TẬP SAN PHÁP LUÂN
TRAO ĐỔI KIẾN THỨC CƠ BẢN PHẬT HỌC

PL.2551 - DL.2007

42
THÁNG 08 - ĐINH HỢI

LIÊN CHÚNG PHÁP LUÂN
• Hoa Kỳ
Dharma Wheel Corporation
27119 Harmony Hills,
San Antonio, TX 78258. USA
Tel: 001.713 320 9317
Email: usphapluan@yahoo.com
• Gia-nã-đại
Chùa Bát Nhã
1720-36 St. SE
Calgary Alberta, T2A-1C8, Canada
Tel: 001. 403 863 3666
Email: caphapluan@yahoo.com
• Úc-đại-lợi
Quang Duc Monastery
105 Lynch Road
Fawkner VIC. 3060, Australia
Tel: 61.03.9357 3544
Email: auphapluan@yahoo.com
• Âu châu
Kaiser-Wilhelm-Ring 2
55118 Mainz Germany
Tel (Fax): 0049.6131.6035699
Email: euphapluan@yahoo.com

Trong số này

03

PHẬT PHÁP CĂN BẢN
Tứ nhiếp pháp (tt)
■ Thích Đức Thắng

32

TU TẬP: Xây dựng nếp sống
đẹp theo lộ trình giới định tuệ
■ Chơn Hạnh

36

GIẢNG LUẬN: Như - Một năng
lực triển hạn xuyên thấu thực
tính vạn pháp ■ Tâm Tịnh

41

SUY NGHIỆM: Hát cho tình
yêu và phạm hạnh
■ Thanh Hòa

46

TƯ TƯỞNG
12 Chi Nhân Duyên (tt)
■ Pháp Hiền cư sĩ

55

SỐNG ĐẠO: Hận thù và yêu
thương chân thật
■ Thích Nữ Hạnh Như

60

TRUYỀN THÔNG: Truyền
thông - “Hiện đại hóa” hay
thừa tiếp truyến thống Phật
giáo? ■ Minh Thạnh

65

KHÔNG GIAN THƠ
Ngu ngơ Xuân mộng
■ Trúc Khuê

69

TẢN VĂN
Lối đạo
■ Hoàng Công Danh

10

Phật pháp trong đời sống
người Phật tử ■ Đạo Sinh

79

TRUYỆN NGẮN
Âm vang lời kinh cầu
■ Lam Khê

87

ĐẠO ĐỨC
Đạo đức là gì?
■ Minh Nguyên

92

TẠP BÚT
Hạnh phúc ở quanh ta
■ Thích Giác Thái

95

TIN TỨC: Triển lãm xá-lợi
Phật và Thánh chúng tại viện
bảo tàng International Roerich
Centre ■ Nguyên Lộc

THƠ

23

Nỗi cô đơn của tuổi trẻ và việc
giáo dục lý tưởng hôm nay?
■ Nguyên Cẩn

30 ● Minh Đức Triều Tâm Ảnh
59 ● Từ Niệm
91 ● Dzạ Lữ Kiều

NHẠC
Dòng sông huyền diệu Mẹ
Thơ: Triều Nguyên
Nhạc: Trần Huệ Hiền

ẢNH BÌA:
Đường xưa một lối đi, Hải Trang

71

Nhận thức và tinh thần tu đạo
của thanh thiếu niên Phật giáo
■ Tâm Minh

ban biên tập: tsphapluan@yahoo.com

PHẬT PHÁP CĂN BẢN

TỨ NHIẾP PHÁP
(catvāri saṃgraha-vastūni)
(tiếp theo)

● Thích Đức Thắng

I . Tứ nhiếp pháp theo kinh luận Tiểu thừa
Theo các kinh luận Tiểu Thừa thì giá trị của
Tứ nhiếp pháp chỉ được giới hạn trong phạm
trù nhân quả Nhân Thiên cho cả tại gia và
xuất gia mà thôi. Đối với hàng Phật tử tại
gia, đức Đạo sư dạy về Tứ nhiếp pháp, chú
trọng về phần danh và có lợi ngay trong hiện
đời này và đời sau, nhờ hành Tứ nhiếp pháp
như theo Trung A-hàm 33, kinh Thiện Sanh,
đức Đạo sư dạy con của một nhà cư sĩ:
“Này con nhà Cư sĩ, có bốn nhiếp sự. Bốn
việc ấy là gì? Một là huệ thí. Hai là lời nói
khả ái. Ba là làm lợi cho người. Bốn là có lợi
cùng chia”.
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Rồi đức Đạo sư nói bài kệ:
“Huệ thí và ái ngôn,
Thường vì người lợi hành,
Với tất cả đồng lợi,
Khắp nơi đều vang danh.
Sự này duy trì đời
Cũng như người đánh xe.
Nhiếp sự này vắng mặt,
Mẹ không nhân bởi con
Mà được kính phụng dưỡng
Con đối cha cũng vậy.
Nếu có nhiếp sự này,
Phước hựu thật to lớn;
Chiếu soi như ánh nhật,
Tiếng tốt truyền đi nhanh,
Thông minh, không nói cộc
Như vậy, làm nên danh.
Định vững, không cao ngạo
Tiếng lan truyền đi nhanh
Thành tựu tín và giới,
Như vậy làm nên danh.
Hăng hái, không giải đãi,
Thường cho người uống ăn,
Dìu dắt vào nẻo chánh
Như vậy làm nên danh.
Bạn bè cùng lân tuất,
Ái lạc có giới hạn
Giữa người thân, nhiếp sự
Thù diệu như sư tử.
Học nghề, học buổi đầu,
Kiếm lợi, kiếm sau đó.
Sản nghiệp đã dựng thành,
Phân chia làm bốn phần.
4

Phần cung cấp ẩm thực;
Phần điền giả nông canh;
Phần kho tàng chất chứa,
Phòng khi hữu sự cần;
Gom nông tang, thương cổ,
Thu xuất, lợi một phần.
Thứ năm để cưới vợ;
Thứ sáu làm nhà cửa.
Tại gia sáu sự này,
Hưng thịnh, sống khoái lạc.
Tiền tài sẵn càng đầy,
Như nước xuôi biển cả.
Đời mưu sinh như vầy,
Như ong hút nhụy hoa;
Đời mưu sinh lâu dài,
Sống an lạc hưởng thọ.
Xuất tiền, không xuất xa
Không tản mác tung ra,
Không thể đem tài vật
Cho hung bạo, ngoan tà.
Phương Đông là cha mẹ,
Phương Nam là tôn sư,
Phương Tây là thê tử,
Phương Bắc là nô tỳ,
Phương Dưới bằng và hữu,
Phương Trên bậc tịnh tu,
Nguyện lễ các phương ấy,
Phước đời này đời sau.
Do lễ các phương ấy,
Thí chủ sanh trời cao.”
Với mục đích hướng dẫn
người tại gia tu tập lòng từ bi
không những chỉ thương yêu cá
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nhân mình mà cần phải thương
yêu tha nhân, những người
sống chung quanh dù là có liên
hệ huyết thống dòng họ bà con
hay không thì lòng từ vẫn được
khơi dậy để đem lại lợi lạc
hạnh phúc cho cá nhân và cộng
đồng xã hội. Vì Tứ nhiếp pháp
này là nhân, là nền tảng sanh
ra mọi thứ phước đức trong
cõi Nhân Thiên, nên nếu hành
giả nào thực hành nhiếp sự
này, thì phước đức to lớn thêm
sáng soi như ánh nhật, thông
minh, không nói cộc, định
vững, không cao ngạo, thành
tựu tín và giới, tiếng tốt truyền
đi nhanh khắp nơi đều nghe
tiếng. Đó mới chỉ là cái quả
trong hiện tại còn trong tương
lai thì sau khi chết, hành giả sẽ
được sinh về những cõi trời cao
hưởng thọ mọi khoái lạc, giàu
sang nhờ đã hành Tứ nhiếp
pháp. Và cũng nhân nói về giá
trị nhân quả của việc thực hành
Tứ nhiếp pháp này, đức Đạo
sư dạy cho hàng Cư sĩ tại gia
sáu cách sống để đem lại hưng
thịnh, khoái lạc cho mọi người
trong việc thực hành Tứ nhiếp
pháp có lựa chọn khi làm việc.
Ở đây, chủ yếu là nêu cao đặc

☸

tính nhân quả trong việc thực
hành chỉ ác hành thiện theo tinh
thần: “Chư ác mạc tác, chúng
thiện phụng hành. Tự tịnh kỳ ý,
thị chư Phật giáo.”
Đối với hàng xuất gia thì chú
trọng về tinh thần nhiều hơn là
chú trọng về vật chất như Phật
tử tại gia. Cũng bố thí, nhưng
chú trọng đến bố thí pháp và
bố thí vô úy nhiều hơn trong
khi thực hành Tứ nhiếp pháp.
Đây chính là chức năng lợi tha
có điều kiện theo luật nhân quả
hai đời nên mục đích cuối cùng
cũng mang lại tự lợi là chính
trong việc hành lợi tha này qua
kết quả được hưởng sau đó
hoặc gần hoặc xa trong đời này
hay đời sau, cùng những nhiếp
pháp khác. Như trong kinh Tạp
A-hàm quyển 26 kinh 636, đức
Đạo sư dạy các Tỳ-kheo:
“Bố thí tối thắng, đó là pháp
thí. Ái ngữ tối thắng, là khiến
thiện nam tử thích nghe, nói
pháp đúng lúc. Hành lợi tối
thắng là đối với người không
có tín khiến có tín, xác lập trên
tín; đối với người học giới thì
xác lập bằng tịnh giới; đối với
người bỏn xẻn thì bằng bố thí;
đối với người ác trí huệ thì bằng
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chánh trí mà xác lập. Đồng lợi
tối thắng, là nếu A-la-hán thì
trao cho người quả A-la-hán. Ana-hàm thì trao cho người quả
A-na-hàm. Tư-đà-hàm thì trao
cho người quả Tư-đà-hàm. Tuđà-hoàn thì trao cho người quả
Tu-đà-hoàn. Người tịnh giới
thì trao người bằng tịnh giới.”
Đối với hàng Tỳ-kheo xuất gia,
đức Đạo sư dạy rộng và sâu
hơn hàng tại gia. Tùy thuộc vào
thuộc tính chức năng tự lợi, lợi
tha khi thừa hành Phật sự có
điều kiện trong việc chuyển
vận bánh xe chánh pháp của họ
mà có khác hơn về thuộc tính
chức năng của hàng Cư sĩ tại
gia. Phương pháp thực hành
trong Tứ Nhiếp pháp được đức
Đạo sư gọi là tối thắng thì phần
này được dành cho các vị xuất
gia trong chức năng của họ là:
Pháp thí đối với bố thí nhiếp.
Nói pháp đúng lúc đối với ái
ngữ nhiếp. Xác lập lòng tin với
người không lòng tin, xác lập
tịnh giới với người học giới,
xác lập bố thí với người bỏn
xẻn; ba cách này dành cho lợi
hành nhiếp. Nếu A-la-hán thì
trao cho người quả A-la-hán; Ana-hàm thì trao cho người quả
6

A-na-hàm; Tư-đà-hàm thì trao
cho người quả Tư-đà-hàm; Tuđà-hoàn thì trao cho người quả
Tu-đà-hoàn; người tịnh giới thì
trao người khác bằng tịnh giới.
Cũng kinh Tạp A-hàm quyển
26, nhưng kinh 637 thì đức Đạo
sư dạy các Tỳ-kheo có một vài
sai biệt trong vấn đề thời gian
ba đời, khi đề cập đến Tứ nhiếp
pháp trong lúc nhiếp thủ đại
chúng, có thể tùy thuộc vào
một trong bốn pháp này, nếu
thấy thích hợp để nhiếp thủ đại
chúng:
“Nếu như có pháp nào để
nhiếp thủ đại chúng thì tất
cả đều ở trong bốn nhiếp sự.
Hoặc một nhiếp thủ là bố thí,
hoặc một nhiếp thủ là ái ngữ,
hoặc một nhiếp thủ là hành
lợi, hoặc một nhiếp thủ là
đồng lợi. Ở trong thời quá khứ,
những pháp nào đã nhiếp thủ
đại chúng trong thời quá khứ
cũng không ngoài bốn nhiếp
sự. Những pháp nào sẽ nhiếp
thủ đại chúng trong thời vị lai
cũng không ngoài bốn nhiếp
sự. Hoặc một pháp nhiếp thủ là
bố thí, hoặc một pháp nhiếp thủ
là ái ngữ, hoặc một pháp nhiếp
thủ là hành lợi, hoặc một pháp
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nhiếp thủ là đồng lợi.”
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ
rằng:
Bố thí cùng ái ngữ,
Hoặc hành vi hành lợi,
Đồng lợi các hành vi,
Mỗi tùy chỗ thích hợp.
Nhờ đây nhiếp thế gian,
Như xe lăn nhờ gang.
Đời không bốn nhiếp sự,
Quên ơn mẹ nuôi con.
Cũng không tôn trọng cha,
Không khiêm tốn phụng sự.
Vì có bốn nhiếp sự,
Và tùy thuận pháp này.
Cho nên có Đại sĩ,
Đức trùm cả thế gian.
Qua đoạn kinh này chúng
ta thấy cũng là Tứ nhiếp pháp
nhưng ở đây nội dung của chúng
tùy thuộc vào thuộc tính từng
cách nhiếp phục hoặc là Bố thí,
hoặc Ái ngữ, hoặc là Hành lợi
hoặc là Đồng sự, đối với đối
tượng của đại chúng mà các
hành giả thi thiết đối pháp để
hàng phục đưa họ về với chánh
pháp. Và ở đây cũng tùy thuộc
vào thuộc tính của thời gian
quá khứ hay tương lai mà nhiếp
Thiên Đàn Đại Phật, bằng đồng cao 34 m,
nặng 250 tấn, hoàn thành  năm 1993, tại
Ngang Bình, đảo Lan Đầu, Hồng Kông ►
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thủ đối với đại chúng. Nhờ vậy
mà hành giả nhiếp phục được
cả thế gian và, có các bậc Đại sĩ
xuất hiện, đức bao trùm cả thế
gian.
Riêng theo kinh Tăng Nhất
A-hàm quyển 22, đức Đạo sư
đã kể lại cho các Tỳ-kheo nghe
chuyện quá khứ lâu xa trong
hiền kiếp này: Có Phật Ca-diếp
ra đời tại nước Ba-la-nại, đi
hóa đạo tại nước này cùng với
chúng hai vạn đại Tỳ-kheo. Bấy
giờ có một người con gái con
vua Ai Mẫn tên là Tu-ma-na có
tâm kính ngưỡng hướng về Như
Lai Ca-diếp vâng giữ cấm giới,
thường thích bố thí và hành bốn
việc, đó là bố thí, ái kính, làm
lợi người, đồng lợi. Cô thường
ở chỗ Phật Ca-diếp tụng Pháp
cú. Ở trên lầu cao thường lớn
tiếng tụng và phát nguyện rộng
lớn: “Con hằng có pháp Tứ
nhiếp này, lại ở trước Như lai
mà tụng Pháp cú. Trong đó nếu
có chút phước nào, cầu cho con
sinh vào chỗ nào, không rơi
vào ba đường ác, cũng không
sinh vào nhà nghèo; đời vị lai
cũng sẽ gặp đươc bậc tối tôn
như vầy. Khiến cho thân nữ
của con không bị chuyển đổi và
8

được pháp nhãn thanh tịnh.”
Sau khi nhân dân trong thành
nghe vương nữ thề nguyện như
vậy, họ liền đến chỗ vương nữ
nói: “Hôm nay, Vương nữ rất
là chí tín, tạo các công đức, bốn
sự không thiếu: Bố thí, kiêm ái,
lợi người, đồng lợi. Lại phát
thệ nguyện, mong đời sau gặp
bậc như vậy, thuyết pháp cho
nghe để được pháp nhãn thanh
tịnh. Hôm nay, Vương nữ đã
phát thệ nguyện, cùng với nhân
dân cả nước chúng tôi đồng
thời được độ.” Lúc ấy vương
nữ đáp: “Tôi đem công đức này
cùng thí đến các người. Nếu
gặp được Như Lai thuyết pháp,
sẽ cùng lúc được độ.
“Tỳ-kheo, các Thầy há có
điều nghi ngờ sao? Chớ nghĩ
như vậy. Vua Ai Mẫn lúc đó,
nay chính là trưởng giả Tu-đạt.
Vương nữ lúc ấy, nay chính
là Tu-ma-đề. Nhân dân trong
thành lúc ấy, nay chính là tám
vạn bốn nghìn chúng. Do thề
nguyện kia nên nay gặp Ta,
nghe pháp đắc đạo; cùng nhân
dân kia đều đươc pháp nhãn
thanh tịnh. Hãy ghi nhớ phụng
hành ý nghĩa này. Vì sao vậy?
Vì Tứ nhiếp pháp này là ruộng
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phước tốt nhất. Nếu có Tỳ-kheo
nào thân cận bốn sự này thì liền
được Bốn đế. Nên cầu phương
tiện thành tựu bốn sự việc này.”
Đây là một kết quả thực tại được
đức Đạo sư lấy đó mà kể lại tác
nhân quá khứ được thể hiện
như thế nào để có được một kết
quả như hôm nay. Đó chính là
những giá trị có được khi thực
hành Tứ nhiếp pháp này cho dù
ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào
vẫn có những giá trị phổ quát
như nhau qua việc hành trì nó
để Ngài khuyến khích thúc đẩy
các Tỳ-kheo nên thực hành nó
để đạt được Bốn sự thật (Tứ đế)
ngay trong hiện tại nếu thực
hành đúng pháp và tinh cần.
Theo luận Thành Thật,
ngoài những giá trị nhân quả có
được như các kinh đã nói qua,
Tứ nhiếp pháp còn có giá trị
vĩnh cửu không gì có thể phá
hoại nó được nếu hành giả kiên
cố trong pháp hành của mình:
“Như trong kinh đã nói, có Tứ
nhiếp pháp đó là Bố thí, Ái ngữ,
Lợi hành, Đồng lợi. Bố thí là,
lúc nào cũng dùng quần áo, đồ
ăn thức uống cùng mọi đồ vật
kiên trì không ngơi nghỉ đem bố
thí để nhiếp phục chúng sanh.

☸

Ái ngữ là, lúc nào cũng kiên trì
dùng lời nói tùy thuận tình ý đối
với chúng sanh để nhiếp phục.
Lợi hành là, lúc nào cũng kiên
trì vì người khác mà cầu lợi cho
họ, nếu có điều kiện giúp đỡ họ
hoàn thành công việc. Đồng lợi
là, lúc nào cũng kiên trì ở trong
hoàn cảnh, cùng chung một
thuyền, có khổ cùng lo, có vui
cùng mừng với mọi người. Nếu
người nào dùng pháp Bố thí,
Ái ngữ, Lợi hành, Đồng lợi mà
nhiếp phục chúng sanh thì, kết
quả đưa đến bất khả hoại.”
Tứ nhiếp pháp được đức Đạo
sư đem dạy cho các đệ tử tại gia
cũng như xuất gia tuy có những
sai khác tùy thuộc vào thuộc
tính của từng đối tượng về cách
hành xử, nhưng trên mặt đại
thể, chúng cùng đưa đến kết
quả lợi mình, lợi người theo
luật nhân quả một đời, hai đời,
ba đời lệ thuộc vào tác nhân tại
gia hay xuất gia như những gì
đức Đạo sư đã dạy qua các kinh
luận Tiểu thừa mà chúng tôi đã
trích dẫn như trên.
(còn tiếp)
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PHẬT PHÁP
trong đời sống người phật tử

ảnh Hải Trang

● ĐẠO SINH

M

ặc dù cùng chung tồn tại trong một cộng đồng, cùng chịu
sự chi phối của một định chế xã hội nhất định nhưng
người Phật tử vẫn có hướng đi riêng của mình trong cuộc sống,
hướng đi xuất phát từ khát vọng thoát ra ngoài sự trói buộc
của những gì mê muội và bẩn thỉu nhất trong mỗi con người.
10
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Tất cả các định chế xã hội khác
nhau đều định đặt cho các cá
thể đang tồn tại trong đó những
khuôn mẫu và tiêu chuẩn ước lệ
làm thước đo mọi giá trị của con
người, nhưng Phật tử là người
luôn chọn những lời thuyết giáo
của đức Phật làm chuẩn mực
chính; đức Phật là biểu tượng
cho giá trị cao nhất mà họ phải
đạt đến, và giáo pháp của Ngài
là những chỉ dẫn trực tiếp trên
con đường đạt đến giá trị đó. Có
nhiều nguyên nhân dẫn đến một
chọn lựa như thế, nhưng có lẽ
nguyên nhân phổ quát nhất là vì
họ nhìn thấy giá trị thật sự những
gì đức Phật đã tuyên thuyết trong
các nỗ lực cải thiện đời sống bản
thân cũng như cộng đồng. Nói
như thế không có nghĩa người
Phật tử hoàn toàn chối bỏ các
giá trị quy ước; họ vẫn thừa nhận
chúng, nhưng không cho đó là
cứu cánh. Từ kinh nghiệm cuộc
sống, họ thấy được tính chất
mong manh bất thực của các
giá trị được đám đông hô hào
sùng bái, và họ không muốn bỏ
phí đời mình trong sự tìm kiếm
những giá trị như thế.
Đạo Phật mở ra cánh cửa
dẫn vào hạnh phúc tuyệt đối,

☸

một hạnh phúc không được lập
thành bởi những cảm thức bất
định thoáng qua trong đời sống
hay những ảo tưởng về một sự
thủ đắc nào đó cho bản thân, mà
là một hạnh phúc được tạo dựng
trên chính những nỗ lực không
ngừng của mỗi Phật tử trên con
đường thanh tịnh hóa thân tâm,
con đường độc nhất họ tin tưởng
có thể dẫn đến một hạnh phúc
chân thực, tuyệt đối và bất hại.
Chân thực, vì đó là hạnh phúc
được tìm thấy trong cái nhìn như
thực về đời sống; tuyệt đối, vì
nó vượt lên trên giới hạn của các
khái niệm đối đãi về giá trị đích
thực của con người; và bất hại vì
đó không phải là hạnh phúc của
riêng họ mà là của tất cả chúng
sinh đau khổ. Từ hiện trạng tồn
tại của con người nói chung, với
mọi hạn chế của nó trong tất cả
các lãnh vực khác nhau của đời
sống, thì một quan niệm như
thế về hạnh phúc có thể bị xem
là không tưởng; tuy nhiên, đối
với người Phật tử thì không còn
chọn lựa nào khác. Họ không
muốn đời mình lại tiếp tục diễn
ra trong cái vòng luẩn quẩn của
kiếp người: sinh ra, lớn lên, rồi
chết đi với những tháng ngày
TẬP SAN PHÁP LUÂN 11
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vô vị trải dài trong lo âu, phiền
muộn, trong những đòi hỏi vô
minh chẳng bao giờ đáp ứng
được của chính mình; họ không
muốn tiếp tục chìm đắm trong
vũng lầy của mê mờ, tham lam,
thù hận, vốn đã nhận chìm cuộc
đời họ quá lâu; họ không muốn
thủ đắc thứ hạnh phúc có được
từ máu và nước mắt của người
khác; họ không muốn làm kẻ đi
ăn xin từng chút an lạc của đám
đông ban phát; họ không muốn
tiếp tục bị lừa dối bởi những viễn
tượng về một thiên đường nào
đó sẽ đạt được trong tương lai,
được hứa hẹn bởi quá nhiều giáo
điều và tín điều trong các định
chế xã hội khác nhau. Trong đêm
dài sinh tử họ đã biết rõ những gì
nằm sau bao nhiêu lý tưởng, bao
nhiêu thiện chí mà con người
vẫn ngày đêm rêu rao quảng
bá chỉ với mục đích duy nhất là
muốn biến người khác làm kẻ
chung thân nô lệ cho mình. Họ
không muốn cuộc đời họ lại tiếp
tục diễn ra trong những điều kiện
tồi tệ như thế. Dưỡng chất duy
nhất có thể giúp họ tồn tại trên
trần gian này không phải là giá
trị của những mô hình định sẵn
được hình thành một cách cạn
12

cợt bởi những tâm trí mê muội
hẹp hòi không vượt quá các nhu
cầu cơm áo, mà phải là những
giá trị thật sự xuất phát từ nỗ lực
khai phóng những gì quý giá và
thiêng liêng nhất đang tiềm ẩn
trong mỗi con người. Ít nhất, khi
quyết định chọn Phật giáo làm
lối thoát cuối cùng trước những
khổ đau chồng chất của cuộc
sống họ thấy hé mở một cánh
cửa bí nhiệm đủ sức lôi cuốn họ
vào cuộc. Lịch sử tôn giáo này
ghi nhận khả tính của loại hạnh
phúc như họ từng mong ước, và
lịch sử loài người đã minh chứng
giá trị của nó trong những phát
triển có thể có; tuy nhiên, đối
với họ những điều đó vẫn không
quan trọng, điều quan trọng là
những giá trị thật sự họ nhận
được khi bắt đầu bước chân vào
đạo Phật.
Giá trị đầu tiên mà bất kỳ
người Phật tử nào cũng có thể
dễ dàng nhận ra qua những lời
giáo huấn của đức Phật là sự
tự do tuyệt đối trong mọi quyết
định về chính thân phận mình.
Đức Phật không phải là Thượng
đế để an bài số phận của họ
bằng những phán quyết về thiên
đường hay địa ngục, không phải
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là giáo chủ để có thể mê hoặc họ
bằng các giáo điều, không phải
là lãnh tụ chính trị để lôi kéo họ
bằng những lý tưởng hư ngụy;
trái lại, đức Phật chỉ là người chỉ
con đường mà bản thân Ngài đã
đi để đạt được hạnh phúc này, và
khẳng định rằng tất cả mọi người
đều có thể làm được như thế.
Với ý nghĩa này, những lời dạy
của đức Phật không còn là giáo
điều hay tín điều buộc họ phải
tuân thủ một cách mù quáng như
nhiều người từng nghĩ, mà đã trở
thành những quy luật, những quy
luật phổ quát trực tiếp chi phối
đời sống thường nhật của một
con người và có thể kiểm chứng
được ngay trong diễn trình của
cuộc sống. Người Phật tử luôn
được nhắc nhở rằng thanh tịnh
hay cấu bẩn, hạnh phúc hay đau
khổ, hoàn toàn tùy thuộc vào họ;
chỉ có họ mới có thể làm cho họ
cấu bẩn hay thanh tịnh, đau khổ
hay hạnh phúc. Không một thế
lực hữu hình hay siêu hình nào
có thể can thiệp vào đời sống
của họ, kể cả đức Phật, trừ khi
họ tự tạo điều kiện cho sự can
thiệp như thế. Có thể nói đây là
tự do đầu tiên mà cũng là cuối
cùng cho những ai quyết định
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đi trên con đường này. Điểm
khởi đầu được đánh dấu trong tự
thân, thành tựu cuối cùng được
tìm thấy trong tự thân, và toàn
bộ tiến trình thành tựu cũng diễn
ra trong tự thân. Hành trình của
họ không được tính bằng chiều
dài của từng cây số, cũng không
được đo bằng những ngày đêm
mà một lữ khách phải trải qua
trong suốt cuộc viễn trình. Hạnh
phúc tuyệt đối không nằm ở cuối
đường cũng không ở cuối ngày
mà nằm ở tự tâm, nằm trong
chính cơ cấu thân tâm đang vận
hành ngày đêm của mỗi người
Phật tử. Nếu tâm thức họ vẫn
tiếp tục sinh khởi trong những
điều kiện như đã từng có trước
đây thì họ sẽ không bao giờ
có thể tìm thấy hạnh phúc này,
nhưng với những nỗ lực thay đổi
thật sự thì chính họ sẽ làm hiển
lộ được nó; điều này buộc người
Phật tử phải có những thay đổi
nhất định ngay trên chính bản
thân. Tiến trình của những thay
đổi này, trong Phật giáo, được
gọi là chuyển y, một sự chuyển
hóa toàn triệt cơ cấu thân tâm
của chính mình để đạt đến một
hạnh phúc chân thật.
Có thể nói rằng, y cứ trên tiến
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trình chuyển hóa của thân tâm là
nền tảng quyết định toàn bộ nội
dung của Phật pháp; hay có thể
nói ngược lại, Phật pháp lấy thân
tâm của con người làm trung tâm
cho toàn bộ nội dung được khai
triển của nó. Đây là điểm quan
yếu nhất cho bất cứ ai muốn tiếp
cận với Phật giáo, bởi vì giá trị
đích thực của Phật pháp không
được tìm thấy qua những thành
tựu quy ước của thế gian, mà
qua tiến trình chuyển hóa trong
tự thân của mỗi Phật tử. Hành
động từ bỏ hoàng cung của Thái
tử Tất-đạt-đa để lên đường kiếm
tìm hạnh phúc xuất phát từ chính
nhận thức của Ngài về những giá
trị mong manh của kiếp người;
tiến trình tìm kiếm của Ngài là
những tháng ngày khai thác triệt
để mọi năng lực có thể có của
thân tâm; và thành tựu cuối cùng
của Ngài cũng chính là sự bùng
vỡ của một trí tuệ siêu việt, một
trí tuệ đủ sức giúp Ngài đạt đến
cứu cánh đã chọn là chỉ cho con
người vượt qua những giới hạn
của thân phận làm người. Trước
sự thành tựu của một nhân cách
như thế, người Phật tử nhận ra
rằng, với thực trạng tồn tại tưởng
chừng như đã tuyệt vọng của con
14

người trên trần gian này vẫn còn
một con đường có thể giúp họ
thoát ra khỏi sự tăm tối đã giam
hãm họ từ lâu; đồng thời nhận
ra rằng chỉ có Phật pháp mới có
thể giúp họ, không phải giúp họ
trốn chạy những khổ đau, bất
hạnh của cuộc sống, mà giúp họ
có một cái nhìn đúng đắn về mọi
hình thái có thể có của thế gian
để từ đó có đủ can đảm bước đi
trên con đường dẫn về hạnh phúc
tuyệt đối. Như vậy lộ trình mà
mỗi người Phật tử đang đi cũng
chính là lộ trình của Thái tử Tấtđạt-đa đã đi trong quá khứ. Đó là
lộ trình chuyển hóa toàn triệt cơ
cấu thân tâm dưới ánh sáng bất
khả tư nghị của Phật pháp. Tu
học Phật pháp là nỗ lực chuyển
sức mạnh của Phật pháp thành
năng lực của mình để có thể
tạo ra một sự thay đổi tận gốc
trong chính thân tâm. Thay đổi
từ uế trược sang thanh tịnh, từ
đau khổ sang an lạc, từ bất thiện
sang thiện, từ tham sân si sang
vô tham vô sân vô si, từ ngã mạn
sang bình đẳng, từ tà kiến sang
chánh kiến, từ vô tàm vô quý
sang tàm quý, từ giải đãi sang
tinh tấn, từ tán loạn sang định
tâm, từ thất niệm sang chánh
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niệm, từ hư ngụy sang như thật,
từ phiền não sang giải thoát, từ
mê mờ sang giác ngộ, từ hữu
lậu sang vô lậu, từ hữu vi sang
vô vi, từ sinh tử sang Niết-bàn,
từ hý luận sang Vô phân biệt,
từ thức sang trí, từ thối chuyển
sang Bất thối chuyển, từ khuynh
động sang Bất động, từ nhị biên
sang Bất nhị, từ hữu vô sang
Không tính, từ tuệ sang Bát-nhã,
từ Hóa thành sang Bảo sở, từ dị
sinh sang Thanh văn, từ Thanh
văn sang Bồ-tát, từ Bồ-tát sang
Phật, từ Phật của thế giới Ta-bà
sang vô lượng vô số chư Phật
trong vô lượng vô số quốc độ
của mười phương Tam thiên đại
thiên thế giới.
Đó là con đường của tất cả
Phật tử đang đi, con đường nhất
quán khởi đầu từ sự mong ước
đạt được giác ngộ tối thượng mà
trong Phật giáo gọi là phát Bồ-đề
tâm, cho đến khi tựu thành giác
ngộ. Phát Bồ-đề tâm là phát tâm
giác ngộ, phát tâm giác ngộ là
phát tâm đạt đến giác ngộ, phát
tâm đạt đến giác ngộ là phát tâm
thành Phật, vì giác ngộ chính là
Phật. Một người Phật tử không
phát tâm thành Phật mà vẫn
muốn làm Phật tử thì người đó
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chỉ có thể khởi tâm giả làm Phật.
Khởi tâm giả làm Phật là không
chịu nỗ lực tu học để thành Phật
mà chỉ thích sống trong ảo tưởng
về những thủ đắc vụn vặt, những
thành tựu nhất thời bòn mót từ
Phật pháp, chỉ thích nghĩ mình
là Phật, thích bắt chước Phật,
thích người khác sùng bái mình
như Phật. Vì thế, trên thế gian
này mới xuất hiện những hành
động điên rồ của biết bao nhiêu
kẻ chỉ muốn giả làm Phật: giả
làm Phật đi khất thực, giả làm
Phật đi thuyết pháp, giả làm
Phật thâu nhận đồ chúng, giả
làm Phật tiếp độ chúng sinh, giả
làm Phật thương xót kẻ khác, giả
làm Phật nhận của tín thí, lấy ái
dục làm Từ bi, lấy tham vọng
làm Bản nguyện, lấy ỷ ngữ làm
Ái ngữ, lấy mua chuộc làm Lợi
hành, lấy việc chung chạ làm
Đồng sự, lấy đầu tư làm Bố thí,
lấy căm hận làm Nhẫn nhục, lấy
thủ đoạn làm Phương tiện, lấy
đam mê làm Thiền định, lấy học
vấn làm Trí tuệ, lấy khuất khúc
làm Vô sở úy, lấy thế quyền làm
Thập lực, lấy việc xâm đoạt
chùa chiền tự viện làm công đức
xây dựng phù-đồ. Không chịu
phát tâm giác ngộ là không tin
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rằng con người có thể giác ngộ,
không tin vào giá trị cao cả của
Phật pháp; vì thế mới tìm cách
hạ thấp Phật pháp ngang hàng
với pháp thế tục, mới nhìn Phật
pháp qua cái nhìn của những
kẻ đầu cơ, mượn Phật pháp để
mong cầu danh vọng, mượn
Phật pháp để tích lũy tiền bạc,
đòi hỏi Phật pháp phải thỏa mãn
những nhu cầu hèn hạ của con
người, phải thích ứng với các
giá trị thế tục, tìm cách đánh lận
Phật pháp, bóp méo lời Phật, lời
Tổ để người khác không thấy cái
tâm giả làm Phật của mình, làm
đứt đoạn truyền thống đạo học
thiêng liêng của chư Phật, chư
Tổ ở trong tâm thức đồ chúng
với dã tâm thu được sự sùng bái
cá nhân. Vì thế, phát tâm Bồđề không chỉ là một hành động
thiêng liêng của người Phật tử
để báo đáp ân đức chư Phật, chư
Tổ với ý nguyện làm sao có đủ
năng lực để duy trì hạt giống
Phật pháp cho sự lợi lạc của tất
cả chúng sinh ở tất cả mọi thời,
mà còn là lực hỗ trợ không thể
thiếu trong lộ trình của một Phật
tử. Nhờ thành kính phát tâm
thành Phật mà người Phật tử có
đủ dũng khí và nghị lực để vượt
16

qua tất cả chướng ngại, cạm bẫy
của thế gian. Một người đã phát
tâm thành Phật thì không thể còn
bị mê hoặc trước bất cứ thành tựu
nào của thế gian. Bất cứ giá trị
nào, thành tựu nào của thế gian
cũng không thể sánh được với
giác ngộ, bất cứ một nhân vật
vĩ đại nào trong lịch sử thế giới
cũng không thể sánh với người
đã thành Phật. Thành Cát Tư
Hãn, Napoleon, Alexandre Đại
đế chỉ mới làm chấn động một
phần nhỏ của thế giới, nhưng
một người mà thành Phật thì làm
rung chuyển cả đại địa, làm chấn
động cả vô lượng vô số a-tăngkỳ Tam thiên đại thiên thế giới;
chỉ có thành Phật thì mới đủ sức
mang lại hòa bình thật sự cho
thế giới, mới chấm dứt được mọi
mầm mống chiến tranh từ ngay
trong lòng người, mới đủ tư cách
để phục hồi những giá trị uyên
nguyên của con người. Hành
trình của người Phật tử thường
được kinh điển mô tả là phải trải
qua vô lượng vô số a-tăng-kỳ
kiếp, nhưng nói cho chính xác
theo tinh thần của Bát-nhã thì
đó là vô lượng vô số a-tăng-kỳ
công đức mà người Phật tử phải
tích tập trước khi đạt thành giác
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ngộ. Đây quả là điều khó khăn
và phiêu lưu nhất cho những ai
đi trên con đường này. Một khi
mục tiêu được xác định là chỉ
đạt được qua tiến trình chuyển
hóa của thân tâm thì không có
gì bảo đảm an toàn tuyệt đối cho
người Phật tử trong suốt cuộc
hành trình. Một nghi thức trang
trọng đánh dấu quyết định chọn
đức Phật, con đường Ngài đã
vạch và những người đã thành
tựu trên con đường đó làm nơi
nương tựa của đời mình, một khi
đã qua đi, nếu không tạo được
những thay đổi nhất định nào
đó trong thân tâm mà chỉ còn lại
trong trí nhớ như một trong vô số
sự kiện bình thường khác đã và
đang xảy ra hàng ngày, thì trong
trường hợp này, Quy y Tam bảo
khó có thể trở thành một giá trị
mới cho chính bản thân người
Phật tử. Trong Phật giáo, đây
không phải là một trường hợp
mà gần như đã trở thành quy
luật. Nói cách khác, bất kỳ nội
hàm nào của Phật pháp cũng
phải được biến thành dưỡng chất
nuôi sống sự tồn tại của Phật tử
vì chỉ có những dưỡng chất này
mới thật sự tạo ra những chuyển
hóa trong thân tâm họ. Chính vì
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thế mà mọi đánh giá về những
thành tựu hay thất bại của người
Phật tử đều phải y cứ trên tiến
trình chuyển hóa thân tâm của
chính mình chứ không y cứ trên
bất cứ điều kiện nào khác. Điều
này giúp chúng ta hình dung
được con đường mà mỗi Phật tử
đang đi.
Trong quá trình bảo lưu và
phát triển toàn bộ giáo lý của
đức Phật, chư Tổ đã nỗ lực trình
bày và hệ thống hóa tất cả những
chặng đường có thể có dành cho
mọi căn cơ trình độ của tất cả
chúng sinh đang cùng đi trên
một lộ trình độc nhất dẫn đến
Phật quả. Nhờ thế mà Phật tử
ngày nay mới thừa hưởng được
hai kho tàng văn học lớn của
Phật giáo là Thanh văn tạng và
Bồ-tát tạng. Trong hai kho tàng
này người Phật tử sẽ tìm thấy
những chỉ dẫn cần thiết cho bất
cứ chặng đường nào đang đi,
những chỉ dẫn về hành trang cần
có, về những chướng ngại sẽ gặp
phải và làm thế nào để vượt qua
bằng chính những năng lực sẵn
có của mình. Như vậy, sứ mệnh
của người Phật tử là tập trung
mọi năng lực có thể có để tạo ra
những chuyển đổi ngay chính
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trong thân tâm mình, chứ không
phải chờ đợi những chuyển đổi
đến từ cộng đồng. Họ không vô
minh đến độ, thay vì phải có
những chuyển hóa thật sự trong
chính tự thân thì lại ngồi yên
mong đợi người khác thay đổi
giúp cho mình. Đối với Phật tử
sẽ không bao giờ có thật một
chuyển đổi như thế, bởi vì cộng
đồng là một khái niệm giả lập
dựa vào sự tồn tại của mỗi cá thể
làm nên cộng đồng đó; nói cách
khác, nếu không có sự hiện hữu
của các cá thể thì sẽ không có sự
hiện hữu của cái gọi là cộng
đồng. Trong cái gọi là cộng đồng
đó, mỗi cá thể thể hiện sự có mặt
của mình qua các vận động của
ngôn ngữ và hành vi, nhưng sự
vận động của ngôn ngữ và hành
vi của một cá thể lại được quyết
định bởi chính sự vận hành của
thân tâm cá thể đó; kết quả là
chính mỗi cá thể quyết định giá
trị của cộng đồng chứ không
phải ngược lại. Từ bài học trên
chúng ta có thừa thông minh để
nhận ra rằng gốc rễ của mọi hiện
tượng trong đời sống thường
nhật của chúng ta, và từ đó là
của cộng đồng hay môi trường
trong đó chúng ta đang tồn tại,
18

chính là hiện trạng vận hành của
tâm thức của mỗi chúng ta.
Không thể có một cộng đồng
thật sự an ổn nếu tâm thức của
từng thành viên làm nên cộng
đồng đó đang bị khuấy động
ngày đêm bởi đủ loại xung lực
của tham lam, ích kỷ, cố chấp,
đố kỵ, hận thù. Không thể có
một cộng đồng thông minh, có
đạo đức nếu các thành viên đều
là những kẻ vô học, vô lại. Ngay
cả Phật giáo cũng không nằm
ngoài quy luật này, không có
một cộng đồng Phật giáo thật sự
thanh tịnh, cho dù được gán bất
kỳ danh nghĩa thiêng liêng nào
đi nữa, nếu các thành viên làm
nên cộng đồng đó không thanh
tịnh. Đây không phải là một ý
tưởng, một quan niệm, một quan
điểm, một nhận thức hiện khởi
nhất thời do sự kích động của
những loại vô minh và phiền não
nào đó mà là một ý thức mới
được thiết lập trên cái nhìn như
thực về mọi tồn tại trong hiện
tượng giới mà Phật giáo gọi là lý
Duyên khởi. Có thể nói rằng lý
Duyên khởi là nền tảng để đức
Phật thiết lập toàn bộ nội dung
giáo pháp của Ngài; không có lý
Duyên khởi thì mọi giáo pháp
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khác về vô ngã, vô thường, khổ,
không, v.v... không còn là quy
luật mà lúc đó sẽ trở thành những
giáo điều và tín điều. Duyên
khởi là nguyên lý tồn tại của tất
cả những gì mà người Phật tử có
thể tri nhận ở nội tâm cũng như
ngoại giới; đó là, không có cái
gọi là một hiện khởi độc lập, mà
tất cả đều phụ thuộc vào sự hiện
khởi của những cái khác. Nói
cách khác, không có hiện hữu
nào được lập thành chỉ bởi một
điều kiện hay không từ điều kiện
nào cả; nếu cái này có thì cái kia
có, nếu cái kia không có thì cái
này không có. Trong đời sống
hàng ngày của một Phật tử,
Duyên khởi trở thành nguyên lý
cho mọi nhận thức và hành động
của họ; với nguyên lý này, họ có
được hành trang cần thiết đầu
tiên; đó là sự hình thành một ý
thức mới về mọi hiện khởi trong
chính mình cũng như thế giới
chung quanh; gọi là mới vì nó
làm đảo lộn mọi giá trị, mọi thần
tượng, mọi lý tưởng, mọi quy
ước đã từ lâu cản trở không cho
họ có một cái nhìn đúng đắn về
chính mình và thế giới. Từ ý
thức mới này, buộc họ phải đánh
giá lại nhân cách đích thực của
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một con người, không phải một
nhân cách được quy ước bởi
đám đông, được dán lên một
nhãn hiệu nào đó bởi đám đông,
mà là một nhân cách như thực,
với tất cả các năng lực, tiêu cực
lẫn tích cực, đang tồn tại trong
đó. Trong Phật pháp, những
năng lực tiêu cực được gọi là
chướng ngại vì chúng cản trở
con đường của người Phật tử,
những năng lực tích cực được
gọi là thiện căn, tức những năng
lực thuận hợp với con đường
giải thoát. Từ đó, Phật pháp được
phân thành hai phạm trù lớn:
phạm trù thứ nhất bao gồm
những mô tả và chỉ dẫn về các
chướng ngại và làm thế nào để
vượt qua chúng; phạm trù thứ
hai bao gồm những mô tả và chỉ
dẫn về các thiện căn mà mỗi
Phật tử có thể phát triển như
những phương tiện để đạt đến
mục tiêu tối hậu. Trong tiến trình
tu tập thì hai nội dung này được
áp dụng đồng thời, bởi vì không
thể vượt qua các chướng ngại
nếu không có các năng lực thuận
hành; và ngược lại, không thể
vận dụng các năng lực này nếu
không vượt qua được các chướng
ngại. Điều này cho thấy sự gian
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nan của con đường người Phật
tử đang đi, đồng thời giải thích
tại sao họ phải tích tập vô lượng
vô số công đức mới có thể đạt
được thành tựu cuối cùng. Hãy
lấy thí dụ về lòng tham, là một
trong những chướng ngại chính
cần phải vượt qua. Nếu xét trên
bình diện tuyệt đối thì tham
không có tính quyết định của
riêng nó vì theo lý Duyên khởi
thì đó cũng là một hiện hữu có
điều kiện như bao hiện hữu khác;
như vậy, chỉ cần nhìn thấy tính
chất thật sự của nó là không có
tính chất gì cả thì sẽ không còn
bị chi phối bởi nó nữa. Tuy
nhiên, điều khó khăn ở đây là
người Phật tử chỉ có thể nhìn
được như thế với Căn bản trí,
hay còn gọi là Chân trí, tức cái
trí phản chiếu Không tính hay
còn gọi là Thực tướng, hay Pháp
tính, hay Bình đẳng tính, hay
Như như, hay Chân như của tất
cả các pháp - một loại trí mà
người Phật tử chưa thể có nếu
đang còn chịu sự chi phối của
tham cũng như nhiều loại chướng
ngại khác, và chưa thể tạo được
các thiện căn cần và đủ. Kết quả
là muốn vượt qua chướng ngại
này thì người Phật tử phải vận
20

dụng những phương tiện khác
được chỉ dẫn trong Phật pháp,
chẳng hạn như bố thí, một trong
những phương tiện để đối trị
phiền não tham vì chúng đối
nghịch nhau. Xét theo lý Duyên
khởi thì vì có tham nên có bố thí,
vì có bố thí nên có tham; vì thế
để có thể thực hành bố thí mà
không tiếp tục tạo điều kiện cho
tham sinh khởi thì người Phật tử
phải vứt bỏ loại bố thí được hình
thành trên những giá trị quy ước
của thế gian, tức bố thí với tâm
mong cầu thủ đắc cho bản thân,
mà phải thực hành bố thí đúng
Phật pháp; có nghĩa là người
Phật tử bố thí mà tâm không
mong cầu, tức không thấy có
mình là người bố thí, có hành
động bố thí, có người nhận bố
thí; nói cách khác, gọi là bố thí
nhưng không phải là bố thí theo
mọi khái niệm có thể có của nó,
vì thế nó không còn là điều kiện
cho sự hiện khởi của tham, được
xem như đối hữu của nó. Tuy
nhiên vì Phật pháp xuất hiện là
để cứu độ tất cả chúng sinh, và
căn cơ chúng sinh lại khác biệt
nhau, cho nên trong Phật pháp
chúng ta lại thấy đề ra các hình
thái bố thí khác; đó là đối với
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những chúng sinh mà năng lực
của tâm Bồ-đề còn quá yếu, chỉ
mới nhận ra những đau khổ của
mình mà chưa nhìn thấy những
khổ đau của người khác, thì
trong trường hợp này họ sẽ bố
thí với tâm mong cầu có phước
đức khả dĩ giúp họ được tái sinh
ở một cõi trời nào đó; đối với
những người đã phát được Bi
nguyện, thì dù họ cũng vẫn có
tâm mong cầu phước đức, nhưng
thay vì mong cầu cho bản thân
thì lại phát nguyện hồi hướng
phước đức đó cho tất cả chúng
sinh đau khổ, hay cho sự trường
tồn của Phật đạo. Với tiến trình
bố thí từ thấp lên cao, từ thô đến
tế như trên thì phiền não tham sẽ
không có điều kiện để hiện khởi
thường xuyên và mạnh mẽ như
trước nữa mà tiềm lực của chúng
sẽ dần dần bị làm cho yếu đi cho
đến khi hoàn toàn triệt tiêu trong
tâm thức của người Phật tử. Trên
đây chỉ là trưng dẫn về một trong
vô số việc làm mà người Phật tử
phải thực hiện trong tiến trình
chuyển hóa thân tâm. Tuy nhiên,
chừng đó cũng đủ cho chúng ta
nhận ra con đường của những
người không muốn tiếp tục sống
trong sự sai sử của phiền não và
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vô minh có những khó khăn như
thế nào. Đó là một chuyến đi
dài, gần như vượt ra ngoài mọi
khái niệm thời gian và không
gian thường tục. Cưu mang trên
mình với biết bao chướng ngại
của phiền não và sở tri tích tụ từ
vô lượng kiếp, với bi nguyện tựu
thành giác ngộ để độ tận chúng
sinh, người Phật tử lầm lũi bước
đi từng bước qua biết bao nhiêu
cạm bẫy của cuộc đời. Không
phải lúc nào cũng có sẵn những
vinh quang chờ đón họ, mà sẽ có
những chặng đường trải dài
trong buồn tủi, nước mắt, và
tuyệt vọng. Nhưng dù thế nào đi
nữa, chừng nào ngọn lửa Bồ-đề
tâm vẫn còn trong thân tâm
người Phật tử, cho dù là cháy
sáng rực rỡ như ánh mặt trời hay
chỉ le lói như đốm lửa mới nhen
trước gió bão của cuộc đời, thì
chúng ta vẫn còn nhìn thấy họ
đang rong ruổi trong cuộc hành
trình dài. Nếu nói Niết-bàn là
điểm dừng chân cuối cùng của
Phật giáo thì con đường họ đang
đi là đường đi không đến. Bởi vì
chí nguyện của họ không phải là
tìm ra hạnh phúc cho riêng
mình.■
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Tuổi trẻ và nỗi cô đơn
Gần đây, phong trào EMO hay
gọi nôm na là “thiền Emo”
đang bùng nổ trong giới thanh
niên khi các em tụ họp và cười
khóc theo ý mình, nhất là khóc
vì các em quan niệm cứ “khóc
cho trút hết cảm xúc bất an,
bất mãn, buồn phiền trong đời
sống. Emo phải chăng là viết tắt
của từ “emotional”. Năm 2006
đã xảy ra ba vụ tự tử tập thể
và hàng chục vụ tự tử cá nhân
gây xôn xao dư luận. Có nhiều
nguyên nhân: thi hỏng, gia đình
lục đục, tình duyên dang dở,…
mà kết quả là các em tìm quên
trong ma túy, rượu chè, quan
hệ bừa bãi. Kết quả điều tra
ở một số trường THPT tại Hà
Nội cho thấy một kết quả đáng
quan ngại: trong 546 học sinh
được phỏng vấn, có đến 96% lo
lắng, băn khoăn ở những mức
độ khác nhau:
22
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GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG
hôm nay?

● Nguyên Cẩn

ảnh sưu tầm
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27,75% các em tuổi teen
gặp khó khăn trong quan hệ với
người khác (gia đình, bè bạn,
thầy cô…).
20% bối rối về các vấn đề
của bản thân (đạo đức, ước mơ,
lý tưởng, tương lai…)
Và, 85% cho rằng chịu sức
ép quá lớn từ gia đình vì các em
cho rằng bố mẹ đặt kỳ vọng quá
lớn vào các em và luôn muốn
các em trở thành xuất sắc mà
không quan tâm đến sức khỏe
cũng như điều kiện tâm lý và
khả năng trí tuệ từng em.
54,7% cho rằng cha mẹ
không hiểu gì về con cái và cá
biệt có đến 17, 6% hoàn toàn
mất niềm tin vào cha mẹ (!)
Thật ra, trong thế kỷ trước,
lớp thanh niên ngày ấy cũng có
những cảm xúc cô đơn:
Lũ chúng ta lạc loài dăm
bảy đứa
Bị quê hương ruồng bỏ
giống nòi khinh,
Bể vô tận sá gì phương
hướng nữa
Thuyền ơi thuyền, theo gió
hãy lênh đênh.
Những lời thơ thời đất nước
còn chìm trong vòng nô lệ của
thi sĩ Vũ Hoàng Chương không
24

biết có còn tạo ra ít nhiều cảm
xúc trong chúng ta hay không?
Có thể phần nào thông cảm cho
một lớp thanh niên mới lớn lên
vào đời, bơ vơ tìm lý tưởng
sống.
Nỗi muộn phiền ấy được lặp
lại trong những thập niên 60,
70 thế kỷ trước, sự cô đơn của
tuổi trẻ ở miền Nam ngày ấy
lại được khắc họa như nhà văn
Cung Tích Biền có lần tâm sự:
“Tôi là một gã người không
có tầm quan trọng trong một tập
thể, như chính tôi là một cá thể.
(Buồn Nôn-La Nausée-Jean
Paul Satre) Nhưng tôi là Ai.
Thế nào là cái - tôi - hiện hữu.
Hãy ngồi xuống đây trong buổi
chiều này, đêm nay. Tôi treo cổ
tôi một thực thể tuyệt đối tự do
trong tuyệt diệt buồn nôn… là
núi đồi tuyệt vọng giữa mùa
đời bơ vơ mục ruỗng.” (Hiện
Sinh, Một thời kỷ niệm - Cung
Tích Biền)
Để rồi khi nói đến tuổi trẻ
hôm nay, sau ngày đất nước
thống nhất, chúng ta nghe ông
đối chiếu và so sánh:
“Có một khác biệt nào giữa
tuổi trẻ thời hiện sinh với tuổi
trẻ hôm nay? Tuổi trẻ hôm nay
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sống trong một xã hội phần
nào ổn định… Trong thế giới cũng - đành - ngồi - lại - với
nhau, đóng mác an toàn này,
tuổi trẻ đã mò mẫm những đòi
hỏi mang tính siêu hình, những
thức ăn trừu tượng, những tra
vấn tâm linh. Nó thực dụng:
phải có, phải cần và đủ: bằng
cấp, công ăn việc làm, xe cộ,
nhà cửa, điện thoại cầm tay.
Chúng có thật. Là hiện thể bè
bạn. Được tôn vinh như một…
ân huệ thiêng liêng lập dựng
hạnh phúc, thỏa đáng phận
người. Tuổi trẻ không có quyền
điên. Đã mất tăm những lựa
chọn, tra vấn đại loại: “Tôi
là ai trong gương soi.”(Bài đã
dẫn - Cung Tích Biền)
Vậy thì, chân dung nào cho
tuổi trẻ hôm nay, lý tưởng nào
cho thế hệ trẻ hôm nay của
chúng ta có thể nương vào, noi
theo, hướng tới? Hãy khoan nói
đến những mỹ từ mà thanh niên
cảm thấy hình như chỉ có trên…
tường: “Mình vì mọi người”.
Thực trạng đang diễn ra hôm
nay đang cần phải cảnh báo về
một lối sống hết sức thực dụng,
một nhân sinh quan vị kỷ và nếp
sống suy thoái đạo đức, không
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chỉ nơi giới trẻ mà còn ở những
kẻ có địa vị, chức phận trong
xã hội, dù có người vội bĩu
môi: “Chỉ một bộ phận thôi!”
Nhưng xin thưa: Cái bộ phận
ấy chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần
trăm thì chắc ai cũng ngại phải
trả lời. Một vài con số thống
kê lạnh lùng như tuổi quan hệ
tình dục hiện nay là 14.2, 23%
học sinh biết yêu, hơn một triệu
ca nạo phá thai trong cả nước
hàng năm, mà trẻ vị thành niên
chiếm 20%… Thực tế có thể
con số ấy còn cao hơn. Gần đây,
các tin tức trên báo chí ầm ĩ với
việc đã có hơn 20 “động lắc” bị
phát hiện (*8 ở Hà Nội và 14 ở
Tp. HCM), tạm giữ hàng ngàn
thanh thiếu niên thuộc đủ mọi
giới, sinh viên học sinh, nhân
viên, con các đại gia, các quan
chức. Phóng sự trên báo Tuổi
Trẻ còn mô tả cảnh sống bầy
đàn của họ như những người
nguyên thủy sau khi “cắn”
thuốc. Có bao nhiêu “gã cùng
tử” đã và đang lao mình trong
bóng tối của tội lỗi?
Lý tưởng thanh niên trong thời đại
mới?
Thế thì câu hỏi đặt ra là: Lý
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cổ hủ, lạc hậu thì có nghĩa gì
cho việc bàn về những giá trị
đạo lý truyền thống?
Thế nên, có thể đã muộn
chăng khi chúng ta phải nhìn
nhận lại việc xây dựng CON
NGƯỜI MỚI đang gặp phải
những bất cập, không đáp ứng
yêu cầu của một cuộc sống mới
đúng với bản vị NGƯỜI.
Con người mới ấy phải hội
đủ tư chất sống tự chủ, tỉnh
thức và có trách nhiệm với bản
thân, gia đình và xã hội. Một
con người có khả năng gột rửa
những bệnh thái tâm lý, những
yếu kém về thể chất, luôn tinh

ảnh sưu tầm

tưởng thanh niên hôm nay là
gì? Tại sao họ lại sống “hiện
sinh” hơn cả những người hiện
sinh? Hay đúng hơn, sống theo
kiểu mà người xưa gọi là “tuý
sinh mộng tử”, sống không hay
mà chết cũng chẳng biết. Khi
mà người tuổi trẻ đánh giá nhìn
nhận lý tưởng của mình qua sự
thành công trong cuộc sống:
việc làm, lương bổng, quyền
lực, xe cộ, áo quần mà bỏ quên
đi sự trau giồi đạo đức, thanh
lọc tâm linh…, khi mà “Trai
thời trung hiếu làm đầu; Gái
thời tiết hạnh là câu trau mình”
(Nguyễn Đình Chiểu) bị xem là
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tấn trau giồi tri thức và nhận
thức, mang một nhân sinh quan
vững vàng, một thế giới quan
lành mạnh.
Nói tóm lại, anh ta phải có
khả năng vượt lên chính mình,
làm một thắng nhân (self-made
man) đúng nghĩa hay theo tinh
thần drala (vượt qua kẻ thù - ở
đây là vô minh và ái dục) của
các chiến binh Tây Tạng.
Những việc theo chúng tôi cần
phải làm ngay:
1/ Chỉnh đốn giáo dục gia đình và
học đường
Nơi đấy con trẻ phải nhìn ra
những tấm gương về lối sống,
về nhân cách, nơi cha, nơi mẹ,
nơi thầy, nơi cô dù giàu dù
nghèo. Nơi đấy con trẻ phải
học, phải tập kỹ năng biết yêu
thương và quan tâm đến người
khác, biết trân trọng mồ hôi và
công sức của cha mẹ mình, biết
tôn quý kiến thức truyền dạy
trong nhà trường, biết giá trị
của đồng tiền kiếm được bằng
sự lao nhọc của tâm hồn và thể
xác. Đã có khi nào chúng ta đặt
câu hỏi: Thần tượng của tuổi trẻ
hôm nay là ai? Không gì buồn
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bằng một cuộc đời thiếu thần
tượng để yêu quí, để hướng
về, để mơ mộng và làm điểm
tựa cho hoài bão của mình. Có
thể khi còn bé đó là cha mẹ, là
thầy cô, lớn lên là những danh
nhân, những Edison, Bill Gates,
Hemingway, hoặc Heidegger,
Krisnamurti hoặc John Lennon,
Elvis Presley hoặc Péle, Ronaldo… Nhưng cũng thật buồn
khi thần tượng lại là những ca
sĩ, diễn viên tầm thường về tài
năng nhưng bệnh hoạn về nhân
cách, và đấy là điều mà chúng
ta không khỏi quan ngại hôm
nay.
2/ Đưa môn Công dân giáo dục đổi
mới một cách triệt để vào giảng
dạy
Qua đó gợi lại lòng tự hào chân
chính về những giá trị bản thân
và những giá trị vĩnh cửu trong
cuộc đời: sự trung thực, lòng
yêu đồng loại, lòng ái quốc,
sự bảo tồn môi trường sống, ý
thức giữ gìn di sản…
3/ Tổ chức việc giáo dục một cách
tự nhiên, không gò ép
Thông qua hoạt động trong
khu phố, sinh hoạt ngoại khóa
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trường học, các nhóm hướng
đạo sinh, tổ chức đội, đoàn.
Phải tổ chức các phong trào
không mang tính hình thức để
tuổi trẻ thâm nhập cuộc sống,
biến mục tiêu của cá nhân và
đoàn thể thành một. Chỉ một
phong trào Mùa hè xanh như
hiện nay là quá ít (!).
4/ Thiền Nội Quán
Cơ bản hơn, phải chủ động
khơi gợi những phương pháp
nội quán, quay về quán xét
tâm hồn mình để giới trẻ tập tu
dưỡng, cảm nhận nghiêm túc
về mọi mặt của cuộc sống riêng
chung, đánh giá quá khứ, chiêm
nghiệm hiện tại và hoạch định
tương lai. Từ những suy tư sâu
xa về tâm linh, những người trẻ
nếu được học, được dạy dỗ về
nguyên nhân phát sinh các loại
ái dục, khao khát, bám víu vào
những khoái lạc vật chất, thì
họ sẽ hiểu vô minh là nguyên
nhân trong quá khứ và ái dục là
nguyên nhân trong hiện tại. Họ
sẽ hiểu tùy thuộc nơi ái mà phát
sinh Thủ (Upadana), cố bám lấy
vật ham muốn. Nói theo Đạt-lai
Lạt-ma thì: “Ngay cả khi bạn
có cả thế giới dưới chân bạn,
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các bạn cũng không cảm thấy
đủ. Tham muốn thì không bao
giờ đã cơn. Và hơn nữa trong
sự chạy tìm không cùng này, có
biết bao nhiêu là chướng ngại,
thất vọng, khó khăn và khổ đau!
Dục vọng quá độ không chỉ
không thể thỏa mãn, nó là một
thứ dày vò khổ sở.” Vì “Cái
khiến cho chúng ta khổ đau
không đến từ bên ngoài mà từ
tâm thức riêng của chúng ta…
Không một niềm vui nào có thể
có được chừng nào chúng ta
chưa là chủ nhân của tâm thức
mình.” (Từ Tâm, Minh triết và
Tri kiến - Kindness, Clarity and
Insight - Dalai Lama).
Cũng theo Đạt-lai Lạt-ma:
“Khi những phiền não vừa
khởi sanh, phải cực kỳ tỉnh thức
và trả những ý niệm này trở về
trong không gian tự nhiên của
tâm thức để chúng tiêu tan như
những đám mây tụ và tán trong
bầu trời. Sự chấm dứt chúng
làm tắt đi những xung động
tác hại theo sau. Như Milarepa
đã hát: ‘Dầu cho chúng khởi
sanh, chúng khởi sanh trong hư
không, dầu cho chúng tan biến,
chúng tan biến vào hư không’”
(Sách đã dẫn- Dalai Lama).
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Geo.W. Poland, một bác
sĩ người Canada, có cơ duyên
tham gia một lớp học thiền
tại Ấn Độ trong 10 ngày đã
nhận thấy nếu áp dụng phương
pháp thiền nội quán vào việc
cai nghiện ma túy và giáo dục
những tù nhân sẽ đem lại những
kết quả khả quan: giúp họ kềm
chế cơn giận dữ, cải thiện lòng
thương với người khác. Không
chỉ ở Ấn Độ mà ngay ở Đức,
Mỹ và Úc, người ta cũng bắt
đầu thử nghiệm phương pháp
này. Trong khám đường Tihar
ở ngoại ô New Delhi, người ta
đã thành lập trung tâm tọa thiền
lấy tên là Tihar đạo tràng.
“Cơ sở của bất cứ xã hội
lành mạnh nào luôn luôn phải
là sự lành mạnh của các thành
viên sống trong xã hội đó. Chỉ
khi nào mỗi cá nhân đều có cái
tâm thanh tịnh an lạc thì chúng
ta mới có thể kỳ vọng xã hội
có an tường và hài hòa.” (Geo
Poland)
Chỉ khi trí tuệ thay thế vô
minh và khi chứng nghiệm ý
nghĩa đích thực của cuộc sống
trong tỉnh thức, người trẻ hôm
nay mới có thể mạnh mẽ tự
mình đi tới trước.

☸

Vâng, nói như Đại sư Goenka:
“Mỗi buổi sáng ánh mặt
trời xua đuổi bóng tối của ban
đêm… dù là quá khứ, hiện tại
hoặc vị lai… Tương tự như
vậy, ánh sáng của nội quán xua
đuổi bóng tối của vô minh và
đau khổ, bất kể thời gian hay
không gian. Vì thế chẳng có gì
ngạc nhiên rằng ánh sáng của
nội quán hay trí huệ đã chứng
tỏ hết sức cần thiết cho thế giới
hôm nay.” (Diễn văn khai mạc
Hội thảo về Thiền Nội Quán và
sự thiết yếu của nó đối với thế
giới ngày nay - tháng 4/1994 tại
New Delhi)
Trong tinh thần ấy, hãy
mạnh dạn nắm lấy tay những
người bạn trẻ, giúp họ xa khỏi
đám mây mù dục lạc, xa bóng
tối vô minh hướng về một ban
mai, thức dậy với trái tim trong
sáng không còn chấp thủ, lòng
như đóa sen vẫn thơm ngát từ
dưới bùn đen vươn cao trong
bầu trời quang đãng.
“Khi sen hồng vừa nở, Nụ
đời ơi thơm quá!” (Trịnh Công
Sơn)■
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Ý tưởng sáng nay
Ý tưởng sáng nay của tôi
Tan trong mù sương
Và dập dờn nỗi nhớ
Ánh trăng tri âm xưa
Cứ dòm vào khung cửa
Muốn hỏi rằng
Giọt mực có buồn không?
Thế kỷ đã sang trang
Đã lạnh tím mặt trời đông
Tiếng kinh rớt giữa sông thu
Khuya khoắt tiếng ai chèo
Vỗ hoài đau lòng sóng
Tôi sống giữa hoang vu
Giữa bồng bềnh mây đen và gió xám
Hạt bụi bên này
Con mắt bên kia
Một nửa niềm vui
Nhìn giọt sương
Ngọn cỏ gió lùa
Một nửa nỗi buồn
Nhặt cánh hoa tàn
Đề câu thơ
Thả vào cõi điêu linh rỗng không văn hóa
30
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Số phận muôn loài đỏ đen mặc định
Gõ enter thiện ác lập trình ngay
Ký hiệu nhân gian
Đầu bút ngón tay
Bao định mệnh
Bao chương đời
Thực hư ảo giác
Ý tưởng sáng nay của tôi
Là hoa hay là rác
Chảy trăm trang
Tim óc đã khô rồi
Nhớ ánh trăng xưa soi mãi mặt người
Sợi tóc bạc
Còn lang thang giữa dặm cầu bất trắc
Muốn hội thoại với đông tây huyên náo
Sử triết văn mối mọt rỉ dung phàm
Từ, nghĩa rã rời
Sa mạc kiến tri hoang
Tay vỗ núi
Bụi cay rơi lòng suối
Ý tưởng sáng nay của tôi
Muốn bay theo màu nắng mới…

● Minh Đức Triều Tâm Ảnh
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XÂY DỰNG NẾP SỐNG ĐẸP
THEO LỘ TRÌNH GIỚI ĐỊNH TUỆ
● Chơn Hạnh

P

hật giáo có tám vạn bốn ngàn pháp môn tu, tất cả đều nhằm
mục đích xây dựng nếp sống đẹp cho con người và cuộc đời.
Nhưng dù là pháp môn nào đi nữa cũng không nằm ngoài lộ trình
ba nguyên lí Giới Định Tuệ. Giáo sư Minh Chi nhận định: “Ba
môn học Giới Định Tuệ là công phu căn bản của Phật giáo”(1).
Vậy, Giới Định Tuệ là gì? Giải Thoát Luận định nghĩa một cách ngắn
gọn như sau: “Giới giả oai nghi nghĩa, Định giả bất loạn nghĩa,
Tuệ giả giác tri nghĩa. Thị dĩ giới trừ ác cấu, định trừ triền cấu,
tuệ trừ sử cấu”. (Giới có nghĩa là oai nghi, định có nghĩa là tinh
thần không loạn, tuệ có nghĩa là giác ngộ hiểu biết. Thế nên giới
1. Các Vấn Đề Phật Học, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1995, tr.256.
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trừ được điều nhơ ác, định trừ
được điều nhơ tối hậu, tuệ trừ
được điều nhơ sai khiến).(2)
Hòa thượng Thích Thiện
Nhơn nhận định:
“Giáo dục về giới là đoạn
trừ các điều ác, thực hiện các
điều thiện dựa trên cơ sở con
người và ba nghiệp”.
“Giáo dục về định là chế
ngự và chận đứng vọng niệm
đoạn trừ phiền não”.
“…Với trí tuệ vô lậu, trong
sáng định tĩnh, quán sát thấy
thân, tâm, và cảnh vật là vô
thường, khổ, vô ngã…”(3)
Thiết nghĩ rằng, một nền
giáo dục hoàn mỹ phải là một
nền giáo dục hoàn thiện con
người cả đạo đức lẫn tri thức,
cả thể chất lẫn tinh thần. Với ý
nghĩa Giới Định Tuệ vừa nêu,
có thể đáp ứng được nhu cầu
như thế.
Giới trong Phật giáo không
phải là một hệ thống giáo lí mang
tính giáo điều, cũng không phải

là những luật lệ có tính chất áp
đặt. Nó là những nguyên tắc
sống phù hợp với tình cảm của
con người và chuẩn mực đạo
đức xã hội. Giới, được dịch từ
chữ “śila” của tiếng Phạn, có
nghĩa là: “phòng phi chỉ ác”.
Giới trong Phật giáo được ví
như là hàng rào ngăn ngừa mọi
hành vi cử chỉ sai trái, tội lỗi của
con người; chỉnh đốn tác phong
và oai nghi của con người; giúp
con người có đời sống mà bên
ngoài thì trang nghiêm thân
tướng, bên trong thì đầy đủ đức
độ. Như vậy, giới chính là điều
kiện giúp con người sống xứng
đáng với một con người, giúp
cho “tính người” trong mỗi con
người được thể hiện một cách
trọn vẹn.
Định trong Phật giáo là
phương pháp rèn luyện kỉ luật
tâm linh. Người hành trì định
không phải nhằm mục đích đạt
được thần thông để phi hành tự
tại, mà là để loại trừ các cấu uế
của tự tâm, làm chủ không để
2. Trần Thái Tông, Khóa Hư Lục, tâm chạy theo các dục tình bên
Nguyễn Đăng Thục (dịch), Khuông
ngoài.
Việt, Sài Gòn, 1975, tr. 58.
Tuệ trong Phật giáo là nhờ
3. Giáo Dục Phật giáo Trong Thời
Hiện Đại, Nxb Tp.HCM, (2001 ), tr. vào sự tu tập thiền định mà có.
Tuệ nầy không giống như trí
194-197-198
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thông minh thông thường của
thế gian. Người có trí tuệ không
phải là người có kiến thức uyên
bác, học rộng hiểu nhiều, mà
là người có cái nhìn đúng đắn,
không lầm lạc: “Chân thật
biết chân thật, không chân biết
không chân”. Trong kinh Di
giáo, đức Phật nhấn mạnh tầm

quan trọng của Tuệ: “Các thầy
tỳ-kheo, nếu có trí tuệ thì không
tham trước, thường tự soi sáng,
tránh khỏi lỗi lầm, ở trong
chánh pháp người ấy có thể
giải thoát. Nếu không như vậy
thì chẳng những không phải là
người xuất gia cũng không phải
là người thế tục, không biết gọi
là gì”.
Như vậy, dù là người nào,
xuất gia hay thế tục, trí tuệ vẫn
34

là quan trọng, không có trí tuệ,
cuộc sống con người chẳng có
giá trị gì cả.
Nói tóm lại, Giới, Định, Tuệ
là điều kiện cần và đủ để hoàn
thiện con người và xây dựng
cuộc đời. Nó giống như cái
đảnh ba chân, thiếu một không
thể được. Bởi, Giới đưa đến đời
sống phạm hạnh, Định đưa đến
đời sống tỉnh giác, Tuệ đưa đến
đời sống sáng suốt, thấy đúng
sự thật. Ba phạm trù nầy luôn
có sự tương quan mật thiết lẫn
nhau và bổ sung cho nhau:
Đạo đức và thiền định là
nền tảng để cho trí tuệ thăng
hoa. Trí tuệ và thiền định giúp
cho đạo đức có được độ vững
chắc và có được phương hướng
mục tiêu tốt. Đạo đức làm cho
tâm thức có thêm sức mạnh để
tu tập thiền định; và trí tuệ sẽ
làm yếu đi tâm cố chấp, nhờ
vậy giảm thiểu trạng thái cố
chấp xung đột phân tán(4).
Với ý nghĩa đó, Giới Định
Tuệ chính là con đường Trung
đạo, con đường đưa đến an lạc
4. Ven. Thubten Chodron, Thuần Hóa
Tâm Hồn, Thích Minh Thành (dịch),
Nxb Tổng Hợp Tp. HCM 2003,
tr.147.
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hạnh phúc chân thật cho xã hội
con người. Nói là Trung đạo
vì nó không đưa hành giả đến
cuộc sống khổ hạnh ép xác hay
hưởng thọ dục lạc, cũng không
phải chỉ phát triển nhân cách
đạo đức mà bỏ quên vấn đề tâm
linh (và ngược lại); mà nó là
phương pháp nhằm quân bình
hóa cuộc sống, đưa nhân loại
thoát khỏi những bi kịch của
cuộc đời do mọi lối sống thiên
chấp gây ra.
Nói về con đường Trung
đạo, Hòa thượng K.Sri
Dhammananda nhận định:
“Con đường Trung đạo không
phải là một con đường trừu
tượng và cũng không phải là
một con đường nghi thức. Con
đường nầy cũng chẳng phải
giáo điều và cũng chẳng phải
hoài nghi chủ nghĩa chẳng phải
tự mình say đắm mải mê và
cũng chẳng phải tự mình hành
xác, chẳng phải là thuyết bất
diệt cũng chẳng phải là thuyết
hư vô, chẳng phải là một định
luật ban hành bởi chức quyền
thần thánh nào đó và cũng
chẳng phải chỉ thuần túy là trí
tưởng tượng của một thế lực
ngoại tại nào. Đó là con đường
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giác ngộ, một phương cách
để thoát khỏi khổ đau và bất
toại nguyện… người theo con
đường Trung đạo tìm thấy niềm
an lạc và hạnh phúc thực sự.
Con người có thể tiến tới một
cuộc đời đáng kính mà không
cần phải làm tôi mọi cho bất cứ
một niềm tin nào, góp phần vào
an lạc và hạnh phúc của mình
bằng cách sống hài hòa với
người khác và với môi trường
chung quanh”.(5)
Quả là một phương pháp
hoàn mãn, một con đường cao
quý. Đây là con đường mà tự
thân con người có thể thực hiện
được bằng tất cả khả năng của
mình ngang qua việc hành trì
Giới, Định, Tuệ mà không phải
nhờ vào một thế lực ngoại tại
nào. Cho nên trong Phật giáo,
thành tựu trọn vẹn Giới Định
Tuệ tức là sống trọn với tinh
thần Trung đạo, và như vậy là
hành giả đã xây dựng một nếp
sống đẹp hoàn mãn ngay trong
cuộc đời nầy.■

5. Thích Tâm Quang (dịch), Mục đích
cuộc đời và đường lối sống, website
quangduc.com
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NHƯ
M Ộ T N Ă N G L Ự C TR IỂ N H Ạ N
XUYÊN THẤU THỰC TÍNH VẠN PHÁP
● Tâm Tịnh

Kinh điển lưu truyền tám vạn tư,
Học hành không thiếu cũng không dư.
Đến nay tính lại đà quên hết,
Chỉ nhớ trên đầu một chữ Như.

(HT. Phước Hậu)

[Như = như lý + xứng lý; như lý thì vô ngôn, xứng lý thì vô tượng. Chữ “Như”
đơn thuần chưa đủ năng lực xuyên thấu]

NHƯ – CHẤT LIỆU CỦA CÁI THẤY VÀ CÁI BIẾT CỦA PHẬT
Thực nghĩa của “Như ” xét trên một cấp độ, là một thực tại vừa
vô ngôn vừa vô tượng, vì hiện thực của nó được kết liên hỗ tương
giữa NHƯ LÝ và XỨNG LÝ, không tơ hào hư dối, siêu vượt các
tính hư vọng, mê lầm hiện khởi từ tập khí vô minh. Nhưng, nếu chỉ
nhìn ở một mặt, nó vẫn còn thuộc trường tác động của thức. Kỳ
thực, nó phải được nâng cấp, vì “Như” vốn là một năng lực thuộc
tâm linh trên cơ sở trực chứng tự nội, phải được thể hội đúng như
nó là. Trong ý nghĩa nầy, nó đồng nghĩa với “Chân”. Nghĩa là sự
thành tựu của nó, theo Bồ-tát Long Thọ, phải bằng thực chứng rốt
ráo ngay trên tục đế. Ngài Long Thọ nói, nếu không thông đạt tục
đế, người ta không thể liễu triệt chân đế. Cứ vào chỗ nầy thì thực
36
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nghĩa của “Như”, theo cách xác
định của ngài Long Thọ được
hiểu như là Tự tính không hay
thực tính của vạn pháp, và phải
thông qua một quá trình Duyên
khởi để thấy như thực về Tánh
không nơi các pháp mà không
có con đường ngược lại. Tại
sao? Bởi “vì Duyên khởi nên
các pháp không tánh”. Nhưng
“tánh không không phải là
Duyên khởi”, mà là cơ sở cho
Duyên khởi hay tự tính không.
Tại đây, giác ngộ trên vô thường
phải là chất liệu nền tảng dẫn tới
sự biểu hiện về “thực tính” đó.
Thực ra, cái gì còn thuộc phạm
trù của “như” ở cấp độ nầy, thì
khi nói “Như Lý” (tức vô ngôn)
cũng vẫn còn vướng vấp với
thức, nên vẫn cần phải quét
sạch sành sanh bằng năng lực
của Bát-nhã để hiện thực khả
năng “Xứng Lý” (tức vô tượng).
Nghĩa là chặng đường viên
dung bất nhị nầy không phải
bằng thức để hiểu mà là một
sự thể hội được soi sáng bằng
tuệ giác. Về mặt thô, thực tại
của “như” vẫn còn ở trong tình
trạng triển hạn, sẵn sàng viễn ly
các đối đãi, qua năng lực chặt
đứt mọi giềng mối kết liên vi tế
còn sót lại của trường tác động
tương đối của sinh diệt trên các
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pháp, mà hiệu năng của nó ở
trên cấp độ đang quán sát, phải
là một tiến trình nội tại thẩm
thấu ngay bên trong và chiếu soi
bằng TRÍ, bằng TUỆ đi tới chỗ
thể nghiệm thực tại NHƯ nầy
ở trên thực tính của vạn pháp.
Đây là sự viên dung của cả
hai yếu lý: Như lý và Xứng lý.
Chính chỗ nầy, người ta có thể
thấy được vì sao các pháp, trên
nhãn quan của Bồ-tát, là đương
thể tức không. Sở dĩ nói thế, thứ
nhất là bởi tự tính không, nơi
hết thảy các pháp, hoàn toàn
vượt ngoài đối đãi nhị nguyên
(sinh tử - Niết-bàn, uế - tịnh,
tăng - giảm, giác ngộ - vô minh,
hợp - ly, thường - đoạn, v.v...) ra
ngoài khuôn khổ tương hợp của
không gian và thời gian, ra khỏi
tứ cú, nghĩa là ra khỏi hý luận,
siêu việt khỏi trường tác động
của sinh diệt và là một thực tại
tính của vạn hữu. Thứ hai, cụm
từ “Tức không” phải là chất liệu
sản sinh từ thực chứng, là năng
lực của tuệ giác soi vào thực
tính các pháp và được tri nhận
như thực, như nó là.
Nếu xét về mặt “Như lý”
thì như lý định hướng cho con
đường giác ngộ bằng năng lực
của vô ngôn kết hợp mật thiết
với “Xứng lý”, tức năng lực
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ly tướng ở trên một xu hướng
chung có tính hỗ tương, nhưng
không ngoài phạm trù của
Không Trí, Không Tuệ, dẫn đến
kiến lập Như Trí để thành tựu
NHƯ LÝ.
Nếu bàn đến “Như Trí”,
như là hệ quả của một chuỗi tri
nhận, thì chắc chắn cũng không
ở ngoài cơ sở nêu trên. Nói rõ
hơn, cơ sở đó chính là chất liệu
hưng khởi từ Bát-nhã, khám phá
từ chuỗi vận hành trùng trùng
vô tận của Duyên khởi. Tại đây,
tương quan giữa Duyên khởi
và tự tính Không phải được
tri nhận sáng tỏ rằng, tự tính
Không không phải là Duyên
khởi mà là nền tảng để cho các
pháp nhân duyên sinh khởi và
thành tựu không ngoài Bát-nhã.
Như vậy, Như Trí phải là năng
lực thiết yếu để nhìn thấu vào
thực tính của vạn pháp. Đây là
một công phá về mặt tướng dẫn
xuất từ “Không Trí” viên dung
vào một nhất thể, bất hư: đó là
Chân Như.
Nếu bàn về Như Tuệ, như là
hệ quả của một chuỗi trực nhận
từ thực chứng, chắc chắn cũng
không ngoài phạm trù nêu trên.
Nhưng nó phải là chất liệu bất
khả tư nghì được tăng thắng từ
năng lực công phá của Như Trí
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vào lãnh vực của tướng để đi tới
chỗ thành tựu viên mãn cái biết
của Phật, cái thấy của Phật dẫn
xuất từ “Không Tuệ”.
Ngang đây, thử gợi ra hai nạn
đề: Thứ nhất, tại sao nói kinh
điển lưu truyền tám vạn tư, học
đến rốt ráo không thiếu cũng
không dư? Nói theo kiểu nhà
Phật gọi là viên học, rốt cùng
phế bỏ tất cả những gì không
phải là “NHƯ”, biến chữ Như
nầy thành một thứ tinh chất (essence), vô hình trung, đây là sự
biểu hiện thiện xảo của giáo lý
“Vô Tác”. Nếu dừng lại ở đây,
thì tinh chất nầy cũng còn có cái
gì dính vấp với Tướng. Nó chưa
đủ công năng để đột phá. Còn
một tơ hào về tướng vẫn chưa
có đủ năng lực để “trực thướng
Cô Phong Lĩnh”, chừng nào
vẫn còn một mảy may về tướng
chừng đó vẫn chưa đủ năng lực
để phát lên “nhất khiếu trường
thanh”. Một tiếng kêu dài làm
“hàn thái hư”, lạnh toát cả bầu
hư không, theo kiểu hoát nhiên
trực ngộ của Không Lộ Thiền
sư. Thứ hai, nếu dừng lại ngang
đây, ngay trên lĩnh vực của Tịnh
Độ, thì có thể, chúng ta khó hiểu
vì sao trong kinh Vô lượng thọ
cũng như kinh Vô lượng thọ
trang nghiêm thanh tịnh bình
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đẳng giác, Phật nói: “Ở trong
đời sau, kinh đạo tận diệt, ta vì
tấm lòng từ bi thương xót, đặc
biệt lưu lại chỉ một kinh nầy (tức
kinh Vô lượng thọ), trụ thế trăm
năm, sau đó chỉ còn, sáu chữ
hồng danh A-di-đà Phật, cuối
cùng đến lượt đức Phật Di-lặc,
thị hiện ở đời”. Hỏi rằng tại sao
phải là kinh Vô lượng thọ còn lại
sau cùng mà không là kinh nào
khác? (trong chỗ khác có nói,
khi đó, kinh Lăng nghiêm mất
đi đầu tiên). Tại sao chỉ lưu lại
kinh nầy 100 năm? Tại sao kinh
đạo lại tận diệt, trong khi giáo
lý Phật-đà là một chân lý bất di
dịch? Tại sao kinh Lăng nghiêm
mất đi đầu tiên? Tại sao chỉ còn
lại sáu chữ hồng danh A-di-đà
Phật? Tại sao cuối cùng, đức
Phật Di Lặc ra đời? Giải thuyết
nạn đề nầy, có thể, chúng ta vô
cùng lúng túng về một tràng câu
hỏi như thế. Có thể vì nạn đề
đang ở trên vòng tác động cục
bộ của ngôn ngữ. Có thể, cũng
có khuynh hướng cho rằng làm
gì chúng ta phải mất thì giờ cho
một việc làm như thế nầy? Thực
ra đây là bước nhằm soi sáng
pháp môn Tịnh Độ trên nền tảng
của Hoa Nghiêm.
Nếu không y trên cơ sở của
NHƯ đã gợi ra ở đoạn trước,
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thật khó có thể thuyết phục
được mình nếu quan niệm của
mình quá nặng về tri kiến.
Nhưng một khi người ta thực sự
buông xuống, thì cánh cửa ngôn
ngữ tất sẽ mở ra. Chừng nào hết
thảy mọi tri kiến đều đóng ập
lại, chừng đó người ta mới thực
sự có năng lực để tiếp nhận vấn
đề một cách sâu sắc.
Sau khi giác ngộ, đức Thíchca Mâu-ni lưu lại 21 ngày dưới
cội cây Bồ-đề, nhập vào Hải
Ấn Tam Muội giảng kinh Hoa
Nghiêm cho các vị Bồ-tát. Nội
dung kinh nầy là mục đích
chính yếu, cũng là tâm yếu của
sự thị hiện giáng trần của chư
Phật để cứu độ chúng sinh. Đây
cũng là mẫu số chung cho ba
đời mười phương chư Phật, bao
gồm cả 995 vị Phật trong hiền
kiếp nầy cùng với bát tướng lâm
phàm thị hiện. Bởi lý do là căn
cơ của chúng sinh không đủ để
tiếp thu nổi sự chỉ bày nầy nên
đức Thích Tôn mở bày phương
tiện tuyên nói giáo pháp 45
năm ròng rã, trong đó mất 22
năm dành cho Bát-nhã. Khía
cạnh nầy đủ cho ta thấy tầm
quan trọng của Bát-nhã trong
toàn bộ giáo lý mà đức Thế tôn
đã tuyên nói từ Tứ Đế cho đến
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bàn. Từ đó, một bản đồ tu đạo
được huy hoạch thiện xảo ngay
trong kinh Hoa Nghiêm mà
Pháp Hoa là tụ điểm, chỉ đường
hướng về Bảo sở. Đồng thời
khai thị cặn kẽ mặt “Như Thị”
(trong phẩm Phương Tiện) được
hỗ trợ bởi Lăng Nghiêm manh
nha một cách sâu sắc về Tánh
Phật trên hai bình diện Tướng
và Thể một cách đa dạng qua
vấn đề “hư vọng, Như Lai tạng
diệu chân như tính, căn bản Bồđề, căn bản sanh tử... đồng thời
làm nổi bật hai lĩnh vực Bổn
môn và Tích môn nhằm minh
giải cho hai mặt của cùng một
thực tại”. Nghĩa là tại đó, thực
tại nền tảng của giác ngộ cũng
được giải thuyết cặn kẽ trên hai
mặt Như lý và Xứng lý, trong
khi mở bày cho chúng sinh thấy,
tiếp cận, bước vào (khai thị,
ngộ, nhập) sống thực với cái
biết và cái thấy như Phật. Kinh
Hoa Nghiêm cũng chỉ rõ, từ trên
căn bản trí qua hình ảnh của Bồtát Văn Thù biểu trưng cho TRI
và hạnh nguyện của Bồ-tát Phổ
Hiền biểu trưng cho HÀNH làm
định hướng chính yếu cho cuộc
hành hương tâm linh của Thiện
Tài Đồng Tử, trải suốt 50 năm,
kinh qua trăm thành tham vấn 53
thiện tri thức. Điểm nổi bật của
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nội dung Hoa Nghiêm là sự đề
cao pháp môn Tịnh Độ bất khả
tư nghì qua hình ảnh của Bồ-tát
Phổ Hiền do Bồ-tát Văn Thù chỉ
đạo và đặc biệt vị Thiện tri thức
đầu tiên mà Thiện Tài được chỉ
dẫn đến gặp và tham vấn là Tỳkheo Đức Vân. Tại đây Thiện
Tài học được Pháp môn Tịnh
Độ. Và vị Thiện Tri thức thứ 53
mà Thiện Tài đến tham vấn sau
cùng là Bồ-tát Phổ Hiền. Bồtát khuyên Thiện Tài nên niệm
Phật cầu vãng sanh Cực Lạc
(Điểm nầy Pháp sư Tịnh Không
đã nhiều lần nhấn mạnh trong
các buổi thuyết giảng của Ngài
về Pháp môn Tịnh độ). Sự kiện
nầy cho thấy sự đề cao của Hoa
Nghiêm đối với Pháp môn Tịnh
Độ trước sau đều nhất quán. Dọc
tiến trình vân du hành cầu đạo
Bồ-tát, Thiện Tài tiếp thu vô số
chất liệu giác ngộ từ trong cuộc
sống. Đây chính là chỗ kinh nói
“đạt tục” để làm tư lương cho
bước “chiếu chơn” (Như kinh
Vô Lượng Thọ đã vạch ra) trước
khi bước vào lầu các của Bồ-tát
Di-lặc, khai mở tạng tâm viên
mãn chặng đường Hậu Đắc Trí.
(còn nữa)
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HÁT CHO TÌNH YÊU VÀ

PHẠM
HẠNH
● Thanh Hòa

N

hiều người nghĩ rằng đức
Phật chúng ta chỉ dửng
dưng trong cõi Tam-ma-địa chất
ngất hương thoát tục, nói chi
đến việc dâng tặng Ngài những
lời nỉ non từ một trái tim đẫm
lệ tình. Thế mà chuyện lại có
thật, có ghi chép hẳn hoi trong
Kinh tạng được gọi là nguyên
thủy nhất: A-hàm (Hán Tạng)
hay Nikāya (Pāli). Hệ kinh này
là thế giới nghiêm cẩn của chư
vị Trưởng lão A-la-hán, trong
đó có đức Phật Bổn Sư của
chúng ta. Đọc bài kinh Thíchđề-hoàn-nhân Vấn(1), [kinh

1. Bản việt dịch của TT. Tuệ Sỹ.
TẬP SAN PHÁP LUÂN 41

☸ SUY NGHIỆM

thứ 14 của Trường A-hàm, tương đương bản Pāli Sakkapañhāsuttam] dù là người có trái tim với độ rung cảm trung bình nhất
cũng không khỏi thốt lên sự ngạc nhiên trước giây phút đồng điệu
giữa một tâm hồn tục lụy với một Thánh cách vĩ đại đã diệt hết
các ái nhiễm triền phược.
Một ngày nọ, Thích-đề-hoàn-nhân khởi lên thiện tâm vi diệu:
“Nay ta hãy đi đến chỗ Thế Tôn”. Chư thiên Đao-lợi biết được
tâm ý ấy nên cũng muốn tháp tùng theo. Thiên-đế-thích đồng ý và
cho gọi thần chấp nhạc Ban-giá-dực (Pāli: Pañcasikha) theo hầu
cận. Bấy giờ, đức Thế Tôn đang nhập hỏa diệm tam-muội trong
hang Nhân-đà-sa-la,(2) núi Tỳ-đà khiến cho hòn núi này ửng lên
trong màu lửa đỏ, quang cảnh thật yên tĩnh và thơ mộng. Đến gần
động, sợ làm kinh động đức Thế Tôn nên Đế-thích bảo Ban-giádực hãy từ xa, trong tầm đủ nghe, tấu lên điệu nhạc thần từ cây
đàn lưu ly (bản Pāli: veluvadaṇḍa-vīṇā) để làm vui lòng Thế Tôn.
Ban-giá-dực không hiểu vì cảnh núi như ánh lửa chiều thơ mộng
hay vì ái tình đã chiếm hết trái tim chàng mà liền gảy lên điệu đàn
trầm bổng chất ngất theo tiếng hát mê ly hòa quyện cả ái tình lẫn
phạm hạnh. Chàng hát say sưa:
Bạt-đà(3) ơi, kính lễ phụ thân nàng.
Phụ thân nàng đẹp rực rỡ,
Sinh ra nàng cát tường
Mà tâm ta rất thương yêu.
Vốn do nhân duyên nhỏ,
Dục tâm sinh trong đó;
Càng ngày càng lớn thêm.
Lời mở đầu chân tình như một lời chào yêu thương. Vốn do
nhân duyên nhỏ, bởi chỉ một lần gặp gỡ mà luyến ái tràn đầy. Lần
đó, khi đức Thế Tôn vừa mới thành đạo không lâu, đang ngồi
2 Nhân-đà-sa-la quật 因陀娑羅窟, Nhân-đà-la thạch thất 因陀羅石室. Pāli:
Indasāla-guhā.
3. Bạt-đà 跋陀. Hiền Nữ 賢女. Pāli: Bhaddā, con gái của Timbaru - Chấp nhạc
Thiên vương.
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dưới gốc cây A-du-ba-đà ni-câu-luật (Pāli: Ajapāla-nigrodha) bên
dòng sông Ni-liên-thiền, có một đôi trai gái chốn thiên đình đem
lòng quyến luyến, Ban-giá-dực thấy thế, trong lòng như sóng cồn
nổi dậy, thắc thỏm nhớ thầm, và cũng đã từng làm thơ hát tặng
người thiên nữ ấy. Rồi ái tình tự nảy nở, càng ngày càng lớn thêm.
Chuyện đời thật cắc cớ, tâm hồn nhạc thần đã nhiều kiếp gửi theo
phạm hạnh, nhưng phạm hạnh chưa thành nên lòng còn vướng
bụi trần ai. Chàng trai ấy ví von thật không giống ai, bởi có ai
từng lấy việc tu tập mà so sánh với chuyện tình duyên trai gái!
Như cúng dường La-hán.
Thích tử chuyên bốn thiền,
Thường ưa chốn thanh vắng,
Chánh ý cầu cam lồ;
Tâm niệm ta cũng vậy.
Đức Năng Nhân phát đạo tâm,
Tất muốn thành Chánh giác;
Như tôi nay cũng vậy,
Ước ao hội họp với người con gái ấy.
Lòng ao ước đã đến tột cùng, chuyên nhất như bồ-đề tâm của
vị thánh giả một lòng cầu giác ngộ. Người cầu đạo giải thoát,
kẻ ước nguyện tình duyên. Cả hai đều ròng rặc như niềm thao
thức muôn kiếp. Đó âu cũng là tâm trạng của những người chưa
dứt hồng trần đang trên đường học đạo giác ngộ. Trong ta mà có
người, trong người lại có ta. Đấu tranh phải xảy ra vì con đường
chỉ có một! Giải thoát hay trầm luân?
Tâm tôi đã đắm đuối,
Yêu thương không dứt được.
Đến đây thì Ban-giá-dực thú nhận đã thua cuộc, đã lụy trên con
đường ái nhiễm. Ái tình còn đắm đuối, cuồng nhiệt thì làm sao
thoát khỏi lưới ái dục của ma vương đang vây bủa. Trong lòng
như lửa đốt thì thế giới làm sao yên, ngọn ba đào một lần khởi lên
thì bọt bèo cũng tang thương dâu bể. Cái đau khổ của người chạy
theo dục lạc là:
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Muốn bỏ, không thể bỏ,
Như voi bị móc câu kềm chế.
Chàng trai ấy đau thương tột cùng, theo đã không thành, muốn
bỏ cũng không xong, dùng dằng như con voi vị móc câu kìm chế.
Đúng là: ái dục như xương trơ, bỏ đi không đành lòng, gặm hoài
chảy máu miệng.
Như nóng bức mà gặp gió mát;
Như khát mà gặp con suối lạnh;
Như người nhập Niết-bàn;
Như nước rưới tắt lửa;
Như bịnh, gặp lương y;
Đói, gặp thức ăn ngon,
No đủ, khoái lạc sanh;
Như La-hán an trú Pháp.
Như voi bị câu móc kềm chặt,
Mà vẫn chưa khứng phục,
Bươn chạy, khó chế ngự,
Buông lung chẳng chịu dừng.
Cũng như ao trong mát,
Mặt nước phủ đầy hoa;
Voi mệt, nóng, vào tắm,
Toàn thân cảm mát rượi.
Những gì trước, sau, tôi bố thí,
Cúng dường các La-hán;
Và phước báo tôi có trong đời;
Thảy mong được cùng nàng.
Ban-giá-dực yêu thiên nữ với một tình yêu trong trắng như
phạm hạnh của vị Thánh giả, có điều, phạm hạnh đưa đến giải
thoát, còn tình yêu đưa đến hệ lụy. Vị nhạc thần hiểu được điều
đó, nhưng dù vậy thì đã làm sao! Bởi thân lươn bao quản lấm
đầu, một lần chết cho tình yêu để rồi được sống trong tình thiêng
của tạo hóa. Đúng là kẻ ngoan đầu cứng cổ!
Nàng chết, tôi cùng chết;
44
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Không nàng, sống làm gì?
Chẳng thà tôi chết đi,
Còn hơn sống không nàng.
Nếu một hôm nào đó, đức Thế Tôn nghe đại đức thị giả A-nan
nói lên những lời như thế thì có lẽ Ngài cũng từ bi cười hứa khả!
Bởi Phật đạo lâu dài nhưng hồi đầu thị ngạn, cứ nhuốm hồng trần
đi rồi sẽ lận đận dòng đời, hối tâm làm lại từ đầu. Khi ấy phạm
hạnh sẽ thêm phần kiên cố, như mai nhuốm nhiều sương giá càng
thể hiện bản chất cao vời.
Chúa tể trời Đao-lợi,
Thích chúa,(4) nay cho tôi ước nguyện.
Tôi đã ca ngợi người đủ lễ tiết.
Xin người suy xét kỹ.
Ban-giá-dực hát xong bản nhạc, đức Phật xuất định và ca ngợi:
“Hay lắm! Hay lắm, Ban-giá-dực! Ngươi đã có thể bằng âm thanh
thanh tịnh hòa với đàn lưu ly mà tán thán Như Lai. Tiếng của đàn
và giọng của ngươi không dài, không ngắn, buồn và thương uyển
chuyển, làm rung động lòng người. Khúc đàn mà ngươi tấu hàm
đủ các ý nghĩa. Nó nói đến sự trói buộc của dục, và cũng nói đến
phạm hạnh, cũng nói đến Sa-môn, cũng nói đến Niết-bàn.”
Quả là một bản nhạc kỳ diệu xưa nay chưa từng có. Nó vừa
chứa đựng âm thanh ái dục của phàm tục, vừa cất lên cung điệu
siêu thoát của A-la-hán. Cái thanh tịnh thoát tục đứng cận kề cái
triền phược, cái tình đắm đuối sóng đôi cùng phạm hạnh Sa-môn,
luân hồi đó mà Niết-bàn cũng gần đây. Đức Phật đã phải khen cái
tài khéo léo của vị nhạc thần tục lụy. Con người ấy, trong cơn mê
đã gieo mầm giác ngộ, chỉ có điều đang còn mải mê quyến luyến
ái tình, trong một lúc chưa thể dứt sạch.
Kết thúc cuộc viếng thăm, để ban thưởng cho Ban-giá-dực có
công trong việc làm vui lòng đức Thế Tôn, Đế-thích hứa sẽ tác
hợp cho Ban-giá-dực với vị thiên nữ ấy.■
4. Thích, chỉ Thích-đề-hoàn-nhân.
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1 2 CHI

NHÂN DUYÊN

chuỗi mắt xích liên hoàn mang tính nhân quả của nhân loại
● Pháp Hiền cư sĩ (dịch)

(tiếp theo)

THỨC
Trong Phật giáo, thức, bao hàm
nhiều chủng loại trong lý tánh
của chúng sinh. Nói chung,
thức ẩn ngôn cho mọi hiện
tượng tinh thần, tương đương
với ý niệm, tư duy và tâm, có
khi gọi chung là tâm thức, ý
thức. Tuy nhiên, cũng có lúc
tùy theo văn cảnh mà người ta
tách tâm và ý riêng ra. Sở dĩ biệt
xưng là thức, bởi vì người ta
muốn nhắm đến phần cảm giác
khí quan của con người đối với
hiện tượng ngoại giới, đối với
sự phân biệt có tính chất tác
dụng từng phần, mà mỗi phần
đều có sự nhận thức riêng được
46

tạo nên khi tiếp xúc với thế giới
khách quan, chẳng hạn, sự hiểu
biết của con mắt, sự hiểu biết
của lỗ tai, v.v... Kinh Duyên
khởi dạy rằng, “thế nào gọi là
thức? Đó là sáu thức thuộc về
thân, một là sự hiểu biết của
con mắt [nhãn thức], hai là nhĩ
thức, ba là tỷ thức, bốn là thiệt
thức, năm là thân thức, sáu là ý
thức, tất cả trạng thái ấy được
gọi là thức.”
Thức là một chi phần trong
12 chi Duyên khởi, quyển thứ
9 trong Câu-xá luận giải thích
như sau: “một sát-na lập nên
ngũ uẩn vào lúc sự sống được
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kết thành trong bào thai, đó gọi
là thức.” Giáo chỉ này muốn
nói đến sự chiêu cảm nghiệp
hoặc của đời quá khứ, đưa đến
sức mạnh của tâm thức kinh qua
một khoảng sát-na kết thành
thai trong bụng mẹ ở đời này.
Học thuyết sát-na ấy có những
sai biệt trong Đại và Tiểu thừa.
Theo Tiểu thừa, sáu thức thân
là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và
ý thức của con người bao quát
trong 12 chi nhân duyên mà
trên thực tế chỉ cho tất cả hiện
tượng tinh thần của chúng sinh.
Tuy vậy, Duy thức học quan
niệm chỉ có thức thứ 8 là A-lạida mới có công năng kết sanh
tương tục mà thôi, ngoài ra các
loại thức thân như đã nêu đều
không có công năng này, do

☸

vậy, duy nhất học phái này lấy
A-lại-da làm nội dung cho thức
chi.
DANH SẮC
Danh sắc là cách gọi chung của
danh và sắc. Danh chỉ cho các
pháp của tâm thức, tức là chỉ
cho mọi hiện tượng lý tánh hay
tinh thần. Nói cách khác, danh
sắc bao hàm những hoạt động
của con người như tư duy, ý
thức, tình cảm, và tâm lý, v.v...
Trong ngũ uẩn, danh bao hàm
bốn loại: thọ, tưởng, hành và
thức. Trừ sắc uẩn, bởi vì pháp
của tâm thức là cái trừu tượng,
vô ảnh, không thể thấy được.
Do vậy, pháp của lý tánh này
được xưng là “danh”. Sắc, tức
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là chỉ cho mọi hiện tượng vật
chất, các hiện tượng vật chất
này có tính chất ngăn ngại [chất
ngại], nghĩa là chúng có phương
phần tiếp xúc, có góc cạnh để
gây ra trở ngại, thông qua cảm
giác khí quan mà người ta có
thể cảm giác được. Kinh Duyên
khởi dạy: “Thế nào là danh?
Đó là bốn loại uẩn vô sắc, một
là thọ uẩn, hai là tưởng uẩn,
ba là hành uẩn, và bốn là thức
uẩn. Thế nào là sắc? Đây là
những gì thuộc về sắc, tất cả
tứ đại, tất cả tứ đại chủng, và
tất cả tứ đại chủng sở tạo. Tên
gọi của sắc này đứng đầu trong
năm uẩn rút gọn lại làm một,
có nghĩa là hợp chung lại danh
và sắc, nên được cho là danh
sắc vậy.” Đối với danh sắc, Đại
thừa nghĩa chương có bốn cách
giải thích: “cái gọi là danh sắc,
thì danh là đề mục giải thích
theo tâm, nên gọi là danh. Thân
và hình là [hình sắc] chất ngại,
nên gọi là sắc. Còn tâm pháp
thì thâm u khó nói, không thể lý
giải, không thể dùng lời, do vậy
thuyết theo đề mục gọi là danh.
Cái pháp nào mà có hình chất
thì cái pháp ấy được cho là sắc
vậy”.
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Gọi tổng hợp là danh sắc,
nhằm ẩn dụ cho tất cả hiện
tượng tinh thần lẫn vật chất.
Căn cứ vào sự giải thích về
phần vị của Nhất Thiết Hữu Bộ,
thì trong 12 chi nhân duyên,
cụm từ danh sắc, đặc biệt nhấn
mạnh đến sự kết thành thai sau
đó, nghĩa là giai đoạn bắt đầu
phát triển thành hình thân tâm
của thai nhi nằm trong bụng
mẹ. Do vào lúc này, tác dụng
của tâm còn chưa hiển lộ, cái
tâm như vậy, hoàn toàn không
giống với hiện tượng sắc pháp,
tức vật chất mà người ta có thể
nhìn thấy, do vậy, tâm ấy xưng
là danh. Riêng về ngũ căn của
chúng ta vì là hiện tượng thuộc
về vật chất, tuy nhiên vào giai
đoạn này ngũ căn vẫn chưa
thành hình, cho nên lấy “sắc”
làm tên gọi chung.
LỤC XỨ
“Xứ”, là chỉ cho môi trường
sinh trưởng hay xuất sinh
[nhận thức]. Phật giáo lấy sáu
căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân
và ý) với sáu cảnh của chúng
(sắc, thanh, hương, vị, xúc và
pháp, gọi chung là sáu trần hay
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sáu đối tượng của giác quan)
làm thành 12 xứ. Ở đây ý muốn
nhắm đến là do sáu căn tiếp xúc
với sáu trần nên xuất sinh nhận
thức, sáu căn sáu trần ấy là nơi
phát sinh sáu thức, từ đó ta có
cái gọi là sáu thức hay là sáu cái
biết về đối tượng của chúng.
Sáu xứ được nói trong 12
chi nhân duyên, tức là chỉ cho
nhãn căn, v.v... sáu căn trong 12
xứ. Kinh Duyên khởi dạy: “thế
nào là lục xứ? Đó là sáu nội
xứ, một là nhãn nội xứ, hai là
nhĩ nội xứ, ba là tỷ nội xứ, bốn
là thiệt nội xứ, năm là thân nội
xứ, và sáu là ý nội xứ, đây là
sáu xứ vậy”. Căn cứ vào sự giải
thích về phần vị của Hữu Bộ,
sáu xứ này là chỉ cho thai nhi
đang lớn dần trong bụng mẹ,
thế nhưng chưa đến giai đoạn
xuất thai, thai nhi trong thời kỳ
ấy, các chi tiết của thân thể đó
dần dần hình thành, nghĩa là,
nhãn căn, nhĩ căn,... đã kinh
qua trưởng thành. Khi sáu căn
chưa hình thành, gọi là “danh
sắc”, sáu căn hình thành, gọi là
sáu xứ.
XÚC
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Xúc vốn có nghĩa là tiếp xúc,
đụng chạm. Chỉ cho cơ quan
cảm giác của con người tiếp xúc
với hoàn cảnh khách quan và sự
vật ngoại giới. Kinh Duyên khởi
dạy: “Thế nào gọi là xúc? Đó
là sáu xúc chạm thuộc về thân,
một là nhãn xúc [sự tiếp xúc
của con mắt], hai là nhĩ xúc, ba
là tỷ xúc, bốn là thiệt xúc, năm
là thân xúc, và sáu là ý xúc,
tất cả được gọi là xúc.” Quyển
10, Câu-xá luận nói: “Do căn,
cảnh và thức - ba loại nối kết
lại nên xúc phát sinh một cách
đặc thù”. Nói như vậy, có nghĩa
là muốn nói đến sự tiếp xúc của
cơ quan cảm giác [căn] của con
người với hoàn cảnh [cảnh]
ngoại giới, với nhận thức và tư
duy, v.v... cũng từ đó mà phát
sinh sự hoạt động của lý tánh.
Những hoạt động lý tánh này
đã bao quát trong phạm vi được
chỉ ra của “xúc”. Trong Ngũ vị
75 pháp của Tiểu thừa và trong
Ngũ vị bách pháp của Đại thừa,
“xúc” thuộc về một trong “tâm
sở pháp”, xúc này trỏ vào năng
lực có được một cách toàn diện
của tâm thức cảm xúc dành cho
sự vật.
Theo học thuyết 12 phần
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vị của Tiểu thừa, xúc chỉ cho
thai nhi mới vừa ra khỏi bụng
mẹ, chỉ cho một loại trạng thái
như vậy khi sáu căn đối với sáu
cảnh. Giai đoạn lúc bấy giờ hữu
tình chúng sinh hãy còn trong
tình trạng trẻ thơ, cho dù sáu
căn đối với ngoại cảnh đã được
trải qua cảm giác và tri nhận,
tuy nhiên, lúc này ý thức vẫn
chưa phát triển, cũng vẫn chưa
hoàn bị năng lực phân biện của
lý tánh, chỉ ở trong giai đoạn
cảm tri trực tiếp mà thôi, do
vậy, trạng thái ấy được gọi là
xúc.
THỌ
Thọ có nghĩa là cảm thọ, lãnh
thọ, hay lãnh nạp. Thọ này chỉ
cho nhận thức của con người
thông qua hoàn cảnh tiếp cận
ngoại giới mà dẫn khởi các cảm
giác về khổ, vui, v.v... Kinh
Duyên khởi dạy: “Thế nào là
thọ? Thọ có ba loại, lạc thọ, khổ
thọ và không khổ không lạc thọ,
đấy tên là thọ vậy”. Ta thấy, thọ
có thể chia thành ba loại: khổ,
lạc và không khổ không lạc thọ.
Trong đây, trạng thái bất khổ
bất lạc lại được gọi là xả thọ,
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tức là chủ thể nhận thức của
hữu tình chúng sinh theo giáo
lý của đạo Phật. Sự nhận thức
của họ đối với môi trường xung
quanh sẽ tùy theo tính cách bất
đồng của thế giới khách quan
mà phát sinh các loại cảm thụ
bất đồng. Chẳng hạn, tâm thức
sở duyên với các loại khoái lạc
của ngoại giới hay là sở duyên
với các điều kiện thuận lợi, thì
tâm thức sẽ phát sinh ra cảm
giác thích thú sảng khoái lâng
lâng. Ngược lại, khi mà ngoại
giới được tâm thức chạm đến lại
là hoàn cảnh không thuận thích,
khiến cho tâm thức bị nhận lấy
sự bức bách, phát sinh ra cảm
giác khó chịu hay bối rối hoặc
thống khổ. Hơn nữa, khi mà
tâm thức chạm đến hoàn cảnh
không khổ không lạc, lúc bấy
giờ sự cảm thọ của tâm thức
cũng không khổ không vui, đây
là một chủng loại phi khổ phi
lạc, được gọi là xả thọ.
Theo học thuyết 12 phần vị
của Tiểu thừa, thọ chi trong 12
chi nhân duyên vẫn chỉ cho hữu
tình chúng sinh còn trong tình
trạng trẻ thơ, lúc bấy giờ thân
và tâm của trẻ ấy đang dần dần
trưởng thành, tâm thức manh
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nha hình thành. Do vì, sáu căn
đối với sáu cảnh đã có khả năng
nhận thức, chúng có thể phân
biệt và khu biệt các cảnh giới
khổ, lạc, v.v... Tuy vậy, nói tóm,
sinh mệnh hữu tình lúc này vẫn
còn trong thời kỳ ấu niên, tâm
thức chưa phát triển, vẫn chưa
khởi lên các niệm tưởng về
tham, sân, si, v.v... chỉ có được
cảm thụ một cách đơn thuần,
do vậy trạng thái này được gọi
là “thọ”.
ÁI
Ái là tham ái, là hỷ ái. Ái này
chỉ cho tâm thức của chúng
sinh thông qua sự tiếp cận với
thế giới ngoại quan, từ đó dẫn
sinh các loại cảm thọ về khổ lạc,
v.v... rồi sau đó phát sinh các
hoạt động lý tánh về tham ái,
khổ vui... đối với sự vật. Kinh
Duyên khởi dạy: “Thế nào là
ái? Ái có ba loại, đó là dục ái,
sắc ái, vô sắc ái, các trạng thái
này được gọi là ái”. Theo học
thuyết 12 chi Duyên khởi phần
vị của Phật giáo Tiểu thừa, hữu
tình chúng sinh từ 15 tuổi đến
19 tuổi, đây là giai đoạn bước
vào tuổi thanh niên, đặc điểm
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của sức mạnh sinh mệnh thời
kỳ này so ra là cường tráng
nhất, các hoạt động về tâm
sinh lý đều hướng đến sự tìm
cầu đối với môi trường chung
quanh một cách mãnh liệt
trong tình huống mong chiếm
đoạt được tất cả, do vậy, lấy
“ái” làm danh. Phật giáo cho
rằng, ái là nguyên nhân cốt lõi
dẫn đến thống khổ cho thời kỳ
tương lai, do vậy, nhà Phật lấy
“nước” dụ cho tham ái, bởi vì
nó nuôi lớn quả phiền lụy khổ
đau.
THỦ
Do tác dụng tăng cường của ái
khiến cho tâm thức phát sinh
nguyện vọng và hành vi truy
cầu một cách mãnh liệt là được
sở hữu. Ở đây, thủ, chính là do
tham ái mà dẫn đến ý bám chấp
và truy tìm đối với sự vật được
ham thích. Kinh Duyên khởi
dạy: “Thế nào là thủ? Có bốn
loại thủ, đó là dục thủ, kiến thủ,
giới cấm thủ, và ngã ngữ thủ”.
Dục thủ là chỉ cho tính chất
đẹp tốt trong các cảnh giới sắc,
thanh, hương, vị và xúc đối
với dục giới, là chỉ cho các ý
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niệm tham trước, tìm cầu khởi
lên của các cơ quan cảm giác
chúng sinh phát ra đối với sự
vật mà chúng cho là đáng yêu
chuộng. Kiến thủ là chỉ cho các
quan điểm sai lầm (những quan
điểm phi Phật pháp) mà người
ta dùng để quan sát sự vật, và
cũng do sự bám luyến vào tà
kiến như vậy mà các khái niệm
sai lạc bị sinh ra và người ta lấy
đó cho là chân thật. Giới cấm
thủ là sự bám chấp vào giới
luật sai lầm (giới luật phi Phật
pháp) mà hành giả nghĩ là chính
xác và người ta thủ trì điều này
trong những trạng huống tu tập,
chẳng hạn sự tu hành của nhiều
loại ngoại đạo. Ngã ngữ thủ là
chỉ cho tà kiến của những ai bị
dính chặt vào cái quan điểm có
cái “ngã” thường hằng. Phật
giáo nói rằng, chúng sinh là kết
quả của sự hòa hợp với năm
uẩn, tất cả sự vật thế gian đều
do thuận duyên hòa hợp mà
hiện hữu, do vậy, một trong tam
pháp ấn của Phật giáo là “chư
pháp vô ngã”, thí như những ai
bám vào một cái ngã hư vọng,
sự bám chấp này được Phật
giáo cho là một loại nhận thức
sai lầm. Căn cứ vào những gì
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được bản kinh Thập Địa tuyên
thuyết, thủ chính là thành quả
của ái dục tăng trưởng, thế thì,
“thủ” lấy tham làm bản chất,
lấy ái làm duyên.
Theo học thuyết phần vị 12
chi nhân duyên của Tiểu thừa,
chúng sinh sau 10 tuổi, bước
vào giai đoạn thành niên, trong
lúc này sự tham dục càng ngày
càng tăng trưởng, để nắm bắt
và sở hữu sự vật mà mình ham
chuộng hoặc là để giành lấy sự
vật mà mình cho là môi trường
tồn tại của cái đáng yêu, từ đây
sẽ là nơi phát sinh biết bao sai
trái, người ta phiêu lưu các nơi,
bất cần lao nhọc, bất kể bằng
các thủ đoạn gì. Đây chính
là “thủ”. Phật giáo cho rằng
sự tìm cầu và chấp trước của
chúng sinh đối với sự vật, đều
dẫn đến thống khổ phiền ưu,
do vậy, “thủ” hay sự đeo bám
này, quan hệ mật thiết với tất cả
phiền não.
HỮU
Hữu, trong 12 chi nhân duyên
nhắm đến tính quyết định của
sự kết nối toàn diện về mọi
hành vi, tư duy hướng đến quả
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báo đời sau. Hữu cũng chỉ cho
tất cả những gì được tạo ra ở đời
này của chúng sinh. Từ đây bao
quát hết, tức là các hoạt động
và những tồn tại như vậy, đời
này và cả những đời sau, được
gọi chung là hữu. Theo kinh
Duyên khởi dạy: “Thế nào là
hữu, đó là dục hữu, sắc hữu, vô
sắc hữu, đây gọi là hữu”. Nói
như vậy, có nghĩa là nói do bám
chấp và tìm cầu mà người ta đã
tạo thành các loại nghiệp thiện
ác. Sự tích tụ của sức mạnh
nghiệp thiện và ác này lại chiêu
cảm đến các quả thiện ác của
đời sau, đây chính là cái được
mệnh danh là hữu.
Phật giáo dạy rằng, ba chi ái,
thủ và hữu là ba nguyên nhân
của hiện thế. Chúng sinh do sự
tích tập của nghiệp lực ba nhân
này dẫn đến quả báo của sự
sinh và già chết cho đời sau.
SINH
Do sự tích lũy nghiệp lực
của ba chi: ái, thủ và hữu dẫn
chúng sinh vào tình trạng nổi
trôi trong sáu cõi của đời tương
lai. Khi mà chúng sinh trong
khoảng sát-na đầu tiên kết sinh,

☸

thì cũng là lúc hình thành sinh
mệnh, đây gọi là sinh. Kinh
Duyên khởi nói: “Cái sinh đến
như thế nào? Đó là các loại hữu
tình như thế này, đó là nơi các
loại hữu tình đa dạng như thế
kia, các sự sống... hướng đến
sự sinh, khởi lên sự trình hiện
của các uẩn, khởi lên sẽ thành
tựu giới, thành tựu xứ, thành
tựu chư uẩn [đắc giới, đắc xứ,
đắc chư uẩn], hiện thành hình
tướng của mệnh căn, đấy gọi là
sinh”. Phật giáo cho rằng, sở dĩ
chúng sinh có cuộc sống là do
nghiệp lực được chiêu cảm của
đời trước. Đây cũng chính là
nguyên lý nhân quả được Phật
giáo tuyên dạy.
LÃO TỬ
Lão tử chính là sự lão hóa và
tử vong. Kinh Duyên khởi nói:
“Thế nào là già? Đó là thể hiện
sự biến suy, da dẻ nhăn nheo,
hư hao suy kiệt, xương cốt trong
thân gãy khúc, vết nám mụn nhọt
khắp thân, thở ho gấp gáp, hình
mạo ngả nghiêng, thân nương
trên gậy, thần trí mê muội, suy
thoái tổn hoại, các căn lão
hóa, đưa đến công dụng phá
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hư, hành vi thô kệch... đấy gọi
là lão. Thế nào là tử diệt? Đó
là các hữu tình như thế này đi
theo loại hữu tình như thế kia,
hoại diệt cáo chung, xả thọ, xả
noãn, xả nhanh các uẩn, tận
dứt mệnh vận, đó dược gọi là
tử diệt. Lão trước Tử sau, tổng
lược thành hai, hợp xưng là lão
tử”.
Phật giáo cho rằng, chúng
hữu tình (kể cả vô tình) có sinh
thì có tử. Quá trình phát triển
của sinh mệnh cũng chính là
tiến trình đưa đến diệt vong.
Nhục thể của con người theo
quá trình phát triển này mà dần
dần cạn kiệt sinh khí, và sẽ đến
già nua. Cho đến khi thân thể
trực tiếp biến hoại, mệnh chung
thì đó là sự chết vậy. Xét theo
toàn thể chúng sinh, lão không
nhất thiết là mỗi cá thể phải trải
qua, thế nhưng, cái chết hay tử
diệt, thì mỗi cá thể hẳn là phải
trải qua, bởi, có sinh thì có chết,
mỗi một cá thể đều tự mình đối
diện với cái chết, do vậy, Phật
giáo đem lão kết hợp cùng sự
chết thành nhất thể (thành một
chi) trong một danh xưng là
vậy.
Học thuyết 12 chi Duyên
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khởi của Phật giáo dạy rằng,
không thể không nói đến chúng
sinh hữu tình vốn được triển
hiện và cũng không thể không
nói đến mối tương quan sinh
tử trong quá trình chỉnh thể
của sinh mệnh nhân loại này.
Sự tương quan cảm ứng với
nhau trong khoảng 12 chi nhân
duyên như vậy, nó có tính cốt
lõi như là một điều kiện để hình
thành nên sinh mệnh, tính cốt
lõi được dụ cho từng mắt xích
liên hoàn ấy, chúng gắn chặt
với nhau, mỗi một mắt gắn một
mắt, một vòng gắn một vòng,
các vòng nối kết từng vòng và
nối kết từng mắt với nhau để
tồn tại, tính tương hỗ này là
điều kiện cốt lõi như đã nêu, do
vậy, gọi là 12 chi nhân duyên.
Để giảng giải rõ hơn nữa về
học thuyết 12 chi Duyên khởi
ấy, một vài học phái Phật giáo
lại lấy 12 chi này tích hợp thành
học thuyết tam thế luân hồi,
họ chủ trương học thuyết tam
thế nhị chủng nhân quả (2 loại
nhân quả của ba đời).
(còn tiếp)
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HẬN THÙ
VÀ YÊU THƯƠNG CHÂN THẬT
● Thích Nữ Hạnh Như

T

âm chúng ta thường có hai
khía cạnh đối nghịch nhau,
trong tiếng Pāli gọi là tâm dosa
và tâm metta. Dosa là gì? và
metta là gì? Là người học Phật,
chúng ta nên hiểu hai phương
diện này một cách cặn kẽ để
không những giúp cho cuộc
sống của chính chúng ta ngày
càng tốt đẹp hơn và hoàn thiện
hơn mà còn mang lại cho mọi
người xung quanh sự bình an
hạnh phúc hơn.
Thế nào gọi là tâm dosa?
Dosa có nghĩa là tâm sân hận,

tâm thù oán, ghét bỏ đến người
khác. Tâm vắng bóng sự yêu
thương. Trong khi đó tâm metta
lại đối nghịch hoàn toàn. Metta
là tâm của một người luôn biết
yêu thương, biết tha thứ, và
luôn tràn ngập từ tâm đến mọi
loài, không có ranh giới. Và đặc
biệt ở đây, tâm metta trong đạo
Phật, là sự yêu thương không
có sự sở hữu vào đối tượng
mình thương yêu mà bằng tình
yêu thương vô bờ bến, chúng ta
gọi đó là tâm Từ bi.
Tâm dosa (sân hận) là một
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trạng thái tâm rất nguy hiểm,
tâm luôn nghĩ đến làm hại
người, tâm ghét bỏ người khác,
tâm đầy sân hận và oán thù, đó
là một tâm sở bất thiện thường
thúc đẩy con người đến phạm
pháp. Khi tâm sân hận nảy sinh
sẽ làm che mờ sự hiểu biết của
con người. Nó sẽ làm con người
mù quáng không nhận thức
được điều gì đúng hay điều
gì sai. Đức Phật dạy: “Người
sân hận sẽ không mang lại an
lạc hạnh phúc cho chính mình
cũng như người xung quanh”,
hận thù có sức mạnh rất lớn,
chính nó là kẻ thù lớn nhất phá
hoại hòa bình thế giới. Chiến
tranh, tàn sát lẫn nhau cũng từ
tâm sân hận mà ra.
Đức Phật dạy: “hận thù
không thể nào và không bao giờ
dập tắt bằng hận thù”. Sống với
tâm hận thù chúng ta không thể
xây dựng được một sự bình an
trong tâm cũng như trong cuộc
sống của chúng ta, và chúng ta
sẽ không có sự thông cảm giao
lưu tình bạn với nhau, sống với
tâm hận thù chúng ta không thể
hòa nhập với xã hội với thiên
nhiên, chính tâm hận thù làm
hại sự bình yên, làm cuộc sống
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của chúng ta ngày càng cô độc
hơn và vô vị hơn.
Tâm hận thù nguy hại biết
bao! Vậy chúng ta phải loại trừ
nó ra khỏi tâm. Nhưng bằng
cách nào chúng ta có thể loại
trừ được tâm sân hận? Phải
chăng đức Phật dạy chúng ta
nên lấy từ tâm để dập tắt hận
thù. Trong kinh Pháp Cú đức
Phật dạy: “Chỉ có từ bi mới
xóa sạch hận thù”. Từ tâm sẽ
làm dịu bớt sự đau thương của
những người bất hạnh, những
người đang cùng đường lạc lối;
lòng từ sẽ làm nên thế giới hòa
bình; lòng từ sẽ làm nền tảng
để ngọn đèn trí tuệ phát sanh,
và giờ đây chúng ta hãy bàn
về metta (lòng từ bi) trong đạo
Phật.
Metta là gì? Lòng từ là sao?
Một số người hiểu rằng lòng từ
chỉ là sự yêu thương đơn thuần
giữa người này với người kia,
điều đó đúng hay sai? Từ bi
trong đạo Phật không phải như
vậy. Mà có lẽ cao thượng hơn
và sâu sắc hơn. Như trên đã
nói, metta (từ bi) là tâm vắng
bóng sân hận, tâm thương yêu
bao la rộng lớn đến mọi người,
mọi loài không giới hạn, là tâm
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sở thiện, tâm bao dung, tha thứ,
đối nghịch với tâm sân hận, khi
tâm từ khởi lên và hiện hữu
trong tâm của người thì người
đó thật sự cảm thấy an vui, và
xây dựng thế giới an bình không
những cho chính mình mà còn
thế giới xung quanh mình. Khi
người có tâm từ bi người đó
thật sự mong muốn mang lại
an lành, hạnh phúc cho người
khác. Và họ nhận thức được
rằng khi mang lại hạnh phúc
cho người khác tức họ đã mang
hạnh phúc cho chính mình.
Đức Phật so sánh tâm từ với
tấm lòng của người mẹ thương
yêu con một của mình, tình
thương của người mẹ thương
con vô bờ bến, người đã bất
chấp tất cả, thậm chí hi sinh cả
tánh mạng của mình cho con
nhưng người vẫn vui, vẫn làm
mà không hề tỏ ý bực tức hay
oán hận con mình. Tâm từ trong
đạo Phật cũng như vậy không
hề có giới hạn mà thương yêu
đến tất cả.
Như vậy, chúng ta nên xây
dựng và nuôi dưỡng từ tâm, để
mang sự an lạc cho chính mình
và tạo nên thế giới bình yên đến
tất cả mọi người xung quanh,
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hay nói cách khác chúng ta nên
tạo một tâm biết yêu thương
đến tất cả mọi người mọi loài
xung quanh. Nhưng làm sao
xây dựng và nuôi dưỡng từ
tâm. Điều trước tiên phải yêu
thương chính mình, làm cho
tâm từ bi luôn hiện hữu trong
tâm và chúng ta luôn nghĩ đến
người khác với tâm yêu thương
bao la, che chở không oán hận,
không tìm lỗi của người khác.
Với phẩm chất yêu thương đến
người khác, từ tâm càng phát
triển mạnh hơn, nhưng nếu với
việc tìm lỗi của người khác
chúng ta không những không
thể nuôi dưỡng từ tâm mà càng
gây thêm sự oán thù mà thôi.
Lòng khoan dung, tha thứ sẽ
bồi bổ tình thương và thay thế
tâm hận thù trong chúng ta.
Hãy cố gắng luôn có cảm
giác yêu thương trong tâm hồn,
trong mọi lúc, mọi nơi. Thể
hiện tình yêu thương đến với
mọi người bằng thân, khẩu, ý.
Làm cho thế giới hòa bình thay
vì tạo nên tội ác và gây hận thù
cho nhau.
Đạo Phật là đạo từ bi, đức
Phật đã sống trọn đời với từ
tâm, thương yêu tất cả không
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phân biệt ai, dù đó là người hại
mình. Vậy nên, là người con
Phật, chúng ta hãy theo lời Phật
dạy, nuôi dưỡng từ tâm để cuộc
sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Hơn thế nữa, khi chúng ta
nuôi dưỡng từ tâm đến với mọi
người chúng ta sẽ gặt hái rất
nhiều lợi ích trong cuộc sống
hiện tại cũng như kiếp vị lai.
Đức Phật dạy có mười một lợi
ích khi chúng ta nuôi dưỡng
lòng từ:
1. Bạn sẽ có một giấc ngủ
an lành.
2. Khi thức giấc bạn cảm
thấy rất nhẹ nhàng.
3. Ác mộng không bao giờ
đến trong giấc ngủ của bạn.
4. Bạn luôn được mọi
người quí mến.
5. Đến cả phi nhân cũng
quí mến bạn.
6. Bạn luôn được bảo vệ
bởi chư thiên.
7. Bạn sẽ không bị đau
khổ bởi nước lửa, chất độc hay
khí giới.
8. Bạn sẽ rất dễ dàng đạt
được định tâm.
9. Sự yêu thương trìu mến
luôn giữ trên khuôn mặt bạn.
10. Giây phút lâm chung
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bạn có thể ra đi một cách nhẹ
nhàng, không bối rối.
11. Nếu bạn chưa đạt được
một trí tuệ tối thượng, bạn sẽ
được tái sanh vào cõi Phạm
Thiên.
Như vậy, nếu tình yêu thương
lan tỏa trong tâm, sẽ không có
chỗ để hận thù hiện hữu, cuộc
sống sẽ có ý nghĩa và bình an
biết bao nếu tâm hồn của chúng
ta luôn chan hòa sự thông cảm,
sự yêu thương, bao dung và tha
thứ. Và khi tâm chúng ta bình
an thật sự, chúng ta có thể nhận
chân được điều đúng hay sai,
điều đó chứng tỏ rằng tâm từ
làm nền tảng lót đường dẫn đến
trí tuệ Bát-nhã, trí tuệ Bát-nhã
sẽ nhận chân được chân lý cao
thượng, khi chân lý cao thượng
được nhận thấy thì cánh cửa
Niết-bàn, sự an lạc vĩnh cửu sẽ
không xa.
Con xin cầu chúc tất cả mọi
người luôn sống an lành và
hạnh phúc.■
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TỪ NIỆM

C H I Ề U GIỮ A T H A MA
Chiều ngồi lại giữa tha ma mộ địa
Bóng hoàng hôn dựng vách nắng mây treo
Đồi cỏ dại vẫn âm thầm hoa nở
Chuyện đời người như nấm mộ cheo leo.

ẨN SỸ
(Tặng giáo sư Đạo Sinh)

Ngoài hiên sương đêm xuống
Dế hát khúc vô thường
Ẩn sỹ ngồi trầm mặc
Bên song gió lùa hương.
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TRUYỀN THÔNG – “HIỆN ĐẠI HÓA”
HAY THỪA TIẾP TRUYỀN THỐNG
PHẬT GIÁO?
● Minh Thạnh

Truyền thông vốn là vấn đề truyền thống
của Phật giáo
Nhiều người vẫn nghĩ truyền thông
là internet, là audio, video, là truyền
hình, là multimedia… tức là những
vấn đề “hiện đại”. Cổ súy cho hoạt
động truyền thông chính là tác động
vào tiến trình “hiện đại hóa Phật
giáo”, một vấn đề được nêu ra từ
thập niên 60 của thế kỷ trước, đến
nay vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh
luận, với các ý kiến còn rất khác biệt.
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Thực ra, hiểu truyền
thông như vậy là rất phiến
diện. Truyền thông là tiến
trình làm cho hiểu nhau,
chia sẻ quan điểm, suy
nghĩ với nhau, thông cảm
nhau. Internet, truyền
hình… chỉ là phương
tiện, công cụ hiện đại của
một vấn đề muôn thuở,
vấn đề truyền đạt các nội
dung thông tin đến với
con người.
Vấn đề truyền thông trong
Phật giáo đã có ngay từ
thời đức Phật. Đó hoàn
toàn không phải là vấn đề
“hiện đại hóa Phật giáo”.
Trong Tiểu bộ kinh, phần
truyện tiền thân đức Phật,
chúng ta đọc thấy rất
nhiều lần đức Phật dùng
thiên nhãn thông để tìm
trong phạm vi Ngài có thể
liên hệ những ai có duyên
được độ. Và khi đã phát
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hiện ra người đã có cơ duyên tu
tập đạt thành chánh quả, Ngài
lập tức thiết lập liên lạc ngay
với những người đó, tìm cách
tác động đến họ, thuyết pháp
cho họ, độ họ thọ giới, tu tập…
Đức Phật cũng quan tâm tới
những sự việc mà tăng chúng
bàn bạc, nếu những sự việc
đó là cơ duyên thuận lợi cho
hoạt động hoằng pháp lợi sinh.
Có thể tưởng là thô sơ, đơn
giản, nhưng hoạt động “truyền
thông” của đức Phật thực ra
là hết sức vi tế, vì hoạt động
đó được xúc tiến dựa trên cơ
sở thần thông. Do thần thông,
đức Phật xác định khoanh vùng
ngay nhóm đối tượng cần thiết
lập quan hệ truyền thông và tác
động tập trung vào những đối
tượng đó. Nhờ vậy, đối tượng
được tác động từ đức Phật tiếp
nhận nội dung truyền thông ở
mức độ hiệu quả nhất, trọn vẹn,
tối ưu. Hầu hết được khai ngộ,
một số đông thành tựu các quả
vị thánh.
Ngày nay, hoằng pháp trong
điều kiện không có “thiên nhãn
thông”, chúng ta phải hướng
đến số đông nhân sinh, không
thể chọn lọc đối tượng đặc biệt
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như ngày xưa đức Phật đã làm.
Thế nhưng, cần lưu ý, chính
đức Phật cũng tiến hành những
hoạt động truyền thông hướng
tới số đông. Ngài luôn luôn di
chuyển, thay đổi nơi cư trú, mà
một trong những mục đích là
gia tăng tối đa số người có điều
kiện nghe pháp. Ngài tổ chức
những chúng hội đông đảo đủ
mọi thành phần, đó không gì
khác là hoạt động truyền thông
hướng tới số đông. Do hướng
tới số đông như đức Phật đã
làm, các bậc tiềnbối đã kết tập,
in ấn kinh điển. Đầu thế kỷ XX,
các vị cao tăng, cư sĩ hữu công
chấn hưng Phật giáo bằng cách
làm báo. Đến thời đại chúng
ta, việc ứng dụng truyền hình,
internet, multimedia… là việc
thừa tiếp đương nhiên, không
có gì là “hiện đại hóa” cả. Nếu
không biết nắm lấy, khai thác,
sử dụng những phương tiện
truyền thông hiện đại, có khả
năng tác động đến số đông, để
truyền bá giáo pháp một cách
nhanh chóng, hiệu quả và tiết
kiệm nhất, là chúng ta đã đi
ngược lại truyền thống “truyền
thông” đến “đại chúng” mà
đức Phật khởi xướng, chư Tổ
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tiếp nối bằng hành động cụ thể,
“thân giáo” hết sức rõ ràng. Phật
giáo bản chất là tôn giáo “mở”,
tôn giáo của truyền thông, tôn
giáo quảng bá hiểu biết đến
số đông. Nghĩ rằng đạo Phật
hiện đại mới có vấn đề “truyền
thông”, còn đạo Phật truyền
thống là khép kín, là cô lập, là
chỉ dành cho một thiểu số có
“duyên”, chính là đi ngược lại
với tư duy và hành động của đức
Phật. Chúng ta không có thần
thông như đức Phật, để chọn
lọc đối tượng hoằng pháp, nên
không thể xác định đối tượng
truyền thông giới hạn trong
nhóm người có duyên, mà chỉ
có thể thực hiện phương thức
hướng tới số đông, một trong
hai phương pháp mà đức Phật
đã tiến hành ở trên. Và như vậy,
khai thác các phương tiện kỹ
thuật hiện đại là tất yếu và đúng
đắn, là thừa tiếp truyền thống
Phật giáo từ khởi nguyên.

tạo ra tiến trình để mọi người
tiếp xúc với Phật pháp, truyền
tải Phật pháp đến mọi người
đều là truyền thông. Truyền
thông hiện đại không khác gì
với truyền thông truyền thống,
có khác chăng chỉ là sự bổ sung
phương tiện kỹ thuật hiện đại
mà thôi. Bản chất, mục tiêu vẫn
là vậy, như đã có từ thời đức
Phật.
Từ cách hiểu mọi cơ hội
để truyền tải giáo pháp đến số
đông, đều là truyền thông, bài
viết này không chỉ nhằm mục
tiêu giới thiệu thuyết truyền
thông là những phương thức
truyền tải thông tin hiện đại như
truyền hình, internet…, mà còn
nhằm mục tiêu thúc đẩy tất cả
những phương thức có thể có,
đặc biệt là những phương thức
truyền thống của Phật giáo. Do
giới hạn phạm vi bài viết, nên
ở đây chỉ xin điểm qua một số
phương thức mà từ trước đến
nay đã góp phần xây dựng Phật
Nhìn nhận trọn vẹn vấn đề truyền
giáo thành một tôn giáo “mở”,
thông
tôn giáo hướng tới số đông:
- Xây dựng cảnh chùa thành
Truyền thông không phải chỉ những thắng cảnh đẹp, kiến
là internet, là truyền hình, là trúc, vườn hoa mỹ thuật, thu
multimedia…, mà tất cả cơ hội hút đông đảo khách du lịch,
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mở rộng cửa đón họ, đó chính
là hoạt động truyền thông.
Trong trường hợp này, bản
thân vẻ đẹp, sự trang nghiêm
thanh tịnh của ngôi chùa, khu
vườn chùa chính là nội dung
thông điệp gởi đến công chúng
rộng rãi. Một không gian an
lạc, giải thoát mà nhiều ngôi
chùa đã tạo thành là biểu hiện
vật chất, một biểu hiện có thể
nhìn thấy, sờ thấy, ngửi thấy…
của tư duy Phật giáo. Cảm và
hiểu Phật giáo thông qua kiến
trúc chùa, vườn chùa, tượng
Phật… là một khía cạnh của
truyền thông Phật giáo. Đó là
tạo duyên để người có thể đến
chùa, không phân biệt bất kỳ
ai, dù là khách du lịch đến vì tò
mò hiếu kỳ hay là người ngoài
đạo đến để tìm sự thư giãn, nhẹ
nhàng trong phút chốc. Những
ai đến chùa đều là đã nằm trong
“tầm phủ sóng” của Phật giáo.
Đó là cách làm “truyền thông”
rất hay của chư Tổ. Vấn đề
tiếp theo là phát triển nội dung
thông tin đến các đối tượng đã
nằm trong “vùng phủ sóng”
này. Tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc
trực tiếp giữa tăng sĩ với khách
viếng chùa, phát hành hay tặng

☸

biếu báo chí, ấn phẩm, văn hóa
phẩm Phật giáo đến nhóm đối
tượng này thực chất là tổ chức
một kênh truyền thông, nói
theo cách nói hiện đại. Rất tiếc,
trong thực tế, có một số chùa
tỏ ra dị ứng với khách du lịch
nói riêng, với hoạt động du lịch
nói chung. Quan niệm chùa chỉ
là nơi để Phật tử đến cúng bái
sẽ thủ tiêu kênh truyền thông
quan trọng và đầy lợi thế này
của Phật giáo đối với công
chúng rộng rãi, là đối tượng
mà Phật giáo hướng đến để tác
động. Cũng vậy, mọi việc làm
có thể gây tổn thương đến kênh
truyền thông này chính là làm
tổn thương tới hoạt động hoằng
pháp, (Chẳng hạn, như có một
chùa ở một tỉnh lân cận Tp.
HCM, từ quan niệm “bố thí”,
đã lập trước cửa chùa một cơ
sở “mai táng từ thiện”, đặt để
nhiều quan tài, gây tâm lý phản
cảm, lo sợ trong nhiều giới, đặc
biệt là thanh niên, khiến cảnh
chùa không còn là nơi thu hút
khách đến thưởng cảnh, thư
giãn. Làm như vậy có khác gì
xua đuổi khách thập phương là
giới trẻ?).
- Phương thức mà nhiều
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vị Tổ sư và cư sĩ cũng đã làm
trong thời xa xưa và ngày nay
vẫn còn tiếp nối: dựng những
tượng Phật khổng lồ, khắc kinh
Phật trên trụ đá, trên vách núi
đá... cũng có thể coi là thuộc
phạm vi truyền thông. Mục tiêu
của việc làm này không có gì
hơn là hướng truyền thông theo
chiều thời gian với mong muốn
nội dung của thông điệp có thể
vẫn còn hiệu quả trong nhiều
thế kỷ, thậm chí nhiều thiên
niên kỷ. Hiệu quả của cách làm
này cũng có thể thẩm định bằng
cách không khác gì cách thẩm
định của truyền thông hiện nay
là: số lượng người được tác
động bởi thông tin truyền thống
đã được thiết lập. Thời gian tồn
tại của ảnh tượng, thạch bản
kinh... cũng không ít, hiệu quả
thông tin cũng lớn, số lượng
người nhận tác động của thông
tin cũng nhiều.
- Các phương thức khác
tạo thuận lợi cho người đến
chùa cũng là phương thức tạo
kênh truyền thông. Thí dụ: mời
cơm chay rộng rãi đến khách
thăm chùa, mở thư viện dành
không gian cho sinh viên, học
sinh đến học tập, mở lớp dạy
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Anh văn, Hán văn, mở phòng
vi tính, lớp dạy vi tính miễn
phí, tổ chức hành hương đến
chùa chiền, Phật tích… như
một số chùa đã làm có kết quả,
đều là hoạt động hỗ trợ truyền
thông. Nó tạo ra môi trường
để “truyền tin” và “nhận tin”.
Phương thức nào thu hút đông
đảo số người đến chùa, duy trì
được ở mức cao thời gian số
đông người có mặt ở chùa, với
mức chi phí thấp nhất có thể,
được xem như phương thức có
hiệu quả.
Truyền thông, đối với Phật
giáo, không có gì khác hơn là
bố thí pháp, chuyển pháp luân,
làm cho “hiểu để thương”...
Ấn tống kinh sách, làm báo,
tổ chức hội chúng, diễn giảng
là truyền thông, và ngày nay
trang Web Phật học, chương
trình truyền hình, chương trình
multimedia Phật giáo... cũng
là truyền thông. Tất cả đều từ
truyền thống khởi nguyên của
Phật giáo: Tôn giáo hướng
tới số đông, vì lợi ích của số
đông.■
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Ngu Ngơ
Xuân Mộng
● Trúc Khuê

S

ống giữa trần gian cát bụi của Ta-bà uế trược, Mặc Không
Tử lẩn thẩn, ngu ngơ… mà vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát,
chánh niệm như đã phác họa trong bài thơ Ngu ngơ:
“Nửa đêm
trăng ghé vườn chùa
Viết bài thơ
Mộng
lên mùa Xuân phai
Ngu ngơ ngõ Trúc
trăng cài
Ngu ngơ cỏ lá
hiên ngoài đọng sương.”
Đầu bài thơ, tác giả đã cho ta biết thời gian là lúc “nửa đêm”,
không gian là một “vườn chùa”. Cả thời gian và không gian đã
vẽ ra một khung cảnh thật thanh tịch và “trăng” đã “ghé” vào nơi
thanh tịch ấy. Có không ít nhà thơ đã nói về trăng, nhân cách hóa
ánh trăng như trong Kiến và Trăng của Trần Mạnh Hảo, trăng đi
tìm mắt kiến để làm nơi ẩn mình:
“Kiến con đi đón trăng rằm
Trăng chui vào mắt kiến nằm trăng chơi
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Trăng to giữa biển giữa trời
Vẫn tìm mắt kiến làm nơi ẩn mình.”
Trăng của Phạm Thư Cưu thì trong trạng thái mộng:
“Một hôm trăng bước lên chùa,
Nghe chuông tỉnh mộng những mùa theo mây.”
(Trăng)
Trăng của Thư Cưu đang ở trong cõi mộng, còn chưa tỉnh
giấc, nên đến khi nghe được tiếng chuông thì mới tỉnh mộng. Còn
“trăng” trong Ngu ngơ của Mặc Không Tử là “trăng” du tử như
một thi sĩ lang thang trong cõi mộng mà vẫn giữ được trạng thái
hoàn toàn tỉnh thức; “trăng” đã “ghé” vườn chùa giữa cuộc lãng
du. Từ “ghé” thể hiện tâm vô cầu, nhưng không hề vô định; bởi
“trăng” ghé vườn chùa là để: “Viết bài thơ Mộng lên mùa Xuân
phai”. Thật nhẹ nhàng, thật thanh thoát! Đọc đến đây, ta thấy
“trăng” không chỉ là một thi sĩ mà còn là một Thiền sinh đã thấy
sự vô thường và hiểu lý không của muôn vật. “Trăng” là bóng, là
giấc mơ; “trăng” lại viết ra “bài thơ Mộng”; mộng cũng là bóng,
là giấc mơ; “bài thơ Mộng” lại được viết lên “mùa Xuân phai”.
Mùa chẳng vĩnh tồn vì nó luôn luân chuyển như một cái bóng,
một giấc mơ. Đã thế, mùa Xuân ở đây đã “phai”. Khoảnh khắc
của sự giao thời: “nửa đêm”, “mùa xuân phai”, v.v… cho ta thấy
thời gian đều ở trong sự giao chuyển, đổi thay. Tất cả vô thường,
đều không tánh, như Shotetsu đã từng nói trong bài Tanka:
“Hoa đào đêm xuân mộng
Cũng chỉ là mây bay.”
(Magaishi kumo mo
Haru no yo no yume)
Hay Minh Đức Triều Tâm Ảnh đã nói trong bài Mộng chữ:
“Lật trang xuân, bụi rơi như phấn trắng
nghĩa lìa đôi, ý tưởng gãy khúc sầu
tim ráo rức, gió lao chao bờ vực
nghĩ phận người mây khói đã từ lâu.”
Phận người là xuân, là mộng, là mây, là khói… và rồi tan giấc
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mộng thì con người chỉ còn đối diện với không. Vì đã thấu suốt
ảo ảnh của trần gian là thế, nên “trăng” du tử ở đây đã không
“thả trôi mộng ước xuôi dòng, an nhiên ngồi ngắm bèo rong lòng
mình” mà lại:
“Ngu ngơ ngõ Trúc
trăng cài
Ngu ngơ cỏ lá
hiên ngoài đọng sương.”
Trăng ngu ngơ, cỏ lá cũng ngu ngơ. Đọc đến đây lòng ta tự hỏi:
Trăng ngu ngơ, cỏ lá ngu ngơ hay tác giả ngu ngơ? Nếu không
tỉnh thức thì làm sao thấy được cảnh sinh động này và không có
một tâm hồn thơ nhạy bén thì đã không thể diễn tả tài tình với
nghệ thuật đảo ngữ hay đến thế! Trăng “ngu ngơ” ghé vườn chùa,
trăng “ngu ngơ” cài ngõ trúc, v.v… Cái “ngu ngơ” thật ra chẳng
ngu ngơ tí nào.
Ở phương Đông, vườn trúc thường được các bậc hiền nhân
dùng làm nơi ẩn dật, sống cuộc sống cao nhã, không mưu cầu,
không vụ lợi. Trúc có dáng thanh thoát, phân minh được người
đời ưa thích, thường trồng trong vườn làm cảnh, thường được
sử dụng làm chất liệu để diễn tả sự chứng ngộ trong cửa thiền:
“Như thực như hư, bóng trúc quét hiên bụi trần không động.
Tức không tức có, trăng soi đáy biển mặt nước chẳng xao.”
(Nhược thực nhược hư, trúc ảnh tảo giai trần bất động.
Thị không thị sắc, nguyệt xuyên hải để thủy vô ngân).
Ở đây, trăng ngu ngơ lại biết cài ngõ trúc; cái “ngu ngơ” rất
tỉnh, rất thánh thiện. Chính cái ngu ngơ đó của trăng trong thơ
Mặc Không Tử gợi cho ta nhớ đến cái “lẩn thẩn” của trăng trong
thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh:
“Sống như đá mà lòng chưa hóa đá,
Lẩn thẩn trăng và lẩn thẩn cánh buồm khơi.”
(Lẩn thẩn một dòng sông)
Cái “ngu ngơ” và cái “lẩn thẩn” này thật duyên dáng, thật đáng
yêu mà cũng thật chánh niệm. Cái “ngu ngơ” cuối cùng trong bài
TẬP SAN PHÁP LUÂN 67

☸ KHÔNG GIAN THƠ

thơ rất thiền. Tất cả được kết lại thành những giọt sương lung linh
trên cỏ lá: “Ngu ngơ cỏ lá hiên ngoài đọng sương”.
Hai chữ “đọng sương” khiến ta tưởng chừng như là một sự
đón nhận một cách thụ động, bất lực. Nhưng không. Sự đi đến,
kết dính và đọng lại của những hạt sương là quy luật tự nhiên, là
duyên sinh. Những hạt sương đọng trên cỏ lá long lanh dưới ánh
trăng tạo nên thi hứng và thiền vị. Vì vậy, ta thường bắt gặp cảnh
thiên nhiên trong những câu chuyện vấn đáp thiền như:
Có một vị Tăng hỏi:
- Cái gì là Đại Bát-nhã?
Thiền sư đáp:
- Tuyết lướt bay và vạn vật chìm trong sương mù.
Vị Tăng kia không tỏ hội, Thiền sư bèn đọc kệ:
“Maha Bát-nhã…
Gió thì lạnh giá
Tuyết thì trắng tinh.”
Thiền sư mượn hình ảnh cụ thể như tuyết trắng, gió lạnh để chỉ
khái niệm Đại Bát-nhã nhằm khai ngộ cho thiền sinh. Ở đây, trăng
sáng soi những hạt sương long lanh giữa đêm khuya tạo thành bức
tranh sinh động và “ngu ngơ” của Mặc Không Tử.
Chỉ có 28 chữ thôi, mà không hiểu sao bài thơ như một khối
nam châm khổng lồ hút lòng tôi đến vậy. Ngay từ câu thơ đầu tiên
đã khiến cho tôi như cũng muốn ngu ngơ và rồi khi câu thơ cuối
cùng vừa khép lại, thì lòng tôi bỗng ước muốn được giống như
đá, như núi trong Mộng chữ của Minh Đức Triều Tâm Ảnh, để
được... gom ngu ngơ và cũng để được… trôi lăn:
“Đá đứng dậy gom ngu ngơ vào ký ức
Núi biết rồi, bóng núi cũng trôi lăn.” ■
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Lối Đạo
● Hoàng Công Danh

C

ó những ngày đẹp để ta yêu và sống vui vẻ, nhưng cũng có
những ngày mà cuộc đời chán ngán lôi cuốn ta vào những
thú vui trụy lạc để kiếm tìm chút hạnh phúc nhỏ nhoi qua mau.
Hôm nay là một ngày con sống chưa thật ý nghĩa. Từ sáng đến
giờ con chưa làm được một việc tốt, chưa sống hết mình và chưa
sáng tạo một cái gì như những ngày hôm trước… bởi hôm nay
con có những nỗi khổ trong mình, bởi hôm nay con biết con đã
sống thiếu chánh pháp và con tìm về lối đạo…
Cái thuở ngày xưa…
Vọng lại tiếng chuông chùa trong tâm thức con khẽ đánh một
hồi đưa tâm hồn quay về với thân pháp. Cái ngày ấy có ánh trăng
vàng chín dần như trái bưởi thơm và lụng lịu rơi xuống khoảnh
sân chùa vào một đêm rằm – hôm ấy con mặc áo lam quần soọc
hai dây bắt chéo “X” (chữ “xả”) nhảy múa hát ca với bạn bè. Rồi
con chấp tay đảnh lễ đấng Thế Tôn trong khói hương xông lên
thiêng liêng trầm mặc, con nhìn kĩ dung nhan đức Phật và thấy tin
yêu cuộc sống.
TẬP SAN PHÁP LUÂN 69

☸ TẢN VĂN

Những con chữ hiện sinh…
Cũng là lúc ông nội dạy cho con ngồi tĩnh tâm cầm sách kinh
bằng hai bàn tay ngửa để đọc, những kí tự tiếng Phạn sao mà khó
đọc, khó nhớ. Thế nhưng chính nhờ việc đọc kinh mà con mau
thuộc các mặt chữ và môn tập đọc vượt xa các bạn. Cái ngày
ấy con học thuộc bài năm giới thể thơ lục bát chỉ bởi… ông nội
sẽ cho một trái thanh long. Ai đó đã đặt vào tay con cuốn sách
Ánh Đạo Vàng của tác giả Võ Đình Cường, con đọc một lần rồi
lấy giấy đóng thành tập, dành suốt cả mùa hè chép lại để luyện
chữ. Vậy là con học đạo mà hóa ra là học được cả văn hóa như ở
trường.
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa…
Khúc ca ấy con đã nhẩm thầm mỗi ngày và thèm được nghe
các anh chị hát mỗi khi có lễ rằm tháng tư, tháng bảy. Về sau con
biết đó là ca khúc Hoa xuân ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và
càng muốn “dâng cho đời một nụ hoa tình cờ…” như những ca từ
đầy lòng yêu thương bác ái mà người nhạc sĩ tài hoa đã viết.
Một góc nhìn mới…
Từ con mắt của một người đệ tử Phật, con đã thử quán chiếu
mọi vật dưới giác quan của đạo nhiệm mầu. Thật thú vị biết bao
khi bắt gặp giữa đời sống, trong khoa học những sự giao thoa.
Và con cảm thấy con đường khoa học phía trước dù thênh thang
nhưng đã có mũi thuyền định hướng. Từ nay trên đường đời và
nghiên cứu khoa học, con không sợ lạc lối bởi đã có đạo chỉ
đường, hào quang của đức Thế Tôn từ ngàn năm lại rực sáng và
chiếu vào trái tim con.
Bây giờ, con đã cảm thấy thoải mái rồi! Con đã lần theo lối
đạo của mình tự ngày xưa cho đến hôm nay để mà trở về với thực
tại và đón nhận hạnh phúc chân thật. Cuộc sống từ nay đến với
con diệu kì và đáng yêu, con mỉm cười và tự nhủ mình BI–TRÍ–
DŨNG!■
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Nhận thức
và tinh thần
tu đạo
của thanh
thiếu niên
Phật giáo

☸

Kính thưa quí vị và các bạn,

Mặc dù Phật giáo hiện nay đã
đóng vai trò tích cực trong xã
hội, đã được đông đảo trí thức
và quần chúng Tây phương
lưu ý, nhưng việc thực hành,
tu tập theo Phật pháp vẫn rất
còn hạn chế. Tuổi trẻ Phật giáo
Việt Nam trong nước cũng
như ở hải ngoại, đại diện là
thanh thiếu niên Phật tử, hầu
hết nằm trong tổ chức Gia
Đình Phật Tử (GĐPT) vì đó
là con em của những gia đình
đã đến với đạo Phật, sống
Đạo và hy vọng con em của
mình cũng theo con đường
● Tâm Minh tu học Phật pháp như mình.
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Trong GĐPT, bộ môn Phật
pháp là chính nhưng luôn luôn
được hỗ trợ bởi các môn học về
hoạt động thanh niên, gồm có
nhiều bộ môn như truyền tin,
phương hướng, cứu thương, đo
đạc, trại, v.v... là những bộ môn
các em rất thích, để việc học
trong GĐPT mang tính chất
“Học mà chơi, chơi mà học”.
Song song với GĐPT còn
có nhiều đoàn thể thanh thiếu
niên không phải tu Phật mà tu
Đạo (nghĩa là tín ngưỡng của
họ không phải là Phật giáo mà
có thể là Thiên Chúa giáo, Cao
Đài, v.v...). Mặc dù tín ngưỡng
khác nhau nhưng mục đích
chính của các đoàn thể thanh
thiếu niên ở hải ngoại đều
giống nhau, đó là phát triển tình
thương, tình bạn, tình huynh đệ
và phát triển trí tuệ. Mặc dù
tiếng mẹ đẻ khác nhau nhưng
các hội đoàn thanh thiếu niên
đều có chung một ngôn ngữ,
đó là ngôn ngữ của hòa bình
và đoàn kết. Hội Hướng đạo
thế giới vừa tổ chức trại Họp
Bạn tại Anh kỷ niệm 100 năm
ngày thành lập, còn GĐPT VN
tại Hoa Kỳ cũng mới tổ chức
trại họp bạn Trần Nhân Tông
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cách đây mấy năm kỷ niệm 60
năm trưởng thành của GĐPT
Tổ chức Hướng đạo cũng như
GĐPT không phải đưa ra một
chủ nghĩa mới lạ gì cũng không
cần phải thuyết phục, rủ rê ai cả
nhưng đã tồn tại và phát triển
trên toàn thế giới, ngày nay đã
có hàng triệu đoàn viên; điều
đó nói lên phần nào tinh thần
tu thân hay học Đạo của giới
trẻ hôm nay được lưu truyền từ
xưa không mất!
Tuy nhiên, ở khắp nơi, từ
quốc nội đến hải ngoại, chúng
ta cứ nghe “kêu cứu” về tình
trạng thiếu niên phạm pháp,
về xì ke, ma túy, về rất nhiều
tệ nạn mà thanh thiếu niên là
nạn nhân. Ví dụ như bị bán ra
nước ngoài như một món hàng,
không khác gì thời Trung Cổ!!
Thật vậy, xã hội càng phát triển
thì những chuyện lạ càng nhiều,
chuyện hay có lẽ ít hơn chuyện
dỡ nên các nhà giáo dục càng
ngày càng đau đầu nhức óc!
Trong khi đó, GĐPT cũng nỗ
lực giáo dục đàn em của mình
“sống đúng theo chân tinh thần
Phật giáo” trước sự lôi cuốn của
nền văn minh vật chất. Người
huynh trưởng GĐPT luôn thao
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thức, trăn trở tìm phương cách
giúp đàn em của mình củng cố
niềm tin, giữ vững chí hướng
của người con Phật cũng như
thực tập nếp sống tỉnh thức
trước sự xô bồ của xã hội kể cả
Đông phương và Tây phương.
Chúng tôi xin mời quý vị
và các bạn theo dõi buổi hội
thoại bỏ túi giữa các huynh
trưởng trẻ quen thuộc A,B,C...
như một báo cáo về nhận thức
và tinh thần tu đạo của tuổi trẻ
Phật giáo VN ngày nay.
A: Chào các bạn, hôm nay
chúng ta lại nói về giáo dục
GĐPT nữa hay sao?
B: Không hẳn như vậy. Hôm
nay chúng ta nói về nhận thức
và tinh thần tu đạo của thanh
thiếu niên Phật giáo trong và
ngoài nước đó.
C: Mình chỉ biết về GĐPT
chứ những đoàn thể khác tu đạo
như thế nào làm sao biết?
A: Thì mình căn cứ vào sách
báo, vào những bài viết… trong
cách giáo dục của họ để suy ra
chứ sao!
B: Đúng vậy, ví dụ chúng ta
đâu có sinh hoạt với các đơn vị
GĐPT trong nước nhưng qua
diễn đàn Gia Đình Áo Lam

☸

chúng ta cũng thường được
tin tức về trại huấn luyện (Vạn
Hạnh 6), về ngày Hạnh của
ngành Nữ, hội Thi Vẽ Tranh
của Oanh Vũ, v.v... đó! Ngoài
ra, chúng ta có thể được mời
đi tham dự những ngày Trại
hay ngày hội của các hội đoàn
bạn… nên anh chị em của
chúng ta cũng biết chứ!  !!
C: OK, ví dụ như hội hướng
đạo mới tổ chức kỷ niệm 100
năm phải không? Mục đích và
châm ngôn của họ là gì các bạn
có biết không?
A: Theo mình biết thì mục
đích của họ là phục vụ mọi
người, không phân biệt chủng
tộc, tôn giáo, giới tính, v.v...
và châm ngôn của họ là “sẵn
sàng”, nghĩa là lúc nào cũng
sẵn sàng giúp đỡ tha nhân.
B: Phong trào Hướng đạo
thế giới do ông Robert Stephenson Baden Powell (Ông
là Chief Scout of the World,
sinh ngày 22/02/1857 và mất
ngày 8/01/1941), thường được
gọi thân mật là PB (PiBi). Hội
Hướng đạo huấn luyện cho
đoàn sinh của mình những khả
năng để cứu người, giúp đời,
tương tự ngũ minh pháp của
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Phật giáo vậy (trong qui mô
nhỏ hơn), cho nên có thể nói
những Hướng đạo sinh gương
mẫu cũng là những người đang
hành Bồ-tát đạo.
C: Chỉ khác một điều duy
nhất với GĐPT mình, đó là
họ không giữ giới “không sát
sanh”. Họ tập cho đoàn sinh
săn bắn, đặt bẫy, v.v... để bắt
thú rừng tìm lương thực cho
mình nữa!
A: Đúng vậy! Cho nên mình
là Phật tử, không thể tham gia
Hướng đạo được là vì điểm này,
mặc dù ngày xưa đã có Hướng
đạo Phật tử nữa đó! Ngoài tổ
chức GĐPT và Hướng đạo ra
còn có rất nhiều hội đoàn thanh
niên khác, họ cũng tham gia
những công tác từ thiện, xoa
dịu vết thương chiến tranh, an
ủi tù nhân, săn sóc người bệnh
người già trong những nursing
homes, v.v...
B: Và cũng có nhiều nhóm
tu tập Thiền đó nha! Có nhiều
cấp bậc, có nhóm đã học trong
sáu tháng, một năm, hay nhiều
năm…, hằng năm cũng đi “retreat”. Các nhóm này ở nhiều
thành phần tôn giáo khác nhau
(Phật giáo, Thiên chúa giáo,
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v.v...), cũng có nhiều nhóm cư
sĩ do quý thầy hướng dẫn tu
học hằng tháng.
C: Các bạn có nghe đến
trung tâm thiền tập Insight
Mediattion Society ở Barre,
Massachusetts không? Ở đó có
nhiều người trẻ lắm!
A: Có phải ở đó có bà giáo
thọ Sharon Salzberg (SS) vừa
phỏng vấn nhà tâm lý học nổi
tiếng Daniel Goleman (DG) về
môn khoa học mới là Xã Hội
Thần Kinh Học (Social Neuroscience) và mối tương quan
của nó với những giáo lý và
thực hành trong đạo Phật hay
không?
B: Thật là hay quá, các bạn
nói cho mình nghe thử giáo sư
DG đã nói cái gì mới về Tâm
lý học và nội dung của Xã hội
Thần kinh học là gì vậy?
C: Ông DG là tác giả của
nhiều sách về Tâm lý học.
Cuốn sách “Emotional Intelligence” của ông là cuốn sách
bán chạy nhất (NY Times best
seller) trong vòng hơn một năm
rưỡi. Và cuốn sách mới nhất
của ông là Trí tuệ Xã Hội học
(Social Intelligence) cũng có
trên NY Times Best seller list,
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ông ta có đề cập đến những
khám phá mới về phần óc của
Xã hội (social brain) cho biết
chúng ta có thể mang lại hạnh
phúc cho những người tiếp xúc
với chúng ta chỉ bằng sự có mặt
an tĩnh của mình.
A: Đúng vậy, theo những
khám phá mới của khoa học,
bản chất của con người là hiểu
biết và thương yêu. Không cần
một cố gắng nào hết, chúng
ta vẫn có thể cảm nhận được
những niềm vui và nỗi khổ của
người khác. Và khi trong ta có
một năng lượng an lạc, ta có thể
giúp họ làm vơi nỗi khổ đau.
B: Còn trung tâm Thiền
Insight Meditation Society có
mục đích gì?
C: Là một trung tâm dạy
thiền, thực hành thiền, dùng
thiền để chữa trị những bệnh về
tâm lý, về thần kinh, v.v... Sự
trao đổi giữa giáo sư DG và bà
giáo thọ SS của trung tâm tiết
lộ cho chúng ta nhiều điều lý
thú về công tác trị liệu tâm lý
này lắm.
A: Đúng vậy! Ví dụ như
giáo sư DG cho biết Phần óc
Xã hội luôn khiến cho những
cảm xúc có tính cách lây lan,

☸

nghĩa là sự đồng cảm của ta
khiến cho ta trở nên dễ bị tổn
thương trước những đau khổ
quanh mình. Một ví dụ rất điển
hình là những bác sĩ, y tá, các
tác viên xã hội… những người
làm công tác chữa trị cho các
bệnh nhân, hằng ngày phải đối
diện với những khổ đau của con
người… nếu họ thiếu một năng
lượng tích cực bên trong thì họ
sẽ hoàn toàn bị bệnh nhân áp
đảo.
B: Nghĩa là sao?
C: Nghĩa là các bác sĩ ấy
không những đã không chữa
lành được các bệnh nhân mà
còn bị tràn ngập bởi những đau
khổ do “lây” từ các bệnh nhân
ấy! !!
A: Vì vậy, chúng ta phải
biết cảm thấu (empathize), chia
sẻ, biết mở rộng lòng ra trước
những nỗi khổ đau của người
khác nhưng đồng thời vẫn giữ
được cho mình sự an lạc nội
tâm và sự tỉnh giác.
B: Vậy mình hiểu rồi, và từ
đó ta sẽ có một giải đáp thích
hợp giúp đỡ các bệnh nhân
bằng tình thương và chính ngay
ở điểm này mà sự tu tập Phật
pháp sẽ giúp ích cho ta rất lớn,
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có phải không?
C: Phải rồi! Vì những người
có tu tập bao giờ cũng có sự
an tĩnh và sáng suốt, và nhờ sự
tĩnh lặng này mà những hành
động đầy tình thương được trở
nên chính xác hơn.
A: Và điều lý thú hơn là về
câu hỏi được đặt ra: sau cuộc
tiếp xúc (giữa người bệnh và
bác sĩ), ai là người đã truyền
trao cảm xúc của mình sang
người kia? - Là người đau khổ
đã làm tràn ngập cảm giác khổ
đau cho kẻ muốn giúp mình
hay là người muốn giúp đã san
sẻ sự tĩnh lặng và tình thương
trong họ đến cho người kia và
chính ngay sau đó họ càng thấy
hạnh phúc hơn?
B: Đúng rồi, chúng mình
cũng đã học sự cảm thấu (cảm
thông, chia sẻ) và tâm từ là hai
giai đoạn của lòng vị tha; sự
cảm thấu là muốn nói “tôi cảm
nhận được nỗi khổ của bạn” và
tâm từ là muốn nói “tôi muốn
giúp bạn bớt khổ”.
C: Ông DG nói rằng theo
sách vở, lòng vị tha là một tiến
trình gồm có ba giai đoạn: 1.
Ghi nhận có ai đó cần giúp đỡ;
2. Cảm nhận được sự khó khăn
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của người ấy; 3. Hành động để
giúp đỡ họ.
A: Cũng đúng thôi, vì nếu
không có ý thức, không có sự
quan tâm thì không thể nào có
sự cảm thấu, chứ đừng nói là
có được tâm Từ; vì vậy bước
đầu tiên để phát triển tâm từ là
một sự quan tâm, một ý thức
về những khó khăn, những nỗi
khổ của người khác.
B: Như câu chuyện những
em bé ở Houston trong đêm
Noel đem bánh mì và áo lạnh,
mền..., đến cho những người
homeless nằm dưới gầm cầu,
các bạn nghĩ sao?
C: Đó cũng là một trường
hợp quan tâm mặc dù những
người homeless đó chưa phải là
“không nơi nương tựa”, vì thật
ra họ có thể vào những nhà ở
tập thể chứ không cần ra nằm
dưới gầm cầu! !!
A: Trở lại với vấn đề của
chúng ta: như vậy, tinh thần tu
Đạo của thanh thiếu niên nói
chung là gì?
B: Mình thấy đó là sự chia
sẻ, sự cảm thấu với nỗi đau của
người khác, là tinh thần đối
nghịch lại với thái độ “sống
chết mặc bay” của những người
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ích kỷ chỉ biết nghĩ đến cá nhân
mình hay gia đình mình…
C: Mình cũng thấy vậy, nói
đi nói lại, tinh thần tu đạo của
mọi người, mọi lứa tuổi - nhưng
chú trọng vào thanh thiếu niên
là bởi vì đó là tương lai của
nhân loại - là tình thương vị tha
trong chánh niệm, nghĩa là một
thái độ vừa tập trung, vừa cởi
mở. Chánh niệm đem lại năng
lượng cần thiết để thực hiện
lòng vị tha.
A: Đúng vậy, ngoài ra, giáo
sư DG và bà SS còn đề cập đến
sự buông xả, chính sự buông
xả cho phép chúng ta ghi nhận
được nỗi khổ đau của người
khác mà vẫn có đủ tĩnh lặng để
làm những gì mình cần làm và
đây cũng là điều chúng ta cần
thực tập thường xuyên, nhất
là để hướng dẫn người khác
tu tập. Ngoài ra, một cái nắm
tay của một người thân hay sự
có mặt của một người có năng
lượng của sự an lạc có thể tạo
nên một ảnh hưởng rất sâu sắc
và rộng lớn về tâm sinh vật lý
trên người kia.
B: Như vậy mình thấy, tinh
thần tu Đạo của những nhóm
phổ biến ở đây cũng không
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ngoài Tứ Vô Lượng Tâm mà
chúng mình đã được học, đó là
Từ, Bi, Hỷ, Xả phải không các
bạn?
C: Thì đúng vậy rồi, nhưng
danh từ có hơi khác thôi, như
đức Phật đã nói, dù chư Phật có
ra đời hay không thì Phật pháp
vẫn có đó và có tác dụng chữa
lành tâm bệnh cho chúng sanh.
Chỉ là càng ngày khoa học mới
phát hiện ra và dùng những
danh từ của thời đại mà thôi!
A: Mình lại nghĩ rằng đề tài
của chúng ta hôm nay là còn
phải nói đến nhận thức và tinh
thần tu đạo của thanh thiếu niên
trong nước cũng như hải ngoại
như thế nào, cao hay thấp, mạnh
hay yếu, v.v...
B: Cái đó làm sao mình nắm
được? Mình thấy các bạn biết
đến những sinh hoạt của các
nhóm tu Đạo, những trung tâm
thiền, những lý thuyết mới phát
hiện của Khoa học liên quan
đến phương pháp trị liệu, có
khả năng giải thoát con người
khỏi khổ đau, v.v... cũng là phản
ảnh sự nhận thức và tinh thần
“cứu nhân độ thế” (Tu Đạo?)
rồi! Mình sẽ có cơ sở để nói lại
với đàn em của mình về những
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pháp tu thực tiễn đó.
C: Đúng vậy, khoa học xưa
nay chỉ biết chữa thân bệnh,
bây giờ đã có những phương
pháp mới trị liệu những bệnh
về tâm, vậy là hay quá rồi; tuy
nhiên sự áp dụng đang còn hạn
chế, chỉ có những bác sĩ, y tá,
tác viên xã hội… mới áp dụng
cho những bệnh nhân của họ;
ước mong sao tất cả mọi người
đều được giáo dục để có thể
chữa trị cho những ai ở chung
quanh mình đang cần sự giúp
đỡ.
A: Như vậy là lý tưởng quá
rồi! Phật pháp là thuốc để chữa
lành tâm bệnh, cho nên gần hơn
hết là mỗi người chúng ta đều
áp dụng Phật pháp để chữa trị
cho mình; đó là tu đạo chứ gì
nữa?
B: Phải đó! Vấn đề là trong
xã hội quá phát triển như hiện
nay, con người - đặc biệt là
thanh thiếu niên - bị cuốn hút
vào đời sống vật chất, sống lăn
xả vào đó, như những con thiêu
thân, lãng quên mục đích và chí
hướng của người thanh niên
thời đại nói chung và người
Phật tử nói riêng nên chúng ta
mới phải tự nhắc đi nhắc lại
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hoài! !!
C: Mình nghĩ rằng buổi nói
chuyện hôm nay đã gói ghém
được những điều đó, nghĩa là
chúng ta đã nhận thức được
rằng những tiến bộ về khoa học
kỹ thuật trong một thế kỷ nay
rất lớn lao nhưng không đem
lại hòa bình cho nhân loại, mà
chỉ phục vụ cho chiến tranh,
cũng không khác gì những chủ
nghĩa và học thuyết phi nhân đã
hủy hoại thế giới này!
A: Phải! Phải! Cho nên
phương pháp tu đạo cũ nhất và
cũng mới nhất, đó là HIỂU và
THƯƠNG phải không các bạn?
Đó không chỉ là nhận thức của
chúng ta mà của tất cả những
ai có quan tâm đến người khác,
luôn thực tập tỉnh thức để có đủ
năng lượng an lạc, để chia sẻ
và chuyển trao với tha nhân khi
cần.
B: Buổi nói chuyện như vậy
là tạm đủ rồi hở các bạn? Mình
học tập được nhiều điều quá!
Cảm ơn các bạn nhiều; hẹn gặp
lại; tạm biệt!
A và C: Tạm biệt! Tạm
biệt!■
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ô thư ký dìu chị đến ngồi
trên chiếc băng đá ngoài
hành lang. Cố trấn tĩnh, chị
rút khăn tay chấm mồ hôi mà
nghe những giọt nước mắt mằn
mặn cứ tuôn trào. Chị ngồi yên
lặng trong tư thế hai tay buông
thõng, lưng thẳng cao. Một lúc,
chị lại hít vào thật sâu rồi nhẹ
nhàng thở ra như vị thầy từng
dạy trong một buổi tu tập thiền.
Nhưng chỉ được giây lát trái
tim chị lại gấp gáp mệt nhọc.
Mồ hôi ướt đẫm đến mệt lả.
Cúi dựa vào vai cô thư ký, đầu
óc chị bắt đầu quay cuồng trong
suy nghĩ miên man.
… Suốt ngày bé Bảo Châu
chỉ biết thui thủi quanh nhà với
bà Hai - người giúp việc cho
ngoại nó. Đứa bé gái chưa đủ
trí khôn đã sớm nhận ra là mình
không có cha như bao đứa trẻ
khác. Ngoại có đến mười đứa
con nên rất đông cháu chắt, duy
chỉ có bé Châu lại được mọi
người bày tỏ sự thương yêu
chăm sóc hơn cả. Mấy anh chị
em họ cũng hay nhường nhịn
Châu khi chúng có dịp tựu về
chơi chung dưới một mái nhà.
Được cưng chiều, Bảo Châu
đương nhiên có vẻ tự mãn hạnh

TRUYỆN NGẮN

☸

Âm
vang

lời kinh cầu
● Lam Khê

phúc. Một lối tự mãn thơ ngây
của trẻ con. Có lần nó cũng
thắc mắc hỏi mẹ: - Ba đâu? Mẹ
chỉ nói: - Ba chết rồi… Và thế
nó biết mình là một đứa trẻ mồ
côi cha.
Rồi một hôm, con bé thức
dậy sau giấc ngủ trưa. Nó vẫn
nằm yên trên bộ ván nơi phòng
khách vì nghe có tiếng người lạ
trong nhà. Người phụ nữ đang
nói chuyện với mợ Hai của nó:
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- Con bé nằm ngủ đó là con
ai vậy em?
- Dạ, con của cô Ngân đấy
chị?
- A! Chị nhớ rồi. Là cô em
chồng xinh nhất nhà của em
phải không? Hồi chị gặp thì cô
chưa có chồng. Bây giờ con lớn
vậy rồi à? Còn chồng làm gì?
Mợ Hai chép miệng:
- Đường chồng con cô ấy
thật lắm lận đận. Khi khá lớn
tuổi rồi cô ấy mới lập gia đình.
Một thằng chồng ăn chơi lêu
lỏng chẳng ra gì. Hục hặc nhau
trong suốt 5 năm chung sống,
rồi khi cô Ngân vừa cấn thai
được vài tháng, thằng kia liền
cao chạy xa bay. Đến bây giờ
cũng chẳng biết tăm tích.
Hai người phụ nữ kể lể tâm
sự với nhau nhiều chuyện, mà
không để ý là con bé đã thức
và nghe hết. Bảo Châu chợt
hiểu vì sao mọi người đều tỏ
ra quan tâm thương xót cho mẹ
con nó. Người mẹ đau khổ của
nó không chỉ khóc một lần vì
cảnh phận đời bạc bẽo. Bé Bích
Châu - người chị song sinh với
Bảo Châu - lúc mới hơn tuổi đã
vội lìa bỏ cuộc sống sau một
trận sốt xuất huyết nặng. Nỗi
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đau mất con càng làm cho mẹ
Ngân héo hắt tàn úa. Nước mắt
ướt đầm cả chiếc gối, Bảo Châu
cố vờ như đang ngủ say. Ngoài
kia hai người đàn bà vẫn vô tư
nói chuyện:
- Số cô Ngân hồi nhỏ đã cực
rồi. Mẹ chồng em có cửa hàng
lớn buôn bán ở chợ, Ngân phải
nghỉ học sớm phụ mẹ. Cô quán
xuyến giỏi giang nên được bà
tin tưởng giao phó. Song cô
hiền lành và chơn chất quá.
Buôn bán bao nhiêu năm mà
chẳng hề biết tư lợi một hào,
cũng chẳng biết se sua mua
sắm cho mình chút gì. Không
như mấy cô em khác. Mấy lần
có dịp ra phụ, họ đều giấu giếm
tiền bạc để tiêu xài. Cô ở chợ
cả ngày, tối mịt mới về nhà,
chẳng có thời giờ giao du chơi
đùa với bạn, nói chi đến chuyện
yêu đương với ai. Khi khá lớn
tuổi, có anh chàng khá đẹp mã
lân la làm quen rồi xin cưới
cô. Dĩ nhiên gia đình biết anh
ta thuộc dạng ăn bám. Song vì
hạnh phúc của con nên cuối
cùng phải chấp thuận…
- Thưa bà Giám đốc ! Bây
giờ chúng ta về nhà chứ?
Giọng cô thư ký nhỏ nhẹ bên
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tai làm chị giật mình quay về
thực tại. Về nhà lúc này ư? Mẹ
chị chắc đang đợi con ở nhà.
Nhưng chị chưa thể về nhà bây
giờ được, rồi chị sẽ sà vào lòng
mẹ khóc nức nở như ngày còn
thơ bé.
… Buổi tối người mẹ trở về
thấy bé Bảo Châu nằm vùi trong
phòng thì hoảng hốt chạy đến
rờ đầu con: - Con tôi. Sao thế
này? Con bị bịnh phải không?
Để mẹ đưa đi bác sĩ.
Bé Châu ngồi bật dậy, nước
mắt giàn giụa: - Mẹ ơi! Con
biết tất cả rồi. Biết hết rồi.
Người mẹ càng hoảng hốt:
- Con sao thế. Mà biết gì?
Sao lại khóc nức nở vậy. Ở
nhà có ai bắt nạt gì con phải
không?
Bảo Châu lắc đầu. Trong
tiếng được tiếng mất, con bé
tức tưởi kể lại những gì mà nó
đã nghe: - Sao ngoại và mẹ lại
nói ba con đã chết? Ba chết mà
chẳng làm đám giỗ như ba nhỏ
Liên. Tại sao người lớn lại phải
nói dối như thế?
Người mẹ khóc. Bà ôm con
vào lòng, cố phân trần: - Mẹ
và ngoại không hề nói dối con.
Tại con còn quá nhỏ để phải
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biết mọi việc. Khi lớn khôn rồi
con sẽ hiểu. Còn với mẹ, những
gì đã qua mẹ đã quên hết. Mọi
mất mát và yêu thương chỉ còn
là chút hoài niệm bên lòng. Bây
giờ mẹ chỉ còn có con. Chỉ có
con là nguồn an ủi của mẹ trong
suốt cuộc đời còn lại…
Bảo Châu lau vội nước mắt.
Cô bé ngước nhìn mẹ nghẹn
ngào: - Mẹ! Mẹ đừng khóc.
Con xin lỗi mẹ. Từ đây con
hứa sẽ thật ngoan ngoãn nghe
lời mẹ. Sẽ thương kính ngoại
và các dì cậu. Bây giờ con
mới hiểu, vì sao cả nhà ngoại
ai cũng thương chiều đứa cháu
côi cút này.
- Mẹ cũng chỉ cầu mong con
sống thật tốt hơn những gì mà
ba mẹ đã sống. Chuyện người
lớn có muôn ngàn sự phức tạp.
Con còn nhỏ chớ nên nghĩ đến.
Hãy cố gắng học và sống thật
ngoan hiền là mẹ vui rồi.
Kể từ hôm biết rõ cuộc đời
của mẹ và cũng là thân phận
của chính mình, bé Bảo Châu đã
nuôi ước nguyện phải cố gắng
học tập. Và với tất cả ý chí, con
bé đã quyết vươn lên trong mọi
hoàn cảnh. Học giỏi lại ngoan
hiền, Bảo Châu không để cho
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mẹ phải buồn phiền lo lắng. Từ
một nghị lực sắt đá, chỉ với hai
bàn tay trắng, lớn lên Bảo Châu
đã trở thành một nữ doanh nhân
thành đạt giàu có. Là tổng giám
đốc một công ty do chị thành
lập có tiếng trong khu vực. Chị
lại có một gia đình êm ấm hạnh
phúc. Chồng chị cũng là giám
đốc một công ty lớn. Hai đứa
con ngoan lại xuất sắc trong
học tập. Một cuộc sống như
vậy, chị còn mơ ước điều gì?
Người mẹ đã sống gần cả
đời vì con, chịu bao mất mát
đau khổ mà vẫn cố gắng vun
đắp cho đứa con gái duy nhất
nên người. Nay là lúc bà có
quyền an hưởng tuổi già thanh
thản bên cạnh cháu con. Chị
cố gắng tạo dựng cho mẹ một
cuộc sống tiện nghi đầy đủ cả
về vật chất lẫn tinh thần. Song
mẹ chị lại chẳng màng đến
những sự tiện dụng đó. Bà vốn
là một Phật tử. Ngay từ hồi nhỏ
Bảo Châu thường được mẹ dẫn
đi chùa và chị cũng được quy
y với một vị Sư trưởng. Mấy
năm sau này mẹ chị thích lui về
sống cuộc đời tu niệm tại gia.
Thế là chị cho xây một am thất
trong khu vườn cây xanh tĩnh
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lặng ở ngoại ô, cạnh bên ngôi
biệt thự lớn để chị cùng chồng
con cuối tuần về nghỉ ngơi, gần
gũi bên mẹ. Bà vẫn dạy con gái
như thời chị còn bé bỏng:
- Con được như ngày nay
là do đã biết tu phước nhiều
đời, chứ không phải chỉ nhờ
năng lực trí huệ cùng phước
báu trong đời này thôi đâu. Vì
vậy cần phải lo bồi công lập
phước cho đời sau nữa. Giàu
sang quyền lực cũng chớ lấy đó
mà kiêu căng tự mãn. Phải biết
trang trải tấm lòng đến cùng
bao người còn khó khăn quanh
mình.
Mỗi lần nghe mẹ nói, chị
cười cười ôm lấy vai mẹ: - Thì
con vẫn làm như lòng mẹ hằng
mong mỏi đấy thôi. Nghề kinh
doanh thì tánh cách con người
đôi khi cần phải quyết đoán
mạnh mẽ, nhưng con chưa bao
giờ tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn.
Còn làm phước thì… hằng
tháng con đều đóng góp cho
các công việc từ thiện như…
làm đường, xây trường, đóng
tiền bảo trợ hội người mù, trẻ
em khuyết tật… Và các hiệp
hội từ thiện khác nữa…
- Bấy nhiêu là đủ rồi sao
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cô?
- Con vẫn đưa tiền cho mẹ
đi các chùa cúng dường tạo
phước. Vậy còn gì nữa. Mẹ nói
đi… con sẽ làm tất.
- Mẹ biết con đã làm nhiều
điều thiện phước. Nhưng không
phải chỉ biết bỏ tiền ra mà không
biết thể hiện tấm lòng. Lại nữa,
dù bận rộn công việc, con phải
dành thời gian chăm chút gia
đình, dạy dỗ con cái để bảo vệ
hạnh phúc. Và mỗi tháng bỏ ra
vài giờ đến chùa lễ Phật, nghe
thầy giảng pháp. Có như vậy
lòng mình mới được thư thái,
đầu óc mới sáng suốt minh mẫn
để vận hành công việc. Nói tóm
lại là con không chỉ đem từ tâm
ra gieo phước điền hiện đời mà
phải lo tu tập để gieo nhân hữu
lậu về sau.
Chị phì cười. Mẹ nói y như
các nhà giảng đạo thực thụ.
Đem chuyện tu hành ra nói với
một doanh nhân bận rộn như
chị vào lúc này thì thật là chưa
hợp thời lắm. Chị nghĩ vậy thôi
chứ không dám nói ra vì sợ mẹ
buồn. Chị thương mẹ, cố gắng
làm những gì mẹ thích. Chị sống
trọn đạo và hết lòng thương yêu
mẹ. Ngay với người cha ruột đã
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bỏ rơi đứa con từ trong trứng
nước. Chị đã tìm gặp ông.
Người đàn ông tàn tạ sống cô
độc trong căn lều ở miền quê
thật khác xa với vẻ phong lưu
trác táng một thời. Chị gởi tiền
và mướn người nuôi dưỡng ba.
Khi ông mất, chị cũng đứng ra
lo ma chay, cúng thất cầu siêu
độ thật chu đáo. Chị làm tất cả
bằng tấm lòng, chứ không ỷ vào
đồng tiền mình có được…
- Bà chủ! Chúng ta về
chứ…
Giọng cô thư ký lại vang lên
bên tai. Chị ngước lên. Vẫn còn
quá sớm để về nhà. Có một nơi
chị cần phải đến ngay lúc này.
- Cô ra lấy xe đi. Chúng ta sẽ
đi đến chùa Ni trưởng.
Ngôi chùa hiện ra trong một
vườn cây rợp bóng mát. Cảnh
vật tĩnh lặng, u nhàn thanh
thoát. Một màu xanh tươi bao
quát tận chân trời. Vị Ni trưởng
đang tưới cây cùng cô Điệu nhỏ
trước sân. Người dừng tay khi
thoáng thấy chiếc xe du lịch
chạy vào sân.
- A! Bảo Châu đấy à? Mẹ
con vừa về đó.
Mỗi tuần mẹ đều đến thỉnh
an học đạo với Ni trưởng, nhưng
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hôm nay chị không nghĩ là bà có
mặt nơi này. Chị bước theo Ni
trưởng vào phòng khách. Trông
chị phờ phạc đến nỗi Người
phải kêu lên: - Con bị bịnh à?
Hay công việc quá căng thẳng
mỏi mệt. Mẹ con mới phàn nàn
với sư: - Bảo Châu suốt ngày
miệt mài công việc chẳng biết
nghĩ đến bản thân. Con lo cho
nó quá sư ạ.
Ôi! Mẹ. Lúc nào mẹ cũng
chỉ nghĩ đến con.
- Có chuyện gì không, sao
trông có vẻ thẫn thờ vậy con?
Ni trưởng bưng ly nước mát
đến trước mặt chị, dịu giọng
hỏi.
Chị cố giữ vẻ bình tĩnh để
thưa chuyện với Sư, nhưng rồi
nước mắt cứ ràn rụa: - Con đến
để thỉnh ý Sư… Dạ là về căn
bịnh của mẹ con. Sáng nay con
đến bệnh viện lấy kết quả xét
nghiệm. Bác sĩ nói mẹ bị ung
thư dạ dày, đã di căn, cần phải
phẫu thuật gấp. Lúc này con
rối trí quá chẳng biết tính sao.
Không mổ thì không được. Mà
mổ sợ mẹ tuổi già sức yếu khó
kham nổi. Bác sĩ bảo còn nước
còn tát chứ không thể biết trước
được.
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Chị bật khóc nức nở: - Mẹ
an hưởng tuổi già chưa được
bao lâu. Nay lẽ nào lại bỏ con
cháu.
Vị sư đưa khăn giấy cho
chị. Người cố tìm lời nhỏ nhẹ
an ủi: - Bịnh mẹ con đã đến
mức nghiêm trọng thế sao?
Sư thấy… chắc cũng chưa đến
nỗi nào mà. Trông bà vẫn như
người khỏe mạnh ấy. Đi chùa
tụng kinh, chẳng hề tỏ chút đau
đớn bịnh tật gì?
- Con mới đến lấy xét
nghiệm. Và mẹ vẫn chưa biết gì
cả, thưa sư. Lâu nay mẹ con chỉ
hơi khó ăn và hay mệt. Chúng
con nghĩ mẹ lớn tuổi nên vậy.
Bà vốn có sức chịu đựng từ xưa
nay rồi. Những lúc bịnh mẹ vẫn
không chịu nằm nghỉ… Bạch
sư! Con nghe nói lập đàn Dược
sư cầu an cho người bịnh. Vậy
con có thể thỉnh sư lập đàn để
cầu nguyện cho mẹ được không
ạ?
- À! Vị Sư ngẫm nghĩ một
lúc rồi nói tiếp: - Việc lập đàn
Dược Sư theo lời Phật dạy là
việc làm mang nhiều ý nghĩa
không chỉ cho bản thân người
bịnh mà cho cả muôn loài
chúng sanh. Theo Sư thì con
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nên lập đàn tràng Dược sư thất
châu, mời quý thầy và quý ni
đủ 49 vị. Lập đèn hoa cũng đủ
49 ngọn. Quý thầy sẽ tụng kinh
Dược Sư trong bảy ngày, thanh
tịnh chú nguyện cùng hồi hướng
công đức cho người bịnh. Đây
gọi là đạo tràng thất châu cầu
an cho cả lục đạo chúng sanh,
chứ không chỉ riêng mình mẹ.
Có như vậy công đức mới trọn
vẹn.
- Vâng! Con sẽ làm y như
lời Sư dạy. Chị trầm ngâm, cố
hình dung ra những gì Sư nói.
- Mà con cũng nên hiểu và
chấp nhận với những gì có thể
xảy ra. Con người sanh ra đời dù
giàu sang hạnh phúc hay nghèo
khổ bần cùng rồi cũng không
ai tránh được cái chết. Con tạo
phước, tu thiện, mẹ con nhờ
công đức này mà bịnh tật được
giảm thuyên phần nào. Nhưng
nếu duyên nghiệp của bà đã
mãn thì phước đức ấy cũng sẽ
giúp bà đi đến một cảnh giới an
lành tự tại. Người còn kẻ mất
trong hiện đời cũng được thấm
nhuần ân đức. Phật pháp luôn
nhiệm mầu và niềm tin sẽ kết
tinh nên bao điều kỳ diệu trong
cuộc sống. Mẹ con vốn có đầy
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đủ niềm tin Phật pháp, bà cũng
dự cảm điều phải đến sẽ đến…
Đàn tràng quy mô về cung
cách tổ chức, lại đầy đủ các nghi
thức tụng niệm trang nghiêm
trong chốn thiền môn yên tịnh.
49 ngọn đèn, 49 vị tăng ni ngồi
tụng kinh, chú nguyện trong
suốt bảy đêm, gợi lên hình ảnh
một thời chánh pháp chuyên
tu. Đèn hoa rực rỡ như đêm
hội hoa đăng. Hàng Phật tử tề
tựu đến tụng kinh và chiêm bái
cúng dường chư tôn đức Tăng
hiện tiền. Từng lời kinh tiếng
kệ ngân vang trong một khung
cảnh hoàn toàn thanh tịnh. Sắc
hoa cùng sắc màu vàng y bỗng
như rực sáng trong ánh hào
quang của chư Phật. Người
người đến nghe kinh đều trang
trải cả tấm lòng hiếu hạnh báo
đáp thâm ân. Chị quỳ lạy từng
đàn tràng với nỗi cảm xúc hân
hoan tột độ. Nhưng vui hơn hết
có lẽ là bà mẹ già. Bà vui vì hài
lòng với con gái. Cuối cùng thì
cô cũng biết hướng tâm về nẻo
đạo, biết thiết trai cúng dường
và bày tỏ tấc lòng tri ân qua
buổi lễ thật trang nghiêm thành
tín. Suốt bảy đêm bà đều đến
ngồi nghe kinh…
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Đêm thứ ba chị đã nói với
mẹ: - Mẹ à! Sư nói mẹ có thể ở
nhà nghỉ, chứ mẹ đến chùa tụng
suốt mấy tiếng đồng hồ thì mệt
lắm. Mẹ lớn tuổi rồi, ngồi lâu
sợ không chịu nổi. Mẹ ở nhà,
hướng lòng đến chư Phật chư
Hiền Thánh Tăng nơi đàn tràng
thì phước báu cũng vô lượng.
Mẹ chị lắc đầu cười: - Chà!
Bữa nay cô nói nghe cũng đạo
lý dữ a! Nhưng mẹ cảm thấy
được đến chùa nghe kinh thì
người khỏe hẳn ra. Đàn tràng
trang nghiêm với những vị sư
đức độ thanh tịnh như thế, sao
mẹ không đến chiêm bái chứ.
Chư Tổ có nói rằng: “Sớm
được nghe kinh, tối chết cũng
thỏa lòng”. Mẹ nghe xong bảy
thời kinh nơi đàn tràng này, có
chết cũng mãn nguyện.
Chị kêu lên: - Ôi mẹ! Mẹ
phải sống với chúng con đến
trăm tuổi cơ. Con lập đàn tràng
cũng muốn cầu cho mẹ được
mạnh khỏe và sống mãi bên
chúng con. Con sẽ lạy Bồ-tát,
xin nhường 10 tuổi thọ của con
cho mẹ.
Người mẹ nghiêm nghị: Con từng học đạo nghe kinh thì
cũng biết việc đến đi trong cõi
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đời này là do duyên nghiệp mà
ra. Mẹ hết duyên với cuộc sống
thì phải ra đi thôi. Sống thì
vui trong ánh đạo. Chết cũng
nguyện trở về nơi cõi Phật an
lành. Con dù giàu sang uy lực,
có tu phước làm thiện, nhưng
chưa thấm nhuần đạo pháp
là bao… Cần phải nỗ lực hơn
nữa con à! Mẹ có được đứa con
hiếu thuận như vậy là do nhân
quả đã tạo trong nhiều đời. Chỉ
còn một ước nguyện cuối cùng
là sớm nhẹ nhàng xả bỏ xác
thân này mà an hưởng nơi cõi
tịnh lạc vô biên của chư Phật.
Nhưng mà con có tin là giáo
pháp Phật nhiệm mầu không?
- Vâng! Chị thì thầm bên tai
mẹ mà như nói với chính mình
- Phật pháp nhiệm mầu. Con
luôn tin như vậy mà.
“Niềm tin giúp người sống
lạc quan và nuôi lớn đạo đức
làm người trong mọi hoàn
cảnh”. Nhớ lại lời Ni trưởng,
chị mỉm cười nhìn mẹ. Cho đến
cuối đời, bà vẫn mãi là điểm
tựa vững vàng giúp chị đi qua
hết mọi ngõ đường trong cuộc
sống.■
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ôi biết đây là một câu hỏi
đã làm bận lòng những
bậc vĩ nhân trên thế giới ở mọi
thời đại. Hàng ngàn, hàng ngàn
quyển sách đã được viết ra xoay
quanh chủ đề này. Và rồi hàng
ngàn, hàng ngàn cuốn sách về
chủ đề này cũng sẽ được viết
ra trong những năm tiếp theo.
Vấn đề đạo đức luôn được bàn
luận sôi nổi, và ở đâu người ta
cũng quan tâm đến chúng. Tôi
đặt câu hỏi này là vì tôi muốn
biết, liệu đạo đức có thể giúp
tôi sống một cuộc sống trọn vẹn
hay không - một cuộc sống mãn
nguyện. Tôi muốn biết, đạo đức
có giúp gì được cho tôi trong
vấn đề này không?
Ngay sau khi tôi đặt câu hỏi
này, tôi nhận ra rằng, quả thật
đạo đức đem lại cho tôi nhiều
ích lợi trong cuộc sống. Tôi nhận
thấy rằng, vấn đề trọng tâm của
đạo đức là sự toại nguyện và
hạnh phúc của con người. Và
tôi lại hỏi: Đạo đức có thể giúp
tôi như thế nào?
Tôi đã từng ước muốn chiếm
hữu được toàn thế giới, nhưng
tôi lại không chú ý đến việc tôi
đang khiến cho tâm hồn tôi trở
nên cằn cỗi. Tôi đã không ý thức
được rằng, đấy là vấn đề quan
trọng. Những vấn đề đạo đức đã

Đạo Đức Là Gì?
● Cyril Sirirol

làm thay đổi quan điểm của tôi,
buộc tôi phải đặt nó vào đúng
vị trí của nó. Và xuất phát điểm
chính đáng nhất để tôi khởi đầu
việc thẩm tra chính là bản thân
tôi. Tôi là ai?
Sự khám phá con người thật
của mình là điều không đơn
giản. Để thực hiện cuộc hành
trình này một cách nghiêm túc,
tôi cần phải có nhiều dũng cảm,
tuyệt đối trung thực và có quyết
tâm cao. Bởi vì đây là một cuộc
hành trình đầy thử thách, cam go,
nguy hiểm và cả kinh hoàng. Sẽ
có nhiều cám dỗ khiến tôi phải
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bỏ dở cuộc hành trình của mình.
Vì thế, tôi phải kiên trì và không
bao giờ bỏ cuộc. Chính những
thành quả đáng kinh ngạc trong
quá trình khám phá bản thân đã
tạo động lực để cho tôi kiên trì
hơn. Cuộc hành trình này chỉ
tạm chấm dứt khi tôi trút hơi thở
cuối cùng.
Trước hết, đạo đức buộc tôi
phải nhìn lại bản thân mình, tìm
hiểu bản thân mình và biết được
điều gì thật sự làm cho tôi hạnh
phúc. Vấn đề đạo đức đầu tiên
đối với tôi là khám phá chính
mình. Nếu tôi tiến hành công
việc này một cách trung thực
và dũng cảm, tôi sẽ khám phá
ra những thứ mà tôi không thể
ngờ được rằng chúng đang hiện
hữu trong tôi, những thứ vốn
được che đậy ở bên trong. Tôi
đã từng nghe các nhà khoa học
nói là tôi chỉ mới sử dụng 5%
năng lực của mình trong cuộc
sống hằng ngày, 95% còn lại
tôi chưa bao giờ sử dụng đến
vì tôi chưa bao giờ phát hiện ra
chúng. Thật là uổng phí! Và đối
với những người khác, điều này
cũng xảy ra tương tự. Quá ư là
uổng phí! Vì thế, việc khám phá
những tiềm năng của bản thân
trở thành nhiệm vụ hàng đầu đối
với tôi. Tôi là một người thiếu
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đạo đức nếu tôi chỉ dùng 5%
năng lực của mình.
Đạo đức giúp tôi khám phá
đến đỉnh cao của những tiềm
năng ở trong tôi. Nó khiến tôi
nhận ra lý tưởng tự hoàn thiện
mình trong suốt cuộc đời. Nó
khuyến khích tôi vượt lên trên
sự tồn tại đơn thuần để đạt đến
một tầm cao mới trong nhận
thức. Nó giúp tôi tạo lập một
cuộc sống hướng vào sự hoàn
thiện cá nhân và phụng sự xã
hội.
Những mức độ khác nhau của sự
nhận thức:
Mức độ đầu tiên của nhận thức
là ý thức được sự hoàn thiện bản
thân là một phần cốt lõi của con
người. Mức độ thứ hai là nhận
thấy được rằng, sức mạnh giúp
hoàn thiện bản thân có thể tìm
thấy bên trong bản thân mình.
Mức độ thứ ba là biết một cách
chính xác những bước đi nào là
tốt nhất cho sự phát triển năng
lực của bản thân, sao cho phù
hợp với nhân cách cũng như
hoàn cảnh của mình.
Tôi là hợp thể duy nhất của
những gene di truyền, những
kinh nghiệm, những thế mạnh
và cả những yếu kém, những
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nhu cầu, nguyện vọng; và tôi
có khả năng để biết được điều
gì là tốt nhất cho tôi. Bởi tôi là
duy nhất nên phương thức mà
tôi chọn để đạt đến mục đích
của mình phải thích hợp với tôi,
phải tương ứng với những nhu
cầu của riêng tôi.
Tầm quan trọng của sự thay đổi:
Sự chuyển đổi và phát triển là
một hình thức trọng yếu trong
tiến trình của sự sống. Nếu tôi
nỗ lực hướng sự thay đổi ấy
theo chiều hướng tích cực, và
cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi
ngày thì tôi sẽ có được một đời
sống phong phú và trọn vẹn.
Những cách thức giúp chúng ta
hiểu được bản thân mình:
Việc tìm hiểu bản thân không
thể bỏ qua việc tìm hiểu quá khứ
của mình. Tôi hiểu bản thân tôi
nhất bởi tôi có cơ sở cho những
hiểu biết về cá nhân tôi và tiểu
sử gia đình tôi. Quá khứ không
chỉ có nghĩa là những dữ kiện
khác nhau đã từng diễn ra từ lúc
tôi sinh ra cho đến hiện tại, mà
nó còn bao gồm cả những dữ
kiện về sự ảnh hưởng của cha
mẹ tôi, ông bà tôi, tổ tiên của tôi

☸

trước khi tôi được sinh ra. Đời
sống của họ có sự ảnh hưởng
đến tôi nhiều hơn sự ảnh hưởng
của huyết thống, thái độ và nếp
sống của họ ảnh hưởng đến tôi.
Từ lúc tôi sinh ra cho đến lúc từ
giã cõi đời này, cuộc sống của
tôi được tạo dựng bởi những gì
tôi đã tạo ra trong quá khứ, đôi
khi có cả sự chuyển hóa những
sai lầm trong quá khứ.
Những mối tương quan
trong xã hội là một cách khác
để chúng ta hiểu về bản thân
mình. Nếu chúng ta tinh ý thì
qua mối quan hệ với gia đình,
bạn bè và đồng nghiệp, có thể
cho ta những thông tin thiết thực
nhất. Khi tôi thiết lập tình cảm
thân thiết thông qua việc sống
và giao tiếp với họ, tôi nhận ra
được có sự mâu thuẫn ở trong
tôi. Việc nhận ra cách người ta
đối xử với mình, và hiểu tại sao
người ta đối xử với mình như thế
là cách thức chủ yếu để có thể
biết chính xác về bản thân mình.
Sự nhận thức này trở thành một
mảnh đất phong phú, màu mỡ
cho sự thay đổi bản thân theo
chiều hướng tích cực. Việc chọn
lựa những gì tôi muốn làm cho
cuộc sống của tôi và khiến cho
nó trở thành hiện thực là điều
không đơn giản. Tôi không thể
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thực hiện được điều đó nếu tôi
không nỗ lực hết mình và không
có lòng kiên nhẫn. Tuy nhiên,
nhờ vào việc đánh giá một cách
chân thực về bản thân mà tôi có
thể làm được điều đó.
Một phần không thể thiếu
trong việc tìm hiểu con người
thật của mình là việc ý thức
cách mà mình đối xử với người
khác. Khi tôi cố gắng đặt mình
vào hoàn cảnh của người khác
và biết được những gì họ đang
cảm nhận, khi ấy tôi nhận ra
bản thân qua sự nhìn nhận của
người khác về tôi. Một khi tôi
làm được điều này có nghĩa là
tôi đang trên lộ trình hiểu rõ hơn
về bản thân mình, và cùng lúc ấy
tôi hiểu rõ hơn về người khác.
Tôi nhận ra rằng, những hành
động của tôi ảnh hưởng đến thái
độ của người khác. Nếu tôi có
thái độ tốt thì trong một chừng
mực nào đó, tôi có khả năng tạo
nên một bầu không khí hài hòa
thông qua sự tác động đến thái
độ của những người xung quanh
tôi.
Tình thương yêu, sự hiểu biết
và sự cảm thông được lớn dần
từ những trải nghiệm của tôi với
người khác, từ sự cố gắng để
biết được những gì họ đang suy
nghĩ, đang cảm nhận. Ngay khi
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tôi có thể chia sẻ những hạnh
phúc cũng như những khổ đau
của người khác, tôi bắt đầu hiểu
và cảm nhận mối liên hệ mật
thiết giữa con người với nhau.
Theo nhận định này, bi kịch của
một người sẽ trở thành bi kịch
của tất cả mọi người và niềm
vui của một người cũng là niềm
vui của tất cả mọi người. Tôi bắt
đầu muốn giúp đỡ và ủng hộ mọi
người bởi vì tôi nhận thấy rằng,
sự tiến bộ của họ cũng chính là
sự tiến bộ của tôi.
Khi trình độ nhận thức của
tôi được nâng cao, tôi thấy rằng,
sự nhường nhịn lẫn nhau là cần
thiết, không chỉ trong một phạm
vi nhỏ hẹp như gia đình, bạn bè,
mà còn cần thiết đối với một
phạm vi rộng lớn hơn trong các
quốc gia và toàn thể nhân loại.
Bi kịch của một quốc gia sẽ trở
thành bi kịch của cả thế giới và
niềm vui của một quốc gia sẽ
trở thành niềm vui của toàn thế
giới.
Minh Nguyên dịch
Nguồn: Ethics, Towards a richer life,
Cyril Sirirol
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Tự tại
Nghiêng vai
gánh cuộc vô thường
Niềm vui rớt xuống
cuối đường trần gian
Không đâu duyên nợ đa đoan
Chữ tâm như sóng cuộn
tràn biển khơi
Mặc ai danh lợi
xu thời!
Ta
nghêu ngao hát
giữa trời…
an nhiên!
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HẠNH
PHÚC
ở quanh ta
●Thích Giác Thái

H

ạnh phúc là một khái niệm
tương đối thực tế, nhưng
cũng là một khái niệm rất trừu
tượng. Tại sao lại nói như vậy?
Bởi vì trong thực tế người ta
định nghĩa hạnh phúc là gì, chứ
không xác định được những gì
là hạnh phúc. Vì thế chúng ta
thường truy cầu hạnh phúc ở
những nơi xa vời không thực
tế, mà quên đi rằng hạnh phúc
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luôn ở quanh ta, chỉ bởi chúng
ta không nhận diện được nó.
Có bao giờ bạn cảm thấy
hạnh phúc khi được nằm trên
một chiếc giường êm ái sau
một ngày làm việc mệt nhọc?
Có bao giờ bạn cảm thấy hạnh
phúc khi bạn đang buồn chợt có
một người bạn đến an ủi và sẻ
chia? Có bao giờ bạn cảm thấy
hạnh phúc khi cho người ăn xin
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một vài đồng tiền lẻ hoặc giúp
đỡ một người nào đó qua cơn
hoạn nạn? Và có bao giờ bạn
cảm thấy hạnh phúc vào một
buổi sáng đẹp trời khi nhìn ánh
bình minh ló dạng? Nói chung
có rất nhiều niềm hạnh phúc
quanh ta mà ta thường ngoảnh
mặt làm ngơ không quan tâm
và không cảm nhận được điều
đó.
Có một vị Tiên sau khi
chứng được phép mầu muốn
đi vào chốn trần gian để mang
hạnh phúc đến cho mọi người,
nhưng ông cũng không xác
định được hạnh phúc của loài
người là gì, nên bèn làm một
cuộc thử nghiệm.
Một ngày, ông gặp một
nông dân đang buồn rầu liền
hỏi nguyên do, người nông dân
trả lời: “Bây giờ đang là mùa
cấy, mà con trâu của con lại
chết mất. Không có nó làm sao
con cày cấy được. Vì thế mà
đau buồn.” Tiên ông liền ban
cho nông phu một con trâu mới
khỏe mạnh. Người nông dân
cảm thấy hạnh phúc và tạ ơn.
Vị Tiên liền ghi nhận được một
điều hạnh phúc của loài nguời.
Một ngày khác, ông gặp một
người đàn ông đang đau khổ liền
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hỏi lý do, người đó bảo rằng:
“Con của con đang bệnh nặng
thập tử nhất sanh, mà nhà con
nghèo quá không đủ tiền chữa
trị.” Vị Tiên liền cứu chữa cho
đứa bé được khỏe mạnh. Người
đàn ông cảm thấy hạnh phúc và
tạ ơn. Và Tiên ông lại ghi nhận
thêm được một điều hạnh phúc
của loài người.
Lại một ngày khác, vị Tiên
gặp một người đàn ông khác,
người này tướng tá phương phi,
tài hoa, giàu có, vợ đẹp, con
ngoan, đời sống không thiếu
thốn. Vị Tiên liền hỏi người ấy
có cần giúp đỡ gì không. Người
ấy trả lời: “Con cái gì cũng có,
chỉ thiếu một điều là hạnh phúc,
người có thể cho con không?”
Tiên ông suy nghĩ một hồi, rồi
như chợt hiểu ra điều gì đó, gật
đầu đồng ý và bỏ đi. Sau đó
ông hủy hoại tất cả những gì
người đàn ông đang có. Đang
lúc người đàn ông đang vô
cùng đau khổ vì tán gia bại sản,
một phần vợ ốm con đau, cảm
thấy sống không bằng chết thì
Tiên ông lại hiện ra trả lại tất cả
mọi thứ cho ông ta. Người đàn
ông lúc này cảm thấy vô cùng
hạnh phúc liền quỳ xuống tạ ơn
tiên ông. Tiên ông mỉm cười và
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ra đi. Người đàn ông kia cuối
cùng cũng hiểu ra rằng, hạnh
phúc chính là những thứ đang
có mặt ở quanh ta, chỉ vì ngay
chính mình không biết cảm
nhận và hưởng thụ mà thôi.
Trong thực tế, người ta không
có được cuộc sống hạnh phúc
là vì không chấp nhận với cuộc
sống hiện tại, mà luôn sống với
khát vọng tham ái. Nhưng oái
oăm thay, lòng tham không đáy,
biết bao giờ mới lấp đầy, vì thế
mà càng truy cầu bao nhiêu lại
càng thấy thiếu thốn bấy nhiêu.
Và rốt cuộc chỉ nhận được thất
bại và khổ đau, mãi mãi chẳng
có được niềm hạnh phúc an vui
đích thực.
Lại nữa, người ta chỉ biết
nhìn vào những người có hoàn
cảnh tốt hơn mình mà so sánh,
để rồi cảm thấy mình không
được đầy đủ, và thế là tự cảm
nhận khổ đau, mà chẳng ai
nhận ra rằng, còn có rất nhiều
người đang mơ ước có một đời
sống như mình mà không được.
Và nếu so với những người đó
mình cũng là người hạnh phúc
lắm rồi.
Cổ nhân dạy: “Tri túc tiện
túc, đãi túc hà thời túc. Tri
nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà
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thời nhàn”. Tạm dịch: Biết đủ
bèn đủ, đợi đủ bao giờ mới đủ.
Biết an vui liền an vui, đợi an
vui biết bao giờ mới được an
vui.
Qua đó, chúng ta có thể thấy,
hạnh phúc hay khổ đau ở trong
thế giới này chính là do chúng
ta tự quyết định, tự nhận chân ra
được để mà loại trừ hay nắm bắt
nó hay không. Có những người
mặc dù đời sống vật chất không
bằng ai, song vì họ có tinh thần
“biết đủ”, nên đời sống của họ
luôn luôn hạnh phúc. Ngược
lại, có những người mặc dù đời
sống vật chất dồi dào, nhưng vì
lòng tham chưa thỏa mãn, mãi
chạy theo truy cầu vật chất mà
quên đi những hạnh phúc đang
có ở quanh mình. Chính vì thế
mãi mãi chẳng bao giờ họ có
được niềm hạnh phúc thật sự.
Nhìn lên mình chẳng bằng ai
Nhìn xuống chẳng ai bằng mình
Đó là một triết lý đơn giản
mà thực dụng để cho chúng ta
có được cuộc sống hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc giản đơn luôn
ở ngay quanh chúng ta.■
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NGA: TRIỂN LÃM XÁ-LỢI PHẬT VÀ THÁNH CHÚNG TẠI
VIỆN BẢO TÀNG INTERNATIONAL ROERICH CENTRE
Theo lời thỉnh nguyện của Phật tử tại Nga, Ban tổ chức Hành
trình triển lãm lưu chuyển ngọc xá-lợi đã cung tống xá-lợi Phật
và Thánh Tăng đến Moscow và triển lãm tại Viện bảo tàng International Roerich Centre từ ngày 01 đến 09 - 09 - 2007.
Sự kiện này đã thu hút hàng ngàn Phật tử và du khách từ nhiều
vùng trong nước đến viếng. “Đây là một sự kiện rất hy hữu, vì
Xá-lợi thường được tôn trí trong tu viện, nên Phật tử ít có cơ hội
được chiêm bái. Những viên Ngọc xá-lợi này đã gây xúc cảm sâu
sắc”, ông Lyudmila Shaposhnikova, Tổng quản Viện bảo tàng
Roerich Centre nói.
Đây là bộ sưu tập xá-lợi được xem là lớn nhất thế giới với
36 viên ngọc xá-lợi của đức Phật Thích-ca, Tôn giả Xá-lợi-phất,
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Tôn giả Mụckiền-liên, Tôn giả
A-nan… nhiều
vị Lạt-ma Tây
Tạng và Thiền sư
Trung Hoa. Ngọc
xá-lợi
thiêng
liêng này do Lạtma Thubten Zopa
Rinpoche, giám
đốc tinh thần của
Dự án Di-lặc, sưu
tập và được nhiều
tự viện tại một số quốc gia châu
Á hiến cúng để tôn thờ tại Bảo
điện Phật Di-lặc.
Hành trình triển lãm lưu
chuyển xá-lợi được bắt đầu từ
tháng 3 năm 2001, đã triển lãm
tại nhiều quốc gia trên thế giới
và sẽ kết thúc vào cuối năm
2008. Bảo vật thiêng liêng này
sẽ được đưa về Ấn Độ và tôn thờ
tại Bảo điện Phật Di-lặc. Theo
dự án, pho tượng Phật Di Lặc
sẽ được tôn tạo tại Kushinagar,
nơi đức Phật nhập Niết-bàn,
thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn
Độ. Pho tượng Phật Di-lặc này
sẽ được xây dựng bằng chất liệu
đồng, cao 152 m, ước tính có
thể tồn tại trên 1000 năm. Kinh
phí dự tính ban đầu khoảng 250
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triệu USD.
Theo kinh Kim Quang: “Xálợi là kết tinh từ công phu tu tập
giới, định, tuệ, rất khó được, là
phước điền tối thượng”. Ngọc
xá-lợi là những viên ngọc tìm
thấy trong di cốt kim thân của
đức Phật và chư Tăng sau khi
trà tỳ. Sau khi Phật nhập Niếtbàn, xá-lợi Phật được phân chia
thành tám phần và được tôn thờ
tại tám quốc gia lân cận thuộc
Tiểu lục địa Ấn Độ. Trải qua
bao biến thiên lịch sử, ngày
nay, ngọc xá-lợi của Phật được
tôn thờ và triển lãm tại nhiều
quốc gia trên thế giới.
Nguyên Lộc tổng hợp
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