôn loại” 
làm của riêng cho mình và gia đình mình. Đây 
là phạm tội trộm cắp của chung, ngược đãi thiên 
nhiên, lạm dụng môi trường sống vì tham lam vật 
chất và ích kỷ bản thân. Ngày nay, nhiều nơi trên 
thế giới, nhất là ở Việt Nam, nhiều người hay tập 
đoàn vì lòng tham đã và đang phạm tội này. Kết 
cuộc, theo luật nhân quả, con người đã trở lại hại 
mình, hại người, và con cháu sau này do trí tuệ bị 
che lấp bởi lòng tham vô độ.

Ví dụ, nạn phá rừng gây lũ, khói công nghiệp 
gây ô nhiễm không khí, chất thải nhà máy gây 
ô nhiễm nguồn nước, sự rò rĩ chất phóng xạ và 
rác hạt nhân là những vấn nạn xã hội mà chưa có 
phương pháp giải quyết thỏa đáng. Ngày càng có 
nhiều cơn lũ quét gây mất mát của cải và cái chết 
thương tâm cho cư dân ở những nơi đầu nguồn do 
nạn khai thác rừng bừa bãi. Những bệnh tật hiểm 
nghèo như ung thư ngày càng nhiều do con người 
đã hít thở không khí khói bụi, sử dụng nguồn nước 
dơ bẩn, ăn rau cải có thuốc trừ sâu, dùng cá thịt 
nhiễm độc vì nước thải nhà máy và thức ăn tăng 

trọng v.v…. Đây là điều hoàn toàn trái với thái độ 
đạt quan của Phật giáo. 

V. Đạo Phong của Người Xưa
Như vậy, người sống đạt quan là người biết 

cống hiến cuộc sống của mình cho việc tìm cầu 
chân lý và đem lại hạnh phúc chân thật cho nhân 
sinh. Vì mục đích này, họ đã từ bỏ vinh hoa phú 
quý, sống đời thiểu dục tri túc để dành năng lượng 
và thời gian cho sự nghiệp giác ngộ, giải thoát. 
Cho nên, trong Kinh Tám Điều Giác Ngộ đức 
Phật dạy:

Bậc Bồ-tát vô cầu biết đủ
Vui phận nghèo quy cũ tu hành
Trau giồi tuệ nghiệp lợi sanh
Vung gươm trí tuệ, dứt mành vô minh!
(Sakya Minh-Quang dịch)

Thiền sư Huyền Giác cũng bảo:
Điệu xưa, phong thái tự thanh cao
Mặt gầy, xương cứng chẳng ai chào
…
Thân nghèo: Con Phật manh áo vá
Lòng giàu: Đạo sáng tợ trăng sao!
(Chứng Đạo Ca-Sakya Minh-Quang dịch)

Xét ra, trong lịch sử Phật Giáo, những vị Cao 
tăng Thạc đức đều là những người có Đạo phong, 
Đạo hạnh và Đạo nghiệp như vậy. 

Khi bút giả còn nhỏ, mỗi buổi sáng thức dậy 
công phu khuya, đều được nghe Hòa Thượng ân 
sư Thích Thiện Tường (1917-1984), người khai 
sáng Tổ Đình Giác Nguyên Sài Gòn, thỉnh đại 
hồng chung và ngâm kệ cảnh tỉnh đại chúng. 
Trong đó có bài:  

Cũng vì mang lấy chữ nghèo
Chữ nghèo đằng cuối có vần eo
Vần eo thúc đẩy mau thành Đạo
Thành Đạo vì nghèo ít kẻ theo!
(HT. Thích Thiện Tường)

Bài kệ này một phần nói lên nếp sống thanh 
đạm, nghiêm trì tịnh giới và cần lao phụng sự đại 
chúng của Ngài. Được cúng dường tiền bạc, vải 
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vóc bao nhiêu, Hòa Thượng đều chia lại cho đại 
chúng, còn mình chỉ ba y một bát, áo rách vá vai, 
suốt ngày cuốc đất trồng rau. Cuộc sống tu viện 
Phật giáo sau 1975 dù biết bao khó khăn vất vả, 
cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, Hòa Thượng 
vẫn rắn rỏi lập trường, ung dung tự tại, như cội 
tùng già vững chãi giữa tuyết sương, để che chỡ 
và nuôi dưỡng những mầm non Phật Pháp như bút 
giả và huynh đệ. 

Một bậc Cao tăng Thạc đức khác của Việt 
Nam là Hòa thượng Thích Tuệ Đăng (1873-
1953), dịch giả Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu 
ở Việt Nam. Ngài chẳng những có công đức lớn 
dịch kinh, còn là một vị Đạo phong và Đạo hạnh 
khả kính. Ngài từng có hai câu đối ghi trước hang 
đá ở Bà Rịa, nơi Ngài ẩn tu:

Tá thạch vi tường, thục thức lão tăng cùng 
đáo để

Dĩ phong tác phiến, thùy tri đại đạo lạc vô 
cương!

Nghĩa:
Mượn đá làm tường, ai biết lão tăng nghèo 

hết mức?
Lấy gió làm quạt, đâu ngờ Đạo lớn vui vô 

cùng!
(Sakya Minh-Quang dịch)

Lại nữa, Thiền sư Lương Khoan 1758
1831 người Nhật Bản là một người sống rất 

đạm bạc, hòa quang đồng trần cùng dân chúng 
trong đời thường. Ngài có bài thơ nói lên Đạo 
phong và Đạo hạnh của mình:

Trong túi vài cân gạo
Bên lò bó củi khô
Ai hỏi dấu mê ngộ
Lợi danh bụi sạch chưa?
Đêm mưa trong am cỏ
Duỗi hai chân ngủ khò! 
(Thiền sư Lương Khoan-Sakya Minh-Quang 

dịch)

Ý Ngài bảo: Nếu có ai hỏi làm việc mê ngộ, 
làm sao để khai ngộ, kiến tánh. Xin thưa, hãy tự 

hỏi mình đã quét sạch bụi trần danh lợi trong đời 
sống hằng ngày chưa? Nếu miệng chỉ bàn chuyện 
chánh niệm tỉnh giác, vãng sinh Tịnh Độ, tham 
thiền kiến tánh v.v…, nhưng danh lợi chẳng 
buông thì tất cả chỉ là hý luận!

VI. Thay Lời Kết        
Sau đây, xin mượn một giai thoại trong cuộc 

đời của Thiền sư Lương Khoan để thay cho lời 
kết luận. Một hôm, có một tên ăn trộm đến viếng 
am cỏ của Ngài. Lục mãi nhưng chẳng thấy gì, 
ngài thức dậy, thấy vậy mới cởi chiếc áo khoác 
bên ngoài đưa cho nó. Tên ăn trộm nhận áo định 
đi. Ngài bảo: sao không cám ơn? Nó cám ơn rồi 
bỏ đi. Ngài quên bẵng việc này. Ba hôm sau trời 
trở lạnh, giữa đêm giật mình thức dậy. Cảm thấy 
lạnh, Ngài mới nhớ lại chuyện ăn trộm hôm trước. 
Ngài thầm thương cho tên trộm, tự nói: “không 
biết hắn có đủ ấm không?” Nhìn ra cửa sổ sáng 
trăng, Ngài lại bảo: “Ước chi ta có thể tặng cho 
hắn ánh trăng sáng này!”

Bút giả bình: Tưởng rằng Lương Khoan rất 
nghèo, ai ngờ lại giàu vô cùng, có một kho báu 
vô tận, mặc tình tiêu dao! Chẳng những vậy, Ngài 
còn sẵn lòng chia sẻ cho người. Nhưng ai là người 
chịu tin nhận đây? Tên trộm gặp thiền sư mà chỉ 
có được một chiếc áo khoác, thực đáng tiếc thay! 
Đúng là cùng tử phụ Cha! 

Vậy nên,
Trăng trong, gió mát, hoa tươi...
Một kho vô tận xin người lấy cho!

Sakya Minh-Quang
 Viết tại Tu Viện Thiện Tường, ngày 11 tháng 12, 2018
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Tất cả chúng sinh hiện hữu 
trên cuộc đời này, đặc biệt 
nhất là con người, đều trải 

qua kiếp sống sanh già bệnh 
chết và thành trụ hoại không. 
Thế nhưng trong giai đoạn ngắn 
ngủi của kiếp người nếu không 
đủ duyên đến với Phật Pháp thì 
con người vì kế sinh nhai cơm áo 
gạo tiền bị cuốn trôi theo cuộc 
sống trầm luân và gây nhiều ác 
nghiệp.

Nhân duyên Phật Pháp chưa 
gặp thì chắc chắn con người sẽ 
không hiểu nhân quả là gì, Phật 
Pháp là gì để lo trau giồi chăm 
sóc đời sống tâm linh của mình. 
Vì mải mê quay cuồng trong 
ngũ dục lạc của trần gian chúng 
ta đã đánh mất chính mình.

Trong khi chính mỗi con 
người đều có một vị Phật nằm 
ngay sẵn trong tâm của mình mà 
không hề hay biết. Vì thế Ngài 
Lục Tổ Huệ Năng khi đã thấy 
được tự tánh thì Ngài đã khẳng 
định: “Đâu ngờ tự tánh vốn tự 
thanh tịnh. Đâu ngờ tự tánh vốn 
chẳng sanh diệt. Đâu ngờ tự tánh 
vốn tự đầy đủ. Đâu ngờ tự tánh 
vốn chẳng lay động. Đâu ngờ tự 
tánh hay sanh muôn pháp”.

Giữa bến mê và bờ giác là 
một khoảng cách rằng xa thì thật 
là xa nhưng nếu nói gần thì chỉ 
trong một niệm mà thôi. Xưa kia 
Thiền Sư Tư Nghiệp trước kia 
làm nghề đồ tể nhưng khi giác 
ngộ thì Ngài làm bài kệ: “Tạc 

nhật Dạ Xoa tâm, Kim triêu Bồ 
Tát diện, Bồ Tát dữ Dạ Xoa, Bất 
cách nhất điều tuyến”. Có nghĩa 
là Ngày hôm qua Tâm Dạ Xoa, 
hôm nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát 
cùng Dạ Xoa, Không ngăn cách 
một sợi chỉ.

Giữa mê và giác là hai thực 
thể thấy dường như hai mà kỳ 
thật không phải hai, nói một 
cũng không đúng. Ví như nước 
và sóng chúng ta thấy dường như 
giữa sóng và nước khác nhau 
nhưng tách nước ra thì không có 
sóng. Cũng vậy, cuộc đời vốn 
không ô nhiễm, sáu trần vốn 
không gây ra phiền não nhưng 
vì vọng động của tâm thức mà 
chúng ta đã chạy theo dục vọng 
vô minh.

Ngài Duy Sơn Thiền Sư 
cũng nói rằng: “Lục căn lục trần 
vọng tác vô biên chi tội”. Căn 
trần vốn không có lỗi mà lỗi là 
do vô minh tác động nên Tổ dạy 
là vọng tác có nghĩa là làm theo 
dục vọng tâm thức lăng xăng 
chứ bản chất của căn trần vốn 
không tội lỗi. Vì một niệm bất 
giác mà chúng sinh trầm luân 
sanh tử luân hồi không biết bao 
nhiêu kiếp và chúng ta đã gây ra 
không biết bao nhiêu ác nghiệp 
trong vòng luân hồi nầy.

Vì vậy nếu nhân duyên Phật 
Pháp chưa gặp thì con người 
chạy theo ngũ dục lạc không 
có điểm dừng, vì trong ngũ dục 
lạc nó tương ứng với con người 

chúng ta nên mới gọi là lạc. Lạc 
là một sự vui thích và dục là một 
sự mong cầu mong muốn nó 
tương ứng với tâm sở phiền não 
có sẵn của chúng ta. Tiền tài sắc 
đẹp danh lợi ăn ngon ngủ kỹ; 
đó là năm món dục lạc mà ở thế 
gian con người rất thích hưởng 
thụ không có điểm dừng. Trong 
khi bản chất tâm Phật sáng suốt 
bị mây vô minh che khuất chúng 
ta không nhận diện để sống với 
ông chủ chính mình. 

Khi con người mê thì đối với 
Phật Pháp không tin lại chẳng 
hiểu đạo lý nhân quả tội phước là 
gì và vì thế con người đã gây ra 
không biết bao nhiêu ác nghiệp 
nào là sát sanh, trộm cướp, tà 
dâm, nói dối và uống rượu và 
còn biết bao nhiêu tội lỗi khác 
nữa. Thế nhưng khi nghiệp quả 
đủ duyên trổ ra thì quả báo đến 
lúc đó chúng ta chịu không nổi 
đành phải than trời trách đất. 

Đạo lý nhân quả là một 
nguyên lý có sẵn trong cuộc 
đời. Đức Phật đã chứng đạo nên 
Ngài đã thấy rõ tường tận nhân 
quả rất công bằng nên Đức Phật 
khi thành đạo Ngài chỉ dạy con 
đường để chúng sanh thoát khỏi 
bến mê bước lên bờ giác. 

Nhân quả nói cho đủ là nhân 
duyên quả và đạo lý này không 
sai chạy một mảy may nào dù 
bay trong hư không hoặc lặn 
sâu dười biển không nơi nào mà 
thoát được nguyên lý này. Thuở 

BẾN MÊ BỜ GIÁC
Thích Quảng Long
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xưa thời Đức Phật Tỳ Bà Thi có 
một vị đặt câu hỏi cho một ông 
già: “Bậc Đại tu hành còn bị 
rơi vào nhân quả không?” Ông 
già đáp “Bất đọa nhân quả!”. 
Do một câu trả lời sai lầm như 
thế mà ông phải đọa làm năm 
trăm năm làm kiếp Dã Hồ Tinh 
tức là làm một con chồn hoang. 
Vì vậy ông già ấy nhờ Tổ Bách 
Trượng khai thị để trả lời lại là 
“Bất muội nhân quả!”. Sau đó 
ông già thoát kiếp làm con chồn 
hoang trên núi. Qua câu chuyện 
đó chúng ta thấy lý nhân quả 
không bao giờ sai chạy dù trăm 
kiếp nghìn đời nó vẫn theo mình 
như bóng theo hình. Cho nên 
Ngài Linh Hựu đã dạy trong Quy 
Sơn Cảnh Sách rằng: “Giả sử 
bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất 
vong, nhơn duyên hội ngộ thời 
quả báo hoàn tự thọ”. Tin nhân 
quả tội phước là bước đầu cho 

những người đi theo đạo Phật 
và hướng về quả Vô Thượng Bồ 
Đề. Khi tin sâu lý nhân quả và 
hiểu rõ tội phước thì chắc chắn 
chúng ta tránh xa các việc ác và 
siêng năng làm các việc lành. Từ 
bờ mê hướng về con đường giải 
thoát giác ngộ, chúng ta phải 
dụng công tu hành nhiều đời 
nhiều kiếp và mục tiêu bước lên 
bờ giác là con đường tỉ nh thức 
cho người con Phật. Nếu không 
đi thì con đường giải thoát không 
bao giờ tới được, thế nhưng đã 
quyết chí tu hành thì chắc chắn 
bờ giác không xa đối với chúng 
ta. Hay nói một cách khác giữa 
ranh giới mê và giác không xa. 
Mê muội là chúng sanh giác ngộ 
là Phật. Xưa kia Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni cũng là một chúng 
sanh như chúng ta nhưng Ngài 
đã nỗ lực tu tập trải qua ba A 
Tăng Kỳ Kiếp nên Ngài thị hiện 

xuống trần gian để mở ra cánh 
cửa bất tử cho chúng sinh quay 
về với chủ nhân ông của chính 
mình. Vì vậy, Đức Phật là một 
Bậc Đạo Sư hướng dẫn chúng 
sanh trên con đường từ bờ mê 
bước lên bờ giác. Đó là cốt lõi 
của Đạo Phật, là tinh hoa của 
đạo giải thoát. 

Tóm lại, con đường sanh 
tử luân hồi bất tận nếu chúng 
ta đủ duyên lành nên hãy tĩnh 
thức giác ngộ. Tinh tấn nỗ lực 
ứng dụng lời Phật dạy trong 
cuộc sống đầy dẫy những cám 
dỗ của ngũ dục lục trần thì chắc 
chắn trong hiện tại hoặc tương 
lai chúng ta sẽ quay về sống đời 
sống tĩnh thức và bước lên bờ 
giác con đường mà Đức Phật đã 
dày công giáo hóa.

Thích Quảng Long

MÙA XUÂN NĂM ẤY
(Xuân Viễn Xứ)

Xuân đến trăm hoa hé nụ cười
Muôn chồi nảy lộc lá xanh tươi
Nắng xuân ấm áp, chim ca rộn
Cảnh vật nên thơ cả đất trời.
 
Thấm thoát mai vàng đã mấy Xuân
Thời gian trôi chảy mãi không ngừng
Bút nghiên viễn xứ còn vương nợ
Cùng tử tha phương há nỡ dừng.

TKN. Thích Nữ Minh HuệT  
Bao năm cầu học chốn tha phương
Bao nỗi xa nhà nỗi nhớ thương
Tết đến lại càng thêm nỗi nhớ
Tình quê lai láng tả khôn lường.
 
Đón Xuân rim mứt thảy đều không
Mộc mạc đơn sơ chỉ tấm lòng
Sưởi ấm nơi đây tình Pháp hữu
Tha phương ý đạo lại thêm nồng.
 
Xuân chúc an khang khắp mọi nhà
An bình đất nước chốn gần xa
Nhân sinh nối chặt vòng tay lớn
Thế giới thanh bình vạn khúc ca.
 Delhi, Xuân Tân Mão (2011)
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K inh Hoa Nghiêm dạy rằng: 
“Nếu ai muốn hiểu rõ 
được về hết thảy các đức 

Phật trong ba đời quá khứ, hiện 
tại và tương lai, thì nên quán xét 
tánh thật của các pháp trên thế 
gian này tất cả đều là do tâm tạo 
thành.” (Nhược n hân dục liễu 
tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng 
quán pháp giới tánh, nhất thiết 
duy tâm tạo.)

Nói rằng tánh thật của các 
pháp tất cả đều do tâm tạo 
thành, có thể là trừu tượng và 
do đó có phần khó hiểu đối với 
một số người. Nhưng chính cái 
“trừu tượng và khó hiểu” này 
lại là một trong những điểm cốt 
tủy của đạo Phật, và cũng là 
phần giáo lý thiết thực nhất có 
thể mang lại sự giải thoát, an lạc 
ngay trong hiện tại cho những ai 
hiểu rõ, tin nhận và hành trì.

Tuy nhiên, nói là “trừu 
tượng và khó hiểu”, thật ra chỉ 
là đối với những ai mới tiếp xúc 
thoáng qua mà thôi. Nếu có một 
sự chiêm nghiệm sâu sắc, hầu 
như bất cứ ai cũng có thể nhận 
hiểu được ý nghĩa của lời dạy 
này, cho dù mức độ nhận hiểu 
và thực hành có thể là khác nhau 
ở mỗi người.

Có bao giờ bạn quan sát 
cuộc sống của những người mù? 
Đối với họ, ánh sáng, màu sắc, 
hình ảnh đều không còn có giá 
trị phân biệt gì nữa. Vì thế, ngày 

và đêm đối với họ là như nhau, 
sáng và tối không có gì khác, và 
hết thảy màu sắc, hình ảnh đều 
không còn được họ nhận biết. 
Và nếu là những người mù từ lúc 
mới sinh ra, thì những khái niệm 
về màu sắc, ánh sáng, hình ảnh 
đối với họ chính là những khái 
niệm không thể nắm bắt, hình 
dung được!

Tương tự như vậy, khi một 
người bị điếc thì mọi âm thanh 
cũng không còn có giá trị nhận 
biết, phân biệt. Bạn không thể 
bàn luận với người ấy về những 
âm thanh hay, dở, to, nhỏ... bởi 
vì đối với họ thì tất cả những 
tính chất ấy xem như không hiện 
hữu.

Và nếu chúng ta truy xét 
đến tận cội nguồn của các giác 
quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý, chúng ta sẽ nhận ra rằng sở 
dĩ mỗi giác quan ấy có thể hoạt 
động, giúp ta giao tiếp với các 
đối tượng tương ứng như hình 
sắc, âm thanh, mùi vị... đó là 
nhờ có một “năng lực nhận biết” 
bao trùm tất cả, hiểu được tất cả. 
Không có “năng lực nhận biết” 
này, người có mắt sáng cũng như 
mù, có tai cũng như điếc... bởi 
thật ra thì hết thảy các giác quan 
như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng đều chỉ là những ứng dụng 
khác nhau của cái “năng lực 
nhận biết” đó. Điều này giải 
thích vì sao khi một người bị mù 

thì thính giác và xúc giác sẽ tự 
nhiên phát triển tốt hơn, giúp họ 
bù đắp lại phần nào khả năng 
giao tiếp với môi trường, chẳng 
hạn như để nhận biết đường đi, 
đối tượng... 

Khi một người ngủ rất say, 
cho dù các giác quan của anh ta 
hoàn toàn bình thường, nhưng 
lúc đó anh ta sẽ không nhận biết 
được ánh sáng, âm thanh, mùi 
hương... ở quanh mình. Vì sao 
vậy? Vì các giác quan tuy vẫn 
bình thường, nhưng “năng lực 
nhận biết” của anh ta đang tạm 
thời không hiển lộ.

Như vậy, chính nhờ có năng 
lực nhận biết này mà chúng ta 
mới có thể vận dụng được các 
giác quan trong sự giao tiếp với 
môi trường. Khi mắt tiếp xúc 
với hình sắc, sự nhận biết này 
biểu hiện thành nhãn thức, hay 
cái biết của mắt. Khi tai tiếp xúc 
với âm thanh, sự nhận biết này 
biểu hiện thành nhĩ thức, hay cái 
biết của tai. Khi mũi tiếp xúc 
với mùi hương, sự nhận biết này 
biểu hiện thành tị thức, hay cái 
biết của mũi. Khi lưỡi tiếp xúc 
với vị nếm, sự nhận biết này 
biểu hiện thành thiệt thức, hay 
cái biết của lưỡi. Khi thân tiếp 
xúc, đụng cọ với mọi đối tượng 
mềm, cứng, trơn, nhám... sự 
nhận biết này biểu hiện thành 
thân thức, hay cái biết của thân, 
cũng gọi là xúc giác. Khi ý tiếp 
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xúc với các ý tưởng, các pháp, 
sự nhận biết này biểu hiện thành 
ý thức, hay cái biết của ý. 

Như vậy, sự biểu hiện của 
năng lực nhận biết ở sáu căn tạo 
thành sáu thức, và các đối tượng 
nhận biết như hình sắc, âm 
thanh, mùi hương... cho đến các 
đối tượng của ý được gọi chung 
là sáu trần.

Trong sáu thức vừa kể trên 
thì ý thức là đặc biệt nhất, bởi 
tính chất hoạt động của nó liên 
quan đến tất cả các thức kia. 
Chẳng hạn, khi mắt nhìn thấy 
các hình sắc thì hoạt động của 
nhãn thức chỉ đơn thuần là nhận 
biết hình sắc ấy mà thôi. Trên cơ 
sở sự nhận biết của nhãn thức, ý 
thức mới khởi lên sự phân biệt, 
đánh giá về đối tượng, chẳng 
hạn như xanh, đỏ, đẹp, xấu... 
Chính do nơi sự phân biệt, đánh 
giá của ý thức mà chúng ta mới 
hình thành những cảm xúc như 
sự ưa thích hay chán ghét... đối 
với đối tượng.

Vì tính chất bao quát và 
quan trọng của ý thức, nên 
chúng ta rất dễ cho rằng ý thức 
chính là “ông chủ” của mọi hoạt 
động. Sự thật thì ý thức cũng chỉ 
là một trong sáu thức, và do đó 
cũng chỉ tồn tại trong mối quan 
hệ tương quan giữa căn và trần 
như trên đã nói. Khi tách rời 
mọi đối tượng của ý, ta không 
thể hình dung được sự hoạt động 
của ý thức. Hơn nữa, ngay trong 
khi ý thức đang hoạt động, ta 
vẫn có thể nhận ra được một 
năng lực nhận biết có khả năng 
“nhận biết mọi hoạt động của ý 
thức”. 

Để nhận rõ điều này, chúng 
ta chỉ cần ngồi yên trong một 
thời gian ngắn, tập trung sự chú 
ý quan sát của mình vào dòng 
tư tưởng, vào những ý nghĩ đang 
diễn ra trong nội tâm. Khi ấy, ta 
sẽ nhận ra rằng ngoài cái “tôi” 
đang tư duy, còn có một cái 
“tôi” có thể tách biệt ra và nhận 
thức được cái “tôi” đang tư duy 
kia. 

Điều này thật ra có ý nghĩa 
gì? Chính là một bằng chứng 
cho thấy cái dòng tư tưởng 
thường ngày vẫn chi phối mọi 
hoạt động của chúng ta thật ra 
không phải do ý thức làm chủ. 
Ý thức cũng chỉ là một trong 
sáu thức, và vì thế, cũng tương 
tự như năm thức kia, nó chỉ hoạt 
động được là nhờ có một năng 
lực nhận biết biểu hiện ra ở nó.

Khi chúng ta chưa hiểu được 
điều này, chúng ta dễ dàng chấp 
nhận mọi sự thôi thúc, sai khiến 
do ý thức đưa ra, khiến cho năm 
thức còn lại đều phải chịu sự chi 
phối và sai khiến của nó. Sự chi 
phối và sai khiến ấy diễn ra như 
thế nào? Khi mắt (căn) tiếp xúc 
với hình sắc (trần) và sự thấy 
hình thành, ý thức lập tức nảy 
sinh sự phân biệt và đánh giá về 
đối tượng, phân loại đó là đẹp 
hay xấu, đáng yêu hay dễ ghét... 
Do nơi sự phân biệt và đánh 
giá của ý thức, sự nhận biết của 
nhãn thức liền không còn đơn 
thuần chỉ là nhận biết nữa, mà 
nảy sinh sự mê đắm hoặc chán 
ghét đối với từng đối tượng. Từ 
đó, chúng ta bắt đầu có sự say 
mê, yêu thích, chạy theo những 
hình sắc xinh đẹp, thích ý, và 

chê chán những hình sắc xấu xí, 
thô thiển...

Như vậy, bản thân đối tượng 
vốn không có những thuộc tính 
như đáng yêu hay đáng ghét, 
nhưng qua sự chi phối và sai 
khiến của ý thức, chúng ta mới 
rơi vào sự mê đắm hình sắc.

Tương tự, với các đối tượng 
khác như âm thanh, mùi ngửi, vị 
nếm, những xúc chạm của thân 
thể, sự mê đắm của chúng ta đều 
được hình thành theo cách đó. 
Trong kinh thường gọi sáu thức 
là sáu tên giặc (lục tặc), chính 
là do ý nghĩa này. Và những ai 
chấp nhận sự chi phối, sai khiến, 
buông thả sáu căn chạy theo sáu 
trần được gọi là “nhận giặc làm 
con” (nhận tặc vi tử). Bởi chính 
do nơi đây mà chúng ta thực 
hiện tất cả mọi hành vi tạo tác 
các nghiệp thiện ác, chính do 
nơi đây mà chúng ta mê đắm 
không nhận ra được bản chất 
thực sự của đời sống.

Nhưng cũng có thể nói rằng 
việc kết tội sáu thức là có phần 
nào oan uổng. Bởi chính sự mê 
đắm, chạy theo trần cảnh mới 
là thủ phạm thôi thúc, xúi giục 
chúng ta tạo nghiệp. Còn bản 
thân sự nhận biết sáng suốt của 
sáu thức vốn dĩ không có gì sai 
trái! Chính là khi hiểu được 
điều này, ta mới có thể ngay tức 
thời dừng lại mọi cuộc săn đuổi 
của sáu thức, buông bỏ mọi đối 
tượng thuộc về trần cảnh; và 
ngay khi đó sáu thức trở thành 
sáng suốt, trong sạch, đồng một 
thể tánh với cái năng lực nhận 
biết đã hiển lộ ở nơi chúng. Hay 
nói khác đi, sáu thức vốn không 
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thực có, mà chỉ là sự biểu hiện 
của một sự sáng suốt duy nhất 
mà thôi!

Vì thế, khi chúng ta mê đắm 
một đối tượng nào đó thì sự mê 
đắm ấy là ở nơi ta chứ không 
phải là thuộc tính của đối tượng. 
Và cuộc sống của chúng ta 
thông thường là sự tiếp nối của 
vô số những đối tượng làm ta mê 
đắm, nên việc nhận biết được 
điều này là cực kỳ quan trọng, vì 
nó có thể giải thoát chúng ta ra 
khỏi sợi dây ràng buộc từ muôn 
kiếp, giúp ta trở thành người tự 
do, tự tại!

Điều này giải thích vì sao 
một đối tượng có thể làm cho 
người nào đó say mê đến điên 
cuồng nhưng lại chẳng có sức 
cuốn hút nào đối với một người 
khác. Bởi vì sự say mê đó vốn 
dĩ hoàn toàn không phải là thuộc 
tính của đối tượng.

Đến đây, chúng ta có thể 
nhận ra được rằng, đối với mỗi 
người thì sự hiện hữu của cả 
thế giới này vốn dĩ chỉ có thể 
có được nhờ vào năng lực nhận 
biết. Không có cái “biết” của ta 
thì thế giới này xem như không 
hiện hữu đối với ta, cũng như 
hình sắc không hiện hữu đối với 
người mù, âm thanh không hiện 
hữu đối với người điếc...

Rất có thể bạn sẽ thấy có 
phần khó hiểu ở điểm này. 
Người mù không nhận biết hình 
sắc, nhưng hình sắc vẫn tồn 
tại đấy thôi! Người điếc không 
nhận biết âm thanh, nhưng đâu 
phải vì thế mà âm thanh không 
hiện hữu? Tương tự, bạn có thể 
nghĩ rằng, cho dù bản thân ta có 
“biết” hay “không biết” thì thế 

giới này vẫn đang hiện hữu chứ 
không thể vì thế mà biến mất!

Vấn đề ở đây là, chúng ta 
đang nói đến sự hiện hữu “đối 
với” chúng ta, không phải đối 
với những người khác. Đúng 
là hình sắc vẫn tồn tại, cho dù 
một người mù không nhận biết 
được. Nhưng bạn hãy thử suy 
nghĩ xem, đối với một người bị 
mù từ lúc mới sinh ra, cho dù thế 
giới này có hàng tỷ người sáng 
mắt, liệu có thể nào làm cho 
người mù ấy hiểu được thế nào 
là “màu đỏ” hay chăng? Vậy 
đối với người mù ấy, màu đỏ có 
hiện hữu hay chăng? 

Tương tự, cho dù thế giới mà 
ta đang sống có vẻ như vẫn luôn 
hiện hữu bất chấp sự nhận biết 
hay không của ta, nhưng thật ra 
thì sự hiện hữu ấy chỉ có giá trị 
đối với ta một khi ta nhận biết 
được nó. Và do đó, tính chất thật 
sự của thế giới ấy bao giờ cũng 
do chính bản tâm ta tạo ra.

Khi một đức Phật thành đạo, 
cả thế giới trở nên trang nghiêm 
thanh tịnh. Tuy nhiên, đối với 
những chúng sinh còn mê tối 
thì thế giới vẫn đầy dẫy những 
điều cấu uế, bất tịnh. Trong kinh 
Duy-ma-cật, Phật bảo ngài Xá-
lỵ-phất rằng:

“Xá-lỵ-phất! Do tội của 
chúng sinh, nên họ chẳng thấy 
quốc độ của Như Lai trang 
nghiêm thanh tịnh, chẳng phải 
lỗi của Như Lai. Xá-lỵ-phất! 
Cõi thế giới này của ta là thanh 
tịnh, nhưng ngươi chẳng thấy 
được như vậy.”

Và ý nghĩa này được tóm 
gọn vào một câu cũng trong 
kinh Duy-ma-cật: “Tùy tâm 
thanh tịnh, ắt cõi Phật thanh 

tịnh.” (Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật 
độ tịnh.)

Cõi Phật ở đây chính là thế 
giới mà mỗi chúng ta đang cảm 
nhận, nhìn thấy trong đời sống. 
Một khi tâm thức ta được thanh 
tịnh, thế giới ấy sẽ được thanh 
tịnh. Như vậy, rõ ràng là “thanh 
tịnh” hay “bất tịnh” đều không 
phải là những thuộc tính vốn có 
của thế giới. Những tính chất ấy 
đều do nơi tâm thức của ta mà 
có. Và chính do đây mà chúng 
ta có thể hiểu được thế nào là 
“nhất thiết duy tâm tạo”.

Và cái “tâm” mà chúng 
ta đang nói đến thật ra không 
phải là gì khác mà chính là cái 
năng lực nhận biết sáng suốt đã 
hiển lộ qua sáu căn thành sáu 
thức. Trong nhiều kinh sách, 
cái gọi là “năng lực nhận biết” 
này được gọi bằng rất nhiều tên 
khác nhau, đơn giản chỉ là vì 
không một tên gọi nào có thể 
được xem là hoàn toàn nói rõ 
được nó, mà tất cả đều chỉ được 
tạm dùng trong những trường 
hợp nhất định để mô tả về một 
điều vốn thật ra là chỉ có thể 
nhận hiểu mà không thể mô tả 
được. Những tên gọi khác nhau 
ấy có thể là “cái biết”, có thể 
là “chân như”, có thể là “thật 
tánh”, có thể là “chân tâm”, có 
thể là “chân tánh”... và rất nhiều 
tên gọi khác nữa. Tuy nhiên, 
dù gọi bằng bất cứ tên gọi nào, 
điều đó cũng không quan trọng. 
Vấn đề quan trọng nhất chính là 
nhận biết và tách rời được nó ra 
khỏi ý thức hư vọng vốn luôn là 
cái bóng của pháp trần. Và khi 
chúng ta có thể làm được điều 
đó, thì ngay chính ý thức tự nó 
cũng không còn tồn tại, mà sẽ 
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trở thành sự hiển lộ sáng suốt 
của chân tâm. 

Sự phân biệt giữa ý thức 
hư vọng và chân tâm chính là 
giới hạn mà khoa học chưa thể 
vượt qua được. Bởi vì mỗi sự 
nhận biết của giác quan đều có 
một “trú xứ” cụ thể, chẳng hạn 
như sự nhận biết của mắt hay 
nhãn thức nằm ở mắt, sự nhận 
biết của tai hay nhĩ thức nằm ở 
tai... Cho đến sự nhận biết của 
ý hay ý thức vẫn được xem là 
nằm ở bộ óc. Trong khi đó, năng 
lực nhận biết hay chân tâm mà 
chúng ta vừa đề cập đến quả 
thật không có một “trú xứ” nhất 
định, nhưng đồng thời mắt, tai, 
mũi, lưỡi... lại đều có thể xem là 
trú xứ của nó, bởi đó chính là sự 
hiển lộ của nó chứ không phải 
là gì khác.

Vì không nhận biết được sự 
hiện hữu của một chân tâm, nên 
việc tin nhận về một sự tồn tại 
sau khi chết là điều rất khó. Bởi 
vì khi mắt, tai, mũi... cho đến bộ 
óc đều hư hoại sau khi chết, thì 
dựa vào đâu để có được một sự 
tồn tại? Ngược lại, nếu chúng 
ta nhận biết rằng nhãn thức cho 
đến ý thức vốn không thật có, 
chỉ là sự hiển lộ của một chân 
tâm sáng suốt, thì sự hoại diệt 
của chúng hoàn toàn không thể 
đồng nghĩa với sự hoại diệt của 
chân tâm. Tuy nhiên, làm thế 
nào để nhận biết được sự hiện 
hữu của chân tâm, hay nói theo 
ngôn ngữ của nhà thiền là “kiến 
tánh”, lại là một chủ đề khá 
rộng. Vì thế, điều tất nhiên là 
chúng ta không thể đề cập đến 
trong phạm vi của tập sách này.

(Theo Ai Vào Địa Ngục – Thư Viện 
Hoa Sen)

Thái Tú Hạp

chung trà xuân bất tận

mấy đêm nay nhớ nhà không ngủ được
ánh trăng tàn hiu quạnh trong vườn cây
có tiếng chim lạc loài khuya hót thảm
chắc nhớ nguồn lẻ bạn khóc trời tây

đường phố mới thênh thang ngàn nẻo lạ
đi về đâu thân phận kẻ lưu đày
tâm tỉnh thức trong sát na nhìn thấy
vũ trụ nào thầm lặng tử sinh đây

mỗi ban mai cỏ hoa thay áo mới
hàng triệu sông réo gọi trên rừng cây
ngọn lửa trời phương đông vừa tái tạo
mùa xuân về nụ biếc ngất ngây say

em thức dậy lòng ta như phố cổ
sớm mai vừa nao nức khói hương xưa
nghiên bút trời thắm tươi trang sách mới
suối chim cùng pháp thoại lá đong đưa

dù trăm năm có mưa nguồn chớp bể
ta với em là một giữa ta bà
chung trà sớm tình xuân chan chứa mộng
mây về nguồn như cánh hạc kiêu sa

xuân lãng du trong lòng nhau viễn xứ
đào hay mai thấu triệt nghĩa vô thường
thời gian qua có vô chung vô thỉ
đôi mắt em mầu nhiệm ngẩn ngơ thương...
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Đối với chánh pháp Trung Hoa, công đức 
đóng góp của ngài Trúc Pháp Hộ vô cùng 
to lớn, vì vậy tên tuổi của ngài được biên 

vào sử sách, lưu danh thiên cổ, công đức đó ví như 
công đức của Đại Thông Trí Thắng Như Lai, đại 
sư Cưu Ma La Thập dựa vào phương tiện quyền 
trí của chư Phật viết nên phẩm Hóa Thành Dụ thứ 
7 này. 

Hóa, là phương hạnh giáo hóa, phương tiện 
thần thông lực của đức Phật; Thành, là phóng 
ngự, tức nơi Như Lai giá lâm giáo hóa. Trong quá 
trình tu tập, hàng Thanh Văn luôn phòng kiến tư 
hoặc, ngự phân đoạn sanh tử, và thủ (cố chấp vào) 
cảnh giới Niết Bàn, để rồi rơi vào trạng thái phi 
chân thật (không thật), đó là ý nghĩa của hai chữ 
“Hóa Thành”. Theo như kinh Pháp Hoa Văn Cú 
Thủ Viên Giáo Nghĩa viết, “ư Viên Giáo trung, 
chư pháp vô phi thật tướng”, (như trong kinh 
Viên Giáo, nghĩa của chư pháp, không có gì ngoài 
thật tướng, do vậy không tật không bệnh), ở đây 
chúng ta đưa ra lập luận, nếu nói chư pháp không 
tật không bệnh, thì vì sao pháp này được thuyết 
trong thành (thành thị) mà không thuyết nơi khác? 
vì thành là nơi đức Phật nhân vì chúng sanh thuyết 
pháp giáo hóa, trên đây là những điều mà phần 
kinh văn bên dưới thứ tự giải thích tận tường. 

Chánh văn: Phật cáo chư Tỳ Kheo, nãi vãng 
quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng 
Kỳ kiếp, nhĩ thời hữu Phật, danh Đại Thông 
Trí Thắng Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri 
Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô 
Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân 
Sư Phật Thế Tôn, kỳ quốc danh Hiếu thành, 
kiếp danh Đại Tướng. Chư Tỷ Kheo, bỉ Phật diệt 
độ dĩ lai thậm đại cửu viễn, thí như tam thiên 
đại thiên thế giới sở hữu địa chủng, giả sử hữu 

Nhơn Ma dĩ vi mặc, quá ư Đông Phương Thiên 
quốc thổ nãi hạ nhất điểm, đại như vi trần, hựu 
quá Thiên quốc thổ phục hạ nhất điểm, như thị 
triển chuyển tận địa chủng mặc, ư nhữ đẳng ý 
vân hà, thị chư quốc độ, nhược toán sư, nhược 
toán sư tử, năng đắc biên tế tri kỳ số bất, bất giả 
Thế Tôn, chư Tỷ Kheo, thị nhơn sở kinh quốc 
thổ, nhược điểm bất điểm, tận mạc vi trần nhất 
trần nhất kiếp, bỉ Phật diệt độ dĩ lai phục quá 
thị số, vô lượng vô biên bá thiên vạn ức A Tăng 
Kỳ kiếp, ngã dĩ Như Lai tri kiến lực cố, quán bỉ 
cửu viễn do nhược kim nhật, nhĩ thời Thế Tôn 
dục trọng thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn. 

Giản thuật: Đức Phật nói với chư Tỳ Kheo 
rằng: Như Lai trước tiên nói về Đại Thông Trí 
Thắng Như Lai, nước đó tên Hiếu Thành, kiếp tên 
Đại Tướng, thời gian này cách Phật diệt độ rất lâu 
xa, các dấu vết điển tích hầu như đã bị bụi thời 
gian xóa mờ, lúc này tứ chúng đệ tử chỉ dùng tâm 
niệm quán tưởng đức Phật. Lúc đó đức Thế Tôn 
tuyên đọc kệ rằng: 

Chánh văn: Ngã niệm quá khứ thế, vô lượng 
vô biên kiếp, hữu Phật lưỡng túc tôn, danh Đại 
Thông Trí Thắng, như nhơn dĩ lực ma, tam 
thiên đại thiên độ, tận thử chư địa chủng, giai 
tất dĩ vi mặc, quá ư thiên quốc thổ, nãi hạ nhất 
trần điểm, như thị triển chuyển điểm, tận thử 
chư trần mặc, như thị chư quốc độ, điểm dữ bất 
điểm đẳng, phục tận mạc vi trần, nhất trần vi 
nhất kiếp, thử chư vi trần số, kỳ kiếp phục quá 
thị, bỉ Phật diệt độ lai, như thị vô lượng kiếp, 
Như Lai vô ngại trí, tri bỉ Phật diệt độ, cập 
Thanh Văn Bồ Tát, như kiến kim diệt độ, chư 
Tỳ Kheo đương tri, Phật trí tịnh vi diệu, vô lậu 
vô sở ngại, thông đạt vô lượng kiếp. 

Giản thuật: Tận Ma vi mặc, như trong kinh 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Ký Quyển Thứ Ba
Phẩm Hoá Thành - Dụ thứ 7

Hán Ngữ: Thích Trí Dụ / Việt dịch: Thích Viên Huy
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diễn giải, là lau chùi các thứ vi trần cấu uế bám 
víu vào thân tâm chúng sanh, trí tuệ của đức Phật 
thanh tịnh vi diệu, do thanh tịnh vi diệu nên gọi 
là trí vô ngại, cũng gọi là thật trí, thật trí này thấy 
rõ thật tướng của các pháp trên thế gian, mà thật 
tướng chính là vô tướng, vô tướng là vô ngại; nhất 
trần vô ngại, một bụi trần cũng không bị vướng 
mắc, thì làm sao các bụi trần có thể bám víu vào 
được (nhất trần vô ngại, tắc bất ngại nhất thiết 
trần, nhất thiết trần vô ngại, phục bất ngại 
nhất trần, trần trần vô ngại, tắc nhất thiết trần 
bất ngại nhất thiết trần). Do vậy, đức Phật xuất 
hiện trong cõi trần thế, ngài đã rõ biết các trần cấu 
biến chuyển, nhìn thấy các kiếp lai sanh của chư 
Phật, chư Thanh Văn Bồ Tát, điều này thể hiện trí 
vô ngại của Như Lai vậy. 

Chánh văn: Phật cáo chư Tỷ Kheo, Đại 
Thông Trí Thắng Phật, thọ ngũ bách tứ thập 
vạn ức na do tha kiếp, kỳ Phật bổn tọa đạo 
trường phá ma quân dĩ, thùy đắc A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhi chư Phật pháp bất 
hiện tại tiền, như thị nhất tiểu kiếp nãi chí thập 
tiểu kiếp, Kiết Gia Phu tọa thân tâm bất động, 
nhi chư Phật pháp, do bất tại tiền, nhĩ thời Đao 
Lợi chư Thiên, tiên vi bỉ Phật ư Bồ Đề thọ hạ, 
phu sư tử tọa, cao nhất do tuần, Phật ư thử tọa 
đương đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, 
thích tọa thử tọa, thời chư Phạm Thiên Vương, 
vũ chúng Thiên Hoa diện bách do tuần, hương 
phong thời lai xuy khứ uy hoa cánh vũ tân giả, 
như thị bất tuyệt mãn thập tiểu kiếp cúng dường 
ư Phật, nãi chí diệt độ thường vũ thử hoa, tứ 
vương chư Thiên, vi cúng dường Phật thường 
kích Thiên cổ, kỳ dư chư Thiên tác Thiên kỹ lạc 
mãn thập tiểu kiếp, chí vu diệt độ diệc phục như 
thị, chư Tỷ Kheo, Đại Thông Trí Thắng Phật, 
quá thập tiểu kiếp, chư Phật chi pháp nãi hiện 
tại tiền, thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề. 

Giản thuật: đức Đại Thông Trí Thắng Như 
Lai, thọ năm trăm bốn mươi vạn ức na do tha 
kiếp, tính đến lúc đức Phật kiết tọa trong đạo 
tràng, được mười tiểu kiếp, hoa từ cõi trời Phạm 
Thiên rải xuống như mưa vũ cúng dường đức Phật 

mãn mười tiểu kiếp, kế đó rải hoa cúng dường đức 
Phật trụ thế, sau đó cung tiển đức Phật diệt độ, 
trời Phạm Thiên và chư Thiên đều đánh trống vui 
mừng cung đón. Qua mười tiểu kiếp sau đó, Phật 
pháp bắt đầu như hiện tiền, cuối cùng đức Phật 
thành đẳng chánh giác.

Chánh văn: Kỳ Phật vị xuất gia thời, hữu 
thập lục tử, kỳ đệ nhất giả, danh viết Trí Tích, 
chư tử các hữu chủng chủng trân dị ngoạn 
hảo chi cụ, văn phụ đắc thành A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề, giai xả sở trân trụ nghệ 
Phật sở, chư mẫu di khấp nhi tùy sung chi, kỳ 
tổ Chuyển Luân Thánh Vương, dữ nhất bá đại 
Thần cập dư bá thiên vạn ức nhân dân, giai 
cộng vi nhiễu tùy chí đạo trường, hoặc dục thân 
cận Đại Thông Trí Thắng Như Lai, cúng dường 
cung kính tôn trọng tán thán, đáo dĩ đầu diện 
thể túc nhiễu Phật tất dĩ, nhất tâm hiệp chưởng 
chiêm ngưỡng Thế Tôn, dĩ kệ tụng viết. 

Giản thuật: Kế đến Thế Tôn nói về công đức 
của mười sáu vị Vương tử xuất gia, trong đó có 
Đại Vương tên Trí Tích, cùng các hoàng mẫu, tuỳ 
tùng đều theo Phật tu tập, kế đến tổ Chuyển Luân 
Thánh Vương, cùng một trăm Đại Thần, trăm 
ngàn vạn ức Nhân Dân, vân tập trước đức Phật, 
cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen, đọc 
kệ tán thán rằng: 

Chánh văn: Đại uy đức Thế Tôn, vì độ 
chúng sanh cố, ư vô lượng ức kiếp, lưỡng nãi 
đắc thành Phật, chư nguyện dĩ cụ túc, thiện tai 
kiết vô thượng, Thế Tôn thậm hy hữu, nhất tọa 
thập tiểu kiếp, thân thể cập thủ túc, tịnh nhiên 
an bất động, kỳ tâm thường đạm bạc, vị tằng 
hữu tán loạn, cứu cánh vĩnh an tịch, an trụ vô 
lậu pháp, kim giả kiến Thế Tôn, an ổn thành 
Phật Đạo. 

Giản thuật: Đức Phật vì độ tất cả chúng sanh 
mà vô lượng ức kiếp tu tập tích tụ công đức, sau 
đó thành Phật đạo, ngồi kiết già tọa đến mười tiểu 
kiếp, thân tâm bất động, đây là một sự kiện hy 
hữu.

Chánh văn: Ngã đẳng đắc thiện lợi, xưng 
khánh đại hoan hỷ, chúng sanh thường khổ 
não, vọng minh vô đạo sư, bất thức nhược tận 
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đạo, bất tri cầu giải thoát, trường dạ tằng ác thú, 
hoặc tổn chư Thiên chúng, tùng minh nhập ư 
minh, vĩnh bất văn Phật danh, kim Phật đắc tốt 
thượng, an ổn vô lậu đạo, ngã đẳng cập Thiên 
Nhơn, vi đắc tốt đại lợi, thị cố hoặc kê đầu, quy 
mạng vô thượng đạo.

Giản thuật: Lúc đức Như Lai thành đạo, chúng 
sanh khắp nơi đều vui mừng, vì sau khi thành đạo, 
Như Lai sẽ giáo hóa giúp cho chúng sanh biết nẻo 
chánh đường tà, mang đến rất nhiều lợi ích mà 
trước đây chúng sanh chưa bao giờ có được, do đó 
tất cả đều quy hướng về Như Lai cúi đầu sát đất 
đãnh lễ tán thán; kê đầu, là cúi đầu đãnh lễ sát đất. 

Chánh văn: Nhĩ thời thập lục Vương Tử kệ 
tán Phật, khuyến thỉnh Thế Tôn chuyển ư pháp 
luân, hoặc tác thị ngôn, Thế Tôn, thuyết pháp 
đa sở an ổn lân mẫn nhiêu ích chư Thiên Nhân 
Dân, trùng thuyết kệ ngôn. 

Giản thuật: Sau khi mười sáu vị Vương tử tán 
thán đức Phật xong, liền đãnh lễ xin ngài vì đại 
chúng thuyết pháp, đọc kệ như sau: 

Chánh văn: Thế hùng vô đẳng luân, bá phúc 
tự trang nghiêm, đắc vô thượng trí tuệ, nguyện 
vì thế gian thuyết, độ thoát ư ngã đẳng, cập chư 
chúng sanh loại, vì phân biệt hiển thị, kim đắc 
thị trí tuệ, nhược ngã đẳng đắc Phật, chúng 
sanh diệc phục nhiên, Thế Tôn tri chúng sanh, 
thâm tâm chi sở niệm, diệc tri sở hành đạo, hựu 
tri trí huệ lực, dục lạc cập tu phước, túc mệnh sở 
hành nghiệp, Thế Tôn tất tri dĩ, đương chuyển 
vô thượng luân. 

Giản thuật: Thế hùng vô đẳng luân, bá phúc 
tự trang nghiêm, bá phúc, trong Thập Thiện 
pháp, mỗi một Thập Thiện có năm phẩm tâm, đó 
là: Hạ phẩm tâm, Trung phẩm tâm, Thượng phẩm 
tâm, Thượng trung phẩm tâm, Thượng thượng 
phẩm tâm, từ lúc bắt đầu đến kết thúc, Thập Thiện 
hợp thành 50 loại tâm, gọi là Bách Phúc. Mười 
sáu vị Vương tử tán thán đức Phật bách phúc viên 
mãn, sau đó thỉnh ngài thuyết pháp như rằng: 
“Chúng con và chúng sanh đang trầm luân mê ám 
trong hữu và sở hữu pháp, nay gặp được đức Như 
Lai, cúi mong Như Lai thương xót thuyết pháp độ 
thoát cho chúng con.

Chánh văn: Phật cáo chư Tỳ Kheo, Đại 
Thông Trí Thắng Phật, đắc A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề thời, thập phương các ngũ 
bách vạn chư Phật thế giới lục chủng chấn 
động, kỳ quốc trung gian từ minh chi xứ, nhật 
nguyệt uy quang sở bất năng chiếu, nhi giai đại 
minh, kỳ trung chúng sanh cá đắc tướng kiến, 
hoặc tác thị ngôn, thử trung vân hà hốt sanh 
chúng sanh. Hựu kỳ quốc giới chư Thiên cung 
điện, nãi chí Phạm Cung lục chủng chấn động, 
đại quang phổ chiếu biến mãn thế giới, thắng 
chư Thiên quang. Nhĩ thời Đông Phương vạn 
ức ngũ bách vạn ức chư quốc độ trung, Phạm 
Thiên cung điện quang minh chiếu diệu bội ư 
thường minh, chư Phạm Thiên Vương các tác 
thị niệm, kim giả cung điện quang minh tích sở 
vị hữu, sở dĩ nhân duyên nhi hiện thử tướng, 
thị thời chư Phạm Thiên Vương, tức các tướng 
nghệ cộng nghĩa thử sự, thời bị chúng trung, 
hữu nhất đại Phạm Thiên Vương, danh cầu 
nhất thiết, vì chúng Phạm chúng, nhi thuyết kệ 
ngôn: Ngã đẳng chư cung điện, quang minh tích 
vị hữu, thử thị hà nhân duyên, nghi các cộng 
cầu chi, vi Đại Đức Thiên sanh, vi Phật xuất thế 
gian, nhi thử Thiên Quang Minh, biến chiếu ư 
thập phương.

Giản thuật: Mười phương chư Phạm Thiên 
đều thỉnh Như Lai thuyết pháp, sự kiện đức Phật 
Đại Thông Trí Thắng thành Phật, khiến cho mười 
phương chư Phật, cùng năm trăm vạn ức thế giới 
chư Phật, lục chủng chấn động, ánh sáng đức Phật 
chiếu rọi đến những nơi tối tăm u ám, nơi mà 
trước đây tia sáng mặt trời mặt trăng không thể 
chiếu đến; ánh sáng của đức Trí Thắng Như Lai 
vô cùng rực rỡ, khác với ánh sáng khác, vì căn bản 
trong các ánh sáng đều có tia tối, nhưng ánh sáng 
của đức Trí Thắng Như Lai quang minh chói lóa, 
chiếu soi khắp nơi u minh tăm tối; quang minh, ý 
nói trong đó có rất nhiều chúng sanh tận thấy được 
ánh sáng này, vì sao đoạn này lại nói có nhiều 
chúng sanh? Vì lúc đó ở cõi Đông phương có năm 
trăm vạn ức chúng sanh, và chư vị Phạm Thiên 
Vương vv.., tất cả đều kinh ngạc, không biết vì 
sao từ cung điện có ánh sáng chói lóa đó, vì vậy 
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chư Phạm Thiên Vương mới tán thán khen ngợi 
đức Trí Thắng Như Lai, trong số Phạm Vương đó 
có một vị tên Cầu Nhất Thiết, vì đại chúng hỏi 
rằng: Cung Điện của chúng con trước đây chưa 
từng có ánh sáng này, nhưng nay có ánh sáng này 
chiếu đến, có phải được ân đức gì, hay do đức Trí 
Thắng Như Lai xuất thế ? Bèn đọc bài kệ sau:

Chánh văn: Nhĩ thời ngũ bá vạn ức quốc 
độ chư Phạm Thiên Vương, dữ cung điện cụ, 
các dĩ y giới thịnh chư Thiên hoa, cộng nghệ tây 
phương suy tầm thị tướng, kiến Đại Thông Trí 
Thắng Như Lai sở vu đạo trường Bồ Đề thọ hạ 
tọa sư tử tòa, chư Thiên Long Vương, Càn Thát 
Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn Phi 
Nhơn đẳng cung kính vi nhiễu, cập kiến thập 
lục Vương tử chư Phật chuyển pháp luân, tức 
thời chư Phạm Thiên Vương, đầu diện đãnh lễ 
Phật nhiễu bách thiên tạp, tức dĩ Thiên hoa nhi 
tán Phật thượng, kỳ sở tán hoa như đầu Di Sơn, 
bái dĩ cúng dường Phật Bồ Đề thọ, kỳ Bồ Đề 
thọ cao thập do tuần, hoa cúng dường dĩ, các 
dĩ cung điện phụng thượng bỉ Phật, nhi tac thị 
ngôn, duy kiến ai mẫn nhiêu ích ngã đẳng, sở 
hiến Cung Điện nguyện thùy nạp thọ.

Giản thuật: Lúc đó có năm trăm vạn ức Chư 
Phạm Thiên Vương, cùng các cung điện, mỗi mỗi 
đều mặc pháp phục chư Thiên, quay về hướng 
Tây chiêm ngưỡng đức Đại Thông Trí Thắng 
Như Lai đang an tọa trong đạo tràng dưới cội Bồ 
Đề. (Chư Phật luôn thành đạo dưới cội Bồ Đề, 
như đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thành đạo 
dưới cội Bồ Đề, vì vậy tên gọi trước đây của cây 
Bồ Đề là Tất Bát La Thọ). Chư vị Phạm Thiên 
Vương cùng nhau đãnh lễ, tán Phật, nhiễu quanh 
tháp Phật rồi lui về cung điện của mình cúng bái 
chư Phật. 

Chánh văn: Nhĩ thời chư Phạm Thiên 
Vương, tức ư Phật tiền nhất tâm đồng thanh, 
dĩ kệ tụng viết: Thế Tôn thậm hy hữu, nan khả 
đắc trực ngộ, cụ vô lượng công đức, năng cầu 
hộ nhất thiết, Thiên Nhơn chi đại sư, ai mẫn ư 
thế gian, thập phương chư chúng sanh, phổ giai 
mông nhiêu ích, ngã đẳng sở tùng lai, ngũ bách 
vạn ức quốc, xá thâm thiền định lạc, vi cúng 

dường Phật cố, ngã đẳng tiên thế phước, cung 
điện thậm nghiêm sức, kim dĩ phụng Thế Tôn, 
duy nguyện ai nạp thọ.

Giản thuật: Lúc đó, chư Phạm Thiên Vương 
nói kệ tán thán công hạnh đức Phật, và lấy thiền 
định làm pháp an lạc, điều này khác với cõi Dục 
Thiên giới, trong cõi Dục Thiên giới, luôn lấy ngũ 
dục làm pháp an lạc, nên viết là “xá thâm thiền 
định chi lạc”; khi đến cúng dường chư Phật, Phạm 
Thiên Vương thường thưa rằng, chúng con nay 
đem cung điện xin cúng dường, nguyện mong đức 
Phật thương xót nạp thọ cho.

Chánh văn: Nhĩ thời chư Phạm Thiên 
Vương, kệ tán Phật dĩ, các tác thị ngôn, duy 
nguyện Thế Tôn, chuyển ư pháp luân, độ thoát 
chúng sanh khai Niết Bàn đạo, thời chư Phạm 
Thiên Vương, nhất tâm đồng thanh, nhi thuyết 
kệ ngôn. Thế hùng lưỡng túc tôn, duy nguyện 
diễn thuyết pháp, dĩ đại từ bi lực, độ khổ não 
chúng sanh, nhĩ thời Đại Thông Trí Thắng Như 
Lai, mặc nhiên hứa chi.

Giản thuật: Chư Phạm Thiên Vương thỉnh cầu 
đức Phật thuyết pháp, đức Phật Trí Thắng Như Lai 
mặc nhiên hứa khả. Chư Phật sau khi chứng thành 
đạo quả, đều được chư đại Phạm Thiên Vương 
cung thỉnh thuyết pháp trước, sau đó mới thuyết 
pháp cho chúng sanh nghe, như đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni cũng vậy, sau khi thành đạo ngài 
không vội vàng thuyết pháp mà ngồi yên lặng an 
tịnh, sau đó nhận lời thỉnh cầu thuyết pháp của 
cõi Trời Phạm Thiên, rồi mới di chuyển đến vườn 
Lộc Uyển thuyết pháp cho năm vi Tỳ Kheo nghe. 
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NĂM CÁCH SỐNG HẠNH PHÚC HƠN THEO PHẬT GIÁO
Francesca Biller

Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ

Francesca Biller là một phóng viên thời sự. Các bài viết của cô 
đã được đăng trên báo chí, phát trên đài truyền thanh, truyền hình 
trải gần hai mươi năm nay. Là phóng viên, cô đã viết về những vấn 
đề liên quan đến chính trị, kinh tế, những vấn đề về phụ nữ, gia đình, 
truyền thông, văn hóa, trẻ em và những vấn đề thời sự khác. Cô đã 
nhận được các giải thưởng như Giải Edward R. Murrow, hai giải 
Golden Mike và bốn giải nhất của Hội Nhà Báo Chuyên Nghiệp.

Cô đã tự sự về mình như 
sau: “Tôi lớn lên bên 
cạnh người mẹ Nhật. Bà 

là một Phật tử. Cha tôi là người 
Anh gốc Nga, theo đạo Do Thái. 
Tôi đã tìm hiểu về nhiều tôn 
giáo, phong tục và văn hóa với 
tư cách cá nhân, trong vai trò 
của người làm mẹ, làm báo và 
người đi tìm chân lý. Hiện giờ 
tôi thực sự hạnh phúc hơn vì tôi 
đã biết chấp nhận bản thân, và 
người khác như họ là, và nhận 
thức mỗi ngày là một ngày mới, 
ngày đặc biệt, và tôi mãi mãi 
hàm ân về điều đó.

Khi còn nhỏ, tôi không biết 
có được một người mẹ Phật tử 
là điều may mắn như thế nào. 
Tôi chỉ nghĩ là tất cả trẻ em đều 
lớn lên với món quà của trí tuệ, 
tình thương sâu đậm và một cảm 
giác bình an thực sự.

Nhưng sau khi tôi đã bay xa 
tổ ấm của mẹ, tôi mới biết rằng 
thế giới bên ngoài không yên ổn, 
không tử tế, và không an bình 
chút nào. Tôi nhanh chóng nhận 
ra thế giới bên ngoài thường là 
một nơi đầy rẫy những đớn đau, 
nghiệt ngã, sân hận và quá ồn ào 
đối với đôi tai quá nhạy cảm của 

tôi. Nhưng chính sự nhạy cảm, 
chánh niệm mà tôi đã học được 
trong Phật Giáo đã giúp tôi vượt 
qua những đau khổ, những thất 
vọng não nề mà tôi đã nếm trải.

Những giai đoạn đau khổ 
như thế là khi tôi phải chứng 
kiến đứa con bé nhỏ của mình 
trải qua một ca phẫu thuật mổ 
tim, phải chịu đựng một mối 
liên hệ chẳng tốt đẹp suốt nhiều 
năm, và chịu đựng những thương 
tích nghiêm trọng trong một tai 
nạn xe hơi.

Cũng có những lúc tôi cảm 
thấy thất vọng, buồn chán trước 
những áp lực của cuộc sống. Đó 
là những trải nghiệm trong các 
mối liên hệ trong từng ngày, 
việc sinh con và nuôi dưỡng 
chúng, cố gắng chăm sóc hay 
tìm người thân cận có thể chăm 
sóc cho cha mẹ già của mình và 
những năm tháng đầu đời của 
tuổi trưởng thành khi ta cảm 
thấy quá cô đơn. Khi lớn tuổi 
hơn, quán xét lại cuộc đời mình 
và có thể sống từng ngày với 
một tinh thần sảng khoái, và hy 
vọng là sáng suốt hơn, thì những 
điều dạy dỗ của người mẹ Phật 
tử của tôi luôn thầm thì những 

lời dịu dàng, đồng cảm đi thẳng 
vào tâm hồn tôi.

Một giáo lý căn bản của Phật 
Giáo dạy rằng hạnh phúc hay 
khổ đau là trách nhiệm của từng 
cá nhân. Điều đó có nghĩa là tất 
cả chúng ta đều hoàn toàn làm 
chủ việc chuyển đổi cuộc sống 
của chúng ta. Thật là một tư duy 
mới mẻ, tràn đầy giác ngộ!

Tôi tin rằng những bài học 
về cuộc đời mà tôi đã học được 
từ Phật Giáo sẽ tiếp tục truyền 
sức sống và ban trải sức mạnh, 
uy lực thực sự của chúng cho 
tôi khi tôi đối mặt với những 
nỗi sợ hải, thách thức và những 
cuộc chiến đấu với đau khổ mà 
giờ tôi mới biết rằng chúng chỉ 
là một phần trong kinh nghiệm 
sống của một kiếp người.

Tôi hy vọng là năm khía 
cạnh của trí tuệ Phật Giáo dưới 
đây sẽ giúp bạn được an lành.

1. Thiền
Không dễ hành thiền. Nếu 

dễ, nó sẽ không thể mang đến 
cho bạn sự tự tại, tĩnh lặng thực 
sự. Giống như tất cả những nỗ 
lực đáng theo đuổi khác, thiền 
cần được thực tập, cần kiên 
nhẫn và tinh tấn để được lợi ích 
từ những phần thưởng vô giá mà 
nó sẽ mang lại.

Thiền đã được sử dụng hằng 
bao nhiêu thế kỷ để hàn gắn tâm 
linh, thanh tịnh tâm và ngay cả trị 
liệu, hỗ trợ những đau đớn thể xác 
trầm trọng và tổn thương tâm lý.
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Trong một thế giới đầy tốc 
độ, đầy bạo động nơi mà gần 
như tất cả mọi thành viên trong 
đó đều bị áp lực, bị căng thẳng 
thì việc tập hành thiền là một 
cách để giúp chúng ta được chữa 
trị và quan trọng hơn nữa được 
phát triển và tập bình tĩnh ngay 
trước cả những trận bão đời to 
lớn nhất.

Một phần trong quá trình 
này đơn giản bắt đầu bằng việc 
tập ngồi yên, im lặng và thực sự 
thư giãn. Hành động này có thể 
giúp được bất cứ ai, dù họ đang 
khổ đau hay đang muốn tìm một 
cuộc sống có ý nghĩa, có lý tưởng 
hơn. Hành động có chủ ý này hay 
đúng hơn bất-hành (non-act) này 
của thiền là một phương cách 
đã được kiểm nhận, rất hữu hiệu 
trong việc giúp người ta chữa trị 
những tâm bệnh hay ngay cả thân 
bệnh nặng. Kể cả những ai bị 
chứng trầm cảm sau chấn thương 
trong chiến tranh và những xáo 
trộn tâm lý như tâm thần và trầm 
cảm nặng.

Có rất nhiều cách hành thiền, 
và không có cách nào là cách duy 
nhất đúng cho tất cả mọi người. 
Nhiều người sợ hành thiền vì họ 
trước tiên đã nghĩ là mình không 
hợp với phương cách đó. Nhưng 
chính vì thế mà những người này 
cần hành thiền – để thư giản nội 
tâm và để gạt bỏ mọi ý nghĩ tiêu 
cực sang một bên. Điều quan 
trọng cần nhớ chỉ là bắt đầu 
hành thiền, và thử nghiệm những 
phương cách thiền khác nhau 
cho đến khi bạn tìm thấy phương 
cách hợp với bạn.

Bắt đầu như thế nào
Hãy tìm đọc vài quyển sách 

về Thiền, trao đổi với những 

người đã có kinh nghiệm hành 
thiền, tham dự các khóa thiền để 
tìm hiểu thêm.

Mỗi ngày, tôi thường bắt 
đầu thời thiền tập của mình 
bằng cách rất đơn giản là ngồi 
yên, nhắm mắt trong vài phút. 
Tắt điện thoại, truyền hình, máy 
tính và cả âm nhạc để bạn có thể 
cảm nhận và ngay cả nghe được 
hơi thở của chính mình. Đừng 
bỏ cuộc nếu lúc đầu bạn cảm 
thấy lo âu hay bồn chồn, không 
có cách đúng hay sai trong thiền 
tập. Hành thiền cũng không phải 
là một cuộc chạy đua hay thi tài. 
Nếu lúc bắt đầu bạn có thể ngồi 
yên trong năm phút, thì ít nhất 
là bạn biết rằng mình đang trên 
đường tiến tới một bản ngã chân 
thật hơn và hy vọng là một con 
người khỏe mạnh hơn.

Trên tất cả, hãy kiên trì thực 
hành. Những chuyển biến mà 
bạn sẽ nhận thấy là tâm đổi thay 
và rồi cuộc đời của bạn cũng 
thay đổi theo.

2. Bắt đầu Mỗi Ngày 
Với một Động Lực Tích Cực

Thay vì chỉ hy vọng là 
bạn sẽ có một ngày bình an và 
những trải nghiệm tích cực, hãy 
làm cho điều đó xảy ra.

Nói cách khác, trước khi 
bước ra khỏi một giấc ngủ sâu 
để đi vào guồng máy của cuộc 
sống bận rộn, hãy dành ra năm 
hay mười phút quán tưởng đến 
những cảm giác và quan điểm 
tích cực sẽ xảy ra trong ngày. 
Cách này sẽ giúp bạn dễ trải 
nghiệm sự bình an trong ngày 
trước mặt, và đón nhận bất cứ 
điều gì có thể xảy ra trong ngày.

Động Lực và quan điểm 
của tôi bao gồm:

Tôi sẽ giữ bình tĩnh trong 
mọi giao tiếp với người khác.

Tôi sẽ giữ tâm bình an, tĩnh 
lặng và hạnh phúc trong tất cả 
mọi việc tôi làm.

Tôi sẽ giữ sự giác ngộ tích 
cực suốt ngày và luôn học hỏi từ 
người khác.

Tôi sẽ xem mọi người đều 
dễ thương, hiền lành và cởi mở 
như tôi, và tôi sẽ không phán xét 
người.

Mục đích của hành động 
này là để chính bạn làm người 
tạo tác ra những cảm giác đầu 
tiên trong ngày của mình, và dĩ 
nhiên là chúng sẽ ảnh hưởng đến 
trọn ngày của bạn. Những cảm 
giác đầu tiên trong ngày ảnh 
hưởng rất lớn đến tâm trạng của 
bạn trọn ngày. Nếu bạn cố gắng 
biến các tư duy trên thành một 
phần của tâm thức và vô thức 
của mình, thì bạn không những 
sẽ có một ngày bình an hơn, mà 
nó cũng ảnh hưởng đến người 
khác một cách tốt lành như thế.

3. Thực hành Chánh niệm
Trí não, tâm tư, suy nghĩ của 

ta có thể là những món quà tuyệt 
vời, quí báu mà ta có thể tặng 
cho bản thân, nếu như ta biết sử 
dụng chúng đúng cách. Nhưng 
như tất cả chúng ta đều biết, tâm 
thường dẫn ta đến những cách 
suy nghĩ đầy sai lạc, những cuộc 
độc thoại nội tâm đầy tiêu cực 
và đầy dằn vặt, khiến ta cảm 
thấy khó chịu, nếu không muốn 
nói là chúng khiến ta tự cô lập, 
rồi rơi vào trầm cảm.

Nhiều bệnh nhân trầm cảm 
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cho là họ luôn thấy mệt mỏi, 
ngay cả những người chẳng phải 
làm gì, vì các cảm xúc tiêu cực 
thực sự là những độc tố làm bãi 
hoãi thân tâm.

Thực hành chánh niệm có 
nghĩa là thay vì chỉ nếm trải các 
cảm xúc, tiếp nhận đau khổ, bạn 
sẽ trở nên ý thức hơn về các cảm 
giác và suy tư của mình, do đó 
có thể làm cho chúng tốt hơn. 
Khi bạn ý thức hơn về các cảm 
xúc của mình, bạn sẽ dễ nghĩ ra 
cách hành động và giải pháp cho 
những vấn đề đưa bạn đến suy 
nghĩ tiêu cực.

Phương cách Thực hành Chánh niệm
Bắt đầu bằng cách ý thức 

hơn về các cảm xúc của mình 
khi chúng khởi lên, dầu đó là 
cảm thọ vui, đau đớn, hưng 
phấn, bâng khuâng, sợ hãi hay 
sân hận. Thực sự cảm nhận 
chúng một cách tường tận là sự 
khởi đầu tiên quyết trong việc 
làm chủ các cảm xúc và tìm 
đường đi đến sự bình an.

Sau đây là một số những lời 
nguyện tâm linh đầy chánh niệm 
của tôi:

Tôi không để quá khứ làm 
khổ tôi nữa.

Tôi biết rằng những niềm 
vui trong cuộc sống mạnh mẽ 
hơn bất cứ nỗi khổ đau nào.

Tôi chỉ có ngày hôm nay. 
Tôi có thể khiến nó trở thành gì, 
bằng cách nào (mà) tôi muốn.

Tôi thực sự yêu thương các 
con, khi chúng khổ hay vui, tôi 
cũng cảm nhận được điều đó.

Những khổ đau trong quá 
khứ giúp tôi hôm nay trở thành 
người luôn đồng cảm với kẻ 
khác.

Mục đích của những lời 
nguyện này là để vun trồng 
năng lực tích cực cho các cảm 
thọ vui hay buồn của ta. Nhưng 
chúng ta chỉ có thể khám phá ra 
những năng lực đó là gì khi ta 
đầy chánh niệm.

Vậy bạn hãy bắt đầu đi.

4. Trước khi ăn, hãy 
cúng dường lên Đức Phật

Có lẽ không có hành vi nào 
của con người tự động, máy móc 
hơn là hành động ăn uống, tuy 
nhiên đó lại là hành động thực 
sự có thể mang đến an bình, tĩnh 
lặng cho bạn hơn cả, đồng thời 
cũng khiến thân bạn được mạnh 
khỏe hơn. Dĩ nhiên, bạn sẽ tự 
hỏi, “Làm sao tôi có thể cúng 
dường thực phẩm lên Đức Phật? 
Điều đó có nghĩa là gì?”

Hãy bắt đầu bằng cách tưởng 
tượng rằng tất cả mọi thực phẩm 
bổ dưỡng đều được làm từ hoa 
trái thanh cao để giúp ta tăng 
trưởng được mọi trí tuệ. Kế đến, 
tưởng tượng rằng Đức Phật là 
ánh sáng trong tâm bạn và rằng 
khi bạn ăn, bạn cúng dường hoa 
quả thanh cao đó đến Đức Phật, 
đồng thời bạn cũng nuôi dưỡng, 
làm no đầy chính thân tâm bạn. 
Hãy phác họa tư tưởng đó ra và 
ăn trong chánh niệm, cảm niệm 
sự hàm ân đối với hành vi ăn và 
món quà mà nó mang đến cho ta. 
Làm như thế cũng giúp bạn ăn 
chậm lại, giúp bạn có thể quán 
tưởng thực phẩm của bạn từ đâu 
mà có, làm sao nó đến được trên 
bàn ăn của bạn, đến miệng bạn, 
để bạn được dưỡng nuôi.

Tôi cúng dường thực phẩm 
lên Đức Phật như thế nào.

Khi tôi hình dung ra Đức 
Phật đang ở trong tôi. Tôi nghĩ 
đến Ngài như một đứa bé dịu 
dàng, dễ thương mà tôi chỉ 
muốn nuôi dưỡng và làm cho nó 
hạnh phúc.

Khi chuẩn bị thức ăn, tôi 
làm một cách chậm rãi, cẩn thận 
và với chánh niệm. Thái rau củ 
thật đẹp mắt, gọn ghẽ  và đảo 
trộn chúng một cách nhẹ nhàng, 
một cách kiên nhẫn. Dầu đó 
là rau, cá hay trái cây, tôi hình 
dung rằng Đức Phật trong tôi sẽ 
thưởng thức món ăn đó hơn nếu 
tôi ăn chậm rãi, và cảm nhận 
từng mùi vị trong đó. 

Hành động chánh niệm 
trong ăn uống không chỉ làm 
cho nghi thức ăn uống luôn trở 
nên tích cực, mà nó còn khiến 
thực phẩm tôi ăn trở nên dinh 
dưỡng hơn, do đó tôi trở nên 
một chúng sanh lành mạnh hơn 
từ trong ra ngoài.

5. Nhìn Lại Ngày Qua
Điều này cũng tương tự với 

việc bắt đầu một ngày bằng 
những tiêu chí và ý hướng tâm 
linh tích cực. Khi điều này được 
thực hiện, nó sẽ mang đến cho 
ta một ngày tĩnh lặng và tốt đẹp 
hơn, tất cả đều như thế. Nhưng 
cũng quan trọng như việc có 
được một khởi đầu tích cực trong 
ngày, ta cũng cần chấm dứt một 
ngày với cùng cường độ trong 
chánh niệm và quán chiếu.

Thay vì để đầu óc ta đầy rẫy 
những suy nghĩ như: “Tôi mệt rã 
người, may mà hết ngày rồi” hay 
“Lại một ngày nhàm chán/vất vả 
đã qua”, sao không thay vào đó 
bằng cách nhìn lại ngày đã qua 
với chút quán chiếu nhẹ nhàng?
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Lý do khiến nhiều người 
cảm thấy không hạnh phúc hay 
thỏa mãn trong cuộc sống là vì 
họ quá khắc khe với bản thân 
hay không ý thức đến suy nghĩ 
và hành động của bản thân. Khi 
quán chiếu về ngày đã qua, bạn 
có thể giúp bản thân không lặp 
lại cùng một sai lầm hay thiếu 
sót, và bằng cách suy nghĩ cẩn 
thận về ngày đã qua như thế 
nào, bạn muốn thay đổi nó ra 
làm sao, bạn có thể khám phá 
ra được nghệ thuật làm chủ tâm, 
và phương cách để hành động, 
phản ứng trong những hoàn 
cảnh khác.

Bạn cũng có thể có những 
giấc mơ thú vị, đầy khám phá và 
trầm tư nếu những gì trong đầu 
bạn trước khi đi vào giấc ngủ là 
những suy tư sâu sắc, chứ không 
phải những vọng tưởng bâng 
quơ.

Dầu tri thức không phải lúc 
nào cũng hữu hiệu, nhưng nó 
có thể hướng bạn đến một con 
đường thiên về tâm linh để bạn 
được hạnh phúc hơn, nếu bạn 
biết tập làm thế nào quán chiếu 
về tư tưởng và hành động của 
mình.

Quán chiếu về ngày đã qua 
như thế nào?

Hãy tìm một chỗ ngồi yên 
tĩnh, trên giường, trên ghế hay 
bất cứ đâu mà bạn không bị làm 
phiền trong ít nhất mười lăm 
phút. 

Nhắm mắt lại và quán chiếu 
về ngày đã qua như thể nó là 
một cuốn phim hay một quyển 
sách; ghi nhận về những hoàn 
cảnh khác nhau mà bạn có mặt 
trong đó, về những người mà 

bạn đã giao tiếp và các cảm thọ 
của mình. Sau đó, suy nghĩ về 
việc bạn muốn hành động, hay 
cảm xúc khác đi như thế nào, 
nếu như bạn lại rơi vào hoàn 
cảnh đó.

Những điều bạn cần tự hỏi:
Có thể tôi cần nhiều kiên 

nhẫn, tử tế và dịu dàng trong 
giao tiếp với người phải không?

Tôi có chân thật đối với bản 
thân trong mọi hành động của 
mình?

Làm thế nào để ngày mai tôi 
có thể là người hiểu biết, thông 
cảm hơn đối với bản thân và 
người khác?

Điều gì khiến ngày hôm nay 
của tôi tuyệt vời và hạnh phúc?

Điều gì khiến tôi cảm thấy 
hàm ân?

Xin nhắc lại, điều quan trọng 
nhất là phải biết thương yêu, tha 
thứ cho bản thân về những sai 
lầm của mình. Chỉ khi nào bạn 
có thể tha thứ cho bản thân, thì 
bạn mới có thể tha thứ cho người 
khác được.

Hành động nhìn lại một 
ngày đã qua không chỉ giúp bạn 
biết rõ hơn về bản thân, hy vọng 
là nó cũng sẽ giúp bạn trở nên 
một người tốt hơn, người có tâm 
linh, người biết yêu thương đối 
với bản thân và người khác, mà 
còn là người hạnh phúc hơn.

Diệu Liên Lý Thu Linh

(Chuyển Ngữ theo Five 
Ways To Be Happier & Less 
Depressed Through Buddhism, 
đăng trên Elephant Health 
& Wellness Facebook, ngày 
18/1/2013)

LỜI PHẬT DẠY

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

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

“All that we are is the 
result of what we have 
thought: it is founded on 
our thoughts and made up 
of our thoughts. If a man 
speaks or acts with an evil 
thought, suff ering follows 
him as the wheel follows 
the hoof of the beast that 
draws the wagon... If a 
man speaks or acts with a 
good thought, happiness 
follows him like a shadow 
that never leaves him.” 
- Gautama Buddha

“Ý dẫn đầu các pháp, ý 
làm chủ ý tạo. Nếu với ý 
ô nhiễm, nói năng hay 
hành động, khổ não tiếp 
theo sau, như xe theo vật 
kéo. Nếu với ý thanh tịnh, 
nói năng hay hành động, 
an lạc tiếp theo sau, như 
bóng theo sau hình.”
- Đức Phật
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Xuân, là khi cánh Én chao nghiêng trên 
bầu trời bao la bất tận, là sự hồi sinh, 
tiếp diễn của cuộc sống mới, và cũng là 

lúc biểu đạt của mỗi nền văn hóa, tập tục khác 
nhau trên mỗi khu vực trên thế giới. 

Đối với Phật Giáo, mùa Xuân chính là sự 
đánh dấu của dòng chảy không đầu không 
cuối của thời gian, Xuân đồng thời là một 
khái niệm hạn hẹp tạm bợ trong dòng đời sanh 
diệt. Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa thay đổi 
như một quy ước nhằm nói lên trạng thái biến 
động tâm thức của con người.

Kinh Hoa Nghiêm (Đạt Ma Cung Kệ Tán) 
viết:

Như tâm, Phật cũng vậy
Như Phật, chúng sanh đồng
Tâm, Phật và Chúng Sanh

Cả ba không sai khác
Nếu người muốn rõ biết
Tất cả Phật ba đời
Phải quán tánh pháp giới
Tất cả duy tâm tạo
Tất cả duy tâm tạo ở đây chính là nhấn 

mạnh trạng thái và cung bậc vọng động, biến 
động nơi từng cá thể, khi tâm vui thì cảnh vật 
cũng vui, tâm bình thế giới bình, tâm có vị của 
Xuân thì mùa Xuân mới hân hoan ý vị.

Cổ nhân lấy tiết Xuân như đánh dấu sự qua 
đi của một chu kỳ 12 tháng trong năm cũng là 
điều dễ hiểu, bởi Xuân là khởi điểm của sự bắt 
đầu của vạn vật, hoa lá đâm chồ i nảy lộc, khí 
trời se dịu ấm áp làm cho lòng người thêm ấm 
áp vui tươi, người người như tạm gác lại sự 
bận rộn của kiếp nhân sinh để hòa vào không 
khí Xuân ngắn ngủi tạm bợ ấy.

Xuân trong Phật Giáo chính là Tâm Xuân, 
Xuân miên viễn và hằng hữu trong đời sống 
an bần lạc đạo của mọi thời khắc dưới nếp 
sống thiền môn quy cũ, Tăng thân cộng trụ. 

Dưới góc độ của người con Phật, khắc 
Xuân dù ngắn ngủi, dù tất bậc, dù nhộn nhịp 
hay thầm lặng cũng cùng chung một nhịp đó 
là “mặc nhiên” và “an trụ”, Xuân có qua đi 
hay lưu lại cũng chỉ là thời khắc và khái niệm, 
nó không hằng hữu mà chỉ là phần tiếp nối 
của năm tháng. Xuân có hằng hữu, có hiện 
diện, có bất tận hay không là nơi Tâm con 
người có lạc thú, có an nhiên, có chấp nhận 
phần biến động sanh diệt qua các thời khắc 
khác biệt. Tâm an thế giới an, Tâm bình thế 
giới bình, khi Tâm ta bình lặng, thì tiết Xuân 
không những vui tươi rộn ràng mà còn chứa 
một trạng thái an định cố hữu, và Xuân luôn 
miên viễn trong mọi thời khắc của kiếp sống 
chúng ta.

Thích Viên Huy 

Tản Mạn XuânTản Mạn Xuân
Thích Viên Huy
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Xuân Mai
Ô hay! mơn mởn sắc Xuân Mai
Nắng phô trương thẹn trước trang đài
Vàng của nắng rơi - chiều dụi tắt
Thiên kim Mai gợi – đêm trăng soi

Xuân hết - Mai tàn - sương rụng rơi
Mây ngang - rựng sáng - một Mai ngời
Một nụ mai vàng còn sót lại 
Nở tươi mặc sương mờ mịt bay

Trời giăng mây ngang như biên giới
Quá-khứ-đêm lui bước mời ngày
Ô hay! Sinh lực vàng ngây ngất
Bừng cả xuân thì trong thân đây

Đóa Mai nở cuối mùa Xuân ấy
Hiện ra như pháp vô ngằn ngại
Tặng tôi tâm ý không-lời-nói
Vô-Ngã mà vô-cùng-yêu-đời

Thơ Thay Vàng Mã
I.
Chân lãng du đi vào đất trời
Chim hót vui trên cành hoa tươi
Ta đến nơi hoa đào ngút ngàn 
Xuân đã qua nhưng còn ngát hương.

Nơi rất xa quê nhà chớm tối
Sầu man man nhiều hơn mưa rơi
Trái đất quay bao vòng mặt trời 
Là bao Xuân xứ tuyết sương đời.

Tình chia tay mang theo là hành trang
Lòng mùa Đông mịt mờ Thu chưa sang
Đời lưu vong xui nên tình lưu vong
Còn lệ đâu ươm đắp những điêu tàn.

II.
Tôi chúc bình an khi thuyền rời xa bến
Sóng gió ơi tấu khúc dịu dàng lên
Đưa chuyến chia ly đi tìm định mệnh
Trái tim lênh đênh về đất hứa tầm duyên.
 
(Như Papillon tù oan giam đảo hoang)
(Như dân Nam hốt nhiên đời tị nạn)
Huyết thống đã quen thăng trầm ly tán
Sài Gòn nơi Cali rôm rả pháo Xuân vang.

Tung tăng bé thơ áo dài đón Tết
Hồn nhiên tương lai - truyền thuyết Rồng Tiên
Pháo đỏ tân niên - xanh huyền thoại biển
Thế giới Tự Do xướng danh người vượt biên.

Ta hỏi những người trôi dạt phong trần
Những viên gạch lót đường xây lại Việt Nam
Hỏi đêm Ba Mươi giấc mơ còn đáo hạn
Hỏi Mẹ Phương Nam còn trắng lệ hồng nhan.

III.
Hoa đào trắng hồng - máu hồng xương trắng
Hóa thành Chim từ huyền sử Lạc Hồng
Hy vọng vàng mai - tuyệt vọng vàng rừng
Tháng Bảy nghĩa trang tràn hoa khói hương.

Khẩu khí già theo một thời vang bóng
Tuổ i thanh niên chim Lạc bay ngàn phương 
Bìm bịp kêu non nước lớn hay ròng?
Kìa hảo hán chìm trong men rượu mộng.

Hoa Đào ơi nương nương đừng khóc nữa
Lã chã rơi bông lệ trắng ngất sơn hà
Đời nay đâu còn hùng khí những Kinh Kha
Bàn tay thép bọc nhung luôn máu đỏ.

Đào nương ơi thơ đốt thay vàng mã
Gởi về nơi xứ động vật* trầm kha
Ngắm hoa rơi như lệ trắng tuôn sa
Nơi đất khách thiên di chim Lạc-Việt.

(*“Tân Truyện Xứ Động Vật” Cung Tích Biền)

Lê Giang Trần
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1
Buddhism spread to the 

north-east beyond the borders of 
its homeland India, and reached 
China in the early centuries 
A.D. and from there Korea and 
Japan. The form of Buddhism 
which was introduced into 
those countries and enjoyed 
popularity was predominantly 
Mahayana, the Great Vehicle. 
Like other Pure Land schools, 
Shinran’s Jodoshinshu belongs 
to Mahayana and shares the 
fundamental standpoint with 
various Mahayana systems, 
including Zen and Tibetan 
esotericism which have become 
popular in the west.

Jodoshinshu means ‘the 
true essence of the Pure Land 
teaching’; originally it is not the 
name of the sect. Shinran had no 
intention of founding a new sect, 
but simply sought to reveal the 
essence of Pure Land teaching 
which had been transmitted and 
developed by the seven eminent 
masters in India, China and 
Japan. He compiled a collection 
of quotations from their works 
and those from Pure Land sutras 
and discourses, and thus formed 
_____________

* The Inaugural Lecture for the 
Numata Chair at Leiden University, 
The Netherlands on April 7, 1992 
(Revised in July, 1998)

SHINRAN AND JODOSHINSHU*

Hisao Inagaki

a comprehensive system of the 
teaching of salvation, which has 
become known as Jodoshinshu, 
the True Pure Land sect, or 
Shinshu, the True sect. This 
branch of Pure Land Buddhism 
has come to be widely known 
by the name of ‘Shin’ ever 
since D.T. Suzuki fi rst used this 
appellation. Although celebrated 
as the leading exponent of Zen, 
Suzuki in fact made a great 
contribution to the introduction 
of Shin to the west by writing 
articles and translating the 
fi rst four chapters of Shinran’s 
magnum opus, Kyogyoshinsho. 
From now on, I will use this 
abbreviation for Jodoshinshu.

2
All doctrinal and practical 

systems of Pure Land Buddhism 
center on a specifi c Buddha, 
called Amida, who is believed 
to be dwelling in the western 
paradise known as the Land of 
Utmost Bliss (Sukhavati) or, 
more popularly, the Pure Land. 
‘Amida’ is the Japanese reading 
of the Chinese ‘O-mi-t’o,’ which 
represents the Sanskrit ‘Amita’, 
meaning ‘immeasurable’ or 
‘infi nite’. ‘Amita’ is interpreted 
as standing for ‘amita-abha’ 
(infi nite light) and ‘amita-ayus’ 
(infi nite life). Amida, therefore, 
is bett er known in the west as 
Amitabha, the Buddha of Infi nite 

Light, and also Amitayus, the 
Buddha of Infi nite Life.

Amida is the most popular 
Buddha in Japan, perhaps more 
popular than the founder of 
Buddhism, Shakyamuni. Being 
a transcendent Buddha beyond 
time and space, Amida saves 
those who have sincere faith 
in him and call his Name. He 
embraces such devotees in his 
Light and welcomes them to 
his Land of Utmost Bliss. His 
saving activity is assisted by 
Bodhisattvas, headed by Kannon 
(Kuan-yin, Avalokiteshvara) 
and Seishi (Shih-chih, 
Mahasthamaprapta). Statues 
of Amida fl anked by those two 
Bodhisattvas are seen at many 
temples in Japan.

There are three basic 
scriptures of Indian and Central 
Asian origin which give full 
accounts of the history of Amida 
Buddha, his saving activity, 
glorious manifestations of the 
Pure Land and its essential 
nature, and so forth. They also 
describe how we can be born 
in the Pure Land and attain 
Enlightenment there.

3
Before we look into the 

contents of the three Pure Land 
sutras, there are a couple of basic 
principles in Buddhism, which 
need to be clarifi ed. 
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 First is the theory of 
karma, which means ‘action.’ 
The law of karma is generally 
accepted in Hindu thought and 
is fully explained in Buddhism. 
According to this law, one’s 
existence has continued from 
the beginningless past up to 
the present and, impelled by 
karma, will continue on and on 
into the indefi nite future. One’s 
life, therefore, does not end 
with death, but will be followed 
by another in a diff erent form. 
According to the quality and 
quantity of our moral acts, our 
future destiny is determined. 
Simply stated, what we are is 
the result of what we have done 
in the past, and what we do 
now will create what we will 
be. And so, in Buddhism no 
creator god is conceived; our 
karma, including our thoughts 
and words, is responsible for our 
states of existence.

Secondly, such continuation 
of one’s existence, called 
Samsara, is considered painful. 
Even though one attains a 
higher state of existence in the 
heavens, it does not last forever. 
It will be eventually followed 
by miseries in a lower state. 
Buddhism teaches us the way 
of emancipation from cycles of 
birth and death in Samsara. Such 
a state of emancipation is called 
Nirvana.

Thirdly, Buddhism does 
not simply encourage morally 
good acts. The quality of acts 
is important. However hard we 
may do good, if our acts are 
based on self-attachment, they 
produce only limited eff ect, 
short of attaining Nirvana. Truly 

good acts should, therefore, be 
free of self-attachment, and can 
only be successfully performed 
through intensive meditation.

 Fourth is the Mahayana 
principle of dependent 
origination (pratitya-samutpada) 
and that of emptiness (shunyata). 
Briefl y stated, all existing things 
are mutually related, and so are 
devoid of substantiality of their 
own. Based on this realization, 
the Bodhisattva seeks to 
cultivate pure merits without 
being attached to anything, to 
say nothing of his own self.

The last is that the pure 
merits obtained by selfl ess acts 
of love and compassion can be 
manifested as glorious bodies 
of the Buddhas and their Pure 
Lands. Such merit can also be 
shared by other beings. Those 
who partake of the pure merits 
of the Buddhas can quickly 
attain emancipation.

4
All living beings are 

potential Buddhas. Mahayana 
emphasizes that everyone 
has the Buddha-nature. One 
who believes in his Buddha-
nature and seeks to realize it 
is a Bodhisattva. At the outset 
of the Bodhisattva’s career, he 
makes vows, resolving to realize 
the highest wisdom (bodhi) 
and deliver all sentient beings 
from suff ering. It is conceived 
in Mahayana that there are 
innumerable Bodhisattvas in 
the universe who are practicing 
the way to Buddhahood and 
also innumerable Buddhas who 
have already completed the 
Bodhisattva-course.

According to the Larger 

Sukhavativyuha Sutra 
(abbreviated to Larger Sutra), the 
longest and the most important 
of the three canonical scriptures, 
Amida was formerly a king. He 
met a Buddha and was deeply 
impressed by his personality. 
He renounced the world and 
became a Bodhisattva, a seeker 
of the Way, called ‘Dharmakara’ 
(‘Store of Dharma or Truth’). He 
resolved to attain Buddhahood 
and save all suff ering beings. At 
his request, the Buddha showed 
and explained to him all the 
glorious manifestations of the 
twenty-one billion Buddha-
lands. Having seen them, 
Dharmakara meditated for fi ve 
aeons (kalpas) on the Buddha-
land he would establish and 
the way of saving beings from 
suff ering. When the plan of his 
Buddha-land and his method 
of salvation became clear, he 
expressed them in his forty-eight 
Vows.

The Larger Sutra explains 
that Dharmakara’s career as a 
Bodhisattva lasted for many 
aeons over innumerable lives. 
Vows alone do not automatically 
become reality; in order to 
realize the vows, one must do all 
kinds of meritorious deeds and 
also cultivate wisdom. When 
his wisdom reached the highest 
level and his virtues and merits 
were developed to the fullest 
extent, he became a Buddha, 
called ‘Amida’. His supreme 
and boundless merits were 
then manifested as his majestic 
illuminating body and glorious 
Pure Land, as promised in his 
Vows.

Of all the Vows, the 
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Eighteenth is most important for 
Pure Land Buddhists because it 
promises the salvation of those 
who maintain sincere Faith and 
call Amida’s Name. This Vow 
provides a channel of contact 
between Amida and man. The 
devotee can partake of Amida’s 
merit by repeating his Name, 
with which he will be able to be 
born in the Pure Land.

The Buddhas and their 
spheres of activity are beyond 
our ordinary sense-perceptions 
and concepts, but they can be 
visualized by specially trained 
minds. The second of the three 
Pure Land sutras, commonly 
known by the title ‘the 
Contemplation Sutra’, presents 
a method by which one can 
visualize Amida and his Pure 
Land with one’s spiritual eye. 
Simply stated, there are thirteen 
steps of visualization, beginning 
with concentration on the setting 
sun. First, one faces west, gazes 
at the setting sun and imprints 
its image on the mind until one 
clearly sees it whether one’s 
eyes are open or closed. When 
this is accomplished, one goes 
on to the next step, which is the 
meditation on water. One forms 
an image that the entire western 
quarter is fl ooded with water; 
in the next step, one visualizes 
that the water becomes frozen, 
and then the whole expanse of 
ice turns into lapis-lazuli. Since 
the earth of the Pure Land is 
made of lapis-lazuli, one who 
has seen it can now construct 
images of other aspects of 
the Pure Land and proceed to 
visualization of Amida himself. 
The Contemplation Sutra states 

that successful visualization 
of Amida and his Pure Land 
extinguishes one’s evil karma 
and ensures birth in the Pure 
Land after death.

5
Throughout the history of 

the development of Pure Land 
Buddhism in India, China and 
Japan, recitation of the sacred 
Name of Amida has been the 
essential practice for attaining 
birth in the Pure Land. This 
practice, known as ‘nien-fo’ in 
Chinese, ‘buddha-anusmriti’ 
in Sanskrit and ‘nembutsu’ in 
Japanese, consists in repeating 
the six-character formula: na-
mo-o-mi-t’o-fo in Chinese or 
namu amida butsu in Japanese. 
This formula literally means 
‘Adoration to Amida Buddha’ 
or ‘I take refuge in Amida 
Buddha.’ In the Contemplation 
Sutra, after the thirteen 
visualizations, nine grades of 
aspirants are distinguished 
according to their moral and 
religious accomplishments and 
the gravity of transgressions 
they have committed. To the 
lower grades of those who have 
committed grave off enses, the 
Buddha recommends recitation 
of Amida’s Name. According to 
the law of karma, those evildoers 
would be destined to hell, but 
their evil karma is cancelled by 
the merit of the Nembutsu which 
they repeat, and so they can be 
born in the Pure Land.

The Nembutsu is also 
exclusively recommended in 
the Amida Sutra, the shortest of 
the three Pure Land scriptures, 
where it is stated that by 
repeating the Name of Amida 

Buddha with singleness of heart 
for one to seven days, one can 
attain birth in the Pure Land. 
More importantly, in the 18th 
Vow, which promises salvation 
of all beings, the Nembutsu is 
presented, along with deep faith, 
as the essential practice leading 
to birth in the Pure Land.

As compared with the 
meditative practice centering 
on visualization of Amida and 
his Pure Land, the recitative 
Nembutsu is an easy practice 
which anyone can perform at any 
time and anywhere. Its easiness, 
however, does not means that 
the Nembutsu is of poorer 
quality or earns smaller merit. 
All the Pure Land masters in the 
past, beginning with Nagarjuna 
of India, down to Shan-tao of 
China and Honen of Japan, 
placed great importance on the 
Nembutsu recitation. Shan-tao 
(613-681) of T’ang Dynasty 
China, who was credited with 
organizing and propagating the 
Pure Land teaching, succeeded 
in visualizing the Pure Land and, 
based on his experience, wrote 
an extensive commentary on the 
Contemplation Sutra and other 
works explaining the method 
of meditation and its doctrinal 
background. His system of 
practice, however, centers on 
recitation of the Nembutsu, 
while other practices, including 
meditation on Amida, serve 
as an aid. Shan-tao’s teacher, 
Tao-ch’o (562-645), is said to 
have chanted the Nembutsu as 
many as seventy thousand times 
a day. Shan-tao himself was 
dedicated to constant practice 
of the Nembutsu. His Nembutsu 
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teaching spread far and wide, 
and was inherited by Honen 
(1133-1212) of Japan, who 
founded the Jodo sect based on 
the teaching that the exclusive 
practice of the Nembutsu alone 
is the suffi  cient cause for birth 
in the Pure Land. Honen’s 
disciples, while following the 
Nembutsu practice, developed 
theories clarifying the doctrinal 
bases of the master’s teaching. 
Shinran was one of them.

In Japan, before Honen 
founded the Jodo sect, the 
Nembutsu was already 
widespread even among the 
nobility, owing largely to the 
eff orts of Genshin (942-1017) 
and other masters as well as such 
Nembutsu sages as Koya (903-
972). Genshin is particularly 
well-known as the author of 
the Ojoyoshu (“Collection of 
Essential Passages Concerning 
Birth in the Pure Land”). He 
describes in it details of suff erings 
in the evil realms of Samsara 
and those of the pleasure and 
happiness in Amida’s Pure Land, 
and encourages us to seek birth 
there. Genshin also formed a 
society to practice the Nembutsu 
together on a fi xed day of the 
month. The Regent Fujiwara 
Michinaga (966-1027) was one 
of those who died while holding 
one end of fi ve-colored strings, 
of which the other end was tied 
to the hands of a statue of Amida. 
According to the Contemplation 
Sutra and Genshin’s work, those 
who die mindful of Amida while 
reciting the Nembutsu will be 
welcomed by him with hosts of 
sages and escorted to the Pure 
Land. The fi ve-colored strings 

were believed to ensure Amida’s 
coming to welcome a dying 
person.

6
When we say Pure Land 

Buddhism, we do not merely 
mean Japanese Pure Land 
schools. In other parts of 
Asia, such as Korea, Taiwan 
and Vietnam, and also in the 
areas of Europe and America 
where Chinese, Japanese and 
Vietnamese communities exist, 
various forms of Pure Land faith 
and practice are maintained, 
often under the guidance of 
native Buddhist priests.

In Japan, Jodo and Shin have 
been the most popular forms of 
Buddhism. According to the 
government survey in 1987, the 
number of the temples of Pure 
Land Buddhism was 30,368, 
and that of its followers was 
20,446,912, which was nearly a 
quarter of the total population of 
Buddhists in Japan. This fi gure 
compares more than favorably 
with Zen, which has only 
9,481,011 followers. Although 
there is no way of knowing the 
exact number of the followers, 
the above fi gure gives us an idea 
of the extent of infl uence which 
Pure Land Buddhism still has in 
Japan.

If you begin your tour of 
Japan in Tokyo, you will not miss 
Kamakura on the way to Kyoto. 
Kamakura is a historically 
important place as the seat of 
shogunate government for 140 
years and is also one of the 
centers of Zen Buddhism since 
the Kamakura period. By far the 
most popular tourist attraction 
is the huge sitting Buddha, 15 

meters in height. This Buddha is 
Amida. He is sitting in meditation 
with his fi ngers formed in the 
Amida mudra. Erected in 1250, 
he has seen many vicissitudes of 
the world with compassionate 
eyes. He welcomes visitors 
from abroad as if wishing to say 
that Japan is the land of Amida 
Buddha.

When you get off  the bullet 
train at Kyoto Station and walk 
a short distance to the north, you 
will fi nd a majestic temple on 
your left. It is the head temple 
of one of the two largest Shin 
schools, called the Higashi 
or East Honganji. About ten 
minutes’ walk to the west, you 
come to another temple of a 
similar scale, which is the Nishi 
or West Honganji. According to 
the survey in 1990, the number 
of temples belonging to Nishi 
Honganji is 10,369, and that 
of the priests is 27,238. The 
educational institutions are 
scattered throughout the country. 
Nine universities and junior 
colleges, including Ryukoku 
University where I used to teach, 
belong to Nishi Honganji, and 
the total number of junior and 
senior high schools is thirty-fi ve. 
Besides those, Nishi Honganji 
has ninety-seven temples in 
the United States, fi fty-nine in 
South America, and eighteen in 
Canada. In Europe there are two 
temples affi  liated to this school, 
one in Antwerpen and one in 
Geneva, and a third has been 
built in Dusseldorf. There are 
also dojo, or Nembutsu centers, 
in various countries throughout 
the world.
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1 
Vào những năm đầu Tây 

lịch, Phật Giáo từ miền Ðông-
Bắc Ấn Ðộ truyền vào Trung 
Quốc, từ đó Phật Giáo lại truyền 
vào bán đảo Hàn Quốc và Nhật 
Bản. Ở những quốc gia này, 
Phật Giáo Đại Thừa được quảng 
đại quần chúng tin theo và thọ 
trì. Như các tông phái Tịnh Độ 
khác, Chân Tông Tịnh Độ cũng 
thuộc Đại Thừa Phật Giáo. Giáo 
lý căn bản của Chân Tông Tịnh 
Độ cùng tương đồng với các giáo 
phái đại thừa khác như Thiền 
Tông, Mật Tông Tây Tạng là 
những tông phái được phổ biến 
thạnh hành ở Tây Phương. 

“Chân Tông Tịnh Độ” có 
nghĩa là “chân tinh túy của giáo 
lý Tịnh Độ”. Ðây vốn không 
phải là tên của một tông phái, 
vì nguyên ý của Ngài Shinran 
(Thân Loan) không phải muốn 
sáng lập ra một tông phái mới. 
Mục đích của Ngài chỉ là muốn 
chỉ bày cho chúng ta nội dung 
quan trọng chủ yếu của nền giáo 
lý Tịnh Độ do 7 vị cao tăng Ấn 
Ðộ, Trung Quốc và Nhật Bản 
truyền bá và phát triển. {Bảy vị 
Cao Tăng là 7 vị Tổ của Tịnh Độ 

Tông Nhật Bản: Tổ thứ nhất là 
Bồ Tát Long Thọ (-250), Tổ thứ 
hai là Bồ Tát Thế Thân (-400), 
Tổ thứ ba là Ðại Sư Ðàm Loan 
(476-542), Tổ thứ tư là Ðại Sư 
Ðạo Xước (562-645), Tổ thứ 
năm là Ðại Sư Thiện Ðạo (613-
681), Tổ thứ sáu là Hòa Thượng 
Nguyên Tín (942-1017), Tổ 
thứ bảy là Thánh Nhân Nguyên 
Không (Pháp Nhiên) (1133-
1212).

Từ những kinh điển Tịnh Độ 
và các luận trước của 7 vị cao 
tăng, Shinran hình thành một 
hệ thống giáo lý có thể giải cứu 
chúng sanh, đây là khởi duyên 
của Chân Tông Tịnh Độ. Tịnh 
Độ Tông sau khi được nhà học 
giả Thiền Học nổi tiếng D.T. 
Suzuki gọi Chân Tông Tịnh Độ 
là Chân Tông (Shin) thì ở Tây 
Phương thường dùng tên gọi 
này để nhận thức Chân Tông 
Tịnh Độ. Mặc dù Suzuki là một 
nhà thiền học nổi tiếng, nhưng 
ông đã phiên dịch 4 chương đầu 
tác phẩm căn bản của Shinran 
“Giáo Hành Tín Chứng” 
(Kyogyoshinsho) ra tiếng Anh, 
và viết bài liên quan đến Chân 
Tông giới thiệu đến các nhân sĩ 

Phương Tây. Từ đây chúng ta sẽ 
sử dụng danh từ tắt “Chân Tông” 
này cho “Chân Tông Tịnh Độ”.

2  
Giáo lý Phật Giáo Tịnh Độ 

thường lấy Ðức Phật A Di Ðà 
làm trung tâm, Ðức Phật A Di 
Ðà thường trụ ở cõi Tịnh Độ 
Tây Phương Cực Lạc (còn gọi 
là “An Lạc Quốc”, “An Dưỡng 
Quốc”). A Di Ðà là âm dịch của 
Amita, Amita là tiếng cổ Ấn Ðộ 
(Phạn văn). A Di Ðà cũng là 
cách viết tắt của Amitabha (Vô 
Lượng Quang) và Amitayus 
(Vô Lượng Thọ). Vì thế nhân sĩ 
Phương Tây rất quen thuộc với 
2 danh từ tiếng Phạn Amitabha 
và Amitayus. 

Ðức Phật A Di Ðà rất được 
tôn sùng tại Nhật Bản. Người 
ta tôn sùng Ngài thậm chí còn 
hơn cả Ðức Phật Thích Ca Mâu 
Ni. Là một vị Phật siêu việt thời 
gian không gian, Ðức Phật A 
Di Ðà cứu độ tất cả những ai có 
lòng tin chân thành xưng niệm 
danh hiệu của Ngài. Ðức Phật A 
Di Ðà dùng vô lượng hào quang 
nhiếp thọ và gia hộ những người 
có lòng tin chân thành đối với 
Ngài, và tiếp dẫn họ sanh về 
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cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Ngài. 
Hạnh nguyện cứu độ chúng sanh 
của Ngài được 2 vị thượng thủ 
Bồ Tát là Quán Thế Âm và Ðại 
Thế Chí Bồ Tát phò trì. Tượng 
Ðức Phật A Di Ðà và 2 vị Bồ Tát 
này (Tây Phương Tam Thánh) 
vô cùng phổ biến tại Nhật Bản 
và các nước Á Châu thạnh hành 
tư tưởng Tịnh Độ.

Những kinh điển liên quan 
đến lịch sử của Ðức Phật A Di 
Ðà, công hạnh cứu độ chúng 
sanh và Tịnh Độ gồm có 3 
quyển (gọi tắt là Tịnh Độ Tam 
Kinh). Nội dung của các bộ kinh 
này giải thích quá trình, phương 
pháp vãng sanh Tịnh Độ và ở 
Tịnh Độ tu hành chứng đắc Phật 
Quả. 

3   
Trước khi giải thích nội 

dung của Tịnh Độ Tam Kinh, 
đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu 
một vài khái niệm và giáo lý căn 
bản của Phật Giáo, đó là nhân 
quả và nghiệp lực. Thuyết nhân 
quả thông thường đều được Bà 
La Môn Giáo ở Ấn Ðộ chấp 
nhận, nhưng chỉ có kiến giải của 
Ðức Phật mới là viên mãn. Theo 
lý nhân quả, tất cả sanh mệnh từ 
quá khứ vô thủy đến nay đều do 
nhân quả và nghiệp lực sai sử, sự 
hiện hữu của sanh mệnh cũng sẽ 
từ hiện tại tương tục cho đến vị 
lai. Do đó sanh mệnh không vì 
chết mà mất hẳn hoặc đình chỉ, 
mà sẽ chuyển sang hình thức 
khác trong vòng luân hồi tương 
tục. Sự xấu tốt của kiếp sống 
vị lai đều do nghiệp thiện ác ở 
quá khứ và hiện tại quyết định. 
Nói cách khác, cuộc sống hiện 

tại của chúng ta là kết quả của 
nghiệp quá khứ, những gì mà 
hiện nay chúng ta tạo tác sẽ ảnh 
hưởng đến tương lai của chúng 
ta. Do đây mà thấy, Phật Giáo 
không chấp nhận chủ trương có 
đấng chủ tể và vạn năng sáng 
thế. Nhân quả của Phật Giáo vì 
thế cũng không phải Túc Mệnh 
Luận (Túc Mệnh Luận như 
người ta thường nói “tất cả do 
trời định”, “thiên mệnh”...). Tất 
cả những việc làm của chúng ta 
bao gồm ngôn ngữ và tư tưởng 
sẽ là “chủ nhân ông” tạo nên 
tình huống hiện tại và vị lai của 
chúng ta.

Hai là luân hồi, tức sự kéo 
dài của sanh mệnh, là sự khổ 
đau. Tuy chúng ta có thể chuyển 
sanh lên thiên giới (thiên đường 
và Tịnh Độ là 2 khái niệm hoàn 
toàn khác nhau, không nên lẫn 
lộn 2 từ này), nhưng cảnh giới 
này không phải là cảnh giới vĩnh 
hằng trường cửu. Một khi công 
đức thiện nghiệp hết, chúng ta 
sẽ đọa vào trong các đường ác 
mà nhận lấy khổ đau. Phật Giáo 
chính là dạy chúng ta làm như 
thế nào để giải thoát luân hồi 
sanh tử. Cảnh giới giải thoát này 
chính là thành Phật Đạo, cũng 
tức là Niết Bàn mà chúng ta 
thường nhắc đến.

Ba, Phật Giáo không chỉ dạy 
người làm việc thiện lành, mà 
còn dạy chúng ta ý thức được sự 
tác tâm mới vô cùng quan trọng. 
Bất luận chúng ta nỗ lực như 
thế nào đi nữa để làm việc thiện 
lành, nhưng nếu vì chấp trước 
danh lợi, vì mong muốn được 
người ta khen thưởng mà làm 
viện thiện, thì lợi ích đạt được 

vô cùng ít ỏi, không thể tích lũy 
công đức để giúp cho chúng ta 
chứng thành Phật Quả. Việc làm 
thiện chân chánh vì thế phải 
vượt ra ngoài sự chấp trước tự 
ngã danh lợi, nhưng muốn hoàn 
toàn đạt được cảnh giới này, cần 
phải tĩnh tọa tham thiền tinh tấn 
mới được. 

Bốn, duyên khởi và lý 
“không” là khái niệm quan 
trọng của Phật Giáo Đại Thừa. 
Nói đơn giản, tất cả vạn vật có 
sanh mệnh (chúng sanh) đều 
có mối liên hệ vô cùng mật 
thiết, không thể đơn độc tồn tại 
(nương nhân duyên sở sanh). Do 
đó một cái “ngã” mà không bị 
thời gian không gian, điều kiện 
và những chúng sanh khác ảnh 
hưởng đến thì không thể tồn tại 
được. Vì thế hiểu rõ quan điểm 
ở trên, Bồ Tát (là người tinh tấn 
cầu Phật Đạo, phát tâm từ cứu 
độ chúng sanh) làm tất cả việc 
lành mà không chấp trước vào 
một vật nào cả. 

Cuối cùng là cần phải nhận 
thức công đức có được do các 
thiện nghiệp phát xuất từ tâm 
đại từ bi có thể hiển hiện thành 
Chư Phật và cõi Phật Tịnh Độ 
của các Ngài. Tất cả công đức 
này Chư Phật đều ban phát cho 
chúng sanh. Phàm là những 
người được công đức này đều có 
thể mau chóng đắc thành Phật 
Đạo.

4   
Tất cả chúng sanh đều có 

thể thành Phật. Ðại Thừa Phật 
Giáo tin tưởng chúng sanh đều 
có Phật Tánh. Ai tin tưởng Phật 
Tánh của chính mình, và làm 
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cho Phật Tánh nảy nở phát triển, 
đó là một vị Bồ Tát. Sự bắt đầu 
của Bồ Tát Đạo là vị hành giả 
lập lời thệ nguyện, dũng mãnh 
mong cầu trí huệ vô thượng (Bồ 
Đề) và làm  cho tất cả chúng 
sanh trong cảnh khổ đau đều 
được giải thoát. Phật Giáo Đại 
Thừa tin rằng trong vũ trụ này 
có vô số Bồ Tát đang hành hoạt 
hoặc đã chứng đắc Bồ Tát Đạo. 

Căn cứ “Kinh Phật Thuyết 
Vô Lượng Thọ” (gọi tắt là Ðại 
Kinh), một bộ kinh đồ sộ và 
vô cùng quan trọng trong Tịnh 
Độ Tam Kinh, Ðức Phật A Di 
Ðà vốn là một vị quốc vương. 
Sau khi gặp Ðức Phật, vua 
có ấn tượng vô cùng sâu sắc 
và xuất gia hành Bồ Tát Đạo. 
Lúc đó pháp danh của Ngài là 
“Pháp Tạng”, cũng có nghĩa là 
“Bảo tạng của Phật Pháp”. Ngài 
dũng mãnh tìm cầu Phật Đạo 
và lập lời thệ nguyện cứu độ tất 
cả chúng sanh. Do Bảo Tạng 
yêu cầu, Ðức Phật Thế Tự Tại 
Vương hiển thị và giải thích 210 
ức cảnh giới Tịnh Độ. Sau khi 
quan sát các cõi Phật, bèn thiền 
định tư duy các đặc trưng kiến 
lập các cõi Tịnh Độ này trong 
thời gian 5 kiếp (kiếp là đơn vị 
hình dung thời gian dài không 
thể đo lường được). Sau 5 kiếp, 
Ngài đã tìm ra cõi Tịnh Độ mà 
mình muốn thành lập và con 
đường giải thoát khổ đau cho 
chúng sanh, vì thế Ngài bèn 
phát 48 lời nguyện. 

“Ðại kinh” nói rằng Ngài 
Bảo Tạng đã dùng vô số sanh 
mạng thực hành Bồ Tát Đạo 
trong vô lượng kiếp. Chúng ta 
nên biết chỉ phát nguyện suông, 
không có nghĩa là nguyện vọng 

sẽ biến thành hiện thực. Ðể cho 
nguyện vọng thành tựu, người 
phát nguyện cần phải làm các 
việc thiện lành và tu chứng đắc 
trí huệ vô thượng. Khi trí huệ đạt 
đến đỉnh cao, công đức và lòng 
từ phát triển đến mức hoàn thiện 
hoàn mỹ, Ngài Bảo Tạng thành 
Phật, hiệu là A Di Ðà. Công đức 
vô thượng vô biên của Ngài là 
y theo lời nguyện trước đã phát 
thệ mà hiển thị thành thân Phật 
quang minh vô lượng và cõi 
Tịnh Độ trang nghiêm. Trong 
48 lời nguyện, lời nguyện 18 đối 
với Phật Giáo đồ Tịnh Độ vô 
cùng quan trọng, vì có thể khiến 
cho người có lòng tin chân thành 
xưng niệm danh hiệu Ðức Phật 
A Di Ðà được giải thoát. Bổn 
nguyện này là chiếc cầu kiến lập 
giữa chúng sanh và Ðức Phật A 
Di Ðà. Người có lòng tin xưng 
niệm danh hiệu Ðức Phật mà 
lãnh thọ công đức của Ðức Phật, 
có được công đức này, người 
này có thể vãng sanh Tịnh Độ. 

Chư Phật cùng với hạnh 
nguyện cảm hóa chúng sanh, 
không phải quan niệm và tư duy 
của phàm phu chúng ta có thể đo 
lường được. Bộ kinh thứ 2 trong 
Tịnh Độ Tam Kinh là “Kinh 
Phật Thuyết Quán Vô Lượng 
Thọ” (gọi tắt là Quán Kinh). Bộ 
kinh này giới thiệu phương pháp 
dùng pháp nhãn của tự thân quán 
tưởng Ðức Phật A Di Ðà và cảnh 
giới Tịnh Độ. Nói đơn giản, tất 
cả có 13 phép quán tưởng. Ðầu 
tiên, hành giả hướng về Tây, tập 
trung vào ánh mặt trời sắp lặn 
và ghi nhớ hình tượng này vào 
trong ý thức, bất luận mở mắt 
hay nhắm mắt không để cho 

hình tượng này tiêu mất. Sau khi 
cảnh giới này thành tựu, hành 
giả quán tưởng đến nước, đầu 
tiên quán tưởng khắp cõi Tây 
Phương tràn ngập nước. Nước 
này đông lại và biến thành lưu 
ly. Do vì cảnh Tịnh Độ do lưu ly 
tạo thành nên sau khi quán thành 
cảnh giới lưu ly, thì có thể tiếp 
theo quán tưởng các đặc trưng 
khác của Tịnh Độ cùng với thân 
Phật A Di Ðà. “Quán Kinh” nói, 
phàm những người thành công 
quán tưởng A Di Ðà và cõi Tịnh 
Độ Cực Lạc, ác nghiệp sẽ được 
tiêu trừ và sau khi mạng chung 
nhất định sẽ được vãng sanh vào 
cõi Cực Lạc. 

5  
Trong lịch sử Phật Giáo 

Tịnh Độ ở Ấn Ðộ, Trung Quốc 
và Nhật Bản, niệm Phật là công 
hạnh quan trọng cầu vãng sanh 
Tịnh Độ, chính là miệng niệm 
“Nam Mô A Di Ðà Phật”. Câu 
này có nghĩa là “quy mạng A Di 
Ðà Phật” hoặc “kính lễ A Di Ðà 
Phật”. Quán kinh giới thiệu 13 
phép quán tưởng xong bèn chia 
sự tu trì, thiện hạnh, công đức và 
ác nghiệp đã tạo của người phát 
nguyện cầu sanh Tịnh Độ làm 9 
phẩm. Ðối với những người hạ 
phẩm tạo các ác nghiệp, Ðức 
Phật Thích Ca dạy họ miệng 
niệm danh hiệu Phật có thể tiêu 
trừ ác nghiệp của tự thân. Theo 
lý nhân quả, những người này 
nhất định sẽ đọa vào địa ngục 
thọ khổ, nhưng nương nhờ công 
đức niệm Phật, các tội của họ 
được tiêu trừ và khiến cho họ 
được vãng sanh Tịnh Độ. 

Kinh ngắn nhất trong Tịnh 
Độ Tam Kinh là “Phật Thuyết 
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A Di Ðà Kinh” (gọi tắt là “Tiểu 
Kinh” hoặc “A Di Ðà Kinh”), 
cũng là bộ kinh chuyên dạy 
chúng sanh niệm Phật. Tiểu 
Kinh giải thích chỉ cần từ một 
đến 7 ngày nhất tâm xưng niệm 
danh hiệu Phật, thì chúng sanh 
có thể vãng sanh Tịnh Độ. 
Nhưng điều quan trọng vẫn là 
lời nguyện thứ 18 của Ðức Phật, 
cũng chính là công hạnh do lòng 
tin niệm Phật khiến cho chúng 
sanh được vãng sanh Tịnh Độ, 
ly khổ đắc lạc. 

So sánh với pháp môn quán 
tưởng, pháp môn niệm Phật là 
phương pháp dễ hành trì nhất, 
không bị bất cứ người nào, 
hoặc thời gian, địa điểm hạn 
chế. Phương pháp niệm Phật 
tuy dễ hành, nhưng không có 
nghĩa là công đức và công hiệu 
niệm Phật sẽ nhỏ đi. Tất cả Tổ 
sư Tịnh Độ xưa kia, từ Bồ Tát 
Long Thọ ở Ấn Ðộ là người đầu 
tiên khởi xướng pháp môn niệm 
Phật, cho đến Ðại Sư Thiện Ðạo 
ở Trung Quốc và Thượng Nhân 
Pháp Nhiên Nhật Bản đều dị 
khẩu đồng thanh nhấn mạnh 
phương pháp miệng niệm Phật 
này. Ngài Thiện Ðạo (613-681) 
đời Ðường - Trung Quốc là một 
trong những người tiên phong 
chỉnh lý và phát dương giáo 
lý Tịnh Độ. Sau khi thành tựu 
pháp môn quán tưởng Ngài bèn 
trước tác bộ luận “Quán Kinh 
Tứ Thiếp Sớ” giải thích “Quán 
Kinh”, cùng với các trước tác 
giải thích phương pháp tu trì và 
nguồn gốc của pháp môn quán 
tưởng. Tuy như thế, hệ thống 
tu trì của Ngài vẫn lấy phương 
pháp niệm Phật làm công hạnh 
tu trì chủ yếu. Các công hạnh 

khác, bao gồm phép quán tưởng 
Phật A Di Ðà, chỉ khởi tác dụng 
phụ giúp thêm. Sư phụ của Ngài 
Thiện Ðạo là Ngài Ðạo Xước 
(562-645) mỗi ngày niệm danh 
hiệu Phật 70 ngàn biến, Ngài 
Thiện Ðạo cũng tinh cần niệm 
danh hiệu Phật. Pháp môn niệm 
Phật của Ngài truyền bá khắp 
mọi nơi và sau đó truyền đến 
Nhật Bản. Thượng Nhân Honen 
(Pháp Nhiên 1133-1212) đã kế 
thừa pháp môn niệm Phật của 
Ngài Thiện Ðạo. Thượng Nhân 
Honen thành lập Tịnh Độ Tông 
Nhật Bản trên nền tảng giáo lý 
chuyên tâm xưng niệm danh 
hiệu Phật có thể vãng sanh Tịnh 
Độ. Ðệ tử của Ngài ngoài những 
lúc theo Ngài niệm Phật, còn 
viết những tác phẩm xiển minh 
và làm sáng tỏ lời dạy của Ngài.

Trước khi Ngài Honen 
thành lập Tịnh Độ, pháp môn 
niệm Phật đã phổ biến lưu hành 
trong giới dân gian và quý tộc, 
đây là công của Ðại Sư Genshin 
(Nguyên Tín 942-1017) và 
các bậc Thánh khác của Tịnh 
Độ Tông như Thượng Nhân 
Koya (Không Dã 903-972). 
Ngài Genshin nổi tiếng bởi tác 
phẩm “Vãng Sanh Yếu Tập” 
của Ngài. Trong tác phẩm này, 
Ngài diễn tả chi tiết cảnh giới 
khổ đau trong cõi ác và sự an 
vui ở cõi Tịnh Độ Cực Lạc, để 
khích lệ đại chúng nguyện sanh 
Tịnh Độ. Ðồng thời Ngài còn 
thành lập Hội Niệm Phật vào 
một ngày trong tháng cùng nhau 
niệm Phật tu hành. Ðương thời 
có một quý tộc tên là Fujiwara 
Michinaga (Ðằng Nguyên Ðạo 
Trưởng 966-1027), khi lâm 
chung tay ông nắm một sợi dây 

ngũ sắc mà đầu kia cột vào tay 
của Ðức Phật A Di Ðà. Theo 
“Quán Kinh” và “Vãng Sanh 
Yếu Tập”, phàm người lâm 
chung nếu có thể niệm Phật và 
tưởng nhớ Ðức Phật A Di Ðà thì 
sẽ được Ðức Phật và Chư Thánh 
tiếp dẫn lên cõi Tây Phương 
Tịnh Độ. Sợi dây ngũ sắc được 
cho rằng có công năng được Ðức 
Phật thân lâm tiếp dẫn. 

6 
Khi chúng ta nhắc đến danh 

từ Phật Giáo Tịnh Độ, chúng 
ta không những chỉ nhắc đến 
Tịnh Độ Tông ở Nhật Bản, mà 
ở Trung Quốc, Ðài Loan, Hàn 
Quốc, Việt Nam, các nước Á 
Châu cùng với các khu Á kiều 
tụ tập ở Âu Châu, Mỹ Châu đều 
tồn tại các loại hình tông phái 
Tịnh Độ. Các đạo trường và tự 
viện của các tông phái Tịnh Độ 
này đều do Tăng Sĩ hoặc Giảng 
Sư ở địa phương đó trụ trì. 

Ở Nhật Bản, Tịnh Độ Tông 
và Chân Tông Tịnh Độ đã trở 
thành tông phái Phật Giáo được 
quần chúng hoan nghênh nhất. 
Theo con số điều tra của chính 
phủ năm 1987, các tự viện của 
Phật Giáo Tịnh Độ tổng cộng 
có 30.368 ngôi, tín đồ của Tịnh 
Độ có 20.446.912 người. Con 
số này khoảng 1 phần 4 tổng số 
Phật Giáo Đồ Nhật Bản. Thiền 
Tông chỉ có 9.481.011 tín đồ. 
Chúng ta tuy không có cách nào 
biết được con số thực tế tín đồ và 
tự viện của các tông phái trên, 
nhưng từ những con số thống kê 
này chúng ta có thể biết được tư 
tưởng Tịnh Độ ảnh hưởng sâu xa 
đối với Nhật Bản. 
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Nếu bạn có cơ hội đến Tokyo (Ðông Kinh) - 
Nhật Bản du lịch, trên con đường từ Tokyo đến 
Kyoto (Kinh Ðô) không nên bỏ qua Kamakura 
(Liêm Thương). Kamakura nổi tiếng là trung tâm 
chính trị hơn 140 năm của chính phủ Tướng Quân 
xưa kia. Phong cảnh nổi tiếng nhất của vùng này 
là tượng Ðức Phật A Di Ðà ngồi, cao 15 mét, hai 
tay kiết ấn Di Ðà, được thành lập vào năm 1.250, 
đôi mắt từ bi của Ngài đã nhìn suốt sự thay đổi 
biến thiên của thế gian. Ðối với các du khách từ 
các miền trên thế giới, Ngài dường như nói “Hoan 
nghênh đến Nhật Bản là cõi Tịnh Độ của Ðức 
Phật A Di Ðà”. 

Khi bạn xuống xe từ trạm Kyoto và đi lên phía 
bắc một đoạn đường, bạn sẽ thấy một ngôi chùa 
Phật trang nghiêm. Ngôi chùa này là Tổ Đình của 
phái Ðại Cốc, một trong 2 tông phái lớn của Chân 
Tông Tịnh Độ, người ta thường gọi ngôi chùa này 
là chùa Ðông Bổn Nguyện. Nếu bạn tiếp tục đi 
về phía tây khoảng 10 phút, bạn sẽ nhìn thấy một 
ngôi chùa lớn như chùa Ðông Bổn Nguyện, đây 
là chùa Tây Bổn Nguyện, theo số thống kê được 
điều tra năm 1990, các tự viện thuộc chùa Tây 
Bổn Nguyện gồm có 10.369 ngôi, Tăng chúng 
giảng sư gồm có 27.238 vị. 

Ngoài ra các miền trên toàn quốc có 9 Trường 
đại học và đại học ngắn hạn, bao gồm Đại Học 
Ryukoku, nơi tôi đang dạy học đều trực thuộc 
chùa Tây Bổn Nguyện. Các trường cao đẳng và 
trung đẳng thuộc chùa Tây Bổn Nguyện gồm có 
35 trường. 

Ngoài ra chùa Tây Bổn Nguyện ở nước Mỹ có 
97 ngôi chùa, Nam Mỹ có 59 ngôi và Gia Nã Ðại 
có 18 ngôi chùa, ở Âu châu có 3 ngôi và 1 số đạo 
trường niệm Phật.

Quảng Tuệ 
- Tống Phước Hiến

Đường Về

Thôi, cố quên những gì xa xôi quá
Hãy tìm về bên tiếng kệ câu kinh
Bên đàn chim líu lo, mắt thơ dại
Trải đêm thâu, trò chuyện với riêng mình

Cõi ta bà, lụy phiền vinh với nhục
Nghiệp oán thù, ảo mộng chút hư danh
Bao cuồng mê, buồn vui xây oan trái
Nương Thuyền Từ, dứt bỏ nghiệp đua tranh

Đêm hôm qua. Cội mai già rực rỡ 
Đơm hoa vàng báo hiệu ánh xuân sang
Hoa rộn rã, hương đời thơm ánh Đạo 
Lời kinh khuya, giục bỏ những phiêu bồng 

Dưới cội mai, vài cánh hoa rơi rụng
Vài chồi non nẩy lộc nét tinh khôi.
Gió nhè nhẹ, lay mai già rụng cánh
Đời trên tay, nhưng lặng lẽ xa xôi

Nhịp chuông mỏ, như lởi khuyên Từ Phụ
Đời hư vô, luyến ái nặng thêm buồn
Hoa vô ưu, ai là người được biết
Cội mai già, vui bên cảnh đóa vô ưu
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Mùa Xuân, 
mùa mà thiên 
nhiên hòa 

cùng mùa Xuân lòng 
người bao la, tạo nên 
khúc giao hưởng 
mênh mông sâu 
lắng, Xuân của đất 
trời lồng lộng thênh 
thang. Xuân có thanh 
bình, có cỏ cây hoa 
đẹp, có xanh tươi khi 
lòng người thật sự có 
an lạc hạnh phúc.

Đặc tính của thiên 
nhiên vốn không đẹp 
xấu mà chỉ thay đổi 
màu sắc cùng quy 
luật tuần hoàn theo 
xuân hạ thu đông, trong khi 
lòng người thì luôn luôn thay 
đổi, so kỳ kén chọn.

Đứng trước một bức tranh 
thiên nhiên đẹp, những người 
có tâm hồn nghệ sĩ sẽ cảm 
nhận được hết vẻ đẹp của 
thiên nhiên quanh ta, ngược 
lại với những người không 
nhận chân được điều này trở 
thành khô khan không còn 
hoa lệ, một cách sống nghèo 
nàn về nội tâm, hoặc đang bị 
phiền não bức bách thì cảnh 
đẹp kia cũng trở nên vô nghĩa. 
Nhà thơ Nguyễn Du đã từng 
gieo vần để mô tả tâm trạng 
rằng:

“Cảnh nào cảnh chẳng 
đeo sầu

Người buồn cảnh có vui 
đâu bao giờ”

Quả thật ngoại cảnh luôn 

bị lung lay thay đổi theo lòng 
người, theo dòng tâm thức bất 
ổn định của con người, nên 
Đức Phật đã dạy rằng:

“Tâm như họa công, có 
khả năng vẽ nên các cảnh sắc 
của cuộc sống” 

hoặc 
“Tâm dẫn đầu các pháp, 

tâm làm chủ tạo tác, lời nói, 
hành động ác, tội báo liền 
theo sau, như xe theo vật kéo. 
Tâm dẫn đầu các pháp, tâm 
làm chủ tạo tác, lời nói hành 
động thiện, phước báu liền 
theo sau, như bóng luôn theo 
hình.” (Kinh Pháp Cú).

Trong thời đại khoa học 
kỹ thuật tiên tiến hiện nay, 
hành giả học Phật càng phải 
nắm bắt sâu sắc phương pháp 
tư duy nội tâm để hiểu được 

rằng giáo lý Phật Đà 
đồng hành với các 
thành tựu khoa học, 
và tuyệt đối đừng để 
nền giáo lý đó bị hiểu 
sai lạc.

Bằng con mắt liễu 
sanh thoát tử, đại ngộ 
trước sự sanh diệt của 
thế giới vạn vật, trong 
sanh đã có mầm móng 
của diệt và ngược 
lại trong diệt lại trỗi 
dậy mầm móng của 
sanh, đó là cái tự 
nhiên của dòng đời 
sanh diệt, không đến 
không đi, không còn 
không mất, không có 

cái vượt trội hay không vượt 
trội, cũng không có vô thỉ vô 
chung thường hằng bất biến, 
đó chính là chơn tâm Phật 
tánh, là Như Lai tàng sở trụ, là 
Niết bàn tự tướng thường lạc 
ngã tịnh, nên Thiền sư Mãn 
Giác đã viết:

“Chớ bảo xuân đi hoa 
rụng hết

Đêm qua sân trước một 
cành Mai”

Lẽ thường Xuân tàn thì 
hoa rụng, nếu khi Xuân tàn mà 
hoa vẫn không rụng thì chỉ có 
“Xuân tâm” mới thường hằng 
bất biến. Xuân tâm chính là 
vườn tâm giác ngộ, sự giác 
ngộ của chơn tâm vượt mọi 
biến thiên đối đãi thường tình 
của không gian và thời gian 
trong vũ trụ vạn vật.

Chút Hồn Xuân
Thích Viên Huy



74 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 2-2019

“Mặc nhiên vô nhậm vận,
Khứ lại tùy duyên hiện,
Bất khủng diệt bất ưu,
Thị danh vô quái ngại.”

[Mặc pháp tự vận hành,
Đi đến thảy tùy duyên,
Chẳng sợ chẳng ưu sầu,
Có gì còn trói buộc.]

Được học Phật, chúng ta 
có thể xác tín rằng khi tâm 
thức chúng ta không còn bị 
bụi trần che mờ, khi ánh sáng 
giác ngộ chiếu soi qua từng 
lá cây ngọn cỏ, qua mọi ngõ 

ngách trong tâm hồn chúng 
ta rồi, và khi hành giả chúng 
ta đã rủ sạch tất cả mọi hình 
thức, thì đặc tính thật của vạn 
hữu trong vũ trụ sẽ hiển lộ 
như chính nó mà không có
bóng mờ nào chi phối được, 
đó chính là bản lai diện mục, 
là chơn tâm thường trụ đã hòa 
nhập được vào thể tánh vô 
biên của vạn vật.

Cánh xuân tâm chính là 
mùa xuân miên viễn, mùa 
xuân hoan hỷ bất tận của 
người con Phật, sự giao thoa 
giữa nội tâm và ngoại cảnh, 

giữa khách thể và chủ thể, 
là một sự tương quan duyên 
khởi đầy ý vị. Vị xuân sẽ mãi 
tồn tại và không nhuốm màu 
tiếc thương tàn lụi khi lòng 
người luôn đầy ý niệm an 
nhiên giải thoát giữa dòng đời 
xuôi ngược bon chen. 

Hãy để bánh xe xuân ấy mãi 
lăn tròn trên quỹ đạo thời gian 
hạn hẹp của cuộc đời, bánh xe 
ấy có khi lăn rất nhanh, nhưng 
nếu bạn có chánh niệm, có ý 
thức tự tại, bạn sẽ giữ được 
mức độ vận hành an lạc trước 
khi quá muộn. 

Hoàng Vinh

Tịch mịch chiều hôm ánh nhiệm mầu
Tâm tư tĩnh lặng thềm in bóng

Lẳng lơ nhịp điệu vừng mây trắng
Rặng nước lao xao, tâm bất động

Hiện hữu không ngoài tầm ảo vọng
Giới định tuệ sinh tâm vô lậu

Ngự trị thiện căn thuyền bát nhã
Tâm khai, chuyển hóa ánh nhiệm mầu

Mây trời lãng đãng tận vừng sâu
Ánh chiếu luân lưu cảnh tịch liêu
Vũ trụ bao la đồng nhất thể
Nhiệm mầu từng giọt nắng hiu hiu

Duyên giác kết âm thành chánh niệm
Định lực vững, mới là cơ duyên 
Niệm chân chính thấm nhuần thiền định
Tâm bất loạn an lạc vô biên.

Thường Tịnh
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Trong cuộc sống,  không ai có trách nhiệm 
với chúng ta bằng chính chúng ta. Chúng ta 
phải để ý, quan tâm đến mọi khó khăn, trở 

lực, tủi thân hay thất vọng đau buồn trong cuộc 
sống. Chúng ta phải sống đối diện và khắc phục 
chúng như thế nào? Đây là câu hỏi được đặt ra mà 
người giải quyết đáp án này là chính chúng ta chứ 
không thể ai khác. 

Chúng ta hãy nhớ rằng: “Vạn vật trong cuộc 
sống này đều vô thường, thay đổi” con người là 
một nhân tố trong vạn vật tức nhiên con người 
cũng phải thay đổi. Thay đổi cả thể xác lẫn tinh 
thần, từng ngày, từng giờ. Cho nên chúng ta phải 
chấp nhận với sự thật này. Ý thức được điều này 
chúng ta sẽ dễ dàng thông cảm, tha thứ bỏ qua 
mọi bất trắc. Có như thế, mới hy vọng chúng ta 
sống tốt, sống có ý nghĩa, sống hạnh phúc được. 
Chúng ta mới trân quý những tháng ngày mình 
còn đang sống. 

Hãy bình tâm sống tốt, sống khỏe, sống vui vẻ 
với mọi người, hạnh phúc sẽ có thật với chúng ta. 
Chúng ta phải ý thức rõ, đừng bao giờ để rơi vào 
cạm bẫy của lề thói hưởng thụ trụy lạc, đừng bao 
giờ chết chìm trong danh vọng ảo huyền, tung hô 
tán thưởng. 

Chúng ta phải biết đời người rất ngắn ngủi, 
thoáng một cái mắt đã mờ, tóc đã bạc, sống mấy 
mươi năm mà không làm được gì cho ai cả, thật 

là vô lý. Chúng ta phải sớm ý thức không được 
để thời gian trôi qua oan uổng như thế. Thử nghĩ 
xem, chúng ta sống năm sáu mươi năm hoặc nhiều 
hơn nữa như vầy cũng là phúc đức lắm rồi. 

Hạnh phúc hơn nữa là chúng ta còn có được 
luôn một tấm thân khỏe mạnh, không bị tật 
nguyền là điều mà không phải ai cũng có được, 
còn hạnh phúc nào bằng? Ấy vậy mà chúng ta 
lại đành đoạn bỏ lơ không biết quý, ăn chơi trác 
tán,  trụy lạc vô bờ cho đến khi bệnh hoạn đau 
ốm, thân tàn ma dại rồi mới đi tìm thầy hay thuốc 
giỏi, chùa miểu linh thiêng cầu cúng chữa chạy 
mong được mạnh khỏe thoát khỏi bệnh hoạn hiểm 
nghèo. Nếu được may mắn thì xem như là còn có 
phước. Tuy được vậy xem như tốt nhưng nghĩ cho 
kỹ chỉ mới bằng người sống tốt sống khỏe mà thôi, 
còn như kém may mắn thì sao. Điều đó cho thấy, 
sao chúng ta không cảm nhận ra được hạnh phúc 
vô cùng đang khi chúng ta còn khỏe còn có cha 
mẹ, anh em vợ chồng con cái đang hiện hữu bên 
mình? Chúng ta đi tìm hạnh phúc đâu đâu “đứng 
núi này, trông núi nọ” đành lòng bỏ đi những thứ 
vô cùng quý giá, lỡ mất đi rồi không bao giờ tìm 
lại được. Dong rủi bận rộn suốt cả cuộc đời không 
có được một ngày sống bình an, vui vẻ. 

Ấy vậy mà có người còn tự cao tự đắc khi có 
ăn có mặc, có bằng cấp kỹ sư bác sĩ coi cha mẹ 
chồng, cha mẹ vợ như rơm như rác, xem cha mẹ 

Hạnh phúc Hạnh phúc 
có thật có thật 
khôngkhông

Thích Nhật Tồn
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đẻ như cục nợ cần phải vức đi... hỡ i ôi! Người 
sống như vậy thì.... Hạnh phúc bình an ở đâu có 
cho mà hưởng!

Bình thường thì chúng ta cố gắng tu tạo phước 
lành, làm nhiều việc thiện để có phước ước mong 
sao được sống một cuộc sống có ý nghĩa, sống vui 
vẻ bên cha mẹ, anh em vợ chồng con cái,  bằng 
hữu người thân. Khi có được những thứ này thì lại 
tàn phá cho tan hoang hết, sức khỏe không còn, 
cha mẹ bỏ lơ, con cái không lo, anh em thì tranh 
nhau từng chút. Đến lúc này mới than trời trách 
đất,  đấm ngực rên la... Nghĩ lại thử xem có phải 
chính chúng ta là thủ phạm làm cho chúng ta đau 
khổ chăng? Hãy nhớ rằng: không ai có quyền làm 
cho chúng ta đau khổ, cũng không một ai có thể 
mang hạnh phúc đến cho chúng ta. Hạnh phúc 
hay khổ đau đều do chúng ta tự quyết định lấy. 

Quý vị có theo Đạo Phật hay không theo Đạo 
Phật chúng tôi cũng khuyên quý vị,  hãy tin sâu 
vào nhân quả, là một luật định thưởng phạt rất 
công bằng cho xã hội con người. 

Tin vào nhân quả là điều tiên quyết cho một 
cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau. 

Muốn sống hạnh phúc chúng ta phảí xem tất 
cả những người quanh ta như là cha mẹ, ân nhân, 
thân bằng quyến thuộc không có kẻ oán người thù, 
không bao giờ gây gổ hay tranh chấp với bất cứ 
một ai. Muốn làm được điều này Phật day: phải 
quy y Tam bảo giữ gìn cấm giới, tập học kinh 
điển, thường xuyên tham dự các khóa tu, trau dồi 
tâm tánh,  tiết độ trong ăn uống ngủ nghỉ, tri túc 
trong nhu cầu hưởng thụ. Phải sống thật, sống tốt, 
sống vui vẻ hòa hảo với mọi người. Tránh xa cờ 
bạc, rượu chè mọi sự mua vui bất chính,  khi nói 
năng hay hành động đều cân nhắc kỹ lưỡng trước 
khi ứng xử. 

Tóm lại hạnh phúc có thật hay không, dựa vào 
người tin luật nhân quả là biết 

Làm lành gặt hái được kết quả an lành
Làm chẳng lành nhận lãnh kết quả khổ đau. 
Phật còn tại thế cũng không thể làm gì khác 

hơn. 
“Này các vị, hãy tự thắp đuốc lên mà đi,  hãy 

soi sáng cho chính mình,  hãy tinh tấn lên để giải 
thoát”. 

Thích Nhật Tồn. 

Nhật Hoa

Đi Chùa
Đi chùa lặng ngắm cảnh rừng thông
Lắng nghe bên dòng suối mát trong
Bỏ bụi phồn hoa đời mệt mỏi
Phủi tay ngồi xuống nhẹ tâm lòng

Đi chùa dạo nắng ngắm trời xa
Bát ngát hồn ta nhuộm nắng tà
Không gian yên tịnh tâm lắng đọng
Thả lòng thanh thản nhẹ như trôi

Đi chùa gió lộng hồn lâng lâng
Tịch mịch sương lam nhẹ nghiệp trần
Tịnh cảnh chuông đưa về cố xứ
Chan hòa ánh nguyệt cõi huyền thâm

Đi chùa dừng lại lòng bon chen
Chánh đạo bồi tâm hạt giống lành
Pháp Phật tâm khai bờ tịnh lạc
An vui tự tại ngát hương tâm
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Chúng ta đang sống trong 
chu kỳ tuần hoàn của vũ 
trụ, nên quỹ đạo bốn mùa 

(Xuân Hạ Thu Đông) hay 12 
con giáp (Tý, Sửu, Dần, Mão, 
Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, 
Tuất và Hợi) luôn xoay chuyển. 
Năm 2019 là xuân Kỷ Hợi, năm 
con heo, xin được nói chuyện về 
heo.

Heo là một loài vật có hình 
dáng tròn trịa mũm mỉm, béo 
tốt ủn ỉn và hiền từ, khác với 
loài thú dữ khác như rắn, sư tử, 
beo… hại người, hại vật. Theo 
tự điển online, tên khoa học của 
heo là sus, thuộc họ lợn (suidae), 

tiếng Anh là pig. Heo còn được 
gọi là lợn, ỉn, hợi, trư, thỉ và 
nhiều tên riêng (danh từ riêng 
đặt cho chúng, như lão Trư, heo 
Móng Cái, heo Tây Ninh, heo 
Mọi, heo Tu Lại, ông Hợi, heo 
Năm Móng, heo Ba Giò, heo 
Mép, chú Lợn Snowball, cô heo 
Squealer, v,v.)

Trong chuỗi 12 con giáp, 
ba con vật cuối cùng (gà, chó, 
và heo) có mối liên hệ gần với 
con người hơn các con vật như 
chuột, trâu, cọp, v.v. Heo là 
một con vật mà chỉ nói đến tên 
chúng ta cũng có thể cảm thấy 
gần gũi; một con vật mà hình 

Năm Hợi Nói Chuyện HeoNăm Hợi Nói Chuyện Heo
Thích Nữ Giới Hương

(Source: image.baidu.com)

ảnh của nó đã đi vào thơ ca, hội 
họa dân gian và là biểu tượng 
văn hóa.  Trong tiếng Việt hằng 
ngày, heo cũng thường được 
nhắc đến, nào là “mập như 
heo”, “ngu như heo”, “lười như 
heo”, “ăn như heo”, “ngủ như 
heo”, “sướng như heo”, và “dơ 
như heo”, v.v. Nói chung là các 
từ ngầm so sánh để diễn ta một 
ai đó không làm gì cả, khỏi phải 
động não, chẳng hề căng thẳng 
(stress), mà vẫn “phây phây”, 
tốt tướng, hưởng thụ, nhàn nhã. 
Nhưng đứng trên phương diện 
sinh học mà nói, thật ra heo 
không có tối dạ; trái lại, heo rất 
thông minh, dễ dạy, ngoan hiền 
và thân thiện.

Heo là con vật có một mối 
liên hệ lâu đời nhất với con 
người, không chỉ người Á châu 
mà còn cả Âu châu. Đối với 
người Việt Nam và Trung Quốc, 
heo gần gũi đến độ được nhân 
cách hóa qua nhân vật hư cấu 
nửa người nửa heo Trư Bát Giới 
trong truyện nổi tiếng “Tây Du 
Ký”. Đối với các dân tộc sống 
tại các đảo ngoài lục địa Đông 
Nam Á, ngoài “chức năng” 
cung cấp thực phẩm, heo còn là 
biểu tượng của sự giàu có. 

Theo văn hóa Việt Nam hay 
Châu Á, heo là biểu trưng của 
tiền bạc, sự phồn thịnh, sung 
túc, tài lộc, nên nhiều nghệ nhân 
đã đúc tượng heo vàng, lịch ảnh 
heo treo tường, heo ống tiết 
kiệm làm giàu, tranh dân gian 
để thể hiện sự chúc tụng năm 
mới nhiều may mắn, con cháu 
đông vui, sanh sôi nảy nở, phúc 
lộc dồi dào phong phú. Heo 
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cũng còn là biểu tượng của vật 
tế lễ cúng bái như sính lễ hôn 
nhân, đám giỗ, quà cưới cho cô 
dâu, tạ lễ sau khi thành công ở 
thương trường buôn bán, sanh 
con, cúng tế thần linh, lễ khai 
trương, v.v.

Ở các bán đảo Thái Bình 
Dương, loại heo không lông 
Kapia thường được dùng làm 
con vật để tế thần, vì người ta 
tin rằng heo có linh hồn, sẽ linh 
thiêng. Ở Âu châu thời cổ đại, 
heo là con vật được nữ thần 
Demeter (thần sinh sản trong 
thuyết Hy Lạp Cổ Đại) ưa thích. 
Bởi lẽ, heo là biểu tượng cho sự 
sinh sản con cái sung túc, nên 
phụ nữ hay mua heo mạ đồng 
vàng để trong nhà hay phòng 
riêng để cầu mắn con. Người 
thổ dân da đỏ ở Mỹ cũng xem 
heo là biểu tượng của sự thịnh 
vượng và may mắn. Ở Đức, 
tham dự vào buổi tiệc có thịt 
heo vào đêm Noel có ý nghĩa 
ngăn ngừa quỉ thần và đem lại Tranh Lợn của họa sĩ Đông Hồ

thịnh vượng, tiền tài cho năm 
mới. Ở Mỹ, heo được làm biểu 
tượng của đội thể thao, như đại 
học Arkansas đặt tên cho đội 
thể thao là Sus Scrofa (Con Lợn 
Lòi) (https://en.wikipedia.org/
wiki/Domestic_pig) hay Đội 
Lợn Hoang, đội bóng nhí gồm 
12 thành viên thiếu niên bị kẹt 
trong hang Tham Luang ở tỉnh 
Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan 
suốt 18 ngày, đã nổi tiếng trên 
khắp thế giới.

Với trẻ con Việt Nam, con 
heo đất còn là người bạn thân 
thiết. Thuở nhỏ bé tí, các bé 
nhóc đã được ba mẹ ông bà dạy 
cách tiết kiệm bằng cách bỏ 
vài đồng, vài cắc cent vào chú 
heo con nho nhỏ, màu vàng, 
màu bạc hay màu đất để cúng 
chùa, giúp người nghèo, làm từ 
thiện... Tích tiểu thành đại! Bài 
học “heo ống” nhỏ này sẽ giúp 
trẻ con hay ngay cả người lớn 
biết xài tiết kiệm, san sẻ bố thí, 
cúng dường làm phước.

Heo là con vật thuộc 12 con 
giáp, rất thân thiện và gần gũi 
với con người. Nó sướng nhất vì 
chỉ ăn và ngủ, khỏi phải lo lắng 
điều gì. Vì heo vốn là nhàn nhã, 
sống vô tư, không lo nghĩ, tròn 
trịa trù phú, mũm mỉ m phồn 
thực, phúc lộc, nên năm heo 
sẽ mang nhiều niềm vui, vận 
may, tụ tài lộc, lợi nhuận sung 
túc thoải mái cả tinh thần và vật 
chất đến với mọi người. 

12 con giáp xoay vần. Năm 
mới Tết đến. Lại một chú Heo 
ngấp nghé trước thềm. Chúc 
mọi người một cuộc sống “sung 
sướng, nhàn nhã như Heo”, “vô 
tư, không lo nghĩ như Lợn” và 
“thoải mái từng ngày như Hợi”.

Chúc mọi nhà một năm mới 
đủ ăn, dư mặc, thừa tình yêu 
thương và giàu lòng quảng đại. 
Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!

Thích Nữ Giới Hương
(Huongsentemple@gmail.com)

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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Mỗi một nước đều có những đặc tính riêng 
biệt để nói lên tính cách thuần túy của 
đất nước, qua Văn Học Nghệ Thuật, văn 

học là sự đối tượng của con người với thiên nhiên 
trong các bộ môn Văn, Thơ, Họa, Ca, Nhạc, Kịch, 
được diễn tiến một cách truyền thống, và được 
chuyển biến theo thời gian, với sự nhận thức đời 
sống của con người, để diễn đạt những ước mơ, 
khắc khoải sầu thương vương vấn, qua những tâm 
tư tình cảm, vướng đọng bởi chiều sâu bao la của 
niềm mơ ước khát vọng, để rồi hoàn thành những 
tác phẩm tuyệt tác đa dạng phong phú cho đời. 

Về mặt văn chương là một ngôn ngữ đã thể 
hiện trong lòng người bất tử với thời gian, mà văn 
học, được nhận thức qua những hình tượng của 
những tác phẩm nghệ thuật, sắc màu của cuộc đời 
với thiên nhiên, cụ thể hóa những sáng tác theo sự 
tưởng tượng qua tư duy, tình cảm khái quát hiện 
thực một cách thẩm mỹ, mà mọi người đã thể hiện 
cho đến lúc nào đó văn học mới là văn học đích 
thực, khi văn học thể hiện được sự khám phá, sáng 
tạo, có những kiến giải hay, vẻ đẹp về con người 
và đời sống xã hội, thì đó chính là sự thổ lộ tinh tế 
tư tưởng, tình cảm, ước mơ, khát vọng, qua những 
quan điểm lý tưởng thẩm mỹ của người Nghệ Sĩ 
đối với con người và cuộc sống, mỗi trang văn, 

Văn Học 
Nghệ Thuật

Hoàng Vinh

vần thơ, mỗi tác phẩm, nốt nhạc, lời ca, đều tỏ bày 
tâm tư, vấn vương nỗi niềm thương nhớ, được chất 
chứa qua những diễn xuất mà tác giả làm nghệ 
thuật chuyển biến của một quan điểm nhân sinh, 
hoặc ca ngợi tình yêu, đưa tới sự hướng thiện, cao 
cả, cái đẹp của thiên nhiên với con người, là một 
chiều sâu thăm thẳm, du dương trầm bổng, mà 
khán giả thưởng ngoạn đăm chiêu say đắm. 

Khi chúng ta có cảm nhận được những nghệ 
thuật, mới thấy cái hay cái vui thích của nghệ 
thuật sáng tạo, trong các lãnh vực văn học nghệ 
thuật, đó mới chính là một niềm phấn khởi mà 
cuộc đời cảm thấy thú vị trong nếp sống hằng 
ngày mà chúng ta đang hiện diện.  

Thơ là một ngôn ngữ thanh điệu tha thiết, một 
ý tứ xuyên thẳm, lộng lẫy của cảm giác, xúc động 
mơ màng, mang một nỗi niềm thao thức một tâm 
tư, của nỗi nhớ niềm thương, hay mang lại một 
hoài bão bâng khuâng, khắc khoải khi mong, khi 
chờ, của tâm trạng lưu luyến, mà tâm tư đang 
vương nặng nỗi sầu đau, rồi cứ miệt mài theo 
dòng thời gian, mà người thi sĩ hay vương vấn 
mang nặng trong những chuỗi ngày dài của đời 
nghệ sĩ.  

Nhưng Họa lại là một bản năng sẵn có của 
người Họa sĩ, biết nhận dạng thiên nhiên mà 
chuyển hóa với tâm khảm của mình, qua nét bút 
đường nét và màu sắc huyền ảo, có chuyển có 
động, có thanh có đạm có âm có điệu, có tối có 
sáng, cứ ngỡ họa không lời, nhưng không đâu! 
Họa có lời có âm, điệu, có gió thì thào, có ong, 
bướm nước chảy, mây bay, một chuyển động kỳ 
diệu và lý thú mà người họa sĩ đã mang sẵn trong 
tâm tư, nhưng còn đi xa hơn nữa, có quá khứ, hiện 
tại, tương lai, có thể nói những gì mà người đời 
không thấy, và chưa nghĩ đến, nhưng người họa 
sĩ đã thấy và nghĩ đến, có như vậy mới thực hiện 
ra những mô hình những đồ án, những tác phẩm 
cho tương lai, đó là mầm mống của sự sáng tác và 
sáng tạo, mà người họa sĩ theo đuổi, đôi lúc bất 
chấp những dị biệt của người đời, để tạo cho mình 
một lối riêng biệt, một con đường thênh thang 
rộng mở với ký ức sâu thẳm, trừu tượng, ấn tượng, 
để đi vào thế giới màu sắc huyền ảo mơ mộng, 
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thật có và không thật có.  
Khi mây đang vần vũ khắp cung trời làm ảm 

đạm cả vùng xa, cơn gió chuyển nhanh tạo thành 
khung cảnh âm u lạnh lung, vần thơ liền được thể 
hiện.

Chiếc lá vàng bay mưa chợt đến
Hạt thì rong ruổi hạt lê thê. 

Hạt mưa rơi qua ánh mắt lúc trời chuyển gió, 
tạo cho chúng ta chứng kiến những hạt mưa cuốn 
theo chiều gió tạo thành nhạc khúc u buồn.

Âm giai từng điệu khá ê chề
Trầm bổng du dương khắc khoải sầu
Vọng tưởng luân lưu chừng ảo mộng
Hư vô biến dạng chẳng ngừng đâu
Dòng đời trôi mãi tự bao giờ
Gió cuốn mưa bay dạ véo von. 

Thật thấm não nùng cho những người viễn xứ 
xa quê ngút ngàn, mà giờ đây vẫn lang thang trên 
xứ người.

Viễn ảnh sầu thương nơi hải ngoại
Nổi nhớ niềm thương cứ vấn vương. 

Nhưng Họa, âm điệu lại mơ màng sâu vút tận 
đâu đâu! Như 4 câu thơ dưới đây:

Nhựa sống vươn lên từ cõi chết
Rừng hoang nguyệt lộng ánh sương sa
Đá cười hoa nở cây rơi rụng
Heo hút đồi cao gió vận hành.  

Đồi cao heo hút gió vận hành vô tình mang 
theo hạt giống, lại rơi rớt lúc khe đá đang rạn nứt, 
chung quanh bị tàn rụi nhưng trong khẻ đá có độ 
ẩm đủ cho mầm mống trỗi dậy đâm chồi nẩy lộc, 
vươn lên trong lúc màn đêm buông rũ  ánh trăng 
xuyên qua, với làn sương đang vần vũ, nụ hoa lại 
bừng nở lấp lánh theo ánh trăng mơ màng tuyệt 
diệu, tác giả liền bắt gặp, trong cảnh hoang vu, 
rồi từ từ biến chuyển thành tác phẩm nghệ thuật 
không tưởng mà người nghệ sĩ Hoàng Vinh, phóng 
tác để quý vị có cơ duyên thưởng ngoạn với chiều 
sâu thăm thẳm của cánh rừng hoang xa ngút ngàn. 

Hoàng Vinh

Tiếp theo trang 13

PHẬT NÓI KINH
QUÁN DI LẶC BỒ TÁT...

báo thân này, đều được sinh lên cõi trời Đâu 
Suất”.

35. Khi ấy Thế Tôn lại thụ ký rằng: “Tất 
cả các ông cùng những chúng sinh trong đời 
vị lai, tu phúc, trì giới, đều được tới trước Bồ 
tát Di Lặc, và được Bồ tát nhiếp thụ cho cả ”.

36. Đức Phật lại bảo ông Ưu Ba Ly: 
“Quán tưởng như thế gọi là chính quán. Nếu 
quán khác đi, gọi là tà quán”.

37. Sau khi Phật sạy, tôn giả A Nan, từ 
tòa đứng dậy, chắp tay, quỳ thẳng, bạch đức 
Phật rằng: “Kính bạch Thế Tôn. Lành thay 
Thế Tôn, Thế Tôn nói rõ về công đức của 
Bồ tát Di Lặc. Thế Tôn lại còn hoan hỷ thụ 
ký cho các chúng sinh trong đời vị lai, thực 
tâm tu phúc, sẽ được quả báo. Con xin tùy hỷ 
những công đức ấy. Kính xin Thế Tôn cho 
con được biết về sự quan yếu của giáo pháp 
này, thụ trì thế nào? Và, kinh pháp này đặt 
tên là gì?”

38. Đức Phật liền bảo ông A Nan rằng: 
“Ông nên nhớ đúng lời Phật đã dạy, và nên 
cẩn thận, chớ có lãng quên! Ông cần vì 
các chúng sinh đời sau, mở ra cho họ con 
đường sinh thiên, và chỉ cho họ tướng của 
bồ đề, khiến cho Phật chủng không bị dứt 
mất. Kinh này được gọi là kinh Di Lặc Bồ 
Tát Niết Bàn. Cũng là kinh Quán Di Lặc Bồ 
Tát Sinh Đâu Suất Thiên. Ông khuyên mọi 
người phát tâm bồ đề, thụ trì như thế”.

39. Khi Phật nói rồi, mười vạn Bồ tát 
từ phương xa lại, các vị liền chứng Lăng 
Nghiêm Tam Muội. Tám vạn ức vị trên các 
cõi trời phát tâm bồ đề, đều nguyện tùy tùng 
Di Lặc hạ sinh.

40. Khi đức Phật nói kinh này xong rồi, 
bốn chúng đệ tử, Thiên, Long... tám bộ, nghe 
lời Phật nói, đều rất hoan hỷ, lễ Phật rồi lui.
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INTRODUCTION:
According to my Master (Most 

Venerable Thich Vien Ly) during 
his trip at World Fellowship of 
Buddhist Conference held in Japan 
early November 2018 had reported 
that was about 450,000 people 
committed suicidal every year in 
Japan. It’s a tremendous number 
that makes us like health care 
provider, Psychologist, Psychiatrist, 
mental-illness professional gets 
attentions over it.

I myself am humble made a 
desperate decision to summarize 
and prep all informations for 
my writing perfectly and good 
intentions.

As a Psychiatrist Pharmacist, 
I am always in tears, feel sad and 
learn that there are many people 
pain in deep, and do not know a 
good way to cope with it. 

Seeking a religious belief 
like Buddhism and practicing 
meditation can be a benefi cial. 
You can always fi nd for skilled 
Zen Buddhism that can help you 
to practice mindfulness therapy to 
alleviate your suff ering, believing 
that those who have experienced 
with depression should be able to 
rely solely on Buddhist practice.  
How important of the power 
support a practitioner as refugee to 
believe in the three Gems: Buddha, 
Dharma and Sangha.

WHAT IS MENTAL 
DEPRESSION?

Mental depression is a common 
illness that aff ects most people at 
one time or another. Depression 
can aff ect any ages and races. 
Depression is not a weakness or a 
personality problem. It is an actual 
disease. It is a painful for the person 
who has it.  During depression, 
there are changes in mood and 
behavior, along with feelings 
of frustration and hopelessness. 
Decreased appetite and diffi  culty 
in sleeping are also common 
signs of depression. Depressed 
individuals appear unable to cope 
with the demands or stresses of 
living. In severe depression, when 
a person feels there is no escape. 
He or she may come to think of 
suicide as an acceptable solution. 
Early recognition and treatment 
are essential for prevention of the 
serious consequences of depression. 

Several risk factors that leading 
to depression and causing for 
susceptibility to suicide:

* Biophysical factor:
Mental health disorder, physical 

disability or illness, substance 
abuse, history

Suicide in family or friend and 
childhood abuse or trauma.

* Environmental factor:
Loss of family member or 

friend, being a victim of bullying 
or harassment, access to harmful 
means, exposure to suicide and loss 
of job or poverty.    

* Social Cultural factor:
Diffi  culty seeking help or 

support, lack of access to mental 
health support services and belief 
that suicide is a solution to solve 
problems.

Common symptoms of major 
depression:

There many symptoms of major 
depression, psychiatric conditions 
and unusual behavior changes in 
adults and adolescents such as: 
suicidal thoughts or attempts, mood 
changes, panic attack, anxiety, 
trouble of sleeping, irritability, 
angry feelings, impulsive actions, 
restlessness, very rapid in speech, 
anorexia, feel sad and cry a lot, 
have lost of interest or pleasure in 
activities, feel hopeless, life seems 
meaningless, etc…

There are a few symptoms of 
depression in children:

Skipping school frequently, 
running away from home, temper 
outbursts, feeling bored all the time, 
shy behavior, low self-esteem, fear 
of death, reckless behavior and 
diffi  culty in relationships, etc…

There are major types of 
depression:

* Melancholic depression:
Individuals with melancholic 

MAJOR DEPRESSIVE DISORDER
Ấn Huệ
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depression feel sad in a way they 
describe as diff erent from other 
experiences of depression. They 
typically wake before dawn 
and cannot return to sleep; their 
depression is most intense in the 
morning. Many feel agitated or 
slowed down. They lose their 
appetite and weight loss often 
occurs. Their lack of pleasure in 
life’s normal joys is complete and 
persistent. When something good 
happens they don’t feel better, even 
briefl y, and they may be haunted by 
excessive or unfounded guilt.

* Atypical depression:
Individuals are capable of joy, 

however fl eeting, and can feel 
temporarily happy in response to a 
pleasurable occurrence. Rather than 
losing their appetite or being unable 
to sleep, they may eat and sleep 
much more than usual. Some report 
heavy, leaden feelings in their arms 
and legs. Often they have a chronic 
and extreme sensitivity to rejection 
that interferes with their ability to 

work and socialize.

* Psychotic depression:
Is uncommon individuals lose 

touch with reality and may develop 
Hallucinations, usually refl ecting 
their sense of doom. They may 
think their insides are rotting out, 
for instance, or hear voices telling 
them to kill themselves. Treatment 
with antipsychotic medications id 
often essential. 

The Table below that I list 
some common antidepressant 
medications use to prescribe to 
patients:

WHAT SHOULD YOU DO 
WHEN YOU FEEL DOWN?

Go online, keep in touch 
with family and friends with 
email and exploring the Internet 
can help relive depression. 

Listen to music or playing an 
instrument helps to boost moods. 
Music has been shown to reduce 
depression. Dance therapy may 

also help to elevate mood. 
Eat healthy, exercises, 

outdoor activities and get enough 
sleep are factors to reduce 
your stress and depression. 
Challenge negative thoughts and 
do something new in daily life 
can help your depression. Don’t 
isolate yourself from people.

Seeking health care 
providers such as: Psychiatrist, 
Psychologist,

Clinical Social Worker and 
Physician for help is necessary. 

Beware of the signs reach 
out to close ones or support 
services.

Take medications as directed 
and keep up with appointments.

What can we do when 
we know friend or relative 
suff ering from depression and 
contemplating suicide:

Off er support and 
encouragement, acknowledge 
their feelings, let them know 
someone is always at their side 
to alleviate the crisis.
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Do not ignore a person who 
seems depressed.

List of famous people 
who suff ered depression and 
committed suicide:

* Chester Bennington: 
American singer who suff ered 
depression and committed 
suicide by hanging in 2017

* Kate Spade: American 
well-known fashion designer 
committed suicide by hanging 
in 2018

* Alexander McQueen: An 
English well-known fashion 
designer committed suicide by 
hanging in 2010.

* Robert William: American 
comedian actor committed 
suicide by hanging in 2014

* Anthony Bourdain: 
American Chef and Author 
committed suicide by hanging 
in 2018.

* Jeret Peterson: American 
skier and Olympic medalist 
committed suicide by gunshot.

* L’wren Scott: American 
fashion designer and a 
longtime girlfriend of Mick 
Jagger (Rolling Stones band) 
committed suicide by hanging 
in 2014.

CONCLUSION:
Being a health professional 

means constantly taking care of 
others. It is a big responsibility. 
Sometimes I feel overwhelmed 
and it is usually.  I would love 
to be humbly sharing some 
common things in living life!

At any given moment, we 
have only two options to step 
forward into growth or to step 
back into safety. I myself choose 

to step forward into growth, in 
leaps and bounds for my life. So 
just, move on and ignore all the 
negative things. Don’t expect 
loyalty from people who cannot 
give you honesty, empower 
yourself and walk away from 
negative people. The life in front 
of you is much important than 
the life behind you. You carry 
so much love and give some to 
yourself and others sometimes. 
Remember that we are on this 
journey to creating ourselves, 
and nothing and no one can take 
ownership in what we decide 
is best for us. So hold strong! 
Happiness is health too. Pursuing 
passions, eliminating the things 
and people that are damaged 
you and walking towards a 
healthy physical surrounding are 
essential to joy! You have to put 
in eff ort towards your happiness 
actively every day. If you feel 
depressed and suicidal, it does 

not mean that you are weak or 
bad person. It does not mean that 
you really want to die. There are 
people who will be with you at 
this terrible time. Do what your 
heart tells you to do and always 
be in right thoughts! 

I hope that I have succeeded 
to summarize what we know 
about depression and what 
we do not know. Life is not as 
enjoyable as it was. Depression 
is a kind of illness that is hard to 
deal with. Hence, do not neglect 
someone that pains in emotion 
and off er a help as much as we 
can. 

New Year of The Pig 2019 
approaching, I wish everyone 
have a prosperous year ahead, 
think positive, stay calm and 
healthy, full of happiness, always 
be thriving in your career, don’t 
look back and move on with 
your life in front, always care of 
yourself and others as well. 

Photo By: Cymbalta Pharm. D - An Hue
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Thích Trừng Sỹ

Gratitude Repayment Poem

Gratitude Repayment Retreat in this year
We practice the Buddhadharma on winter days
At the Three Jewels Temple very warmly
Dharma talks are shared with the hearts of 

peaceful joy 
People express their solemnly cultivated hearts 
Air of happiness at the Temple impressively
We nourish loving-kindness and compassion
To learn the virtues of land1 practically marvelously
Everyone wholeheartedly prays
To be grateful to the Three Jewels for their golden 

teaching
Gratitude to Masters, Patriarchs, Mothers, Fathers
To Donors, givers, peace country
Gratitude to living things and living beings
For having given us happy lives today.
Namo the Original Master Shakyamuni Buddhaya

1  The land has the ability to contain all things of dirt, 
cleanness, pollution, etc., but it never rejects anything 
at all. Likewise, with the cultivated minds of generosity, 
mature, non-attachment, when expressing their sincere 
hearts to protect the Three Jewels, practitioner s have the 
ability to recognize that the given things, givers, receivers, 
and thankers are perfect evenness. They always embrace 
joy before, while, and after doing good things peacefully and 
happily for the many right in the present life.

Thơ Báo Ơn

Khóa Tu Báo Ơn năm nay
Chúng con tu tập những ngày mùa đông
Tại Chùa Tam Bảo ấm nồng
Pháp thoại chia sẻ với lòng lạc an
Mọi người tu tập nghiêm trang
Không khí hạnh phúc đạo tràng uy nghi
Chúng con nuôi dưỡng Từ Bi
Học hạnh của đất1 thiết thi nhiệm mầu
Mọi người thành kính nguyện cầu
Tri ân Tam Bảo những câu đạo vàng
Ơn Thầy, ơn Tổ, Mẹ, Cha
Đàn na tín thí, quốc gia thanh bình
Ơn nhân loại, ơn chúng sinh
Đã cho cuộc sống chúng mình hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

1  Đất có khả năng chứa đựng tất cả những thứ dơ, 
sạch, ô nhiễm, v.vv..., nhưng đất không bao giờ từ 
chối bất cứ một điều gì. Cũng vậy, với tâm tu tập 
bao dung, thuần thục, và vô chấp, khi phát tâm hộ 
trì Tam Bảo, hành giả có khả năng nhận thấy vật 
cho, người cho, người nhận, và người cảm ơn đều là 
một. Hành giả luôn ôm ấp niềm vui trước khi, trong 
khi, và sau khi làm các thiện sự, an vui, và hạnh 
phúc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
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G iáo lý của Dogen Zenji - 
Đạo Nguyên Thiền Sư) đã có ảnh hưởng 
đến con người thời đại, lời dạy của ngài 

lan truyền đến thế giới phương Tây khi nền văn 
hóa vật chất bị thử thách trong một thời đại có 
nhiều căng thẳng và bất an. Thiền Sư Dogen thành 
lập Eiheiji ( - Vĩnh Bình Tự) vào thế kỷ 
13 ở vùng núi đồi cách Kyoto khoảng 200 km về 
phía đông bắc. Ngài đã chọn một địa điểm xa rời 
ảnh hưởng và sự lôi cuốn của kinh đô. Người ta 
nói rằng Thiền Sư Dogen mong muốn có một tu 
viện trang nghiêm với mục đích truyền bá yếu chỉ 
của Thiền Tông mà ngài đã học được trong suốt 
thời gian lưu học lâu dài ở Trung Quốc vào độ 
tuổi hai mươi.

Ngày nay, Eiheiji là một thiền viện nổi tiếng 
thế giới. Theo Thiền Sư Dogen, sự thực hành chủ 
yếu trong đời sống thiền viện là tọa thiền ( - 
zazen) – đơn thuần ngồi thanh tịnh tâm ý và kiểm 
nghiệm tự ngã của mình. Phần lớn 150 thiền tăng 
còn ở trong lứa tuổi 20. Họ sống trong tu viện, 
nguyện dâng hiến cuộc đời họ cho việc thực hành 
thiền một cách tinh mật không gián đoạn. Với sự 
tiếp xúc chưa từng thấy bên trong ngôi thiền tự 
đáng chú ý này, nơi mà những giáo lý của Thiền 
Sư Dogen đã được thực hành không thay đổi trong 
suốt hơn 770 năm, chương trình thu hình của đài 
truyền hình NHK Nhật Bản đã theo dõi cuộc sống 
của các tăng sinh trong suốt thời gian 6 tháng.

150 nhà sư tu học ở đây đã đến từ khắp Nhật 
_______________

* Trích soạn dịch từ bộ phim tài liệu của Đài NHK Nhật Bản phát hình vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 trong chương trình 
truyền hình NHK World dưới nhan đề: 
Eiheiji - Inside Dogen’s Zen Monastery
[Vĩnh Bình Tự - Bên Trong Thiền Viện Đạo Nguyên]

Eiheiji - Thiền Viện Ðạo NguyênEiheiji - Thiền Viện Ðạo Nguyên**

Nhật Bảo Quốc phỏng dịch
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Bản để thực hành giáo lý của Thiền Sư Dogen. 
Tăng chúng tu tập ở nơi đây được gọi là Vân Thủy 
Tăng (Un-Sui monks), Vân có nghĩa là "mây" và 

Đạo Nguyên Thiền Sư

Thủy có nghĩa là "nước".
Thiền Sư Dogen mô tả Vân Thủy Tăng như 

sau:
A Zen monk should be like the cloud with no 

fi xable,
like the fl owing water with nothing to rely on.
Such is called a monk.
[Một Thiền tăng phải giống như đám mây 

không nắm bắt được,
như nước chảy không có gì vướng mắc vào.
Như thế mới được gọi là một vị tăng].

Đúng 4 giờ sáng, chuông khánh thức chúng 
bắt đầu, tăng chúng vệ sinh sau khi thức dậy. Khóa 
tọa thiền được bắt đầu, trước khi vào chỗ ngồi, 
tăng chúng cung kính đảnh lễ trước bồ đoàn, rồi 
ngồi quay mặt vào tường trong tư thế kiết già. Tọa 
thiền hay ngồi thiền được coi là pháp môn thực 
hành chủ yếu tại Eiheiji. Mỗi ngày, các thiền tăng 
thực hành tọa thiền có thể kéo dài đến 10 giờ.

Thiền Sư Dogen dạy rằng tọa thiền là sự thực 
hành để đối diện với tự ngã của người đó, thanh 
lọc tự tánh để giác ngộ một cách tích cực liên tục.

From “Actualization of Reality” in The True 
Dharma Eye Treasury:

To study the Buddha’s way is to study the self.
To study the self is to forget the self.
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To forget the self is to be verifi ed by all things.
To be verifi ed by all things is 
to let the body and mind of the self
and the body and mind of others drop off .
Trích từ “Sự Thể Hiện của Thực Tế” trong 

Bảo Tàng Chân Pháp Nhãn:
[Học Phật là học về tự ngã.
Học về tự ngã là quên đi tự ngã.
Quên đi tự ngã là được kiểm chứng bởi tất cả.
Được kiểm chứng bởi tất cả là
buông xả thân và tâm của tự ngã
và thân và tâm của kẻ khác].
Buông bỏ thân và tâm có nghĩa là buông bỏ 

mọi chấp trước. Đây là trạng thái tâm thức mà 
Thiền Sư Dogen đề cập đến.

From Hokyoki:
Dropping off  body and mind is zazen.
When we just practice zazen we part from fi ve 

desires and remove fi ve coverings.
Trích từ Hokyoki:
[Buông bỏ thân và tâm là tọa thiền.
Khi chúng ta thực hành tọa thiền là chúng ta 

rời xa năm điều ham muốn (ngũ dục) và loại bỏ 
năm lớp bao bọc chúng].

Theo lời của Ngài Thiền Chủ - Goshun 
Banzawa tại Eiheiji:

Việc đầu tiên của họ là thấm nhuần những gì 
họ được dạy.

Nếu người tu tập mà không buông bỏ tự ngã, 
thì lẽ tự nhiên là bị lạc đường.

Nhưng nếu chúng ta thực hành sự buông bỏ ảo 
tưởng của chúng ta, buông bỏ cái ta ngã-kiến, thì 
sự mê lầm của chúng ta được giảm đi.

Điều này rất quan trọng đối với các Vân Thủy 
Tăng để học mà tin vào lộ trình này.

Không có gì làm cho tôi vui hơn là khi họ 
rời Eiheiji, họ trở thành là những vị tăng trưởng 
thành.

Sự tu hành của các thiền tăng một cách liên 
tục suốt qua bốn mùa, khóa tu mùa Đông bắt đầu 
vào giữa tháng 11 là khắc khe nhất. Khóa tu này 
bắt đầu bằng buổi lễ do một sư hướng dẫn làm 
Thủ Tọa – là người trưởng nhóm của Vân Thủy 
Tăng, bằng cách luận đàm các giáo lý của Phật 
Pháp trong tăng chúng và cam kết tiến sâu vào 
việc thực hành. Hôm ấy sư Yuki Fukuyama làm 

Thủ Tọa.
Buổi lễ cũng là một trong một dịp hiếm khi 

xảy ra khi Hòa Thượng Trụ Trì xuất hiện trước 
công chúng. Hôm ấy Ngài Taiho Fukuyama – Trụ 
Trì thứ 79 của Eiheiji đã có mặt.

Bắt đầu buổi tranh luận, Sư Thủ Tọa nhận cây 
gậy trúc từ Hòa Thượng Trụ Trì cho thấy sư là một 
người được giao phó để hướng dẫn buổi luận đàm 
Phật Pháp. Nghi thức này được truyền thừa từ thời 
Đức Phật để cho các đệ tử của Ngài tuyên dương 
Chánh Pháp.

Cất cao giọng, Sư Thủ Tọa tuyên bố sự thảo 
luận bắt đầu:

Mặc dù tôi giống như một con muỗi đang cố 
chích một con bò sắt, tôi không thể trao truyền 
nhiệm vụ của mình cho người khác. Hởi, các Vân 
Thủy Tăng tập trung nơi đây trong chánh điện 
này! Hãy thách thức tôi và tranh luận với tôi!

Một Sư hỏi:
-Người định nghĩa như thế nào là một “ngôi 

chùa lớn”?
Sư Thủ Tọa:
-Tôi hỏi ngược lại người! Thế nào là ngôi 

chùa nhỏ?
-Một ngôi chùa với 500, 700, or 1.000 sư thì 

không thể gọi là nhỏ.
-Bất kể là chùa ấy có rộng lớn như thế nào, 

không có ngôi chùa nào gọi là lớn nếu như không 
có một người nào theo đúng Phật Pháp.

-Tôi đồng ý, tôi đồng ý!
-Bất kể tầm cở về vật chất. Chỉ kể đến người 

ấy có dâng hiến tất cả cho Phật Pháp hay không.
-Xin cám ơn.
-Không có chi.
Một Sư khác hỏi:
-Người ta nói chúng ta được sinh ra không là 

cái gì. Tại sao vậy?
Sư Thủ Tọa:
-Hoa, trăng và nhà cửa hiện hữu như thế nào?
-Thực tế như nó là – là Phật Pháp.
-Nói như vậy. Nhưng người chỉ làm như hiểu 

những từ ngữ đó thôi.
-Tôi hiểu rằng thực tế là sự vô thường.
-Vậy tại sao cây gậy này vẫn dài 3 bộ?
-Xin cám ơn.
-Không có chi.
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Một Sư khác hỏi:
-“Sự vật tự chính chúng không giác ngộ cũng 

không mê lầm”. Tại sao vậy?
Sư Thủ Tọa:
-Có gì lạ về điều này? Theo tôi hiểu. Chúng 

không có tên gọi (danh) cũng không có hình tướng 
(sắc). Nói về sự giác ngộ và ảo tưởng mà cho giác 
ngộ có hình tướng. Thì đó không phải là Phật 
Pháp.

-Tôi đồng ý, tôi đồng ý.
-Để giúp người đã có sự chiến đấu. Cho nên 

có một sự thật vượt ngoài giác ngộ và ảo tưởng.
Tôi xin nói với người lần nữa ... người đi lạc 

trên con đường không tự nhiên bên ngoài luật 
nghiệp báo.

-Xin cám ơn.
-Không có chi.
Trong phần kết thúc buổi luận đàm, Sư Thủ 

Tọa nói:
Tôi không chuẩn bị và không xứng đáng.
Tôi đã làm nhơ đi chiếc ghế Thủ Tọa.
Tội lỗi của tôi lên đến trời và xuống tới đất.
Tôi không có chỗ để che giấu sự xấu hổ của 

mình.
Xin chư tăng đạo hạnh tụ tập nơi đây, hãy rửa 

sạch sự ô nhiễm của lời nói của tôi trong đôi tai 
của quý ngài với nước của dòng sông trong sạch 
gần đây.

A, tôi rất xấu hổ!
Hòa Thượng Phương Trượng dạy rằng:
Hôm nay con đã vinh danh chỗ ngồi của sư tử 

(sư tử tọa).
Lời biện luận của con tất cả đều tuân theo 

Phật Pháp.
Ta nói với con: Phật Pháp giống như tiếng 

rống của sư tử!
Sau khi buổi luận đàm Phật Pháp kết thúc, Sư 

Thủ Tọa cho biết:
Tranh luận Phật Pháp thật là quan trọng. Tôi 

muốn thực hiện tốt cho buổi lễ. Để tập trung sự 
chú ý của mọi người vào thời điểm này, nơi này, 
hầu tất cả chúng ta có thể cùng nhau thực hiện hết 
sức mình.

Ngày nay, giáo lý của Thiền Sư Dogen được 
thực hành ít nhất là trên 40 quốc gia. Trong những 
năm 1960, giáo lý của ngài đã đến San Francisco 

và lan truyền đến khắp Hoa Kỳ. Việc này là nhờ 
vào một vị thiền sư được đào tạo tại Eiheiji đó là 
Thiền Sư Shunryu Suzuki.

Thiền Sư Shunryu Suzuki truyền bá giáo lý 
của Thiền Sư Dogen cho rằng tất cả các sinh hoạt 
hàng ngày đều là Thiền. Thiền đã thu hút rất nhiều 
người trẻ của Miền Tây Hoa kỳ, những người 
đang có nghi vấn đối với nền văn hóa nặng về vật 
chất của đất nước này.

Người tiên phong trong ngành kỹ thuật cao 
(high-tech) Steve Jobs đã rất tâm đắc giáo lý của 
Thiền Sư Shunryu Suzuki và có hứng thú đối với 
giáo lý thiền trong suốt cuộc đời của mình.

Nói về Steven Jobs, Ngài Sojun Mel Weitsman, 
Trụ Trì Trung Tâm Thiền Berkeley (Berkeley Zen 
Center), là một người bạn của Steve Jobs và cũng 
là đệ tử của Thiền Sư Shunryu Suzuki, cho biết về 
Steve Jobs như sau:

-Khi biết mình bị ung thư, Steve Jobs  rất muốn 
đến được Eiheiji, và anh đã gọi cho Trung Tâm 
Thiền San Francisco (San Francisco Zen Canter) 
và nói về những gì anh rất muốn làm trong lúc 
đó, và đã được họ đón nhận. Nhưng rất tiếc, thời 
gian đã không còn nữa. Và tôi nghĩ, cơn bệnh của 
anh rất nặng. Đôi khi vào cuối cuộc đời của những 
người mang bệnh ung thư, họ mới nhận thấy cần 
có những khoảng thời gian quý hiếm. Và anh ấy 
chỉ muốn có được khoảng thời gian quý hiếm ấy 
ở Eiheiji.

Excerpts from “Life and Death”
It is a mistake to think that life turn to death
Life is a position at one time with its own 

before and after
Death is position at one time with its own 

before and after
And life there is nothing other than life
And death there is nothing other than death
Therefore, then life comes just live
And then death comes just die
Neither avoid them nor desire them.
Trích từ “Sống và Chết”
Một sự sai lầm khi nghĩ rằng sống trở thành 

chết
Sống có một vị trí ở một thời điểm với chính 

nó, trước và sau đó
Chết có một vị trí ở một thời điểm với chính 
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nó, trước và sau đó
Và sống không có gì khác hơn là sống
Và chết không có gì khác hơn là chết
Thế thì, khi sống thì chỉ sống
Và khi chết thì chỉ chết
Không lẫn tránh mà cũng không mong cầu.
Trong thiên nhiên, hoa nở rộ vào mùa xuân; lá 

héo tàn vào mùa thu, thu sang thì đông đến, chỉ để 
lại các cành cây trụi. Ở nơi mà chúng ta thấy và 
trải nghiệm những thay đổi này làm cho chúng ta 
ý thức được những cảm xúc vô ý thức của chúng 
ta. Điều này dẫn đến việc chúng ta bắt đầu ý thức 
được trạng thái bên trong tâm của mình.

Dogen’s taught:
We should not afraid of nature
Rather learn from it how to let go the body and 

mind.
Thiền Sư Dogen dạy:
Chúng ta không nên sợ thiên nhiên
Mà phải học từ nó để biết buông bỏ thân và 

tâm.
From “Canyon Voice, Mountain Vista”
The roar of canyon is the Buddha’s voice,
The fi gure of mountain is the Buddha’s body.
Trích từ “Canyon Voice. Mountain Vista”
Tiếng gầm của hẻm núi là tiếng nói của Đức 

Phật,
Hình dáng của ngọn núi là thân tướng của 

Đức Phật.
Sửa soạn các bữa ăn, Sư Ryokyu Miyoshi – Sư 

Thừa Sự việc nấu ăn cho biết:
Ở đây hầu như không có gì phải vứt bỏ, chúng 

tôi sử dụng hết mọi thứ. Tất cả đều có sự sống, 
vì vậy chúng tôi sử dụng tất cả. Tôi cảm thấy rất 
vinh dự khi làm các bữa ăn. Tôi không chú trọng 
gì thêm đối với các thực phẩm tốt, mà không chú 
trọng ít hơn đối với các thực phẩm xấu. Tôi đối xử 
với tất cả như nhau. Tôi không phân biệt đối xử.

Sư Thừa Sự cũng chịu trách nhiệm nghi thức 
truyền thống trước mỗi bữa ăn. Nghi lễ gồm có 
9 lần lễ lạy trước khi thức ăn được dọn ra để tỏ 
lòng biết ơn đối với sự cúng dường thức ăn từ đàn 
na thí chủ, là món quà cho sự sống. Sau đó tăng 
chúng phụ trách việc dọn thức ăn mới đem phân 
phát cho các thiền tăng.

Trước khi dùng thức ăn, các thiền tăng phải 

quán tưởng như sau:
-Chúng tôi quán tưởng về công lao đã mang 

thức ăn đến cho chúng tôi có bữa ăn này và suy xét 
thức ăn đến với chúng tôi như thế nào.

-Chúng tôi quán tưởng về đạo hạnh và sự tu 
hành của chúng tôi, liệu chúng tôi có xứng đáng 
để nhận lãnh những thức ăn này hay không.

-Chúng tôi coi sự tham lam là chướng ngại 
cho sự giải thoát của tâm.

Trong sự thực hành pháp tu Tọa Thiền, Thiền 
Sư Dogen dạy:

Sitting is the practice of the Buddha
Sitting itself is nondoing
It is nothing but the true form of self
A part from sitting there are nothing to seek as 

the Buddha’s Dharma.
Ngồi là sự thực hành của Phật
Ngồi tự nó chính là không làm
Đó không là gì ngoài thật tướng của tự ngã
Ngoài ngồi ra không có đâu để tìm thấyPháp 

của Phật.

Vào ngày đầu tháng 12, các thiền tăng tham 
gia vào khóa tu kín một tuần vào mùa đông. Chấm 
dứt khóa tu ngắn hạn, tăng chúng tụ tập tại đại 
giàng đường. Một vị hòa thượng chứng minh cho 
buổi lễ, sau khi thực hiện nghi thức để bắt đầu cho 
buổi vấn đáp Phật Pháp. Tăng chúng được nêu ra 
nghi vấn đã hiển hiện trong tâm trí của họ trong 
lúc ngồi thiền.

Một Sư hỏi:
-Phật Pháp là gì?
Hòa Thượng Chứng Minh đáp:
-Phật Pháp là luật nhân quả, và chỉ ngồi.
-Xin cám ơn ngài.
Một Sư khác hỏi:
-Ngài Dogen dạy, “Khi tâm của người bị mê 

lầm, hãy ngồi và quán sát”. Vậy làm thế nào để 
người ta có thể quán sát trong lúc tọa thiền?

Hòa Thượng Chứng Minh đáp:
-Đừng quán sát bằng suy nghĩ, mà quán sát 

chân tánh của mình.
-Xin cám ơn ngài.
Một Sư nêu lên ý kiến:
-Ngài Dogen dạy, suy nghĩ về sự không suy 

nghĩ và vượt ra ngoài sự suy nghĩ. Cũng có thể 



90 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 2-2019 

thực hiện bằng sự suy nghĩ về lòng từ bi?
Hòa Thượng Chứng Minh đáp:
-Vâng, đúng vậy.
-Xin cám ơn ngài.
Buổi lễ kết thúc cho khóa tu kín ngắn hạn cũng 

là dịp cuối năm, mỗi vị sư nhận trên tay một muỗng 
cháo để nhắc nhở đến sự tích Đức Phật nhận thực 
phẩm trước khi Ngài chứng ngộ.

Vào tháng giêng tại Đại Giảng Đường, trong 
bài giảng mỗi năm hai lần. Một thiền sư đã đưa 
ra một câu thiền ngữ trích từ “Chánh Pháp Nhãn 
Tạng của Ngài Dogen như sau:

Trong “Chánh Pháp Nhãn Tạng” giảng: 
If you cast aside your thinking, worry self,
Your individual bodies can instantly become 

cosmic nature itself.
This is the main point. Remember it.
Nếu người gạt sang bên sự suy nghĩ về tự ngã 

lo lắng của mình,
Bản thân cá nhân của người ngay lập tức có 

thể trở thành bản thể của vũ trụ.
Đây là điểm chính quan trọng. Hãy nhớ lấy 

nó.

Các Vân Thủy Tăng tu tập ở Eiheiji, có một vị 
sư cho biết:

Đây là năm đầu tiên của tôi, tôi vẫn chưa được 
thành thạo, tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục tu tập. Tôi 
sẽ tiếp tục học và tu tập mỗi ngày. Lòng tôi tràn 
ngập sự biết ơn. Tôi có thể nhìn xung quanh và 
xem các nhà sư qua sự đào tạo ở đây. Thái độ của 
mỗi người là quan trọng trong việc đọc tụng kinh 
điển. Tôi cảm thấy biết ơn sâu xa những vị đã tạo 
ra nơi này để tôi có cơ hội đọc học kinh điển.

Excerpt from “The Acupuncture Needle of 
Zazen”

The sky is infi nitely vast. 
A bird fl ies far away
In studying and penetrating the fl ying away
We say simply being here
Traveling ten thousand miles by simply being 

here
We zazen in this way.
Trích từ “Kim Châm của Tọa Thiền”
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Bầu trời rộng lớn bao la.
Con chim bay xa xa
Trong sự học và thể nhập sự bay ra xa

Chúng ta nói đơn giản là ở đây
Du hành hàng vạn dặm bằng đơn giản là ở đây
Chúng ta tọa thiền trong cách này.
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Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật,
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát 

Ma-ha-tát,
Kính bạch chư Tôn đức Trưởng Lão Hòa 

thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức tăng ni và 
quý Cư sĩ Phật tử, Huynh trưởng GĐPT trong 
Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Giám Luật, 
Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Điều Hành 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại,

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng ni có mặt 
trong Đại Hội và Pháp hội hôm nay.

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2018, 
chúng tôi với tư cách Chủ Tịch Hội Đồng 
Giáo Phẩm của Tăng Đoàn GHPGVNTN 
Hải Ngoại vô cùng hoan hỷ về tham dự Đại 
Hội Thường Niên và khóa Tu Học năm 2018 
do Tăng Đoàn tổ chức. Trong bầu không khí 
trang nghiêm thanh tịnh và trước sự hiện diện 
đông đảo của chư Tôn đức tăng ni cùng chư 
vị Cư sĩ Phật tử, trước hết chúng tôi xin chân 
thành chào đón chư Tôn đức, xin thành tâm 
tán thán công đức của toàn thể quý vị đã về 
đây tham dự Đại Hội và khóa tu.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Đạo hữu,
Quý Tôn đức Tăng Ni cùng quý vị Cư sĩ 

Phật tử dù phải hành đạo trong hoàn cảnh khó 
khăn ở Hải Ngoại, hay bận rộn với cuộc sống 
hằng ngày, vẫn dành thời giờ quý báu, cùng 
về đây để tham dự hội nghị và khóa tu, đóng 
góp Đạo lực và trí tuệ của mình cho việc phát 
triển Tăng Đoàn. Đây là việc làm thật vô cùng 
đáng kính đáng quý. Chúng tôi cũng vô cùng 
hoan hỷ nhận thấy, có rất nhiều Tôn đức tăng 
ni, không phân biệt truyền thống tu tập, hay 
tổ chức giáo hội phục vụ, đã nhận lời thỉnh 
mời của Tăng Đoàn, cùng về đây chứng minh, 
yểm trợ, trong tinh thần hòa kính, tùy hỷ công 
đức của những người con Phật với nhau.

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa toàn thể Đại chúng,
Trong Tuyên Ngôn của Tăng Đoàn 

GHPGVNTN Hải Ngoại có ghi rõ: Tăng Đoàn 
không chủ trương thống lãnh và đồng hóa, chỉ 
chủ trương hòa hợp và phục vụ trên nền tảng 
của lục hòa kính và sự sự vô ngại.

Sự sự vô ngại là pháp giới cao nhất của 

Đạo Từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc (bên phải)
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Hoa Nghiêm, chỉ ra các pháp duyên khởi tánh 
không, tánh không duyên khởi, nên tương 
dung tương nhiếp, một là tất cả, tất cả là một. 
Vì tất cả các pháp trùng trùng duyên khởi, nên 
giữa con người với con người, giữa con người 
và thiên nhiên, giữa Phật giáo và dân tộc 
v.v… đều có liên quan và ảnh hưởng mật thiết 
với nhau. Chúng ta đem lại an lạc cho người, 
trân trọng, đối xử tốt với thiên nhiên, bảo vệ 
công bình xã hội, tự do dân chủ, toàn vẹn lãnh 
thổ v.v… cũng chính là đối xử tốt và đem lại 
an lạc mình. Cũng vậy, chúng sinh còn khổ, 
Bồ-tát cũng không thể nào yên. Đây là triết lý 
hành động của bậc Bồ-tát trong tinh thần sự 
sự vô ngại, thương người như thể thương thân, 
hay chúng sinh bệnh nên tôi bệnh của Cư sĩ 
Duy-ma-cật.

Cho nên, là một thành viên của Tăng 
Đoàn, chúng ta hãy thường xuyên tư duy, 
chiêm nghiệm chủ trương hòa kính và sự sự 
vô ngại này, để có thể ứng dụng vào việc tự 
tu và hành đạo, phát nguyện Bồ-tát, khởi tâm 
đồng thể đại bi, dấn thân vào đời làm lợi ích 
chúng sinh.

Kính bạch chư Tôn đức,
Kính thưa toàn thể Đại chúng,
Hôm nay nhân ngày đại hội thường niên 

của và Khóa tu học mùa thu do Tăng Đoàn 
GHPGVN Thống Nhất tổ chức, chúng tôi tha 
thiết kêu gọi chư Tôn đức Tăng ni cùng quý 
vị Cư sĩ Phật tử cùng phát tâm thực hành các 
điểm sau đây:

1. Trong tinh thần sự sự vô ngại, tương 
dung tương nhiếp, những người con Phật, 
chúng ta hãy buông bỏ những thành kiến cá 
nhân vì dị biệt ở danh xưng, đoàn thể nếu có, 
để có thể sống hòa hợp với nhau trong cùng 
một lý tưởng Bồ-tát đạo, đó là phục vụ chúng 
sinh, cúng dường chư Phật. Chúng ta có thể 
bất đồng trên mặt tổ chức giáo hội vì truyền 
thống hay lịch sử, nhưng chúng ta không bất 
hòa trong việc tu tập và hành đạo. Việc tùy 
hỷ công đức, hỗ trợ Phật sự của những người 

con Phật với nhau dù khác đoàn thể tổ chức, là 
nền tảng xây dựng và phát triển Phật giáo Việt 
Nam, đặc biệt trong hoàn cảnh hành đạo khó 
khăn tại Hải Ngoại và đứng trước Pháp nạn, 
quốc nạn trong và ngoài nước.

2. Trong tinh thần sự sự vô ngại, một là tất 
cả, mỗi cá nhân tu sĩ hay cư sĩ hãy luôn ý thức 
mình là một phần của Tăng đoàn. Cho nên, 
bản thân phải trang nghiêm giới hạnh, tinh 
tấn tu tập và hành đạo, xây dựng Đạo lực tự 
thân cũng chính là xây dựng nội lực của Tăng 
Đoàn.

3. Trong tình thần sự sự vô ngại, tất cả là 
một, sự đóng góp cho Tăng Đoàn, cho Phật 
giáo nói chung, cũng chính là góp phần xây 
dựng và phát triển Đạo nghiệp tự thân của 
mỗi người con Phật. Cho nên, chúng ta cần 
phải phát tâm dũng mãnh hơn nữa để phục vụ 
chánh pháp, phục vụ chúng sinh.

Ngài Địa Tạng Bồ-tát phát nguyện: Địa 
ngục chưa hết, thề chưa thành Phật, chúng 
sinh độ tận mới chứng Bồ-đề.

Tôn giả A-nan phát nguyện: Còn một 
chúng sinh chưa thành Phật, quyết không an 
hưởng cảnh Niết-bàn.

Vậy, là một người con Phật chân chính, 
một thành viên của Tăng Đoàn, chúng ta cũng 
phải phát nguyện bao giờ Phật giáo còn Pháp 
nạn, đất nước còn quốc nạn, thì chúng ta vẫn 
còn dấn thân phụng sự đạo Pháp và dân tộc 
cho đến hơi thở cuối cùng.

Cuối cùng, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm 
của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, 
chúng tôi thành tâm cầu nguyện chư Phật gia 
hộ hội nghị thường niên và khóa tu của Tăng 
Đoàn được thành tựu viên mãn, đánh dấu 
một chặng đường phát triển của Tăng Đoàn 
GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại và mở ra 
một chương mới trong việc hành đạo của Tăng 
Đoàn trong hoàn cảnh mới của xã hội và tình 
hình mới của đất nước hiện nay.

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát 
tác đại chứng minh.
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Kính bạch chư Tôn đức Trưởng lão Hòa 
Thượng, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, 
Tăng Ni,

Kính thưa quý vị Cư sỹ, Huynh trưởng, đồng 
hương, Phật tử,

Mục đích của Hội Nghị Thường Niên là để 
kiểm điểm những Phật sự trong năm qua và đề ra 
những Phật sự ngắn hạn cho năm tới; tuy nhiên, 
đây cũng là dịp để Hội Nghị thảo luận và quyết 
định về những Phật sự mang tính trường kỳ như: 
Hòa hợp, Phục vụ, Phát triển để cùng nhau thăng 
tiến nhằm mang lại thành quả viên mãn chung 
cho Phật giáo, dân tộc, thế giới nhân loại và muôn 
loài chúng sinh.

Chưa bao giờ như lúc này, Phật giáo Việt Nam 
của chúng ta vừa đương đầu với những thế lực cực 
ác vừa đối phó với những khuynh hướng chỉ muốn 
mình là thành phần duy nhất đúng. Không một ai 
trong Tăng Đoàn mong muốn tìm kiếm bất cứ giải 
pháp tình huống thủ chấp nào cho việc thành tựu 
lý tưởng và hạnh nguyện của riêng mình, vì Tăng 
Đoàn ý thức rõ sẽ không có bất cứ chiến thắng và 
vinh dự nào dành cho giải pháp tranh chấp nội bộ, 
cũng không có bất kỳ giải pháp thay thế tốt đẹp 
nào cho tình trạng thiếu cảm thông, cục bộ, chấp 
trước và nghi kỵ… Chúng ta không tìm cách tranh 
thủ công luận nhằm mang phần thắng về mình mà 
mục đích của chúng ta là hóa giải mọi tranh chấp, 
sang bằng mọi ngăn cách, thắp sáng tuệ giác để 
Tăng Đoàn mãi mãi tỏa sáng như chính bản thể 
ngời sáng của Tăng Đoàn.

Với quyết tâm không đi ngược lại lý tưởng 
Bồ tát đạo, Tăng Đoàn được hình thành để không 

DIỄN VĂN KHAI MẠC

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN VÀ KHÓA TU HỌC 2018
Hòa Thượng Thích Viên Lý

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

phải phục vụ cho Tăng Đoàn mà Tăng Đoàn được 
hình thành là để phục vụ cho chánh pháp, cho 
phúc lợi lâu dài của tha nhân.

Chủ trương hai Không; hai Cần và hai Giáo 
Pháp nền tảng như một giải pháp hóa giải mọi dị 
biệt hiện đang là giải pháp thù thắng. (2 Không: 
Không Thống lãnh, Không đồng hóa; 2 Cần: Cần 
Hoà hợp, cần nỗ lực phục vụ; 2 Giáo pháp nền 
tảng: Lục Hòa Kính và Sự Sự Vô Ngại).

Với giáo pháp Sự Sự Vô Ngại, chúng ta đã 
không những không chi phối lẫn nhau, không tạo 
khó khăn cho nhau mà còn không đánh mất chính 
mình trong một cấu trúc hành chánh mới mẻ, linh 
hoạt, khế cơ và thù ứng với tình thế phức tạp. Sự 
Sự Vô Ngại được tương tác như một nguyên tắc 
hỗ tương căn bản nhằm mang lại thành quả cao, 
tạo sự tin tưởng lớn và phát huy được bản thể khả 
kính cũng như sức mạnh nội tại đích thực của 
Tăng Đoàn.

Để thành tựu hạnh nguyện vô ngã, vị tha giữa 
bối cảnh xã hội đầy nhiễu nhương, phân hóa, đố 
kỵ, đối kháng v.v… những yếu tố quan yếu mà 
mỗi thành viên của Tăng Đoàn cần phải có đó là:

Đạo phong trác việt. Hạnh nguyện rộng lớn. 
Chí nguyện kiên cường. Có tinh thần trách nhiệm 
cao. Tự chế, khiêm tốn, hỷ xả. Hy sinh quyền lợi 
cá nhân. Hết lòng dấn thân cho đại cuộc. Nêu cao 
ngọn đuốc chánh pháp. Thể hiện lý tưởng Bồ tát 
đạo. Phát Bồ đề tâm. Tác Như Lai sứ. Hành Như 
Lai sự.

Với Phật giáo thì, đến để thấy chứ không phải 
đến để tin. Đến với nhau để trao đổi, học hỏi lẫn 
nhau trong tinh thần cầu thị và tương kính. Đến 
với nhau để cùng nhau hành trì nhằm thể nhập 
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thực tại siêu việt. Điều gì không đạt được từ kinh 
nghiệm hành trì thì điều đó cũng không thể thuyết 
phục chúng hội dù ở hội trường hay pháp hội.

Để cụ thể hóa những Phật sự cấp thiết trước 
mắt, bước vào năm 2019, Tăng Đoàn sẽ nỗ lực 
thực hiện 8 Phật sự trọng yếu sau đây:

1. Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni bổ sung 
vào các Hội Đồng để kiện toàn thành phần nhân 
sự, đặc biệt cung thỉnh chư vị Hòa Thượng an vị 
trong Hội Đồng Giáo Phẩm;

2. Tăng cường sứ mệnh Hoằng pháp: Đặt việc 
Hoằng pháp lên ưu tiên hàng đầu, mang tính thực 
chất, đạt thành quả cao, tạo tác hưởng lớn, mang 
lại một sinh khí mới mẻ đủ sức kích thích và thúc 
đẩy sự hiển sinh và cộng trụ;

3. Chú trọng công tác Giáo dục, đào tạo: 
Đặc biệt chú trọng vào con người, vì con người 
quan trọng hơn công việc. Con người là nguồn 
tài nguyên vô giá. Do vậy cần trang bị đầy đủ 
hành trang cho những sứ giả Như Lai. Để thực 
hiện công tác trọng yếu này một cách hiệu quả, 
cần mở các khóa huấn luyện, các khóa tu nghiệp, 
hội thảo chuyên đề v.v… để bồi dưỡng nhân sự, 
đồng thời cung ứng tài liệu, phương tiện, v.v… 
với những đề án cụ thể, khả thi;

4. Trao học bổng: Cần trao học bổng cho 
những Tăng Ni trẻ có hoài bảo lớn để giúp đỡ và 
khuyến khích tinh thần tu học của các thế hệ trẻ. 
Để thực hiện nghiêm túc Phật sự này, một quỹ 
học bổng mang tên cố Hòa Thượng Thích Viên 
Thành, nguyên Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo 
Phẩm, kiêm Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Nghi Lễ 
của Tăng Đoàn đã được thiết lập. Hiện nay quỹ 
của học bổng Viên Thành đang có là $20,000.00;

5. Phát triển công tác Từ thiện Xã hội: Để đáp 
ứng nhu cầu của quảng đại quần chúng, Hoa Sen 
Việt và Trung Tâm Sinh Hoạt Phật Giáo Điều 
Ngự đã được hình thành. Các lớp ESL, Khí công, 
Yoga, Dưỡng sinh, luyện thi Quốc tịch, tìm hiểu 
Luật pháp, dạy kỹ thuật điện toán… đã được thực 
hiện. Tuy nhiên, nhu cầu cứu tế là nhu cầu lớn và 
cấp bách, do vậy đòi hỏi cần có kế hoạch hoàn bị, 
khả thể với một đội ngũ nhân sự đông đảo, năng 
động;

6. Đặc biệt chú trọng đến giới trẻ: Cần nâng 
đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt để tuổi trẻ Phật giáo 
thăng tiến và có đủ khả năng lãnh đạo xã hội thay 
vì bị xã hội lãnh đạo và chi phối. Nhóm 25 đã 
được thành lập, các nhóm 125, 1500 v.v… sẽ 
được triển khai, tuy nhiên Phật sự quan trọng này 
đòi hỏi người đảm trách có tầm nhìn chiến lược 
cao và viễn kiến chân xác;

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông đại chúng: 
Truyền thông đại chúng đóng một vai trò vô cùng 
quan trọng trong việc hướng dẫn dư luận, đồng 
lúc nâng cao trí tuệ, mở rộng tình người; do vậy 
đẩy mạnh công tác truyền thông đại chúng là một 
Phật sự hết sức quan yếu cần nỗ lực thi triển;

8. Chọn thời điểm thích hợp cho Đại lễ Phật 
Đản chung, Khóa An Cư Kiết Hạ ngắn hạn, Hội 
Nghị Thường Niên và Khoá Tu Học năm 2019.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại không 
chủ trương tìm kiếm hay vay mượn thế lực tạm 
bợ ngoại tại để củng cố sức mạnh nội tại cho 
chính mình, ngược lại Tăng Đoàn luôn chủ động 
sáng tạo, phát huy nội lực dựa trên nền tảng Giới, 
Định, Tuệ và xem đó là nhân tố chủ yếu cho sự 
phát triển vững mạnh của Tăng Đoàn. Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại là một tập hợp của nhiều 
cá thể nhưng lại là một tổng thể tương hợp, tương 
sinh.

Trên căn bản của Đại bi tâm và khả tính bình 
đẳng dung nhiếp, Tăng Đoàn không tìm sự thành 
công cho riêng mình, cũng không tìm kiếm danh 
dự hay uy tín cho cá nhân mà mục tiêu tối hậu của 
Tăng Đoàn như đã được nhấn mạnh đó là tìm sự 
an lạc giải thoát chung cho tất cả sinh loại, đặc 
biệt, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại luôn 
đồng hành với dân tộc trong công cuộc bảo vệ 
chủ quyền quốc gia, có đầy đủ tự do, nhân quyền 
và dân chủ.

Với niềm tin vững chắc vào triển vọng tươi 
sáng của Tăng Đoàn, xin tất cả chúng ta hãy cùng 
nhau long trọng tuyên bố khai mạc Hội Nghị 
Thường Niên và Khóa Tu Học 2018.

Kính chúc quý Ngài và chư liệt vị vô lượng an 
lạc, phước huệ trang nghiêm.
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Hội Nghị Thường Niên Tăng Đoàn 
GHPGVNTN Hải Ngoại và Khóa Tu Học 2018 
đã được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 
10 năm 2018 tại Chùa Từ Lâm và Trường Yerba 
Buena High School, thành phố San Jose, tiểu 
bang California, Hoa Kỳ. 

Hội Nghị đã quy tụ hơn 300 chư Tôn đức 
Giáo phẩm Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng, cựu 
Huynh trưởng GĐPT. Sau 3 ngày làm việc trong 
tinh thần Lục Hòa Kính và trên căn bản của Đại 
Bi Tâm, Hội Nghị đã đồng thanh Quyết Nghị:

Thứ nhất: Đại lễ Phật Đản chung của Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ được tổ chức 
vào ngày 02 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự, 
thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa 
Kỳ;

Thứ hai: Khóa An Cư Kiết Hạ ngắn hạn của 
Tăng Đoàn sẽ được tổ chức từ ngày 03 tháng 6 đến 
ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự, 
thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa 
Kỳ;

Thứ ba: Hội Nghị Thường Niên 2019 của 
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức 
vào ngày 07 và 08 tháng 6 năm 2019 tại thành 
phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ;

Thứ tư: Khóa Tu Học năm 2019 của Tăng 
Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ được tổ chức 
vào các ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2019 tại 

QUYẾT NGHỊ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2018
CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

Hòa Thượng Thích Viên Lý đọc Quyết Nghị

thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ;
Thứ năm: Cung thỉnh chư Tôn HòaThượng 

trong các Hội Đồng làm thành viên Hội Đồng 
Giáo Phẩm, đồng thời thỉnh mời chư Tôn đức 
Giáo phẩm, quí vị Cư sĩ, Huynh trưởng, cựu 
Huynh trưởng GĐPT bổ sung vào các Hội Đồng 
Giám Luật, Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Điều 
Hành;

Thứ sáu: Đặt sứ mệnh hoằng pháp vào ưu tiên 
hàng đầu – đạt thành quả cao, tạo tác hưởng lớn;

Thứ bảy: Chú trọng công tác giáo dục, đào 
tạo nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu thời đại;

Thứ tám: Trao học bổng VIÊN THÀNH cho 
chư Tăng Ni trẻ để hỗ trợ và khuyến khích việc 
tinh tấn tu học và phụng sự đạo pháp;

T hứ chín: Tích cực thi triển công tác từ thiện 
xã hội một cách năng động và thù ứng;

Thứ mười: Đặc biệt quan tâm đến giới trẻ qua 
việc củng cố đức tin, bồi dưỡng phẩm chất, có 
khả năng lãnh đạo cao;

Thứ mười một: Kết hợp hàng ngũ Cư sĩ, 
Huynh trưởng, Phật tử để hộ trì chánh pháp, phục 
vụ dân tộc và nhân loại;

Thứ mười hai: Đẩy mạnh công tác truyền 
thông đại chúng nhằm bảo lưu truyền thống văn 
hóa đặc thù của Phật giáo và quảng bá chánh pháp 
đến mọi tầng lớp xã hội;

Thứ mười ba: Nỗ lực giải quyết những bế 
tắc, phân hóa, đối kháng v.v… trong nội bộ nhằm 
mang lại một không khí hòa hợp, tương kính, 
tương trợ, tương tác trong tinh thần Sự Sự Vô 
Ngại, không phân biệt tổ chức, tông môn, pháp 
phái;

Thứ mười bốn: Kêu gọi nhà cầm quyền Cộng 
Sản Việt Nam tôn trọng tự do, dân chủ, nhân 
quyền; đặc biệt là quyền tự do tôn giáo;

Thứ mười lăm: Đồng hành với dân tộc trong 
công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia và góp phần 
gìn giữ nền hoà bình chung của thế giới nhân loại.

San Jose, ngày 21 tháng 10 năm 2018
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Hình Ảnh Hội Nghị Thường Niên Tăng Đoàn 
GHPGVNTN-HN 20, 21 tháng 10-2018
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Tháng 9 năm 2018
1. Lớp Vui Học Anh Ngữ Thực Dụng

Giáo Sư Phạm Vân Bằng, 
GS Trần Tư Hiền và DS Kim 
Lan phụ trách.

Thứ Tư và Thứ Sáu mỗi 
tuần, từ 9 giờ sáng tới 12 giờ 
trưa. Bắt đầu ngày 5 tháng 9.

Học viên sẽ được học để có 
thể giao tiếp dễ dàng và hiểu 
biết đầy đủ khi đi chơi, đi chợ, 
nhà băng, nhà thương, gặp gỡ 
cảnh sát, thăm viếng trường học 
của con em, đi máy bay, xe lửa, 
du lịch v.v.

2. Luyện Thi Quốc Tịch 
GS Phạm Vân Bằng phụ 

trách  với sự phụ giúp của Sư 
cô Viên An và Đạo Hữu Thịnh 
Nguyễn

Thứ Tư mỗi tuần, từ 1 giờ 
tới 3 giờ chiều. Bắt đầu ngày 5 
tháng 9.

3. Lớp Yoga
Huấn luyện viên chuyên 

nghiệp Bahareh Poursafar phụ 

Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự
14472 Chesnut Street, Westminster, CA 92683. (Chùa Điều Ngự)

Chương trình sinh hoạt và 
các lớp học hoàn toàn miễn phí
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trách.
Thứ Ba mỗi tuần, từ 10 giờ 

đến 11 giờ 30 sáng. Bắt đầu 
ngày 4 tháng 9.

4. Lớp Cười để chữa bệnh, thư dãn 
và sống khỏe mạnh

Bác Sĩ Lý Quốc Bằng phụ 
trách

Thứ Hai và Thứ Tư mỗi 
tuần, từ 7 giờ tới 8 giờ sáng. 
Bắt đầu ngày 3 tháng 9.

5. Lớp Hình Luật sơ đẳng I - Xóa án 
hình sự. (lớp học này chỉ kéo dài 
trong hai ngày)

Chánh Án Nguyễn Trọng 
Nho, Luật Sư Nguyễn Vân 
Quỳnh Hương, Luật Sư Naomi 
Nguyễn phụ trách.

Hai Chủ Nhật 9 và 16 
tháng 9, từ 9 giờ sáng tới 3 giờ 
chiều.

Chú tâm quan trọng của lớp 
học này là để các học viên được 
học về các điều luật cho phép 
những người đã bị án có tội, đã 
đi tù, hay bị tù quản chế, và đã 
mãn hạn tù có thể nộp đơn xin 
xóa bỏ bản án hình sự của mình. 
Sau khoá học, Trung tâm sẽ có 
sự hợp tác của một số các luật 
sư tình nguyện giúp các đồng 
hương điền đơn xin xoá bỏ án tù 
hoàn toàn miễn phí.

6. Chương trình phụ giúp điền đơn 
xin xóa bỏ án tù hình sự.

Luật Sư Michele Lê, Naomi 
Nguyễn, Phạm Đào Bạch Tuyết 
(một trong 2 ngày) phụ trách.

Hai Chủ Nhật 16  và 23 
tháng 9, từ 9 giờ sáng tới 12  
giờ trưa.

7. Thi Vẽ Thiếu Nhi Trung Thu 2018.

Các Họa sĩ Nguyễn Đồng & 
Nguyễn Thị Hợp, Ann Phong và 
Nguyên Khai phụ trách.

Thứ Bảy 22 tháng 9, từ 9 
giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Đề tài: “Tết Trung Thu 
Của Em”.

Cho ba nhóm tuổi: (1) 6-8 
tuổi, (2) 9-11 tuổi, (3) 12-15 
tuổi.

Mỗi nhóm sẽ có 4 giải thưởng 
(Giải nhất, Giải Nhì, Giải Ba và 
Giải Khuyến Khích.). Sẽ phát 
giải vào buổi chiều cùng ngày.

Trong tháng 10 và 11 năm 
2018

Sẽ mở thêm các chương 
trình sinh hoạt khác: Lớp Cắm 
Hoa, Làm bánh, thành lập đoàn 
Đại Hợp Xướng Trung Tâm 
Sinh Hoạt Cộng Đồng Điều 
Ngự, Chương trình trợ giúp nộp 
đơn thi quốc tịch, xin trợ giúp y 
tế, xã hội v…v…

Ghi Danh:
Nhận ghi danh mỗi ngày từ  

10 giờ sáng đến 12 giờ trưa
tại chùa Điều Ngự, địa 

chỉ 14472 Chesnut Street, 
Westmisnter, CA 92683.

Liên Lạc:
Muốn biết thêm chi tiết xin 

liên lạc:
Dược Sĩ Vũ Bội Tú: 714-612 

0965 email: Elizabethtupham@
gmail.com

Đaọ Hữu Mai Tuyết 
An: 714-804 7871, email: 
nonsonggamvoc79@yahoo.
com

Dược Sĩ Việt Nga: 714- 
845 9286, email: vietnga1@
outlook.com

H/tr Kim Cúc: 714-487 
8831, email: kimcucle2010@
gmail.com

Đạo Hữu Trần Lệ Nương: 
714-270 0934, email: 
tranlenuong@yahoo.com

Thư từ:
xin gửi về
Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng 

Đồng Điều Ngự
c/o Dược Sĩ Việt Nga
P.O. Box 10699
Westminster, CA 92685
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Sáng Thứ Năm, ngày 
4 tháng 10 năm 2018 
đến chùa Diệu Pháp 
đi xe bus về chùa 

Điều Ngự đón thêm người. Gặp 
lại nhiều người quen từ những 
chuyến du lịch hành hương Ấn 
Độ - Đài Loan - Nhật Bản đến 
từ Florida, Denver Colorado... 
hàn huyên chuyện trò nhắc lại 
những kỷ niệm vui buồn ngày 
xưa. Bus chạy thẳng về phi 
trường LAX. 

Chuyến bay SQ007 của 
hãng hàng không Singapore 
Airlines đến South Korea. 5 giờ 
15 boarding và 5 giờ 50 sáng 
máy bay chuyển bánh bay trong 
khoảng 13 giờ 48 phút thì tới 
phi trường Incheon vào lúc 10 
giờ tối hơn. 

Sáng hôm sau dậy sớm 
xuống thang máy vào quán 
uống cà phê một ly 100 won! 
Mãi đến 8 giờ sáng mới có xe 
bus đến đón đi ăn sáng trong 
mưa gió bão bùng. Nghe tin có 
cơn cuồng phong đang thổi qua 
thành phố. 

Xe xuôi hướng nam đi giữa 
lòng đường một bên là sông 
Hàn một bên là thành phố tân 
tạo khang trang đồ sộ. Thăm 
viếng ngôi chùa cổ Sinhungsa, 
có nghĩa là ngôi chùa đem đến 
điềm lành. Đường lên chùa cao 

Hành hương Hàn Quốc - SingaporeHành hương Hàn Quốc - Singapore
từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2018

 Nguyên Chánh

dốc nước chảy ngược làm khó 
đi, hầu như trong đoàn ai cũng 
phải mua áo mưa và dù, rồi cũng 
leo lên thấu chánh điện chùa. 

Cô Nhung hướng dẫn viên 
hứa sau khi thăm chùa xong thì 
đi Cable Car lên thấu đỉnh núi 

cao 700 mét trên mực nước biển, 
nhưng vì mưa gió quá lớn nên 
hủy bỏ dự định, đoàn trở về đi 
ăn tối sớm hơn, xong về hotel 
check in cho hết một ngày mưa 
gió. Cuối ngày, cô Nhung thông 
báo tin vui, ngày mai sẽ chuyển 
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xe mới, và nếu thời tiết tốt sẽ trở 
lại chùa Sinhungsa để đi cable 
treo lên đỉnh núi. 

Chủ Nhật, ngày 7 tháng 10, 2018
Khách sạn báo thức lúc 6 

giờ sáng, vệ sinh sáng và xuống 
lầu 1 trả chìa khóa phòng rồi 
xuống tầng B1 ăn sáng và 8 giờ 
xuất phát trở lại chùa Sinhungsa 
temple. 

Hòa Thượng Viên Huy chào 
mừng phái đoàn bằng một thời 
kinh Sám Quy Mạng. Hôm nay 
trời nắng đẹp và nhằm Chủ Nhật 
nên xe cộ đông đúc kẹt xe, bus 
chạy quanh co lên thấu chùa đã 
10 giờ hơn. 

Mua vé đi cable car, vì quá 
đông du khách nên phải đợi 
đến 1 giờ 30 mới có chuyến 
cho đoàn mình. Trong khi chờ 
đợi, đoàn đi thăm lại cảnh chùa, 
những thắng cảnh hôm qua do 
trời mưa quá không chụp được. 

Đường lên chùa hôm nay đã 
khô ráo, thế mà đi cũng mệt thở, 
không ngờ hôm qua cả đoàn lại 
có thể đi một chặng đường dốc 
dài trong mưa gió để lên thấu 
chùa đảnh lễ Phật. Trời nắng 
khô ráo nên khách thập phương 
tấp nập, hàng quán căng dù đỏ 
mọc lên như những ngọn nấm 
đẹp. Hòa Thượng Viên Huy 
mua cho mỗi người một trái bắp 
luộc vừa thơm vừa dẽo. Ăn trưa 
ở một tiệm ăn gần chùa, xong 
đến giờ vào Sonak Car, theo cáp 
treo đi lên đỉnh núi.

Tháp Sonak Cable chở một 
lần 50 du khách, lên thấu đỉnh 
cao 700 mét chỉ có 5 phút. Từ 
đỉnh tháp du khách có thể dạo 
quanh chụp ảnh, và nếu còn sức 

thì bộ hành theo một dốc trail 
lót bằng lốp xe cắt lát nhỏ, cũng 
dễ đi lên chót đỉnh núi. Leo lên 
thấu đỉnh núi nhìn xuống thấy 
toàn vẹn cảnh chùa và tượng 
Phật nhỏ xa xa bên dưới.

Buổi chiều, xuôi về hướng 
biển thăm viếng Chùa Quán Âm 
Nam Hải Honguyeon. Phải leo 
dốc đồi để đi đến chùa. Chùa ở 
Hàn Quốc xây theo phong cách 

na ná kiến trúc Tây Tạng, cột 
mái ngói và rui kèo đều bằng 
những cột gỗ lớn, sơn xanh đỏ 
vàng khác hẳn Nhật Bản. Tượng 
Phật Quán Âm đứng cao sừng 
sững nhìn ra biển rộng mênh 
mông. Thật là uy nghi hùng vĩ. 
Phật tử quỳ lạy xin phước lành. 

Có một hồ sen đã qua mùa 
hoa nở, còn lại những cọng 
lá vàng và những búp sen già 
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trơ hột. Đi xuống đồi vòng về 
hướng biển qua một khu phố 
biển dân chài, những hàng quán 
bán đầy hải sản tôm khô, cá 
khô… rất nhiều khô cá đuối to 
có đuôi dài treo đầy trong tiệm. 
Qua một khu chợ chồm hổm có 
mấy bà ngồi bán nông sản, có lẽ 
thu hoạch trong vườn nhà như 
đậu, hạt, rau cải…

Trước khi rời Jungu để xuôi 
nam về thành phố Ulsan, cô 
hướng dẫn Kim Liên cho biết 
ngày mai sẽ thăm viếng thành 
phố công nghiệp Ulsan, và hai 
chùa ở trên núi cao phải đi bộ 1 
giờ leo núi. Xe đi từ 8 giờ sáng 
mãi đến gần 10 giờ tối mới đến 
khách sạn Ulsan Hotel.

Thứ Hai, ngày 8 tháng 10, 2018
Thăm viếng Chùa Gogulsa 

Temple nằm trên một đỉnh núi 
cao dốc đứng, đường lên chùa 
lót cát dày nên cũng dễ đi. Leo 
khoảng 1 giờ mới lên thấu đỉnh, 
nhưng từ đây muốn lên tận 
tượng Phật Thích Ca Mâu Ni 
đục vào vách núi phải leo lên 
những bậc thang cheo leo trên 
những ghềnh đá chật hẹp. 

Tượng Đức Phật đục tạc 
vào vách núi sơn son thếp vàng, 
nghe nói tượng đá này đã có hơn 
thế kỷ rồi. Nhiều người sợ cao 
nên không lên được, còn ai cố 
gắng lên thấu thì thật là tuyệt 
vời. Nhìn xuống thấy những 
người trong đoàn không trèo lên 
nhỏ xíu dưới kia. Hòa Thượng 
Viên Huy đọc hàng chữ Hán ở 
trước cổng chùa: “Cốt Quật Am 
Khánh Châu”

Ăn trưa ở một tiệm cơm 
cổ truyền, thịnh soạn cá khô 

cơm cháy, ngồi bệt giữa sàn, ai 
không ngồi được thì có ghế đẩu! 

Xe xuôi nam hơn 3 giờ mới 
đến Ulsan, thăm công viên công 
nghiệp là công viên chính của 
thành phố công nghiệp Ulsan. 

Thăm Chùa Nhật Hải, một 
ngôi chùa cũ kỹ, nền đá rêu 
phong, mái ngói sắp mục nát, 
người ta đang trùng tu. Khách 
thập phương thật đông, đi thành 
từng toán có người hướng dẫn. 
Leo lên 108 ba bậc tam cấp thì 
đến dốc thứ tư đang trùng tu nên 
được trải một lớp bện vỏ dừa, 
đi cũng êm chân và không trơn 
trượt. Ngôi chùa cổ có một Tàng 
Kinh Các chứa sách kinh cũ. Có 
cả một di tích mộc bản in sách 
kinh. Quanh chùa là một công 
viên rộng lớn được công nhận là 
Công Viên Quốc Gia. Rừng cây 
chớm thu lá đã bắt đầu trổ vàng 
đỏ. Khí đá làm thấm lạnh, ai 
cũng phải choàng thêm khăn ấm.

1giờ trưa rời chùa, xuôi nam 
đi viếng bến cảng Busan. Busan 
là thành phố cận nam của Hàn 
Quốc và lớn thứ hai sau Seoul, 
bến cảng Busan tấp nập thuyền 
bè, là thành phố văn minh và 
hiện đại hòa nhập thế giới, thấy 
có tiệm ăn Thái, Chinese food…

Viên Giác đạo tràng hà xứ
Hiện kim sinh tử túc thị…

Hôm nay sau khi ăn tối, 
Thầy có tổ chức một Sinh Nhật 
Tập Thể cho 6 người trong đoàn 
cùng sinh vào tháng 10, chỉ 
riêng có mình lại nhằm ngày 
sinh nhật, thật là cảm ơn Thầy. 
Đây là lần thứ hai mình được 

ăn sinh nhật ngoài nước Mỹ, 
lần trước bạn bè bà xã tổ chức 
ở Canada nên được ăn trái cây 
nhiệt đới thỏa thích, nào măng 
cụt, nhản, xoài, chồm chôm… 
Thầy Viên Huy và toàn đoàn vỗ 
tay chúc mừng sinh nhật thật là 
vui. Cùng nhau thổi đèn cầy và 
được Thầy tặng mỗi người một 
món quà lưu niệm. Check in 
khách sạn Value Hotel Busan.

Thứ Ba, ngày 9 tháng 10, 2018
Ăn sáng ở tầng 24 cao nhất 

của khách sạn. Ở đây nhìn 
xuống thấy bến cảng Busan tấp 
nập thuyền bè, chiếc cầu treo 
hiện đại bắc ngang qua eo biển, 
bên kia là khu Công Viên Sinh 
Thái.

Hòa Thượng Viên Huy 
hướng dẫn đoàn tụng bài sám 
thứ hai “Sám Khế Thủ”: 

“Nay xin lễ Phật
Phát nguyện tu trì
Công đức pháp thí hữu tình 
… 
Rộng báo tứ ân
Giáp cùng ba cõi
Pháp giới chúng sinh
Đồng viên chủng trí”.

Xe xuất phát và sẽ tham 
quan Chùa Cứu Mạng và Chùa 
Thái Tông Tự trên đường đi của 
tour xe lửa Danubi train. Cũng 
phải leo một dốc cao mới đến, 
nhưng du khách quá đông nên 
trong khi chờ đến phiên Thầy 
Viên Huy dẫn đoàn leo dốc thăm 
chùa Cứu Mạng ngôi chùa nhỏ 
như một thảo am. Thăm chùa 
xong trở xuống vẫn chưa đến 
phiên, trong khi chờ đợi Thầy 
Viên Huy hướng dẫn đoàn vài 
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động tác múa quyền để giảm bớt 
mỏi mệt. Đoàn tàu chạy quanh 
đảo và thường dừng lại ở 5 trạm. 
Đoàn ta dừng lại ở trạm số 4 để 
thăm viếng Chùa Thái Tông Tự 
Taejonsa Temple. Thái Tông là 
vị vua thứ 11 của nước Cao Ly 
ngày xưa. 

Tiếp tục hành trình xe bus 
đưa đoàn qua chiếc cầu treo 
hiện đại vào thành phố ăn cơm 
trưa cũng với kim chi rau cảị. 
Hàn quốc là xứ sở của kim chi, 
có hơn 200 món kim chi nhưng 
không phải món nào cũng cay 
như kim chi bắp cải. Xe chạy 
qua bãi biển xinh đẹp của Busan 
tên gọi Hamitê là bãi biển cứ vào 
tháng 7 tháng 8 cả toàn quốc đổ 

xô về đây tắm biển.
Buổi chiều đoàn đi thăm 

Chùa Đông Cung Nam Hải Tự 
là ngôi chùa đẹp nhất của Hàn 
Quốc. Chùa xây dưới ghềnh 
đá nên phải leo xuống 108 bậc 
tam cấp vòng vèo quanh co, khi 
rộng khi hẹp, khi bằng cement 
khi bằng đá tảng, vậy mà người 
đi lên kẻ đi xuống tấp nập chen 
chúc nhau mà đi. Thấy có rất 
nhiều du khách ngoại quốc 
viếng chùa. Phải đi qua một 
hàng tượng đá tượng trưng 12 
con giáp của năm, trước khi đi 
vào khuôn viên chùa. Đây là 
ngôi chùa đẹp nhất xây sát mặt 
biển nên du khách thăm viếng 
rất đông, khói hương nghi ngút. 

Trước khi vào chùa, bên 
phải có một tượng Phật Di Lạc 
sơn son thếp vàng thật lớn, đi 
qua cây cầu bắt ngang con suối 
nhỏ rồi leo lên một dốc đứng, 
bái lạy tượng Phật Quán Âm 
mặt nhìn ra hướng biển. Vòng 
ra dọc bờ biển, đi dọc theo bờ 
rồi leo lên một dốc núi sát bờ 
biển là nơi có tượng Phật A Di 
Đà cũng sơn son thếp vàng. Đặc 
biệt các tượng Phật ở Hàn Quốc 
đều có râu mép. Nhiều Phật tử 
thắc mắc, Thầy Viên Huy giải 
thích đó là nét đặc trưng của 
từng dân tộc, Phật ở Hàn Quốc 
là phải có râu! Thăm chùa Đông 
Cung Nam Hải là phải đi xuống 
108 bậc tam cấp cho nên khi đi 
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lên thật vất vả và mệt.
Xe bus quay trở về đi qua 

khu vực trung tâm thành phố 
Busan. Busan là thành phố mới 
nên những tòa buildings cao lớn 
sừng sững mọc lên như nấm, 
chằn chịt khắp cả một vùng biển 
rộng, vươn lên thấu tận chân núi, 
lấp lánh màu sắc. 4 giờ chiều về 
thăm khu Charm and Charm để 
cho các bà các cô shopping mua 
sắm mỹ phẩm. 

Thăm Viện Bảo Tàng Korea 
với những di tích lịch sử từ thời 
Tam Quốc cho đến thời Cao Ly, 
thời Triều Tiên và cận đại. Có cả 
một khu trưng bày những hình 
nộm vua chúa, cung phi, quan 
lại ngày trước. 

Xong mua vé đi thăm ngọn 
hải đăng Busan Tower, lên thấu 
đỉnh tháp để nhìn quanh bao 
quát thành phố cảng về đêm 
lung linh ánh đèn. Sau khi ăn 
tối ở một tiệm ăn nhỏ, đoàn trở 
về lại Value Hotel nghỉ đêm để 
ngày mai từ giã Busan, ngược 
đường trở lại phương bắc thủ đô 
Seoul.

Thứ Tư, ngày 10 tháng 10, 2018
Xe hướng về phương bắc, 

qua một chặng đường dài hơn 
500 cây số, qua 6 đường hầm, 
để đến nam Seoul, ăn tối ở một 
quán Buffet chay rồi check in 
khách sạn. 

Đoạn đường dài đã nẩy 
sinh nhiều tài năng văn nghệ. 
Chị Quảng Giác đến từ Florida 
với giọng ca vọng cổ mùi điêu 
luyện, những giọng ca truyền 
cảm, những mẩu chuyện vui, 
câu đố … Thầy Viên Huy thật 
dí dỏm với những câu chuyện 

thiền vui, câu đố, cặp song ca 
HT Sang và cô hướng dẫn tour 
Tuyết Nhung trong bài Lâu đài 
tình ái… nhất là sau khi HT 
Sang dạy bài ca ngắn: “Hay là 
hay quá / Hay là hay ghê … hứ 
… / Hay là không thể chê”. Cứ 
thế mỗi khi một bài ca chấm dứt 
đều được hỗ trợ bởi toàn xe với 
nhịp vỗ tay và bài hát ngắn đó 
thật là vui nhộn đủ để quên đi 
khoảng đường dài.

Thứ Năm, ngày 11 tháng 10, 2018
Đi về hướng nam thủ đô 

Seoul xe chạy dọc theo Hàn 
giang, con sông này dài 500 
cây số, ở đây cách DMZ khu 
phi quân sự Panmunjeom (Bàn 
Môn Điếm) phân chia Nam Bắc 
chỉ khoảng 50 phút lái xe, còn 
có một làng ảo, nghĩa là làng có 
nhà cửa nhưng không có cư dân 
ở.

Buổi chiều đi thăm khu nhà 
xanh Phủ Tổng Thống Nam 
Hàn trong khu vườn rộng mênh 
mông 45 ngàn hecta, mà khu 
Dinh thự tổng thống chỉ chiếm 
5 ngàn hecta, mấy ông lính gác 
trong bộ quân phục trắng, đứng 
trên bục gác oai vệ và đẹp trai 
như tài tử. Vì dừng xe ở chỗ 
cấm và cho đoàn xuống xe chụp 
ảnh, ông tài xe bus bị phạt $200 
USD, nên cả xe chung góp mỗi 
người $5, cuối cùng e là ông 
tài… lời chút ít.

Buổi chiều đi thăm hoàng 
thành cũ. Khách thập phương đi 
như trẩy hội, trai gái mặc đồng 
phục truyền thống thật xinh đẹp. 
Thăm cung điện hoàng thành từ 
thời vua Thái Tông còn lại, ngày 
xưa đã tàn phế nhưng ngày nay 

đã được hoàn toàn tân tạo lại. 
Khu nhà vua thiết triều, khu Tử 
Cấm Thành, nhà Hoàng hậu, có 
cả khu lãnh cung giam cầm các 
hoàng hậu quý phi bị phế… 

Thăm chùa Tào Khê rộng 
lớn và đẹp huy hoàng không 
thua gì chùa Đông Hải Tự. Ở 
đây hoa được nuôi dưỡng theo 
hình dạng các con thú voi, ngựa, 
chim, thỏ… hoa cúc đang gặp 
tiết thu nên đơm hoa nở rộ thật 
đẹp và nhiều công phu. 

Thăm làng Hanbok cho thuê 
áo quần truyền thống Hàn quốc, 
nam hay nữ 1 giờ 7,000 won, 
tương đương $7.00 US. 

Qua thăm khu phố Đông 
Đa Môn, rồi đi ăn tối ở một 
quán ăn trên tầng lầu thứ 19. 
Rồi đi dạo phố đêm Chợ Đông 
Myongdong, người người chen 
nhau đi như trẩy hội, vì hôm 
nay có một Mini Concert, ca hát 
trống kèn rập rình vui nhộn.

Thứ Sáu, ngày cuối trên đất Hàn 
Buổi sáng từ giã khách sạn 

Bernoui Hotel đi tham quan 
chùa Tổ Đình Phụng Nguyên 
Cổ Tự. Đúng với tên, chùa này 
xây vào thế kỷ thứ 19, vì đoàn 
đến quá sớm nên chùa vắng 
tanh. Bậc tam cấp đi lên chánh 
điện bị phủ kín bởi những chậu 
lớn trồng sen, lá đã khô vàng 
xơ xác. Khu chánh điện mới thì 
đang tân trang, nửa cổ xưa nửa 
hiện đại. Từ dưới sân chùa có 
thang máy đi lên tầng trên chánh 
điện, hai đại đức trẻ đang đi lên, 
chắc là đến thời kinh sáng.

Buổi chiều từ giã Seoul ra 
phi trường Incheon, đáp chuyến 
bay SQ609 Singapore Airline, 
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cất cánh lúc 4 giờ30 phút chiều 
để bay 6 giờ đến phi trường 
Changi, phi trường lớn hàng đầu 
của Singapore được xây đựng 
năm 1981, vào lúc khoảng 10:30 
tối Thứ Bảy. Toàn hướng dẫn 
viên cùng cô Tuyết Nhung (đi 
theo đoàn nhưng khác chuyến 
bay) về khách sạn Days Hotel, 
đoàn sẽ ở đây 3 ngày 4 đêm, 
không di chuyển hành lý mỗi 
buổi sáng.

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10, 2018
Theo truyền thuyết thì một 

hôm hoàng tử Mã Lai Nila 
Utama trong một chuyến đi săn 
bắt gặp con vật đầu sư tử chưa 
bao giờ có ở Mã Lai, nên xem 
đó là điềm lành mà đặt tên cho 
thành phố là Singapura (thành 

phố sư tử), về sau kết hợp với 
làng chài Termasek mà có biểu 
tượng con vật đầu sư tử mình cá, 
và có tên là Singapore ngày nay.

Ngược dòng thời gian, ngày 
9 tháng 8 năm 1965 Thủ Tướng 
Lý Quang Diệu tách Singapore 
ra khỏi liên bang Malaya, thành 
lập nước Cộng Hòa Singapore. 
Dân số chỉ khoảng 5,7 triệu mà 
người Hoa chiếm 74,2%. Diện 
tích chỉ bằng thủ đô Seoul của 
Hàn Quốc, chỉ cần đi 50 phút 
là giáp vòng đất nước. Thời tiết 
đẹp và khí hậu ôn hòa là nét đặc 
trưng của Singapore. Diện tích 
chỉ có 712 ngàn cây số vuông, 
gồm một hòn đảo chính và 
60 hòn đảo nhỏ. Hậu duệ của 
Singapore hiện nay là con cháu 
của hai dòng máu Mã Lai và 

Trung Hoa, gọi là Peramacăn, 
không ăn bốc như người Mã Lai 
hay ăn đũa như người Hoa mà 
ăn dùng muổng, nĩa. 

Ở đây khách sạn 7 giờ mới 
báo thức, 8 giờ mới ăn sáng, và 8 
giờ 50 mới xuất phát tham quan 
ốc đảo của ông Lý Quang Diệu. 
Toàn hướng dẫn đoàn đi thăm 
công viên Sư tử biển Merlion 
Park, khu nhà hát hai con sò mà 
có người cho là trông giống như 
hai trái mảng cầu xiêm.

Thăm khu vườn lấn biển, 
với 18 cây trụ lớn là những thân 
cột theo dạng cây cổ thụ được 
trồng hoa xung quanh thân cây 
leo lên, thành những cây khổng 
lồ gồm 18 cây, theo phong thủy 
1 + 8 = 9 là con số thiêng linh. 
Nguyên trước đây nơi này là một 
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vùng đầm lầy đất sét, chính phủ 
Singapore mua cát khắp thế giới 
(trong đó có Việt Nam) để bồi 
đắp mà hình thành. Ở khu vườn 
Garden By the Bay này còn có 
những cây tầm gởi sống bám 
trên thân cây nhưng thở bằng 
không khí, không như những 
cây tầm gởi sống nhờ nhựa cây.

Để trải nghiệm cuộc sống, 
người dân Singapore phần nhiều 
sinh hoạt tấp nập vội vả dưới lòng 
đất, Toàn hướng dẫn đoàn mua 
vé đi tàu điện ngầm MRT (Mass 
Rapid Transit) 3 toa, 5 toa chạy 
50, 70 cây số/giờ, khởi hành từ 
Bay Front qua trạm Downtown, 
đến trạm Chinatown thì lên mặt 
đất, mua ticket đi một chuyến 

du ngoạn bằng thuyền bumboat 
Tour City trên sông Singapore 
lung linh huyền ảo về đêm.

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 10, 2018
Ăn sáng xong, đi qua bên 

kia đường đối diện với khách 
sạn, viếng Miếu Quan Âm, rồi 
bus đưa đoàn lên đỉnh cao 175 
mét so với mực nước biển. Đứng 
ở trung tâm có thể nhìn bao quát 
toàn cảnh thành phố, bên trái 
là lằn xanh biển của Indonesia, 
bên phải là xứ sở Malaysia. Đây 
là khu vực rừng, toàn những cây 
lá xanh tươi.

Ăn trưa xong, thăm viếng 
khu vườn Botanic Gardens rộng 
bạt ngàn 82 hecta, trồng đủ loại 

lan kỳ hoa dị thảo, được xây 
dựng vào năm 1850. Singapore 
không có đất trồng lúa, rau cải, 
phần nhiều nhập cảng từ các 
nước ngoài, chỉ có trồng lan là 
ngành nông nghiệp duy nhất của 
Singapore, trồng và xuất khẩu 
khắp thế giới. Xem lan xong thì 
trời bỗng đổ mưa tầm tả, nhưng 
cũng mau tạnh. Toàn nói, sau 
cơn mưa này thì Singapore vào 
mùa khô nắng. Thấy có nhiều 
cây mưa, là loại cây đặc trưng 
của Singapore, có lệ cứ 5 giờ 
chiều thì cụp lá lại.

Xe đi qua thành phố Little 
India nhằm ngày Chủ Nhật nên 
người Sing gốc Ấn tỏa ra đường 
đông như nêm cối, ngỡ như đi 
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vào một góc của thành phố 
Bombay.

Thăm Chùa Bà Thiên Hậu 
(Thien Hock Keng Temple) còn 
gọi là Thiên Phúc Cung. Người 
ta nói chùa này rất linh thiêng, 
nguyên do là trong thời kỳ Nhật 
chiếm đóng Singapore thả bom 
oanh tạc, miếu bị hư hại nhưng 
tượng Quán Âm còn nguyên 
khiến người ta tin là điều linh 
thiêng. Chùa có một chánh điện 
thật rộng lớn, người người quỳ 
lạy xin xâm cầu lộc cầu may, cầu 
bình an, cầu đủ thứ mình muốn. 
Nam thanh nữ tú chen nhau mua 
hoa từng bó đem vào cúng, bỏ 
vào chậu hoa trước điện. Khách 
thăm chùa trong đó giới trẻ rất 

đông, chen chúc nhau quỳ lạy, 
khói hương nghi ngút.

Thứ Hai, ngày cuối trên đất Sing.
Buổi sáng dậy muộn, xuống 

restaurant khách sạn ăn nhẹ lót 
lòng, rồi đi chơi để trưa sẽ được 
đi ăn các món nướng! Trong 
khi chờ đợi, đi loanh quanh 
thăm lại Miếu Quán Âm, thăm 
Chùa Miến Điện, khu công viên 
Zhongshan Park, rồi 12 giờ trả 
chìa khóa phòng, đi chơi tiếp 
vì mãi đến 2:25 khuya mới có 
chuyến bay về LAX.

Thăm Chùa Buddha Tooth 
Relic Temple như một Viện 
Bảo Tàng Phật Giáo, nơi Tổng 
Hội Phật Giáo Singapore thành 
lập để thờ chiếc răng của Đức 

Phật Thích Ca được thếp vàng. 
Nơi đây cấm khách thăm viếng 
chụp hình. Dọc theo hành lang 
là những tượng sáp giống y 
người thật, tạc các sư ông tổ của 
chùa, kể từ Sư Ông Shi Fa Yao 
trở xuống.

Sau khi ăn tối xong, xe 
bus chở đoàn thẳng ra Changi 
Airport Singapore, bay ngược 
lên lại Seoul, chuyển máy bay 
về Los Angeles lúc 6 giờ 40 
sáng Thứ Ba, ngày 16 tháng 10 
năm 2018, chấm dứt chuyến 
hành hương dài Hàn Quốc - 
Singapore.

Nguyên Chánh 

- Phật tử Chùa Diệu Pháp  
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Westminster (SGT) - Vào 
Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11 năm 
2018, tại Nhà Hàng Seafood 
World, 15351 Brookhurst St 
#101, Westminster, CA 92683, 
Hội Hoa Sen Việt đã tổ chức 
một buổi cơm chay gây quỹ cho 
công việc từ thiện tại quê nhà.

Buổi lễ được bắt đầu vào 
lúc 6 giờ chiều bằng Nghi Thức 
Phật Giáo - Niệm Phật Cầu Gia 
Hộ và Phút Từ Bi Quán. Mở đầu 
chương trình MC Tuyết Nha 
tuyên bố lý do buổi lễ với các 
công tác hạnh nguyện từ thiện 
nhằm phát triển Hội Hoa Sen 
Việt có được uy tín để hoạt động 
một cách liên tục, lâu dài hơn 
là nhờ vào sự đóng góp của rất 
nhiều mạnh thường quân đủ mọi 
tầng lớp trong và ngoài nước. 

TIỆC CHAY GÂY QUỸ HOA SEN VIỆT
TẠI WESTMINSTER NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2018 

Nhân trong buổi tiệc chay gây 
quỹ, MC Tuyết Nha cũng vinh 
danh và trao tặng bằng tưởng lệ 
cho các thành viên thường trực 
tại hai Chùa Diệu Pháp và Chùa 
Điều Ngự có Sư Cô Ấn Hòa, các 

Đạo Hữu Diệu Hoa, Thọ Nhuận, 
Tịnh Quả, Nhật Bảo Đức, Nhật 
Đoan...

Tham dự buổi gây quỹ này, 
chúng tôi nhận thấy có Chư 
Tôn Đức - Hòa Thượng Thích 
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Viên Lý, HT Thích Chơn Trí, 
HT Thích Viên Huy, HT Thích 
Tâm Thành, HT Thích Nguyên 
Thông, TT Thích Nhựt Tồn, ĐĐ 
Thích Nhựt Thành,... cùng các 
Tăng Ni các Chùa Điều Ngự, 
Chùa Diệu Pháp, Tịnh Xá Giác 
Lý... Quý vị quan khách có sự 
hiện diện của Cựu Đại Tá Lê 
Bá Khiếu, Giáo Sư Vân Bằng, 
Giáo Sư Nguyễn Văn Sâm, 
Nhạc Sĩ Hoàng Quang Huế, Bác 
Sĩ Lê Đức Chương từ Kansas, 
Dragon Wellness, VSTAR TV 
- Long Vân, B&T Insurance - 
HH Trang Lương, Rose Hills - 
Chánh Trần,... Thành phần điều 
khiển chương trình rất hùng hậu 
như các MC Minh Phượng, Đỗ 
Thanh, Tuyết Nha, Thảo Lee, 
Xuân Anh, Bảo Khanh và Minh 
Đăng cùng với sự đóng góp của 
Nữ Nghệ Sĩ Ngọc Huyền, và các 

ca sĩ Giang Nhân, Vũ Quang 
Vinh, Thúy Lê, Hà Tiên, Jessie 
Thảo Vy, Khôi Nguyên, Lê Huy 
An,...

Mở đầu chương trình Hòa 
Thượng Thích Viên Lý ban đạo 
từ nói về sự bố thí là một công 
hạnh của người Phật Tử trong 
10 Pháp Ba La Mật, Lục Độ Ba 
La Mật. Tiếp đến là HT Thích 
Chơn Trí ban đạo từ về công 
hạnh từ bi của người con Phật 
làm việc thiện cho quê hương 
Việt Nam đem lại sự an vui hạnh 
phúc người dân Việt chúng ta. 
HT Thích Viên Huy mời Giáo 
Sư Nguyễn Văn Sâm với lời kêu 
gọi giúp Hội Hoa Sen Việt thực 
hiện được những công việc từ 
thiện đến với đồng bào chúng ta 
tại quê nhà bằng cách tạo ngân 
quỹ dồi dào để thực hiện các 
công tác từ thiện. Sau cùng HT 

Thích Viên Huy đã cám ơn tất 
cả mọi người đã đóng góp vào 
Hội Hoa Sen Việt và danh sách 
được công bố trên đài truyền 
hình IBC-TV nửa tháng một lần.

Chương trình văn nghệ đã 
được các ca sĩ Vũ Quang Vinh, 
Giang  Nhân với nhạc phẩm 
“Gieo Hạt Từ Bi” của NS Hàn 
Châu, Giang Nhân với “Lạy 
Phật Con Về”, Thủy Lê với 
“Đêm Nay Trăng Sáng”, nghệ sĩ 
Ngọc Huyền và Hà Tiên “Dâng 
Lên Mẹ” và Ngọc Huyền với 
“Dòng Sông Tâm”, Vũ Quang 
Vinh với “An Nhiên Tự Tại” 
lời của HT Viên Lý, nhạc của 
NS Hoàng Quang Huế, và ca sĩ 
Jessie Thảo Vy, Khôi Nguyên 
đều lên trình diễn.

Phần đấu giá bắt đầu với 
những đóa hoa sen bằng giấy 
bạc 2 USD do nghệ sĩ Ngọc 
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Huyền xếp tặng, rồi vào phần 
chính là tôn tượng Đức Phật của 
Đức Dalai Lama tặng HT Viên 
Lý đã được cô Long Vân của 
VSTAR TV đấu trúng với giá 
$4,000. Sau đó là tôn tượng Đức 
Phật từ Thái Lan do Hội Liên 
Hữu Phật Giáo Thế Giới tặng 
cho HT Viên Lý cũng được cô 
LongVân đấu được, nhưng cô đã 
nhường lại cho một đạo hữu trên 
đường giây điện thoại thiết tha 
xin nhận được. Một món quà rất 
đặc biệt là xâu chuỗi của Cố HT 
Thích Viên Thành để lại cũng là 
ước nguyện của Ngài được góp 
phần trong buổi gây quỹ này. 
Rồi tuần tự các món quà khác 
cũng được đem ra đấu giá. 

Buổi tiệc chay gây quỹ của 
Hội Hoa Sen Việt được tổng kết 
là $60,248 và kéo dài cho đến 
gần 10 giờ đêm, thành công 
viên mãn.
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Hình Ảnh Ðại Lễ Vu Lan Chùa Ðiều Ngự 25-8-2018
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ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ
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Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan Chùa Diệu Pháp 2018
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ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP 
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ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP 
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ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN 2018 TẠI CHÙA DIỆU PHÁP 
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WESTMINSTER (VB) -- 
Lễ tưởng niệm và tri ân công 
đức Phật Hoàng Trần Nhân 
Tông đã trang nghiêm tổ chức 
bởi Câu Lạc Bộ Trần Nhân 
Tông và nhiều hội đoàn khác 
tại Chùa Điều Ngự, tại thị trấn 
Westminster CA. vào Chủ Nhật 
9/12/2018.

Đại Lễ có tham dự của nhiều 
vị tôn túc -- trong  đó có các 
bài phát biểu của Hòa Thượng 
Thích Viên Lý (Hội Đồng Điều  
Hành Tăng Đoàn Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại), Hòa Thượng 
Thích Quảng Thanh (Hội Đồng 
Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo 

Việt Nam Trên Thế Giới),  ông 
Huỳnh Kim (Ban Trị Sự Trung 
ương PGHH  Hải ngoại), nhà 
văn Bùi Bích Hà, nhà báo Lý 
Kiến Trúc, Erlinda Dương (Chủ 
tịch Cộng đồng Nam Cali)...

Có mặt trong đại lễ còn 
có các tôn túc tăng ni như HT 
Thích Chơn Thành, Thích Viên 
Huy, Thích Tâm Vân, Thích 
Định Tấn, Thích Thiện Phước, 
Thích Nữ Khánh An...

Một đặc điểm nhận thấy: 
văn nghệ tuyệt vời với góp mặt 
của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ...  như 
Quang Ánh, Thúy An, Vy Hà, 
Quang Thái, Nguyên Thư, Duy 
Tân, Hoàng Cương, Tammy 

Minh Tâm, Quỳnh Thúy, Helen 
Elena, Huyền Vy, Đào Minh 
Tâm... trong đó với các MC 
là Minh Tâm, Thủy Nguyễn, 
Oscar. Cánh chim đầu đàn của 
Câu Lạc Bộ Trần Nhân Tông là 
nhạc sĩ Nguyên Kiện Lại Tôn 
Dũng.

 Trong số người tham dự 
có các viên chức và nhà hoạt 
động như cựu chánh án Nguyễn 
Trọng Nho, nhà giáo Vân Bằng, 
họa sĩ Hoàng Vinh, Phan Thanh 
Châu, Lê Sơn Hàn, Trương Ngãi 
Vinh...

Với hiện diện của nhiều nhà 
văn, nhà thơ như Lê Lạc Giao, 
Tô Đăng Khoa, Phan Tấn Hải, 

LỄ TƯỞNG NIỆM VÀ TRI ÂN
PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG
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Hà Phương, Vy Tuấn...
Trong phần giới thiệu mở 

đầu đại lễ, nhạc sĩ Nguyên Kiện 
Lại Tôn Dũng nêu lên công đức 
Phật Hoàng Trần Nhân Tông, 
với 4 điểm nổi bật:

-- đánh dẹp quân Nguyên 
Mông, 2 đợt đẩy lùi giặc phương 
Bắc;

-- tạo hòa bình bền vững hơn 
200 năm sau đó;

-- gây tinh thần dân chủ qua 
hai cuộc trưng cầu dân ý ở Hội 
nghị Bình Than và rộng rãi hội 
ý toàn dân trước khi tổng động 
viên cả nước ra trận là Hội Nghị 
Diên Hồng;

-- thành lập Thiền phái Trúc 
Lâm để toàn dân nương theo nếp 
sống đạo đức.

Nhạc sĩ cũng thay mặt Câu 
lạc bộ Trần Nhân Tông cảm ơn 

HT Thích Viên Lý, các văn nghệ 
sĩ, các đơn vị Gia Đình Phật Tử 
đã giúp thực hiện Lễ tưởng niệm 
và tri ân công đức Phật Hoàng 
Trần Nhân Tông.

Hòa Thượng Thích Quảng 
Thanh trong phần phát biểu đã 
ca ngợi công đức các thành viên 
Câu lạc bộ Trần Nhân Tông, và 
nói bằng tấm lòng rằng một câu 
nói của Ngài Trần Nhân Tông 
lúc nào cũng mang nặng trong 
tâm Hòa Thượng, “Một tấc đất 
tiền nhân để lại cũng không 
được phép để mất đi,” trong khi 
quê nhà hiện nay rất mực hung 
hiểm, từ Biển Đông  sóng gió 
cho tới biên giới khiêu khích...

Hòa Thượng Thích Quảng 
Thanh đặc biệt cũng nói rằng 
ca ngợi Ngài Trần Nhân Tông 
là “Phật Hoàng” thì không 

thích nghi, vì Ngài đã rời bỏ 
ngôi vua, rời bỏ điện ngọc, tuy 
lúc nào cũng quan tâm về vận 
nước, nhưng Phật là Phật,   Giác 
Ngộ là Giác Ngộ, không nên gọi 
là Phật Hoàng... vì chữ “Phật 
Hoàng” chỉ mới có từ sau 1975 
trong nước.

Nhà văn Bùi Bích Hà trong 
bài phát biểu nói lên tình hình 
hiện nay nguy kịch ở quê nhà: 
VC tàn phá văn hóa VN, đốt 
sách Miền Nam VN, dạy hồng 
hơn chuyên, bôi xóa lịch sử, vẽ 
lại chân dung anh hùng... Nhà 
văn họ Bùi lo ngại cho thế hệ 
tương lai vì lịch sử là căn cước 
dân tộc, nếu không khéo sẽ 
chệch hướng nhìn.

Nhà báo Lý Kiến Trúc đặc 
biệt nêu chủ đề “Việt Phật, mái 
chùa che chở hồn Dân tộc”...
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Trích lời Lý Kiến Trúc:
“Tôi nghĩ rằng: Trúc Lâm 

Yên Tử đã hòa và hóa Phật giáo 
bằng ba chữ: Bi, Trí, Dũng.

Hiểu một cách đơn giản: 
Bi, Trí, Dũng, là đạo, là đường 
dẫn cho con người có lòng từ 
bi, nhân ái, có tầm suy xét thấu 
đáo, có đầy đủ năng lượng hùng 
khí đẩy lùi cái giả núp trong cái 
chân, cái ác núp trong cái thiện. 
Trước cái giả, cái chân, cái ác, 
cái thiện, người Phật tử Trúc 
Lâm không thể trốn chạy hiện 
thực, không kỳ thị hiện thực, 
không sợ hiện thực.

Bi, Trí Dũng của Thánh 
nhân, Tổ tiên sẽ trợ lực cho 
chúng ta thấy được loại hiện 

thực đen tối.
Hào quang Thiên thủ Thiên 

nhãn sẽ giúp chúng ta gạt phăng 
những âm mưu phá hủy + sự ngu 
dốt + sự xâm lược văn hóa....

...Phước báu thay, Thích 
Ca đã tái sinh một Giác Hoàng 
Điều Ngự tỏa hào quang võ 
công vô địch cứu dân cứu nước.

Có thể chúng ta không hấp 
thụ được võ công của Đức Điều 
Ngự. Hoàng đế nhà Trần đã sử 
dụng bí kíp nào để truyền cho 
Sĩ quân Dũng tướng tả xung hữu 
đột, “đánh giặc bằng Văn và 
Võ”, “đánh là thắng”? Thắng 
liên tiếp ba trận vĩ đại...

....Sắp tới đây, vào tháng Tư 
âm lịch năm 2019, Đại lễ Tam 

hợp Vesak Liên Hiệp quốc xuất 
phát từ Thái Lan sẽ tổ chức đại 
lễ tại tỉnh Hà Nam, một quần thể 
Phật giáo cổ xưa của Đại Việt, 
riêng cá nhân tôi, ước mong 
Đức Dalai Lama sẽ đến Việt 
Nam ban Pháp lục hòa.

Chúng ta nhớ lại, ở Quận 
Cam, nam California, HT Viên 
Lý đã cung thỉnh được Đức 
Dalai Lama đến thăm chùa 
Điều Ngự, Ngài ban Pháp Bi, 
Trí, Dũng cho Phật tử hải ngoại; 
hôm nay, ngay tại đây, chúng ta 
vẫn còn  nhận được hương thơm 
lưu luyến của Ngài.

Sự kiện Đức Dalai Lama vị 
Đạo sư trí tuệ như biển cả, đại 
biểu tối cao của Phật giáo Tây 
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Tạng đến thăm chùa Điều Ngự 
Phật giáo Việt Nam nói lên ý 
nghĩa Lục hòa.

Nhân đây, tôi xin phép được 
nhắc lại một câu chuyện ngắn 
trong buổi họp báo của Đức 
Dalai Lama ở Long Beach vào 
tháng Chín năm 2009, hôm đó 
tôi có hỏi Ngài một câu: “Thưa 
Đức Dalai Lama, Ngài có ý 
định đến thăm Việt Nam không? 
Ngài trả lời rằng: “Không thấy 
thư mời”...” (ngưng trích)

Dĩ nhiên là khó hình dung 
được Ban tổ chức Lễ Hội Vesak 
LHQ 2019 tại Việt Nam sẽ gửi 
thư mời Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Ông Huỳnh Kim, một viên 
chức PGHH, phát biểu rằng 

Dân chủ thực sự đã có trong 
thời quân chủ của Vua Trần  
Nhân Tông với Hội nghị Diên 
Hồng, nên đất nước nhỏ bé VN 
mới đánh tan nổi đạo binh 50 
vạn quân Nguyên Mông. Ông 
nói bài học Dân chủ đó cần hồi 
phục để cả nước mới đứng vững 
trước hiểm họa phương Bắc.

Trong khi đó, bà Erlinda 
Dương thay mặt cộng đồng, nói 
rằng ước mơ của bà là nếu giặc 
phương Bắc tấn công lần nữa, 
tất cả toàn dân đều sẽ một  lòng 
tham dự Hội nghị Diên Hồng 
mới để cứu nước.

Điểm cực kỳ độc đáo của 
chương trình là nhạc hay, ca sĩ 
hát hay, múa đẹp, võ thuật của 

CLB Võ Cổ Truyền tuyệt vời, 
Kịch Hội Nghị Diên Hồng rất 
mực xuất sắc...

Độc giả muốn tìm hiểu thêm 
về CLB Trần Nhân Tông OC, 
California có thể liên lạc:

www.trannhantong.club-
Clbtrannhantongoc@gmail.
com

Nguyên Kiện-Lại Tôn Dũng 
714 326 5077; Bảo Lâm 714-
858-4366

(Việt Báo)
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Hình Ảnh Đàn Tràng Siêu Độ
tại Rose Hills 9-9-2018
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Hình Ảnh Khóa Tu Học Mùa Đông 
Chùa Diệu Pháp từ 23 đến 25-11-2018
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Hình Ảnh Văn Nghệ Gây Quỹ 
GĐPT Miền Quảng Đức 15-9-2018
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Lễ Húy Nhật Bổn Sư và Tảo Tháp 
tại Tổ Đình Thập Tháp năm Mậu Tuất - 2018

Hằng năm tại Tổ Đình Thập 
Tháp - Bình Định, đến ngày 
mùng 4 tháng Chạp âm lịch là 
ngày Lễ Húy nhật, tưởng niệm 
Cố Hòa Thượng Bổn Sư húy 
thượng KHÔNG hạ TÍN hiệu 
KẾ CHÂU và Lễ Tảo Tháp Tế 
Hiệp chư vị Tổ Sư. 

Tất cả Tăng Ni đệ tử Tổ Đình 
Thập Tháp hành đạo phương 
xa đều vân tập về Tổ Đình để 
dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ 
giác linh Hòa Thượng Bổn Sư. 
Mặc dù năm nay thời tiết bất 
thường, mưa gió kéo dài triền 

miên nhưng tất cả Tăng Ni vẫn 
nghiêm trang đi kinh hành, thắp 
hương lễ bái từng ngôi Tháp Tổ.

Chư Tăng thuộc Tăng Đoàn 
GHPGVNTN từ các tỉnh xa 
cũng về tham dự đông đảo: 
Thừa Thiên Huế có HT. Thích 
Chí Thắng, HT. Thích Chơn 
Phương, HT. Thích Thiện Tánh, 
HT. Thích Khế Viên, TT. Thích 
Thông Đạt, TT. Thích Minh 
Chơn, TT. Thích Minh Tuệ, 
ĐĐ. Thích Minh Siêu. Quảng 
Trị có TT. Thích Từ Giáo, ĐĐ. 
Thích Từ Vân. Đà Nẵng có TT. 

Thích Thiện Phúc, Sài Gòn có 
HT. Thích Không Tánh, Lâm 
Đồng có HT. Thích Như Tấn 
cùng các Huynh Trưởng Gia 
Đình Phật Tử. 

Cũng nhân ngày Lễ thường 
niên nầy, quý Ngài trong Hội 
Đồng Điều Hành của Tăng Đoàn 
GHPGVNTN tổ chức cuộc họp 
Tổng kết Phật sự cuối năm và đề 
ra phương hướng sinh hoạt cho 
năm tới.

Sau đây là vài hình ảnh được 
ghi lại trong ngày lễ:



152 Đặc San ĐIỀU NGỰ Tháng 2-2019 
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CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA DIỆU PHÁP

Hàng ngày: 
 Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp 
 theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Hai-Thứ Năm: 7:30PM - Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích.
 Thứ Sáu:   7:30PM - Thọ trì Kinh Pháp Hoa, Kinh Hành Niệm Phật, 
          Tọa Thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa.
 Chủ Nhật:   10:00AM - Khóa Lễ của GĐPT Chánh Đạo, 
             các lớp Phật Pháp và các lớp Việt Ngữ.
                           11:00AM - Thuyết Pháp
                               11:45AM – Nghi Thức Hàng Tuần, Cầu An, Cầu Siêu
                           
Hàng tháng:
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 2: 8:00AM – Thọ bát Quan Trai
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 3: Ngày Tịnh Nghiệp
 Khóa Lễ Sám Hối vào cuối tháng và 14 Âm Lịch, lúc 7:30PM
 Chủ Nhật đầu tháng – Tụng Giới
 Chủ Nhật cuối tháng Bố Tát dành cho chúng Bồ Tát Tại Gia

Ngoài ra, Chùa còn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như 
Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, Cầu An, v.v.

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 
 - Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

CHÙA DIỆU PHÁP
311 E. Mission Road, San Gabriel, CA 91776 – ĐT. (626) 614-0566

* Chương trình này có thể linh động thay đổi để thích ứng với nhu cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.
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CHÙA ĐIỀU NGỰ
14472 Chestnut Street, Westminster, CA 92683 – ĐT. (714) 890-9513 / (714) 254-5068

Hàng ngày: 
Công Phu, Tịnh Độ và Hành Trì Phật Pháp theo đúng truyền thống Phật Giáo Việt Nam.

Hàng tuần:
 Thứ Ba:  7:00PM – Thọ trì và giảng Kinh Đại Bảo Tích
 Thứ Năm:  7:00PM – Thọ trì Kinh Pháp Hoa, kinh hành Niệm Phật, 
           tọa thiền và thuyết giảng Kinh Pháp Hoa
 Thứ Bảy:  11:00AM – Thuyết Pháp
                         11:45AM – Cầu An, Cầu Siêu
 Chủ Nhật:  09:00AM – Khóa lễ của GĐPT Điều Ngự
                        10:30AM – Các lớp Giáo Lý và các lớp Việt Ngữ
                         11:00AM – Tụng kinh
                      12:00PM – Thuyết Pháp 

Hàng tháng:
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 4:  8:30AM – Thọ Bát Quan Trai
 Thứ Bảy tuần lễ thứ 3:  Ngày Tịnh Nghiệp
 Chủ Nhật tuần lễ thứ 3:  2:00PM Lễ Bố Tát cho chúng Bồ Tát Giới
 Khóa Lễ Sám Hối vào Mùng Một và Rằm mỗi tháng lúc 7:00PM

Ngoài ra, Chùa còn tổ chức các khóa Hội Luận, Huấn Luyện chuyên đề, 
những sinh hoạt văn hóa truyền thống và đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh như 

Đám Tang, Thành Hôn, Cầu Siêu, Cầu An, v.v..

Hàng năm:
 - Lễ Tết Nguyên Đán
 - Lễ Rằm Thượng Nguyên
 - Đại Lễ Phật Đản 

- Đại Lễ Vu Lan
 - Các ngày Vía của Chư Phật và Chư Bồ Tát

*Chương trình này có thể linh động thay đổi 
để thích ứng với như cầu của mọi giới quần chúng Phật Tử.

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA ĐIỀU NGỰ
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MỤC LỤC
LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ • Thích Viên Lý 1
THƯ CHÚ C XUÂN NĂM KỶ  HỢ I - 2019 • Thích Viên Định 2
COUNTERING STRESS AND DEPRESSION • The Dalai Lama 4
ĐỐI TRỊ CĂNG THẲNG VÀ TRẦM CẢM • Đào Nguyên Minh dịch 5
PHẬT NÓI KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT 
           THƯỢNG SINH ĐÂU SUẤT THIÊN • Việt dịch: Thích Tâm Châu 8
Xuân Đến Làm Chi • THƠ • Thích Tâm Châu 14
LIVING WITH THE COBRA • Ajahn Chah 15
SỐNG VỚI RẮN ĐỘC • Sunanda Phạm Kim Khánh & Sumana Lê Thị Sương dịch 17
LUẬN VỀ PHẬT PHÁP TĂNG • Thích Chánh Lạc 19
Hồn Thơ.. • THƠ • Pháp Lạc – Thích Viên Thành 22
CHÂN TÂM • Thích Viên Thành giảng luận 223
Mùa Xuân Thơ máng Trên Cành Thiên Hương • THƠ • Tuệ Nga 29
GIÁO DỤC PHẬT GIÁO GIÚP ĐẠT ĐƯỢC 
                                            MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG • Thích Viên Lý 30
Xuân Đấ t Khách • THƠ • Sakya Minh Quang 36
PHẬT HỘ LUẬN - QUÁN SÁT LUÂN HỒI • Thích Nữ Nhật Hạnh dịch 37
Những Nhành Mai / Chỗ này • THƠ • Bùi Giáng 41
CHÂN THẬT NGHĨA CỦA GIÀU VÀ VUI • Sakya Minh-Quang 42
BẾN MÊ BỜ GIÁC • Thích Quảng Long 48
Mùa Xuân Năm Ấy • THƠ • Thích Nữ Minh Huệ 49
NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO • Nguyên Minh 50
Chung Trà Xuân Bất Tận • THƠ • Thái Tú Hạp 53
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG KÝ QUYỂN THỨ BA 
- Phẩm Hóa Thành - Dụ thứ 7 • Hán Ngữ: Thích Trí Dụ / Việt dịch: Thích Viên Huy 54
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5 CÁCH SỐNG HẠNH PHÚC HƠN 
                            THEO PHẬT GIÁO • Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ 58
TẢN MẠN XUÂN • Thích Viên Huy 62
Xuân Mai / Thơ Thay Vàng Mã • THƠ • Lê Giang Trần 63
SHINRAN AND JODOSHINSHU • Hisao Inagaki 64
NGÀI THÂN LOAN VÀ CHÂN TÔNG TỊNH ĐỘ • Việt dịch: Tuệ Liên 68
Đường Về • THƠ • Quảng Tuệ - Tống Phước Hiến 72
CHÚT HỒN XUÂN • Thích Viên Huy 73
Thường Tịnh • THƠ • Hoàng Vinh 74
HẠNH PHÚC CÓ THẬT KHÔNG • Thích Nhật Tồn 75
Đi Chùa • THƠ • Nhật Hoa 76
NĂM HỢI NÓI CHUYỆN HEO • Thích Nữ Giới Hương 77
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT • Hoàng Vinh 79
MAJOR DEPRESSIVE DISORDER • Ấn Huệ 81
Thơ Báo Ơn / Gratitude Repayment Poem • THƠ • Thích Trừng Sỹ 84
EIHEIJI - THIỀN VIỆN ĐẠO NGUYÊN • Nhật Bảo Quốc phỏng dịch 85
ĐẠO TỪ CỦA TLHT C.T. HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN-HN 92
DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN TĂNG ĐOÀN PGVNTN-HN 94
QUYẾT NGHỊ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2018 CỦA T.Đ. GHPGVNTN-HN 96
HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN T.Đ. GHPGVNTN-HN 97
LỄ RA MẮT TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO ĐIỀU NGỰ 104
THI VẼ THIẾU NHI TRUNG THU 22.9.2018 106
HÀNH HƯƠNG HÀN QUỐC - SINGAPORE • Nguyên Chánh 110
TIỆC CHAY GÂY QUỸ HOA SEN VIỆT 118
HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN CHÙA ĐIỀU NGỰ 25-8-2018 122
HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ VU LAN CHÙA DIỆU PHÁP 2018 129
LỄ TƯỞNG NIỆM VÀ TRI ÂN PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG 134
HÌNH ẢNH ĐÀN TRÀNG SIÊU ĐỘ TẠI ROSE HILLS 9-9-2018 138
HÌNH ẢNH KHÓA TU HỌC MÙA ĐÔNG CHÙA DIỆU PHÁP 23 đến 25-11-2018 140
HÌNH ẢNH VĂN NGHỆ GÂY QUỸ GĐPT MIỀN QUẢNG ĐỨC 15-9-2018 146
LỄ HÚY NHẬT BỔN SƯ VÀ TẢO THÁP TẠI TỔ ĐÌNH THẬP THÁP - 2018 151
SINH HOẠT CHÙA DIỆU PHÁP 157
SINH HOẠT CHÙA ĐIỀU NGỰ 158
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