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LỊCH SỬ PHẬT GIÁO 
MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Tác phẩm giới thiệu tư liệu lịch sử 
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thống là một điều cần thiết, nó mở ra 
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cuộc hành trình tìm hiểu lịch sử các 
nước.
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giảng dạy tại các trường Phật học.

Tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên 
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TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/20184

Đầu Mậu Tuất 
sao Vân Hán “chiếu”...

Sau Tết Mậu Tuất, viếng các chùa tìm ý tứ 
viết bài, khi một chị cúng sao cho phu 
quân trả lời sư cô ở bàn thư ký để “đăng 
ký”, tôi mới ngớ ra: Chồng chị ấy có 
“thông số” cá nhân y chang mình - sinh 

19..., Vân Hán, hạn.... Rồi tôi miên man nhớ...
Tôi từng rành sáu câu chuyện cúng sao giải hạn, 

tử vi, phong thủy, xin xăm bói quẻ... Có “thực tế” 
và cả “ngâm cứu” sách vở! Hạng “chuyên gia”! Tôi 
cũng biết không ít người chẳng những tin, họ 
sùng bái chuyện này.

Trên cơ sở quan niệm có tính triết học cổ đại 
bên Tàu, người ta “xây dựng” hệ thống thông tin 
hên xui, tốt xấu cho mọi người trong thiên hạ 

bất luận già trẻ, lớn bé, da đen hay vàng trắng, cứ 
như tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Như chị nọ, cung cấp thông tin anh chồng sẽ 
có ngay một tên sao cùng khuyến cáo tốt xấu và 
cách cúng cụ thể sau khi “tra cứu” thông tin.

Sao Vân Hán cúng bao nhiêu đèn cầy và sắp xếp 
trên mâm hình gì, bao nhiêu cây cờ và màu gì, 
quay hướng nào, cúng lúc mấy giờ và khấn cách 
chi. Trên mâm có kèm theo hoa, dừa tươi...

Cũng như thuật phong thủy, tử vi, xăm quẻ, 
các cách tham cứu tương lai và tiên lượng mạng 
vận khó chứng minh hay giải thích logic ngoài 
triết lý giản đơn từ thời cổ, có khi không thể hiểu 
dưới góc nhìn khoa học thời đại 4.0.

Nguyễn Thành Công

CÂU CHUYỆN NGÀY XUÂN

Phật tử du xuân lễ chùa đầu năm Mậu Tuất -  Ảnh: Minh An
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Tỉ như sinh ngày giờ gì, năm 
nào sẽ “cân” được bao nhiêu trọng 
lượng mạng vận có đơn vị tính 
hẳn hoi, mấy lượng mấy chỉ cứ 
như cân vàng! Nặng bao nhiêu thì 
sống đến đâu, làm được gì và chết 
lúc mấy giờ, thậm chí đám tang 
có mưa hay không và có thầy chùa 
đưa linh hay vắng vẻ! Chưa bàn 
tốt xấu, chỉ biết với ai yếu bóng 
vía thì đòn đánh tinh thần đó, rất 
chi “ép phê”.

Chị công chức nọ mà tôi gặp và 
có quen sơ là sếp một cơ quan nhà 
nước có hạng, sang cả. Sư cô trả 
lời khi được hỏi “tất cả bao nhiêu”, 
“phần này... phần này, vị chi tất 
cả bốn trăm mấy, còn chuyện kia 
tùy!”. Tôi không biết “chuyện kia” 
là cái chi nhưng áy náy kì, không 
khác bổ toa bán hàng tạp hóa, 
lạnh lùng và sòng phẳng quá. Chị công chức móc 
ví lấy tờ năm trăm nghìn đồng màu xanh: “Con 
gửi 500.000 đồng, không thối!”. Chị chi một tờ 
xanh cho sao Vân Hán ở chùa này và có lẽ chừng 
ấy cho mỗi cảnh chùa khác. Vị ni trả lời khi nhìn 
thấy ánh mắt của tôi khá tế nhị: “Tôi mua đồ làm 
lễ cho người ta”.

Tôi từng cúng sao, lui cui mua dừa tươi, sắm 
hoa, xếp đèn cầy trên mâm thành hình theo “sách 
vở” và lọ mọ dùng chiếc la bàn không khác lính 
pháo binh, định vị phương hướng sao cho bày 
mâm, lễ lạy không sai chạy, hi vọng một năm 
hanh thông, nhưng rồi cũng xui thúi củ hủ, theo 
cách nói dân dã của bà con miền Tây, riết niềm 
tin trừu tượng cũng mòn dần.

Chị công chức nọ chi đậm cho một 
sao tốt, nuôi hi vọng đẹp cho anh 
chồng tốt phúc qua những tờ tiền 
màu xanh đẹp mắt thẳng thớm, tôi 
cũng mong chị và anh ấy toại nguyện. 
Nhưng cá nhân tôi không chia sẻ 
niềm tin ấy qua trải nghiệm của mình, 
chuyện ấy cứ như ánh phản chiếu từ 
nghìn năm cũ xa xôi mà tính chân lý 
yếu ớt dường như không có. Thêm 
nữa, nếu tôi có ý “sử dụng dịch vụ” do 
quý sư cô cung cấp mà mình nhìn tận 
mắt, cũng hơi bị khó vì chi phí một 
tờ xanh cho một lần cúng ở một chùa 
hơi... nặng!

Mà theo sách vở, sao Vân Hán của 
mình năm nay tốt rồi, không cúng 
cũng không sao!

Chuyện sau Tết xen lẫn buồn vui...

Ảnh: St

Ảnh: St
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Xin đừng để cửa chùa thành trạm thu phí BOT!
Trương Thanh Liêm

Những ngày gần đây, dư luận cả nước 
nói chung, tín đồ Phật giáo nói riêng 
bức xúc khi phải mua vé vào tham 
quan các cơ sở thờ tự Phật giáo ở 
một số địa phương. Cụ thể tại chùa 

Yên Tử vốn rất nổi tiếng với giá 40.000 đồng/
người lớn, 20.000 đồng/trẻ em.

Lý giải về vấn đề này, các cơ quan chức năng 
viện dẫn rất nhiều nguyên nhân, trong đó có lý 
do thu phí để tu bổ, nâng cấp, mở rộng các cơ sở 
này. Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với 
những lời giải thích như vậy. 

Cửa chùa luôn rộng mở chờ đón chúng sinh 
đến tham quan, thưởng lãm, bày tỏ sự ngưỡng 
vọng tâm linh của mỗi người để hướng đến 
chân, thiện, mỹ, sống vì mọi người, làm phước, 
tránh dữ, tốt đời, đẹp đạo; làm nhiều việc thiện… 
Từ bao đời nay, cửa chùa không phân biệt giới 
tính, tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ, sang, hèn… 
và cũng chưa từng có việc vào chùa lễ Phật phải 
nộp lệ phí. 

Nhiều người nói đùa nhưng rất thật khi có sự 
so sánh với thực trạng này thì cửa chùa đã mang 
dáng dấp trạm thu phí BOT, nghĩa là anh muốn vào 
thì nộp phí, không nộp thì không vào. Các chùa 

này còn được Ban quản lý tổ chức bán vé 
tại nhiều điểm khác nhau không khác chi 
cách tổ chức của các “Game show” ca nhạc 
thời @.

Vấn đề đặt ra là liệu động thái này đã 
được lấy ý kiến rộng rãi trong dân, đã 
được trên 90% đối tượng được lấy ý kiến 
đồng tình? Đối tượng lấy ý kiến là ai? Số 
tiền thu được liệu có được dùng vào việc 
nâng cấp, bảo dưỡng, duy tu như nhiều 
lãnh đạo có trách nhiệm phát biểu trước 
báo giới và nhân dân? Càng lo lắng hơn, 
liệu đây có là tiền lệ để hàng trăm, hàng 
ngàn, thậm chí hàng chục ngàn cơ sở 
thờ tự khác không phân biệt tôn giáo, tín 
ngưỡng, vùng miền sẽ làm theo? Bởi nơi 

khác làm được thì nơi này cũng sẽ làm được. Lúc 
này công tác chấn chỉnh, kiểm soát càng trở nên 
phức tạp hơn, đi kèm với lòng tin của cộng đồng 
sẽ bị suy giảm rất đáng báo động bởi BOT “tâm 
linh” đã, đang và sẽ có mặt khắp nơi. 

CÂU CHUYỆN NGÀY XUÂN

Ảnh:  An An

Ảnh: St
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Nhiều người có 
kiến thức sâu 
rộng về những lễ 
hội tâm linh cho 
biết: đi chùa đầu 

năm đã trở thành một nét văn 
hóa đặc sắc, là kết quả của sự 
giao thoa giữa Phật giáo và tín 
ngưỡng bản địa, là một trong 
những hoạt động không 
thể thiếu trong ngày Tết với 
nhiều người nói chung, phật 
tử nói riêng.

Tuy nhiên vẫn còn đó 
những suy nghĩ, hành động, 
phát ngôn chưa thật đẹp làm 
xấu đi hình ảnh, ý nghĩa nhân 
văn sâu sắc của việc đi lễ chùa 
đầu năm. 

Trước hết phải nói đến việc người ta chen 
chúc, giẫm đạp nhau để hái lộc một cách vô tội 
vạ khiến cây trơ trọc, xơ xác rất phản cảm, nhiều 
thảm cỏ bị chà đạp hư hại rất đáng buồn. Chưa 
kể nhiều loại rác thải bị vứt bừa bãi tại khuôn 
viên chùa rất nhếch nhác.

Cạnh đó, nhiều người đi lễ Phật nhưng không 
thành tâm, còn cầu mong những điều không 
tưởng, những lợi lộc của cuộc đời bằng những 
lời cầu khẩn nặng mùi thế tục như mau thăng 
quan tiến chức, đỗ đạt, có nhiều tiền bạc... bằng 
hình thức đua nhau đặt tiền lẻ, bon chen xô đẩy 
nhau tại chốn cửa Phật để vào lễ làm biến tướng 
phong tục tốt đẹp này.

Song song đó, nhiều người đến lễ chùa (nhất 

là thanh thiếu niên) ăn mặc, đi lại, phát ngôn 
thiếu nghiêm túc, phản cảm. Thậm chí có những 
hành vi biểu lộ tình cảm quá giới hạn cho phép 
khiến nhiều người rất bức xúc. Nhiều người 
đi lại, ăn nói ồn ào, sử dụng điện thoại thiếu tế 
nhị làm phiền lòng người khác. Có người đến lễ 
chùa trong tư thế say xỉn, thiếu tôn nghiêm nơi 
cửa Phật.

Lễ Phật đầu năm là nét đẹp văn hóa có từ ngàn 
đời nên cần được trân trọng, giữ gìn, phát huy 
bản sắc vốn có. Vì thế người đi lễ cần nhận thức 
đúng về ý nghĩa thực sự của hành vi này để có 
được tấm lòng thành kính, thành tâm, có được 
những hành vi ứng xử đúng mức khi đi lễ chùa 
đầu năm. 

NHIỀU NGƯỜI CAO TUỔI HIỆN NAY ĐỀU CÓ CHUNG NHẬN XÉT: TUỔI TRẺ BÂY GIỜ THÍCH ĂN 
CHAY, LÀM VIỆC THIỆN VÀ THƯỜNG ĐI CHÙA NGAY SAU THỜI KHẮC GIAO THỪA ĐỂ CẦU MONG 
NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT ĐẾN VỚI MÌNH CÙNG GIA ĐÌNH. SAU PHẦN LỄ PHẬT, NHIỀU NGƯỜI 
THƯỜNG HÁI LỘC ĐẦU NĂM TẠI CHÙA ĐỂ MANG NHỮNG ĐIỀM LÀNH VỀ VỚI BẢN THÂN.

Vui buồn lễ chùa đầu năm
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Hiểu cho đúng nghĩa
vô thường của đạo Phật

Vô thường là thuật ngữ Phật giáo, ai 
là phật tử đều cũng từng nghe. Theo 
lẽ thông thường, Vô thường là trái 
nghĩa với bình thường đang diễn 
ra. Giáo lý đạo Phật tế vi lại nói: mọi 

diễn tiến của sự vật, hiện tượng cũng như con 
người đều thay đổi từng sát-na. Vậy nên cố nhà 
thơ Chế Lan Viên có câu: “Mỗi giờ mỗi phút mỗi 
giây/ Ta đều thấy những gì ở đời không giống 
trước”. Đạo Phật nói vô thường là để giúp cho 
người tu nhận chân ra lẽ thật của đời sống con 
người là hạn cuộc ngắn ngủi, giúp khắc phục sự 
giải đãi mà tinh tấn trên con đường tu Giác ngộ 
- giải thoát khổ đau. Nhưng thực tế, hai từ này 
được tiếp cận trong đời sống có sự khác biệt.

Ở phạm trù sinh tử, khi đề cập về sự vô thường 
(tức sự chết) người nghe bỗng trở nên choáng 
váng và tiêu cực mất niềm tin. Nhưng thực tế, 
giáo lý đạo Phật vi diệu nói về sự vô thường lại 
mang mục đích và hàm nghĩa chỉ cho sự tích cực, 
khác hoàn toàn theo lối nghĩ của thế gian. 

Theo Phật học Từ điển của Đoàn Trung Còn, 
Vô thường là “Không thường, không chừng kêu 
trọn chữ: vô-thường biến dị. Lúc có lúc không, khi 
này khi khác, biến chuyển không ngừng. Như mới 
sống thoạt chết, mới trẻ liền già, mới mạnh thoạt 
yếu, mới khỏe liền đau. Trong thế gian tất cả các 
pháp hữu vi đều sinh, diệt, biến đổi, lưu chuyển 
không một chút nào yên trụ thảy đều vô thường.” 
Trong Niết-bàn kinh quyển 10, Văn Thù Sư Lợi 
Bồ-tát có bạch Phật rằng: “Như những vật ở thế 
gian, trước không nay có, có rồi trở lại không. 
Những vật như vậy, thảy đều là vô thường”. 
Trong Nghi thức Bồ-tát giới kinh có câu: Nhân 
mạng vô thường, quá ư sơn thủy, kim nhật tuy 
tồn, minh nhật nan bảo (mạng người vô thường, 
còn mau hơn nước chảy trên non; hôm nay dầu 
còn, ngày mai khó giữ). Theo từ điển trên, Vô 
thường còn có hai thứ đó là: “Sát-na vô thường, 
tức trong phút chốc trải qua bốn tướng sinh, trụ, 
dị, diệt; hai là Tương tục vô thường: trong một kỳ 
hạn, bốn tướng sanh, trụ, dị, diệt nối tiếp nhau 

GIÁO LÝ
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mà hiện ra.”          
Theo các Tổ thầy dạy, giáo lý vô thường trong 

đạo Phật không phải là một lý thuyết, luận thuyết. 
Nói vô thường là một sự thật. Và sự thật này đòi 
hỏi chúng ta phải thực tập, quán chiếu thể nhập 
chứng ngộ.

Kinh điển Phật giáo thường dùng những hình 
ảnh như ánh chớp, sương mai, bọt nước để nói 
lên đặc tính vô thường, ngay nơi sinh thường 
diệt của vạn vật. Kinh Kim Cang nói tất cả pháp 
hữu vi “như mộng như huyễn, như trong bóng 
nước, như sương mai, như tia lửa lóa trên bầu 
trời.” Kinh Lăng Già cho rằng các pháp hữu vi 
“Không thật, mau như điện chớp, thế nên nói là 
hư huyễn”. Sự thật là vậy, nhưng không phải ai 
cũng thấy và chấp nhận, đó là nguyên nhân của 
khổ đau, hệ lụy. Do đó, chúng ta phải thực tập để 
dễ nhập và chứng ngộ sự thật này.

Trước hết là thực tập quán thân thể là vô 
thường. Ta từ khi cha mẹ sinh ra, rồi lớn lên, 
trưởng thành, thời gian sau bắt đầu già nua, 
bệnh tật và cuối cùng phải chết. Quá trình sinh, 
trụ, hoại, diệt ấy là vô thường, diễn ra trong từng 
giây phút. Chúng ta lớn lên từng ngày cũng có 
nghĩa là chúng ta đã chết đi từng ngày, tức là 
chúng ta đang vô thường thay đổi (lý lẽ này từ 
cổ chí kim không sai chạy). Bởi ta hôm nay đã 
không phải là ta hôm qua. 
Phật học gọi sự thay đổi 
này là không phải một, 
không phải khác (phi 
nhất phi nhị). Cũng như 
nhìn xuống dòng sông, 
ta thấy dòng sông không 
có gì thay đổi, vẫn là sông 
ấy, đó là không phải khác. 
Nhưng nếu quán chiếu ta 
thấy tất cả lượng nước 
trong dòng sông giây phút 
trước đã không còn nữa, 
mà đã thay vào đó lượng 
nước khác rồi, dòng sông 
khác rồi, đó là không phải 
một. Thân thể ta cũng vậy.

Chúng ta quán chiếu 
thân thể cũng như thế, 
không phải để thấy cái 
thân thể này vô thường, 
không bền chắc rồi mình 

bỏ bê hay hủy hoại nó. Hiểu như vậy là hiểu sai 
về giáo lý vô thường. Cho thân này thường còn 
là một tà kiến, mà chấp thân này đoạn diệt cũng 
là tà kiến. 

Quán tâm vô thường cũng như vậy, chúng ta 
tìm hiểu và học đạo Phật xuất phát từ quan điểm 
giá trị nhân sinh của tôn giáo, nhận thức năm 
uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), các hành vô 
thường là khổ. Kinh Tạp A-hàm, số 437 nói như 
thế này: “Vì tất cả các hành là pháp biến dịch, nên 
ta nói hễ có sở thọ thì đều khổ”. Sở thọ tức là các 
cảm thọ, cảm giác của con người. Tựu trung thì 
có ba: cảm thọ khổ, cảm thọ vui và cảm thọ trung 
tính (tức không khổ không vui). Tất cả các cảm 
thọ ấy là vô thường, luôn luôn thay đổi. thực tế ta 
thấy rõ ràng là không ai vui hoài mà cũng không 
ai khổ hoài. Cuộc sống của con người là một 
chuỗi dài tiếp nối những niềm vui và nỗi buồn, 
đan xen giữa khổ đau và hạnh phúc. Tất cả đều 
lặng lẽ trôi qua và tâm niệm chúng ta luôn luôn 
thay đổi, trong từng sát-na sinh diệt.

Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy chẳng những 
các khổ thọ mới là khổ, mà ngay cả lạc thọ cũng 
đều vô thường nên cũng là khổ: “Các thọ đều là 
khổ”. Thế nhưng, lời dạy này của đức Phật gây 
ngộ nhận khi suy nghĩ một chiều. Bởi vì, khổ 
hay không còn tùy thuộc vào nhận thức của con 

Ảnh: Khánh An



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/201810

GIÁO LÝ

người. Sự thật các pháp vô thường mà cho rằng 
thường hằng, không thay đổi, đây là nguyên 
nhân của khổ đau. Thực tế, sự vật, hiện tượng 
luôn thay đổi mà chúng ta tưởng là thường tại. 
Chúng ta muốn nó không thay đổi, như muốn 
trẻ mãi không già và nhiều thứ tham muốn khác. 
Chính nhận thức và ước muốn sai lạc này làm 
phát sinh đau khổ. Ta đau khổ không phải vì mọi 
chỗ, mọi vật vô thường biến đổi, băng hoại mà 
ta khổ não chính vì chủ quan tham đắm những 
thứ mình ham thích và khát ái không ở lâu dài 
với mình.

Hoàn cảnh chúng ta sống cũng bị chi phối. 
Hoàn cảnh ở đây được hiểu là cho tất cả mọi sự 
vật, hiện tượng, từ sơn hà đại địa cho đến cành cây 
ngọn cỏ xung quanh ta, tất cả đều là vô thường, 
biến đổi. Có người nhìn thấy ngọn núi nơi quê 
hương mình sinh ra và gắn bó với nó trải qua bấy 
nhiêu năm, mà vẫn luôn sừng sững nên không 
tin rằng ngọn núi vô thường. Thực tế tất cả đang 
thay đổi, có điều quá trình thay đổi thành, trụ, 
hoại, diệt của mỗi sự vật, hiện tượng xảy ra tiệm 
tiến (dần dần) trong khoảng thời gian dài ngắn 
mà thôi. Dù dài hay ngắn cũng sẽ thay đổi trong 
từng sát-na. Theo các Tổ thầy dạy: vì sự vật biến 
chuyển không ngừng cho nên sự vật không duy 
trì được tính cách đồng nhất tuyệt đối của nó. 
Vô thường là một tên khác của Vô ngã. Đứng về 
mặt thời gian, sự vật là vô thường, đứng về mặt 

không gian, sự vật 
là vô ngã. Theo đạo 
Phật, vô thường 
còn có nghĩa là vô 
tướng (còn gọi là 
không) vì thực tại 
của vạn hữu thoát 
ra ngoài mọi khái 
niệm và ngôn từ. 
Vô thường cũng 
là duyên khởi, vạn 
vật do nhân duyên 
nương vào nhau 
mà sinh khởi và 
tồn tại. Kinh Tạp 
A-hàm ghi: “Sắc là 
vô thường. Nhân 
và duyên sinh ra 
các sắc cũng vô 
thường. Vậy, các 
sắc được sinh 

từ nhân và duyên vô thường, làm sao có thể là 
thường được?”. Hơn nữa, “Sắc không phải là ngã. 
Nếu sắc là ngã, không nên ở nơi sắc mà bệnh, khổ 
sinh và cũng không thể có ước muốn khiến như 
vậy hay như vậy đối với sắc. Vì sắc là vô ngã cho 
nên ở nơi sắc có bệnh khổ sinh và nó cũng có ước 
muốn khiến như vậy, hay không như vậy đối với 
sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.”

Hiểu thấu vô thường là có trí tuệ biết tới chỗ 
cốt lõi bên trong của vạn hữu, gọi là vô ngã trí. 
Nói vô ngã là nói về không gian của một hiện 
tượng. Hiểu thấu tính vô thường biến động 
trong vạn vật thì ta hết u mê bám víu. Ta đạt được 
đức Thường của Niết-bàn (thường, lạc, ngã, 
tịnh) thì ta có phân biệt tốt xấu, ngon dở nhưng 
không bị dính mắc vào cảm giác, vì ta có trí tuệ 
biết rằng nó là vô thường biến đổi, không nắm 
giữ bởi thói quen một chiều tham đắm, đòi hỏi.

Theo đạo Phật, quán chiếu về thực tướng vô 
thường của cuộc đời để nhận thức được rằng, 
tất cả mọi sự vật đều có ngày phải tàn hoại, tan 
rã. Do đó giúp chúng ta biết quý trọng từng giờ 
phút của sự sống, biết sống trong tỉnh thức, 
chính niệm chứ không phải “yếm thế tiêu cực”.

Như đã đề cập, nguyên nhân của khổ là sự vật 
vô thường mà chúng ta tưởng là thường. Trong 
Kinh Đại Bảo Tích có kể câu chuyện con chó bị 
ném cục đá, nó chạy theo cục đá mà sủa, vì tưởng 

Ảnh: St
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cục đá là nguyên do làm nó đau. Con chó đâu biết 
rằng nguyên nhân làm nó đau là người ném cục 
đá. Cũng như vậy, vô thường không gây ra khổ, 
mà chính vì nhận thức sai lầm của ta, cho những 
gì vô thường là thường tại, nên ta khổ...

Để hiểu tác dụng và lợi ích của quán chiếu vô 
thường trong Phật giáo, chúng ta cùng nhau tìm 
hiểu hai từ quán chiếu.

Vậy quán chiếu là gì?
Quán chiếu là: tham thiền suy xét mà chiếu 

thấy, cao hơn là đạt tới trí huệ chân thật do mình 
quán tưởng mà chiếu thấy thật tướng.

Vậy, quán vô thường theo giáo lý đạo Phật là 
việc làm vô cùng quan trọng. Bởi vì thứ nhất, nó 
cho chúng ta biết những gì đang diễn ra trong giờ 
phút hiện tại là vô cùng quý giá và đẹp đẽ, chúng 
ta phải trân trọng, giữ gìn cho ta và cho người 
xung quanh ta. Thứ hai, khi thấy tình trạng hiện 
tại không được như ý thì chúng ta cũng không 
chán nản. Sự vật vô thường, nên cho ta niềm tin 
mọi việc đều có thể thay đổi. Nếu chúng ta biết 
chuyển thì ngày mai tình trạng sẽ thay đổi. Ví dụ, 
một học sinh ngang ngạnh, ta tin rằng có thể giáo 
dục em trở thành người tốt. Nhưng một em học 
sinh ngoan, nếu không chăm sóc thường xuyên 
(chủ quan), không giữ gìn thì cái dễ thương 
của em sẽ mất. Còn theo Phật giáo, tu là chuyển 
nghiệp xấu thành tốt. Đó là bài học vô cùng giá 
trị từ vô thường.

Thực tập quán vô thường, có thể giúp ta vài 
điểm như sau:

- Thấy rõ vô thường, chúng ta ý thức được cái 
gì đang có trong giây phút hiện tại là quý giá. Nên 
trân trọng chăm sóc, vun tưới, nuôi trồng.

- Khi thấy tình trạng hiện tại không được 
như ý thì ta cũng không chán nản. Tất cả đều 
vô thường, nếu ta biết cách chuyển hóa thì ngày 
mai tình trạng sẽ thay đổi.

- Thấy vô thường của vạn vật, chúng ta có thể 
dứt trừ tham ái, giữ tâm bình thản trước mọi 
hoàn cảnh đổi thay bất ngờ. Có được sự an tịnh 
trong tâm, không đi tìm những dục lạc tạm bợ và 

đi tìm hạnh phúc chân thật, thường còn.
- Quán chiếu về tính vô thường của vạn vật có 

công năng trừ diệt si mê. Ta không chán ghét mọi 
vật mà tiếp xúc và ứng xử với vạn vật bằng tuệ 
giác, nghĩa là không tham đắm và vướng mắc.

Kinh A-hàm nói: Đối với sắc (thọ, tưởng, hành, 
thức) không biết, không rõ, không đoạn tận, 
không ly dục, tâm không giải thoát, thì không thể 
đoạn trừ khổ não, không vượt qua khỏi sự sợ hãi 
về sinh, già, bệnh, chết. Do đó, đức Phật khuyên 
các Tỳ-kheo phải luôn quán chiếu để thể ngộ năm 
uẩn là vô thường: “Các ông hãy quán sát sắc (thọ, 
tưởng, hành, thức) là vô thường”. Quán sát như 
vậy được gọi là quán sát chân chính. Hiểu biết 
như vậy được gọi là hiểu biết chân chính. Khi đã 
quán sát và hiểu biết chân chính thì sẽ sinh ra 
nhàm tởm. Khi đã nhàm tởm thì dứt sạch tham 
muốn và ưa thích. Sự dứt sạch hỷ tham được gọi 
là tâm giải thoát.

Đức Phật khẳng định: “Ai đối với sắc (thọ, 
tưởng, hành, thức) mà yêu thích, thì đối với khổ 
cũng yêu thích”. Một khi sống trong khổ đau mà 
cảm thấy thích thì còn mong gì sự giải thoát? 
Thái độ vui thích trong khổ đau đó gọi là vô 
minh: “Vô minh là không biết, không biết tức vô 
minh. Không biết những gì? Sắc là vô thường, mà 
không biết như thật sắc là vô thường”. Ngược lại, 
chỉ có người trí mới mong giải thoát khổ đau: “Ai 
không yêu thích sắc (thọ, tưởng, hành, thức), thì 
sẽ không thích khổ. Ai không yêu thích khổ, thì 
đối với khổ sẽ được giải thoát” Kinh Tập A-hàm).

Giáo lý đạo Phật thậm thâm vi diệu, có công 
năng giúp con người giác ngộ - giải thoát từng 
phần và cứu cánh cuối cùng là giải thoát hoàn 
toàn khổ đau. Song, trên thực tế giáo lý đạo Phật 
đòi hỏi con người phải có trí tuệ và giáo lý này 
không dung nạp sự vô minh. Bởi vậy mà trong 
giáo lý có chỗ đã đưa nhận thức của con người 
vượt xa cái tầm thường, nên con người (kiến 
chấp) khó tiếp nhận. Chính vì điều này mà chúng 
ta cần phải thao thức trao đổi giáo lý để nương 
tựa vào nhau trên lộ trình học và tu Phật. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
-  Tám quyển sách quý – HT.Thích Thiện Hoa – (Nxb. Tp. HCM -  1987).
-  Phật giáo Từ điển – Đoàn Trung Còn - (Nxb.Tp. HCM – 2006). 
-  Bài: Quán vô thường – Thích Nguyên Hùng –  (Giacngo- Online 1-2018)
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GIÁO LÝ

Phật dạy La Hầu La

L a Hầu La được xuất 
gia học đạo lúc 7 
tuổi, do đó ý nghĩ, 
lời nói, hành động 
còn thô tháo. 

Phật bảo La Hầu La rằng: 
“Con hãy về ở tịnh xá Hiền Độ, 
giữ miệng nhiếp ý, siêng tu giới 
hạnh”. La Hầu La vâng theo lời 
Phật về ở tịnh xá Hiền Độ 90 
ngày, sám hối ăn năn hành trì 
ngày đêm không dừng nghỉ. 
Đức Phật đến thăm và bảo La 
Hầu La rằng: Con hãy bưng 

chậu nước sạch đến đây để rửa 
chân cho ta. 

La Hầu La vâng lời rửa chân 
cho Phật. Khi rửa chân xong, 
Phật hỏi La Hầu La: Con có thấy 
nước rửa chân trong chậu kia 
không? Kính bạch Thế Tôn, con 
thấy nước ấy đã dơ bẩn rồi! Vậy 
nước ấy có thể dùng để ăn uống, 
súc miệng hay rửa mặt được 
không? Kính bạch Thế Tôn, 
nước ấy không thể dùng xài 
bình thường được vì đã nhiễm 
bẩn nhơ đục. Phật dạy tiếp:  

Ngươi là con ta, cháu nội vua 
Tịnh Phạn, nay đã xuất gia học 
đạo giác ngộ giải thoát, bỏ sự 
vui sướng tạm bợ ở đời, làm Sa 
môn Thích tử, nếu không siêng 
năng tinh tấn, giữ thân miệng ý 
trong sạch thì phải bị phiền não 
tham, sân, si làm vẩn đục tâm 
ý, cũng như nước dơ kia không 
thể dùng được!

Nói xong Phật dạy tiếp: Con 
hãy đổ chậu nước dơ kia đi! 
La Hầu La liền vâng lời làm 
theo. Phật nói: Chậu kia nay đã 

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Ảnh: Nam An
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không còn nước dơ 
bẩn nữa, vậy có thể 
dùng để đựng đồ ăn 
uống được không? 
Kính bạch Thế Tôn, 
không thể dùng 
được vì đã nhiễm 
bẩn. 

Phật dạy La Hầu 
La: Con cũng như 
vậy, tuy làm Sa môn 
mà không giữ gìn 
thân miệng ý trong 
sạch, giống như cái 
chậu dơ kia, không 
thể đựng đồ ăn 
uống được.

Nói xong, Phật lấy 
chân đạp mạnh cái 
chậu khiến nó chạy 
lăn tròn, nghiêng 
ngả qua lại vài lần rồi 
mới dừng lại. Phật 
bảo La Hầu La: Con 
bây giờ có còn tiếc 
cái chậu này không? 
Kính bạch Thế Tôn, 
cái chậu rửa chân 
kia là vật không còn 
giá trị nữa. Trong thâm tâm con, 
tuy có tiếc rẻ đôi chút nhưng nó 
không còn làm cho con quyến 
luyến nữa. Phật bảo La Hầu La: 
Con cũng như vậy, tuy làm Sa 
môn nhưng không nhất tâm tu 
hành để thân miệng ý làm não 
loạn khiến nhiều người buồn 
phiền, khi chết đọa ba đường 
dữ, các bậc Hiền thánh không 
ai thương tiếc giống như cái 
chậu kia. La Hầu La khi nghe 
lời Phật dạy, lấy làm hổ thẹn và 
ăn năn sám hối những lỗi lầm 
đã phạm phải.

Đây là câu chuyện mang đậm 
chất triết học Phật giáo trong 
nền văn hóa giáo dục Phật giáo 
Ấn Độ, thể hiện nhân cách đạo 
đức sống của một người tu 

hành vì lợi ích tha nhân. Trong 
cuộc sống, người thầy giỏi là 
người khéo léo chỉ dạy tùy theo 
căn cơ trình độ hiểu biết của 
mọi người. Đức Phật đã dùng 
phương tiện thiện xảo bằng 
cách hỏi đáp để cho La Hầu La 
phải dùng trí tuệ soi sáng mới 
nhận ra bí quyết tu hành.

Thế Tôn, trong phương pháp 
giáo dục của Ngài đối với các 
đệ tử theo nguyên tắc “khế cơ”, 
“khế lý”, “khế thời”, vừa “khích 
lệ”… lại vừa vận dụng các thí dụ 
với các hình ảnh cụ thể, quen 
thuộc trong công việc thường 
ngày để hướng dẫn chỉ dạy cho 
người nghe thấy được tác hại 
của nó mà quyết tâm dứt trừ. 
Hình ảnh nước dơ trong chậu 
là ẩn dụ cho phiền não tham 

sân si của mỗi người, 
nhằm giúp ta quán xét 
lại chính mình, bởi 
lỗi lầm phát sinh là 
do không chánh niệm 
tỉnh giác trong từng 
phút giây. Tu là sửa, là 
gội rửa thân tâm dính 
mắc vào mọi hiện 
tượng, sự vật rồi sinh 
ra chấp trước mà thấy 
có ta, người, chúng 
sinh, nên chịu luân 
hồi sống chết trong 
vô số kiếp, không có 
ngày ra khỏi.

Chúng ta thật diễm 
phúc thay mới được 
Thế Tôn sử dụng 
những phương pháp 
giáo dục rất thực tế, 
rõ ràng minh bạch, dễ 
hiểu nhằm thức tỉnh 
tâm loạn động mà 
quay lại sống với tâm 
Phật sáng suốt ngay 
nơi thân này. Khi các 
đệ tử của Ngài bị ràng 
buộc bởi bóng tối vô 

minh thì Phật dùng ánh sáng trí 
tuệ để chuyển hóa, khi khổ đau 
thì dùng hạnh phúc để xóa tan 
bao phiền muộn. 

Qua câu chuyện trên, Thế 
Tôn đã chỉ cho chúng ta một 
phương pháp giáo dục rất khoa 
học và nhân bản nhằm đánh 
thức tiềm năng của mỗi người 
mà biết cách làm chủ bản thân 
qua thân, miệng, ý.

Thế Tôn đã xuất hiện ở đời 
như một nhà giáo dục mang sắc 
thái đậm chất con người qua 
nhiều câu chuyện ngụ ngôn, thí 
dụ nhằm khai mở trí tuệ tự tâm 
mà chuyển hóa nỗi khổ niềm 
đau thành an vui hạnh phúc 
ngay tại đây và bây giờ. 

Ảnh: Nam An
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Xưa nay, bởi lầm tưởng rằng có thật 
Cái Tôi (Ngã), có thật các pháp trong 
vũ trụ, tức là lầm tưởng rằng mình 
và mọi sự vật đều tự sinh ra và còn 
lại mãi mãi (H-V: Thường), cho nên 

con người có xu hướng nuôi dưỡng trong mình 
những phẩm cách tiêu cực, như là ghen ghét, thù 
hận, tham lam và nhiều ý nghĩ xấu xa khác nữa. 
Anh ta nghĩ rằng sự sống còn của mình chỉ có thể 
được đảm bảo khi anh ta tiêu diệt bất kỳ ai mà anh 
ta cảm nhận như là nguồn nguy hiểm cho mình 
và rằng ‘ai mạnh nhất kẻ đó sống’. Anh ta lo lắng 
và than vãn về những điều mình ham muốn mà 
không đạt được; chăm chăm giành giật một cuộc 
sống vui cho mình ngay cả bằng cách lừa đảo, bịp 
bợm, lợi dụng hoặc quấy rối sự yên vui của người 
khác. Anh ta luôn luôn dính mắc vào vô số những 
hành vi tạo tác mới, thường là xấu dữ nhiều hơn 

tốt lành, mà trong ngôn ngữ Phật giáo gọi đó là 
tạo nghiệp.

Cứ như thế con người luôn luôn tạo nghiệp 
mới và gây ra các nghiệp quả. Rồi các kết quả tạo 
tác đó lại cuốn hút và chi phối tâm trí họ. Vì vậy 
tâm trí con người cứ bị xô đẩy mãi mãi trong sáu 
tâm trạng điển hình, hay là “trôi lăn quanh sáu nẻo 
(cõi) đi về (luân hồi)”, sau đây:

1/ Trạng thái của nỗi đoạ đầy tàn tệ nhất (địa 
ngục) là tâm trạng của con người trong cơn khổ 
đau cùng cực, ngọn lửa giận hờn bùng lên thiêu 
đốt tính người, dẫn tới đập phá, gieo tai hoạ đau 
lòng, khốn khổ cho người khác và cho cả chính 
mình nữa.

2/ Tính cách quỷ đói (ngạ quỷ) là tâm trạng bị 
lòng ham muốn thúc giục không thể cưỡng lại 
nổi, giống như hình ảnh của lũ quỷ đói. Với tâm 
trạng này con người chẳng thể cảm thấy vừa lòng 

PHÁP ẤN LÀ CON DẤU ẤN CHỨNG CỦA ĐẠO PHÁP, Ở ĐÂY LÀ PHẬT PHÁP. ĐÂY LÀ CON DẤU 
CHỨNG THỰC ĐÚNG LÀ PHẬT PHÁP, CỦA PHẬT GIÁO CHÁNH TRUYỀN TỪ ĐỨC PHẬT. BA PHÁP 
ẤN ĐÓ LÀ: VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ.

Huyền Cương Lê Trọng Cường

Tâm trạng 
và sơ đồ chức năng
của tâm thức
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ngay cả khi đã đạt được mục tiêu ban đầu và luôn 
nhằm những mục tiêu mới. Càng khát vọng bao 
nhiêu con người càng bị ràng buộc, càng bị trói 
chặt vào lòng tham đắm của mình. 

3/ Tính cách súc vật (súc sinh) là tâm trạng đặc 
trưng bởi sự ngu dốt (thiếu trí tuệ), không biết lẽ 
phải trái, do đó dẫn tới hành động mù quáng theo 
bản năng (thú vật), không nghĩ đến những hậu 
quả tai hại mà những hành động đó có thể gây ra.

4/ Tính hay gây gổ (atula) là tâm trạng đặc trưng 
cho lòng vị kỉ và máu hiếu chiến. Ở tâm thái này 
con người chỉ biết đến lợi ích của riêng mình, sẵn 
sàng gây gổ với bất kỳ ai hoặc bất kỳ điều gì cản 
ngăn anh ta đoạt được mối lợi đó. Dĩ nhiên điều 
này sẽ dẫn tới va chạm, giành giật, chống chọi 
nhau, thậm chí muốn hãm hại đối thủ.

Bốn trạng thái tâm thức trên đây chính là 
bốn nẻo xấu xa của tâm trí con người mà thông 
thường ai cũng muốn kiềm chế và loại bỏ chúng 
ra khỏi đời sống tâm linh của mình. 

5/ Tính người (cõi người) là tâm thái của con 
người bình thường, hiểu biết lẽ phải trái, có xu 
hướng tự kiểm soát và tự kiềm chế để cố gắng 
khỏi bị rơi vào bốn nẻo xấu xa nói trên. 

6/ Niềm hạnh phúc thần tiên (cõi trời) là sự 
khoái cảm khi thoả mãn những đòi hỏi của các 
giác quan. Đó chính là cảm giác đê mê, ngất ngây 
sung sướng gây ra bởi ảnh ảo xuất hiện trong tâm 
trí lúc được mãn nguyện. Bởi thế tâm trạng này 
là không ổn định và dễ biến đi một khi gặp điều 
không vừa ý. Lúc đó tâm trí lại rơi vào một trong 
bốn nẻo xấu xa nói trên, con người lại bị cuốn hút 
và nhấn chìm trong vòng xoáy của nỗi giận hờn, 
cơn thèm muốn, óc ngu si và lòng vị kỉ. 

Sáu tâm trạng đó liên tục diễn ra trong tâm trí 
và luôn luôn di chuyển từ cái này sang cái khác. 
Ví dụ, lúc này tâm trí đang ở trạng thái này, thì 
tới lúc khác trạng thái ấy biến đi và thay vào đó 
một trạng thái mới nảy sinh và cứ thế chúng biến 
hiện không ngừng. Chính hiện tượng liên tục đi 
về sáu nẻo (lục đạo luân hồi) này của tâm trí làm 
cho lòng người hầu như không bao giờ thoát 
khỏi khó chịu, đớn đau và lo buồn, chẳng mấy khi 
được yên vui, thanh thản. Tâm trí con người ngổn 
ngang xúc cảm, bộn bề ham muốn và luôn bị giày 
vò khốn khổ như mắc bệnh mãn tính nếu như 
không hiểu biết về nguồn gốc căn bệnh, không 
tìm ra cách chữa trị đúng và nhất là không bền bỉ, 

sáng suốt áp dụng cách chữa trị đó. 
May mắn thay, những ai tìm đến Pháp Bụt. 

Từ hai ngàn năm trăm năm trước đức Thích Ca 
Mâu Ni đã tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị 
căn bệnh trầm kha này. Kinh sách từng chỉ dạy: 
“Nếu con người hiểu rõ một cách chắc chắn rằng 
tất cả các pháp trong vũ trụ, nhân và ngã (người 
và ta) đều không thật có, chỉ do thức biến hiện, như 
cảnh trong chiêm bao, mà không gây ra phiền não 
hay tạo nghiệp nữa, thì tất không còn bị ràng buộc 
trong bánh xe sinh tử luân hồi (đi về sáu nẻo của 
tâm trạng)… và đi đến giải thoát”.

Bởi vậy người tu cần luyện tập tự quan sát, 
tìm hiểu các hình tướng tâm thức, hình tướng 
các pháp, phân tích chức năng hoạt động của tâm 
thức và mối liên hệ giữa chúng để hiểu được từ 
đâu nảy sinh các tính cách xấu xa để chữa trị tận 
gốc, đồng thời hiểu đâu là tính cách tốt đẹp, đưa 
tới yên lành, sáng suốt trong tâm trí, để có hướng 
nuôi lớn và mở mang.

Bước đầu người tu phải tìm ra được câu trả lời 
cho hai câu hỏi quan trọng sau đây:

1/ Nguyên nhân nào gây ra các tâm bệnh?  
2/ Con người có thể làm gì đối với tâm trí mình 

nhằm cải thiện tình trạng tâm bệnh đó?
Muốn vậy, trước hết con người cần phải biết 

hoạt động của tâm trí mình bao gồm những chức 
năng nào, chúng vận hành ra làm sao, đồng thời vẽ 

Ảnh: St
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ra sơ đồ chức năng miêu tả hoạt động của chúng 
trong tâm trí.

Từ “tâm trí” hoặc “tâm thức”, được dùng để chỉ 
tổng hợp các chức năng cảm biết - gọi tắt là thức 

của con người; nó bao hàm cả hai khái niệm về 
tri giác và cảm xúc (đồng thời gợi lên cả hai hình 
ảnh của khối óc và của con tim) và hoạt động của 
chúng được mô tả theo sơ đồ chức năng sau đây:

SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG CỦA TÂM THỨC
      Như biểu diễn trong sơ đồ, tâm trí con người bao gồm tám chức năng sau đây:
      1/ Nhãn thức (nhìn) là chức năng cảm biết của mắt: nhìn thấy (ánh sáng, mầu sắc).
      2/ Nhĩ thức (nghe) là chức năng cảm biết của tai: nghe thấy (âm thanh).
      3/ Tỉ thức (ngửi) là chức năng cảm biết của mũi: ngửi thấy (mùi).
      4/ Thiệt thức (nếm) là chức năng cảm biết của lưỡi: nếm thấy (vị).
      5/ Thân thức (sờ chạm) là chức năng cảm biết của thể xác: sờ chạm thấy (gợn).
      6/ Ý thức (nghĩ tính) là chức năng biết suy nghĩ, tính toán (mang tính vị kỉ chủ động). 
      7/ Mạt-na (tiềm thức) là kênh lọc, có chức năng thu gom tạm thời dữ kiện, chọn lựa và thúc 

giục hành động (mang tính vị kỉ kín đáo), rồi đưa ra dùng hoặc đưa vào tàng thức.
      8/ A-lay-ia (tàng thức) đóng vai trò kho chính (lâu dài), có chức năng lưu giữ các kinh nghiệm 

tri giác và cảm giác của con người. 

THẾ GIỚI BÊN NGOÀI
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Nói chung, thức được hiểu là phản ứng cảm 
biết của tâm trí khi một trong năm cửa cảm biết 
(khung số 1, 2, 3, 4, 5 trong sơ đồ), hoặc cơ quan 
suy nghĩ, tính toán (khung số 6, ý thức), tương 
duyên với “thế giới bên ngoài”. Tâm lý học cho 
biết tâm trí sử dụng những ấn tượng đã ghi vào 
trí nhớ trong quá khứ để nhận dạng và làm tăng 
thêm hiệu quả cảm xúc và tri giác mới. Tâm sinh 
lý hiện đại quan niệm rằng ý thức là khả năng 
phân tích phê phán của chất xám ở vỏ não. Nếu 
ý thức hoạt động bình thường thì hình ảnh 
phản ánh trong tâm trí tương ứng khá đúng với 
những gì diễn ra tại “thế giới bên ngoài”. Nhưng 
một khi hoạt động của ý thức bị nhiễu loạn hoặc 
bị cản trở bởi rượu hoặc chất độc (như ma tuý), 
hoặc bị lầm lẫn như ở trường hợp người mất trí, 
hoặc người hoang tưởng, thì hình ảnh phản ánh 
trong tâm trí sẽ méo mó, rất đáng sợ và không 
tương ứng hoặc chỉ tương ứng rất ít với những 
gì diễn ra ở “thế giới bên ngoài”. 

Các cụm từ “thế giới bên ngoài” và “thế giới 
bên trong” viết trong ngoặc kép được tạm dùng 
ở đây như những cụm từ có tính quy ước quen 
dùng trong đời thường. Để tránh hiểu lầm cần 
có đôi lời làm rõ nội dung các cụm từ này. Chữ 
“ngoài” ở đây chỉ phần thế giới vật chất, bao gồm 
cả bộ não, mà kinh sách thường gọi chung là 

cảnh. Đối lập với “thế giới bên ngoài” là “thế giới 
bên trong”, chỉ phần thế giới phi vật chất mà kinh 
sách thường gọi là tâm.

Tách ra hai thế giới đối lập như vậy sẽ dễ dẫn 
tới ý niệm nhị nguyên, phân biệt, chia chẻ giữa 
tâm và cảnh. Ý niệm đó là sai lầm, không đúng 
với sự thật. Tuy nhiên, để dùng như một công cụ 
tạm thời trong truyền đạt và nhận thức thì việc 
đó lại là cần thiết và có ý nghĩa thực dụng trong 
đời thường. Nhưng đến khi bước vào tiến trình 
quan sát và thể nghiệm Lẽ Thật của mọi sự vật 
trong vũ trụ (Chân Như) thì phải rời khỏi những 
ràng buộc có tính thực dụng đó, nghĩa là cần 
buông bỏ hoàn toàn những ý niệm sai biệt (nhị 
nguyên) nói trên.

Thật vậy, làm sao ta có thể tách bạch thế giới 
vật chất và thế giới phi vật chất ra xem cái nào ở 
trong, cái nào ở ngoài? Đúng ra chúng đan xen 
nhau như một thể thống nhất phổ biến trong vũ 
trụ, mà kinh sách Hán-Việt thường dùng cụm từ 
“tâm cảnh nhất như” để miêu tả, đồng thời chúng 
nương tựa nhau để biến hiện vô thường (chẳng 
còn mãi), như giáo lý trùng trùng duyên khởi 
đã chỉ rõ. Dưới ánh sáng quán chiếu nhất như 
và duyên khởi này, mọi ý niệm trong và ngoài, 
lớn và nhỏ đều hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại tính 

không xuyên suốt mọi sự vật 
trong vũ trụ, hay thường gọi 
là tính Bụt (Phật tính).

Tiếp theo ý thức là thức 
mạt-na, thức thứ 7, tâm lý học 
gọi là tiềm thức. Chữ ‘tiềm’ 
chỉ rằng mạt-na đóng vai thụ 
động, tiềm ẩn khả năng chọn 
lựa dữ kiện, thúc giục hành 
động, chỉ diễn ra trong giấc 
ngủ sâu, chứ không chịu ảnh 
hưởng của tác ý lúc thức. 
Người ta cho rằng hoạt động 
của tiềm thức diễn ra ở bên 
dưới lớp vỏ xám của não. Có 
thể ví tiềm thức đóng vai trò 
một ống nối, hay là một kênh 
lọc, có chức năng chọn lọc 
và truyền đưa giữa ý thức và 
tàng thức (số 6 và số 8 trong 
sơ đồ). Tiềm thức gom tạm 
thời các dữ kiện hoặc kết 
quả xử lý bởi hoạt động của 
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ý thức, rồi sau khi chọn lựa, lại đưa ra ý thức sử 
dụng vào lúc cần, hoặc đưa vào sâu hơn, cất giữ 
ở tàng thức. Vì vậy thức mạt-na còn được gọi là 
“truyền tống thức”.

Duy thức học cho biết tiềm thức và ý thức đều 
mang tính vị kỉ. Nhưng ở ý thức, tính vị kỉ thể 
hiện có ý thức hơn. Ví dụ khi đối mặt với một 
cuộc tranh chấp hoặc chiến đấu, ý thức phát huy 
chức năng suy nghĩ, tính toán để tự vệ hoặc mưu 
mô giành phần thắng về mình. Còn ở tiềm thức, 
tính vị kỉ tiềm ẩn âm thầm và kín đáo. Chỉ khi 
một nguy cơ đột ngột nào đó có mặt nó mới thể 
hiện một cách hoàn toàn tự động để bảo vệ Cái 
Tôi, mà không cần thông qua tác ý của con người. 
Hiện tượng đó tâm sinh lý học gọi là ‘phản xạ tự 
nhiên’. Tính vị kỉ ở ý thức và thức mạt-na được 
biểu thị trên sơ đồ bằng chấm tròn đen ở góc trên 
bên trái.

Những sự kiện diễn ra đã lâu, ví dụ từ thời thơ 
ấu, tưởng chừng đã quên. Vậy mà mỗi khi lục 
tìm trong trí nhớ, những hình bóng cũ vẫn hiện 
lại khá rõ ràng trong tâm trí, như những hình 
ảnh trên màn hình máy video khi cho chạy cuốn 
băng đã ghi hình ảnh, sự kiện quá khứ ấy. Sở dĩ 
có hiện tượng đó là nhờ vào chức năng lưu giữ 
của thức thứ 8, hay là a-lay-ia.

Như vậy a-lay-ia là kho chứa lưu giữ các kinh 

nghiệm tri giác và cảm giác, nên gọi là tàng thức. 
Đó là nơi chứa đựng và cất giữ kết quả đa dạng 
của các hoạt động phức tạp diễn ra trong tâm trí. 
Các kết quả ấy được nhận biết như là các quyết 
định mới. Các quyết định mới đó chính là sự tạo 
nghiệp mới - là tổng hợp tốt lành, hoặc không tốt 
lành, hoặc chẳng tốt lành mà cũng chẳng không 
tốt lành (trung tính về tinh thần) của nghiệp quá 
khứ.

Có tài liệu còn tách ra một thức nữa - thức 
a-ma-la (thức thứ 9) - như là một thức riêng 
biệt. Nên hiểu a-ma-la như thế nào cho đúng? 
Có thể lấy hình ảnh sóng và nước để ví cho hình 
ảnh của a-lay-ia và a-ma-la. Sóng là nước xao 
động và nước chính là sóng lặng yên. Cũng vậy 
khi tạp niệm và dính mắc mống lên, thì những 
nổi gợn làm vẩn đục tâm trí và xuất hiện tướng 
trạng a-lay-ia. Một khi buông bỏ hết tạp niệm và 
dính mắc thì những gợn nổi sẽ không còn nữa, 
tâm trí trở lại tướng trạng êm ả, trong ngời và 
bao la của a-ma-la. Đó là ý nghĩa đích thực của 
câu: “Vô nhất vật trung vô tận tạng” (không có 
vật gì ở trong thì kho trở thành lớn vô cùng). Vậy 
thì a-ma-la và a-lay-ia tuy hai mà một, tuy một 
mà hai. Để minh hoạ cho điều nay trong sơ đồ, 
a-ma-la được biểu thị bằng nét đứt, mà không 
dùng nét liền.

LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC
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Kinh sách dạy rằng chân tướng (hình ảnh 
thật) của vũ trụ chỉ có thể trực nhận được bằng 
cái nhìn sáng suốt của trí tuệ tột cùng. Đó là 
cái nhìn mọi sự vật như thật, nó là thế và chỉ 
thể nghiệm được lúc đã buông bỏ sạch ý niệm 
và dính mắc bắt nguồn từ ảo tưởng về Cái Tôi 
trong mạt-na. Lúc đó a-lay-ia ló bày ra như một 
tấm gương tròn sáng, soi tỏ một cách trung 
thực mọi sự vật và được gọi bằng tên a-ma-
la, hay là ‘như lai thức’. Đó chính là cái thấy 
biết trọn vẹn, yên lặng, sáng suốt và bao la nhất 
của người tỉnh thức. Trong một số tài liệu về 
pháp Bụt, a-ma-la còn được gọi bằng các từ 
đồng nghĩa sau đây: Phật tính, chân như, chân 
không, niết bàn… và được miêu tả đặc trưng 
bằng cụm từ “không nghĩ tính”.

Sáu thức đầu (các khung nét kép 1, 2, 3, 4, 5, 
6) liên quan đến sự tác ý trực tiếp và chủ động 
của con người, nên trong tâm phân học dùng từ 
“thức” để gọi chúng. Hai thức tiếp theo (mạt-na 
và a-lay-ia) đều đóng vai trò thụ động. Hoạt động 
của chúng ngoài tầm ảnh hưởng trực tiếp của tác 
ý, chỉ diễn ra trong giấc ngủ sâu, tại bên dưới lớp 
vỏ não màu xám. Vì vậy, tâm lý học xếp chúng 
chung vào trạng thái vô thức và thụ động (các 
khung 7 và 8).

Thực tế cho biết, cả lúc thức lẫn lúc ngủ, con 
người bị phân tán bởi vô số các tác nhân kích 
thích bên ngoài và những chọn lựa, giục giã phức 
tạp bên trong, nên tâm trí luôn luôn bị nhiễu 
loạn và do đó, nhảy nhót từ đối tượng này sang 
đối tượng khác, chuyển đổi từ trạng thái nọ sang 
trạng thái kia, khó có thể tập trung chú ý và yên 
định được.

Nhờ tập luyện điều khiển tâm trí hàng ngày 
theo phép điều ngự tâm (thiền định), người tu 
tập có thể tự kiềm chế các cảm giác sao cho nếu 
như các ấn tượng của chúng có nổi lên trong 
tâm trí cũng không làm rối việc yên định tâm trí 
mình, không chỉ trong lúc ngồi thiền, đi thiền, 
mà cả trong mọi tư thế, mọi nơi, mọi lúc. Việc 
tu tập đúng cách và đều đặn sẽ giúp người tu có 
thói quen thường xuyên tập trung chú ý cao vào 
công việc đang làm, không vương vấn chuyện 
đã qua hoặc mơ màng điều chưa tới, đến mức 
có thể quên bẵng sự có mặt của mình, chỉ còn là 
diễn biến của một thể thống nhất tâm trí và công 
việc tại chỗ và ngay lúc ấy thôi. Đó là nội dung 
của chính niệm – nghĩ nhớ đúng – một trong tám 

đường lối đúng (Bát chính đạo) nhằm giải trừ 
mọi lo âu, buồn bực, đưa đến yên vui, thư thái 
và giải thoát.

Những hiểu biết về các chức năng hoạt động 
của tâm thức trình bày ở trên là cơ sở của duy 
thức học và cũng là nền móng của phép thiền 
tự soi chiếu vào bên trong mình (Thiền Thấu 
Suốt; Vipassanã). Nó giúp cho người tu thấy 
rõ Lẽ Thật của mọi hiện tượng. Tất cả các cảm 
giác, tri giác xuất hiện trong tâm trí vào mọi 
lúc chỉ là những phản ứng của sáu thức đối với 
ghi nhận của sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý) khi chúng tương duyên với sáu trần (hình 
sắc thấy được, âm thanh, mùi, vị, gợn, pháp). 
Những phản ứng ấy nổi lên, mở rộng và tan 
biến một cách vô thường (chẳng còn mãi). Ngay 
cả thân thể, máu thịt hàng ngày vẫn được quan 
tâm chăm sóc cũng chỉ là dòng năng lượng 
lưu chuyển liên tục và biến diễn theo quy luật 
chuỗi nhân quả mà thôi. Vì thế con người chỉ 
được giải thoát khỏi nỗi khổ tâm (tâm bệnh), 
đạt được sự yên bình, thanh thản và khơi dậy 
nơi mình tình thương yêu trải rộng đến muôn 
loài một khi họ thể nghiệm được Lẽ Thật rằng: 
không có thật Cái Tôi và Cái Của Tôi, nói đúng 
ra, chỉ có dòng chảy liên tục của mọi hiện tượng 
nảy sinh, mở rộng và tan rã mà thôi. Người tu 
Thiền Thấu Suốt dần dần cũng thấy hiểu được 
rằng mọi sự vật trên đời đều diễn ra với quy luật 
tác động của nhân và duyên chứ không có một 
ai (Cái Tôi; Ngã) nào điều khiển cả. 
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Chứng Đạo Ca của Đại sư 
Vĩnh Gia có câu:

Tông cũng thông thuyết 
cũng thông,

Ðịnh huệ sáng tròn chẳng 
trệ không.

“Tông cũng thông thuyết cũng 
thông” có nghĩa là không những 
biết giảng kinh thuyết pháp mà 
còn ngồi thiền và thông thạo cả 
hai. Thiền ở đây chỉ cho Thiền 
tông. Thuyết pháp ở đây nghĩa 
là giảng kinh thuyết pháp. “Ðịnh 
huệ sáng tròn chẳng trệ không”. 
Một người biết cả hai thì định 
tuệ viên minh. Tại sao người 
này thạo cả thiền tông và thuyết 
pháp? Đó là vì vị ấy có định lực 
và tuệ lực. Cả hai đều hỗ tương 
viên dung. Định trợ giúp Tuệ và 
ngược lại. Có định mà không có 
tuệ thì chỉ là thông thiền chứ 
không thông giáo lý. Còn có tuệ 
mà không có định thì chỉ thông 

giáo lý mà không thông thiền. 
Định tuệ viên minh có nghĩa 
là không chấp pháp, không 
chấp ngã, không chấp không. 
Nhân, ngã , pháp, không đều 
là “không!” (Hòa thượng Tuyên 
Hóa giảng tại Phật giáo giảng 
đường, San Francisco, 1969, Tỳ 
kheo Ni Cận Kinh chuyển ngữ 
sang Anh ngữ,  Trích dịch từ 
Nguyệt San Vajra Bodhi Sea số 
tháng 1, 2013, trang 23 -23. Hoà 
thượng Tuyên Hóa (Venerable 
Hsuan Hua, tiếng Hán: 宣化
上人), pháp danh là An Từ, tự 
Độ Luân; 26 tháng 4 năm 1918 
– 7 tháng 6 năm 1995) là một 
tu sĩ Phật giáo gốc Trung Quốc, 
người kế thừa đời thứ 9 của 
Quy Ngưỡng Tông).

Nhưng khi đã quay về tự 
tánh rồi thì không bao giờ quên 
bản lai biết nữa. 

Lúc đó, định tuệ chẳng hai, 
bất nhị (non dualism).

Như Lục Tô Huệ Năng dạy 
trong Kinh Pháp Bảo Đàn:

Ấn Tông lại thưa: “Huỳnh 
Mai phó chúc, việc chỉ dạy như 
thế nào?”

Huệ Năng bảo: “Chỉ dạy tức 
không, chỉ luận về kiến tánh, 
chẳng luận thiền định giải thoát.”

Ấn Tông thưa: “Sao chẳng 
luận thiền định giải thoát?”

Huệ Năng bảo: “Vì ấy là hai 
pháp, không phải là Phật pháp. 
Phật pháp là pháp chẳng hai.”

Ấn Tông lại hỏi: “Thế nào 
Phật pháp là pháp chẳng hai?”

Huệ Năng bảo: “Pháp sư 
giảng kinh Niết-bàn, rõ được 
Phật tánh, ấy là Phật pháp là 
pháp chẳng hai.”

Thiền định giải thoát là 
pháp hai.  Nếu là pháp hai, nhị 
nguyên, tức chưa phải là pháp 
cứu kính, thế nên nói Phật pháp 
là pháp không hai, bất nhị.

 Có nhiều cao nhân cố gắng 
giảng những ý kinh ở trên 
nhưng càng lắng nghe, càng 
cố giảng, càng làm người nghe 
thuyết lẫn kẻ cố thuyết dường 
như cùng đưa nhau vào ngõ cụt 
không lối ra?

 Lục Tổ dạy tăng Pháp Hải: 
“Niệm trước chẳng sinh tức 
tâm, niệm sau chẳng diệt tức 
Phật; thành tất cả tướng tức 
tâm, lìa tất cả tướng tức Phật, 
nếu tôi nói cho đủ, cùng kiếp 
cũng không hết, hãy lắng nghe 
tôi nói kệ:

Tức tâm là tuệ,
Tức Phật là định,

LỊCH SỬ - TRIẾT HỌC

Định tuệ viên dung
Lê Huy Trứ
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Định tuệ bình đẳng,
Trong ý thanh tịnh.
*
Tức tâm danh tuệ,
Tức Phật nãi định,
Định tuệ đẳng đẳng,
Ý trung thanh tịnh”.
Lục Tổ cũng dạy: Này Thiện 

tri thức, pháp môn của ta đây 
lấy Định Tuệ làm gốc, Định Tuệ 
một thể không phải là hai.  Nếu 
biết được nghĩa này tức là cái 
học Định Tuệ bình đẳng.

“Bình đẳng” theo ý ngài dạy là 
không có định trước tuệ sau mà 
định tuệ xảy ra một lúc? Định 
Tuệ không hai vậy là một, là số 
nhiều?

Vậy thì “an tâm kiến tánh” cái 
nào có trước, cái nào có sau, 
không hai, không một? Như 
trứng gà và con gà, ai có trước, 
có sau hay chỉ là một, không 
hai, xảy ra cùng một lúc?

Lục Tổ giảng: “Này Thiện tri 
thức, Định Tuệ ví như cái gì? 
Ví như ngọn đèn và ánh sáng. 
Có ngọn đèn tức có ánh sáng, 
không đèn tức là tối, đèn là thể 
của ánh sáng, ánh sáng là dụng 
của đèn, tên tuy có hai mà thể 
vốn đồng một, pháp Định Tuệ 
này cũng lại như thế.”

Thí dụ của ngài về thể dụng 
của Định Tuệ qua ngọn đèn và 
ánh sáng tuy hai mà thể vốn 
đồng một không còn cụ thể với 
trình độ hiểu biết của thế hệ 
ngày nay nữa. 

Tôi nhận thấy nó mâu thuẫn 
với ý bài kệ đầu tiên của ngài:

“Gương sáng cũng chẳng đài.  
Xưa nay không một vật” (Minh 
cảnh diệc phi đài. Bản lai vô 
nhất vật).

Vì, Ánh sáng chẳng phải đèn.  
Định Tuệ không một vật!

Tuy nhiên, Lục Tổ cũng đã 
biết sẽ có chuyện này rồi nên 
ngài mới bảo đệ tử viết lại Kinh 
Pháp Đàn để làm tin cho hậu 
sinh khả úy:                             

“ ...đến vô số phương tiện, 
bao nhiêu nhân duyên thí dụ, 
ngôn từ nói về pháp ấy đều vì 
một Phật thừa... sao chẳng tỉnh, 
là giả, là việc thuở xưa, một là 
thật, là việc hiện nay, chỉ dạy 
dẹp giả trở về thật, sau khi trở 
về thật, thật cũng không tên...”

Có thể vì vậy mà ngài giả làm 
kẻ vô học không bao giờ viết 
một chữ?

Nhất là bài kệ đầu tiên, độc 
nhất vô nhị, đó là bài vô nhất 
vật vì ngài đã biết trước là 1500 
năm sau này có một nhà sư Đại 

Hàn, Sùng Sơn cùng đồ tử đồ 
tôn tới viếng chùa và đã dám 
ngạo mạn chê ngài còn để lại 3 
hạt bụi. 

Ngài có viết đâu mà để lại 
bụi? 

Ai để lại bụi vô minh đó, sư 
Sùng Sơn? 

Chỉ tội nghiệp cho những 
nhà sư Tàu thật thà ú ớ không 
đối đáp được với khách tri 
thức?

Cho nên cứ nhắm mắt y kinh 
giảng nghĩa có khi tam thế Phật 
oan nhưng phải anh minh, tùy 
duyên, tùy căn, dù lìa kinh nhất 
tự chưa chắc đồng ma thuyết.

Trái lại, những bậc thượng 
thừa này có thể làm cho tổ và 
Phật hài lòng vì đã vượt thời 
gian diễn đạt được ý thánh.

Lục Tổ có dạy: “...chỉ tùy 
phương mở trói, giả danh là 
tam-muội.”

Đây là những vấn đề rất khó 
mà thông suốt và khả dĩ có thể 
chấp nhận dễ dàng với tâm 
cố chấp nhị nguyên của đa số 
chúng ta.

Tôi thích chữ định tuệ viên 
dung hơn là định tuệ bình đẳng 
hay định tuệ viên minh. Vì theo 
tôi hiểu thì minh trong tuệ, và 
bình đẳng là vẫn còn phân biệt 
nhị nguyên.  Chỉ có viên dung là 
tròn một khối.

Tâm bình không nhọc giữ giới,
Hạnh thẳng không cần tu thiền.
*
Tâm bình hà lao trì giới,
Hạnh trực hà dụng tu thiền.
(Huệ Năng) 
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Tương quan là có quan hệ qua lại với 
nhau, tương cận là mối tương quan 
gần gũi nhất. Vấn đề này, mang tính 
tương tác mà trong Phật giáo gọi là: 
“cái này có thì cái kia có, cái này sinh 

thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt…”.
Trong cuộc sống từ thực vật cho đến động vật, 

luôn có sự tương quan chặt chẽ với nhau, có nghĩa 
không có cái gì độc lập, cách biệt mà không ảnh 
hưởng và chịu ảnh hưởng đến nhau. Do mối 
tương quan như thế, khi giải quyết vấn đề khổ đau 
hiện tại và sinh tử miên trường, nhà Phật đã quan 
tâm đến không chỉ tự thân mà còn những điều 
kiện xung quanh, có nghĩa mình không thể trốn 
chạy, tự cô lập mà phải giải quyết vấn đề trên mối 
tương quan tương tác một cách hài hòa, tránh 
trường hợp mất cân đối đưa đến khủng hoảng và 

trầm trọng hơn. Nơi đây ta xét về phương diện tu 
tập, hành trì:

1. Tính Cộng hưởng: câu nói “ăn cơm có 
canh, tu hành có bạn” đủ thể hiện lên tính chất 
giao hảo, tương liên. Trong tập thể đạo tràng, tuy 
có những ý kiến trái chiều, tính tình khác nhau, 
đó là cá nhân, nhưng quan trọng là kinh nghiệm 
hay sự trải nghiệm trên đường tu tập chia sẻ cho 
nhau, hỗ trợ nhau những mắc mứu, những kinh 
nghiệm hay những hạn chế. Đó mới chỉ là vấn đề 
hiện tượng, ngoài ra “năng lượng” thanh tịnh góp 
phần không nhỏ trong sinh hoạt và hành trì tập 
thể.

Một hành giả có năng lực mạnh và năng lượng 
thanh tịnh, tự khắc hóa giải mọi chướng ngại 
xung quanh hoặc cảm hóa người và vật dễ dàng.

Trong quá trình hành trì, hành giả chưa thoát 

Tính tương quan trong Phật giáo
Minh Mẫn

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU
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khỏi tập khí của kiết sử, khi vào sơ định, các ảo 
ảnh thường xuất hiện, nếu không có minh sư hay 
bậc kinh nghiệm đi trước hướng dẫn, hành giả có 
thể bị vướng mắc vào những hiện tượng, ảo giác 
mà cứ ngỡ là đạt được cảnh giới nào đó. Cũng 
những hiện tượng xuất phát trong lúc thiền định 
mà hành giả đã nhuần nhuyễn 10 Ba La Mật, thì đó 
là linh ảnh được hoàn thiện bởi tâm thức thanh 
khiết.

Ví dụ: người tu có lúc cảm thấy lòng phát khởi 
nhẹ nhàng hoan hỷ, thư thái, đó chưa phải là lòng 
từ, hoan hỷ thư thái thật sự. Các tập khí từ tạng 
thức, hạt giống nào mạnh nhất, đủ điều kiện sẽ tự 
phát khởi trước nhất. Những người có hạt giống 
dục ái mạnh, khi tâm định mà chưa diệt được tập 
khí thì hạt giống ái dục nổi lên khiến dục vọng càn 
quấy mà cứ tưởng do phước báu tu tập được chư 
Thiên cung ứng tài, sắc, danh, thực, thùy tha hồ 
hưởng lạc. 

Hành giả đã bị ngũ ấm ma lạc dẫn mà không 
biết. Ngày nay xuất hiện rất nhiều dạng như thế. 
Tham, sân, si, mạn, nghi… cũng đều như vậy, vì 
những hạt giống bất toàn chưa được hóa giải từ 
“mạt na thức”, làm sao đưa đến “bạch tạng thức”. 
“Khi bạch tạng thức” hoàn hảo thì tâm thông vạn 
cõi với “thế giới hoa tạng”. Ngoại trừ - Hoan hỷ địa 
(tâm ý hoan hỷ): ở quả vị này, Bồ tát đạt được sự 
an lạc thanh tịnh sau khi đã đoạn trừ kiến hoặc và 
đã chứng đắc Nhân không, Pháp không. Bồ tát trải 
qua con đường tu tập phần lớn thông qua thực 
hành về Bố thí Ba la mật để đưa tâm thoát khỏi 
sự sợ hãi, khiếp nhược thì hiện tính hoan hỷ mới 
thật sự của quả vị Bồ tát. 

2. Để xây dựng tòa lâu đài, nền móng cần 
vững chãi, cũng thế, để vượt tránh những 
chướng duyên, hành giả cần trang bị đôi chân 
“phước và huệ”. Những hành giả chuyên tu định 
huệ mà thiếu nền tảng phước báu, sẽ luôn gặp 
chướng duyên bên ngoài, hoặc luôn bị ngũ ấm 
nội tại lạc dẫn, nếu hành giả thoát được những 
chướng duyên đó, ví như cây khô mọc trên đất 
cứng: “càn huệ địa”. “Càn huệ địa” đã diệt dục ái, 
căn cảnh chẳng vướng. Tâm thuần trí tuệ sáng tỏ 
10 phương, chỉ là cái huệ khô khốc nên gọi là “càn 
huệ địa”.

Ngược lại, hành giả thông qua hạnh “Bố thí” Ba 
la mật, thì nền tảng phước báu đó hỗ trợ phần lớn 
cho việc tiến đến giải thoát.

3. Để tiến đến quả vị toàn giác, đức Phật 
không thể bỏ qua giai đoạn “nhân thừa”. Nhân 
thừa là nền tảng cơ bản xây dựng cuộc sống trong 
xã hội. Sự tương quan trong gia đình, xã hội, thầy 
trò mà Kinh Thiện Sinh đã hướng dẫn rõ về trách 
nhiệm, bổn phận của người học Phật tu nhân để 
tiến dần lên quả vị giải thoát. Chính vì thế, đức 
Huỳnh Phú Sổ đã áp dụng sát giáo lý nhà Phật vào 
cộng đồng tín đồ trong cuộc sống “phước thí”. 
Các sư theo hạnh giải thoát thì tín đồ thực hiện 
hạnh bố thí một cách đa dạng. Chúng ta không lạ 
khi thấy cuộc sống nghèo nàn tại miền Tây Nam 
Bộ, thế mà cộng đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo vẫn 
nhiệt tình thực hiện Bố thí Ba la Mật trong mọi 
giai tầng xã hội hiện nay.

Thí có 3 dạng: Tài thí, pháp thí, vô úy thí, cho dù 
dạng thí nào cũng cần có trí tuệ phân biệt đi kèm 
với lòng từ, mới tránh được tiếp tay cho sai lầm 
tội lỗi. Giúp nghèo đói vì họ không đủ điều kiện 
tìm kế sinh nhai chứ không phải nghèo do sa đọa 
dục lạc; các hạnh thí khác cũng thế. Theo lý tương 
tác, người khổ cũng như mình khổ, do thế Bồ tát 
đau khổ vì chúng sinh khổ đau. 

Đại nguyện Địa Tạng luôn vào địa ngục, nếu 
ngài không vào thì ai vào - còn một chúng sinh 
trong cõi địa ngục thì ngài sẽ không bao giờ thành 
Phật, sự là thế, đồng với lý là tâm còn một vọng 
niệm sinh khởi, còn tập khí vi tế thì chưa thể giải 
thoát. Đại nguyện của Bồ tát - “ngũ trược ác thế 
thệ tiên nhập” lý sự viên dung, đó là tính tương 
tác tự thân cũng như tương tác trong hiện tượng 
sinh diệt, luân hồi.

Ngũ giới, Thập thiện là những điều kiện ắt có 
và đủ để nhân cách thăng hoa tự thân và chuyển 
hóa y báu. Thế gian, người hùng luôn mang tâm 
niệm cải hóa xã hội nhưng xã hội không bao giờ 
toàn thiện, Thánh nhân cải hóa tự thân thì mọi 
sự chung quanh sẽ được cải hóa, vượt qua mọi 
chướng duyên.

Tuy nhà Phật nói đến 3 cõi 6 đường, mang tính 
trừu tượng, thật ra, trong mỗi cá thể đều có đủ 
tính chất đó.

4. 3 cõi: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thông 
thường ai cũng nghĩ đó là cảnh giới trong thiên hà 
vũ trụ. Tư tưởng này chư Tổ ảnh hưởng không ít 
tư tưởng Bà La Môn giáo. Kinh tạng nguyên thủy 
không nói rõ từng cảnh giới mà chỉ là trạng thái 
của tâm giới. Sỡ dĩ có dục giới (cõi dục) là vì có sắc 
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giới, do có sắc mà dục phát sinh, đó là luật tương 
tác; hành giả tâm vắng lặng, ái nhiễm không còn 
thì trạng thái vô sắc giới xuất hiện. Như vậy, ba cõi 
dục, sắc, vô sắc cũng chỉ là trạng thái tâm thức; 
muốn thăng hoa nhân cách và giải thoát, hành giả 
giải quyết dứt điểm ba trạng thái này từ tâm thức.

5. 6 đường: Theo luận giải từ xưa của Phật giáo 
Bắc truyền, 6 cõi là Thiên, nhân, atula, địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh. Đó là những cảnh giới trừu 
tượng đối với cuộc sống hiện thực, nhưng cuộc 
sống hiện thực vẫn mang đủ tính chất của 6 cõi, 
hãy nghe luận giải của một pháp sư:

Chư Phạm thiên còn là hạng phàm nhân (chưa 
phải là bậc Thánh nhân) sinh trong cõi trời sắc 
giới hoặc cõi trời vô sắc giới nào, có tuổi thọ sống 
lâu bao nhiêu đi nữa, đến khi hết tuổi thọ tại cõi 
trời ấy, đều phải chết, rồi tái sinh kiếp sau trong 
cõi khác tùy theo thiện nghiệp cho quả tái sinh 
kiếp sau.

Trong cõi trời sắc giới, nếu vị phạm thiên nào 
không chỉ hưởng sự an lạc trong cõi trời ấy, mà 
còn tiếp tục thực hành pháp hành thiền định, 
dẫn đến chứng đắc bậc thiền nào thấp hơn, hoặc 
ngang bằng, hoặc cao hơn thì vị phạm thiên ấy 
sau khi chết, chắc chắn bậc thiền ấy sẽ cho quả tái 
sinh kiếp kế tiếp trong cõi trời sắc giới hoặc cõi 
trời vô sắc giới tương xứng với quả của bậc thiền 
ấy như sau:

* Nếu vị phạm thiên nào chứng đắc bậc thiền 
sắc giới thiện tâm nào thấp hơn thì vị phạm thiên 
ấy sau khi chết, bậc thiền sắc giới thiện nghiệp 
thấp ấy cho quả là bậc thiền sắc giới quả tâm thấp 
ấy gọi là tái sinh tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái sinh kiếp sau trong cõi trời sắc giới thấp hơn, 
tương xứng với quả của bậc thiền sắc giới thấp ấy.

* Nếu vị phạm thiên nào chứng đắc bậc thiền 
sắc giới thiện tâm ngang bằng với bậc thiền cũ 
thì vị phạm thiên ấy sau khi chết, chắc chắn bậc 
thiền sắc giới thiện nghiệp ngang bằng ấy cho quả 
là bậc thiền sắc giới quả tâm ngang bằng ấy gọi là 
tái sinh tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái sinh 
kiếp sau trở lại trong cõi trời sắc giới ấy.

* Nếu vị phạm thiên nào chứng đắc bậc thiền 
sắc giới thiện tâm nào cao hơn thì vị phạm thiên 
ấy sau khi chết, chắc chắn bậc thiền sắc giới thiện 
nghiệp cao ấy cho quả là bậc thiền sắc giới quả 
tâm cao ấy gọi là tái sinh tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái sinh kiếp sau trong cõi trời sắc giới cao 
hơn, tương xứng với quả của bậc thiền sắc giới 
cao ấy.

* Nếu vị phạm thiên nào không chứng đắc bậc 
thiền sắc giới thiện tâm nào thì sau khi chết, dục 
giới đại thiện nghiệp của kiếp trước cho quả tái 
sinh kiếp sau xuống cõi thiện dục giới là cõi người 
hoặc 1 trong 6 cõi trời dục giới.

* Trong cõi trời sắc giới Vô tưởng thiên, khi vị 
phạm thiên hết tuổi thọ 
500 đại kiếp trái đất, chết 
tại cõi trời ấy, dục giới 
đại thiện nghiệp từ kiếp 
thứ 3 trở lui về trước sẽ 
cho quả tái sinh kiếp sau 
trong cõi thiện dục giới, 
sinh làm người hoặc sinh 
làm chư thiên trong cõi 
dục giới.

* Trong cõi trời vô sắc 
giới, nếu vị phạm thiên 
nào không chỉ hưởng 
sự an lạc trong cõi trời 
ấy, mà còn tiếp tục thực 
hành pháp hành thiền 
định, dẫn đến chứng 
đắc bậc thiền vô sắc giới 
ngang bằng, hoặc cao 
hơn bậc thiền cũ, mà Ảnh: St
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không thể chứng đắc bậc thiền vô sắc giới thấp 
hơn bậc thiền cũ, bởi vì không có đối tượng thiền 
định, thì vị phạm thiên ấy sau khi chết, chắc chắn 
bậc thiền vô sắc giới thiện nghiệp ngang bằng ấy 
sẽ cho quả là bậc thiền vô sắc giới quả tâm ngang 
bằng ấy gọi là tái sinh tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái sinh kiếp sau trở lại trong cõi trời vô 
sắc giới ấy.

* Nếu vị phạm thiên nào chứng đắc bậc thiền 
vô sắc giới thiện tâm cao hơn bậc thiền cũ thì vị 
phạm thiên ấy sau khi chết, chắc chắn bậc thiền vô 
sắc giới thiện nghiệp cao hơn ấy sẽ cho quả là bậc 
thiền vô sắc giới quả tâm cao hơn ấy gọi là tái sinh 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái sinh kiếp 
sau trong cõi trời vô sắc giới cao hơn, tương xứng 
với quả của bậc thiền vô sắc giới cao ấy.

* Trong cõi trời vô sắc giới Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thiên tột đỉnh, vị phạm thiên ấy chỉ có 
thể chứng đắc bậc thiền vô sắc giới thiện tâm 
ngang bằng với bậc thiền cũ là bậc thiền phi 
tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm mà thôi, không 
thể chứng đắc bậc thiền vô sắc giới bậc thấp, bởi 
vì không có đối tượng.

Khi vị phạm thiên ấy hết tuổi thọ lâu dài suốt 
84.000 đại kiếp trái đất, sau khi chết, chắc chắn 
bậc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện nghiệp 
cho quả là bậc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ 
quả tâm gọi là tái sinh tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái sinh kiếp sau trở lại cõi trời vô sắc giới 
cũ Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên ấy.

* Nếu vị phạm thiên ấy không chứng đắc lại bậc 
thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm cũ thì 
sau khi chết, dục giới đại thiện nghiệp của kiếp 
trước cho quả tái sinh kiếp sau xuống cõi thiện 
dục giới, sinh làm người trong cõi người hoặc 
sinh làm chư thiên trong cõi trời dục giới.

Như vậy, mỗi chúng sinh là phàm nhân vẫn còn 
luẩn quẩn quanh vòng tử sinh luân hồi trong 3 
giới 4 loài (thai, noãn, hóa, thấp).

* Dù cõi thấp tột cùng trong cõi đại địa ngục 
Avīci, chịu quả khổ của ác nghiệp, bị thiêu đốt 
không ngừng trong suốt thời gian lâu dài không 
sao kể được, cũng đến lúc mãn quả của ác nghiệp, 
thoát ra khỏi cõi đại địa ngục Avīci, rồi tái sinh 
kiếp sau nơi cõi khác tuỳ theo quả nghiệp của họ.

* Dù cõi cao tột đỉnh trong cõi trời vô sắc giới 
Phi tưởng phi phi tưởng thiên hưởng quả an lạc 
trong suốt thời gian 84.000 đại kiếp trái đất, cũng 

đến lúc hết tuổi thọ, rồi cũng phải tái sinh kiếp sau 
xuống cõi dục giới.

Cho nên, đối với tất cả chúng sinh còn là hạng 
phàm nhân chưa phải là bậc Thánh nhân, vẫn còn 
luẩn quẩn trong vòng tử sinh luân hồi trong 3 giới 
4 loài từ vô thuỷ đến vô chung.

Cho nên, trong tam giới gồm có 31 cõi (Riêng 
chư thiên gồm 26 loài ở trong ba cõi giới khác 
nhau: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Loài người 
và bốn loài đau khổ thì ở trong cõi Dục giới. Như 
vậy, tổng cộng là 31 loài,chỉ là nơi tạm trú của tất 
cả chúng sinh mà thôi, chắc chắn không có cõi nào 
gọi là nơi thường trú của chúng sinh nào cả.

Như vậy, nếu hành giả nào thực hành pháp 
hành thiền định, có khả năng chứng đắc 5 bậc 
thiền sắc giới thiện tâm và 4 bậc thiền vô sắc giới 
thiện tâm, hành giả ấy sau khi chết, chắc chắn chỉ 
có bậc thiền thiện nghiệp nào cao nhất có quyền 
ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả là bậc thiền quả 
tâm ấy gọi là tái sinh tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi trời sắc giới 
hoặc cõi trời vô sắc giới tương xứng với bậc thiền 
quả tâm ấy. Các thiền thiện nghiệp bậc thấp đều 
trở thành vô hiệu quả nghiệp, không có cho quả 
được nữa…

* Ngũ thừa Phật giáo:
Là năm con đường hay năm phương pháp đi 

đến giác ngộ, tùy theo căn cơ và trình độ của từng 
cá nhân chọn phương pháp thích hợp để ứng 
dụng tu có kết quả. Ứng dụng ngũ thừa Phật giáo:

1. Nhân thừa: Nếu muốn ứng dụng nhân thừa 
việc trước tiên phải phát tâm quy y Tam bảo, đây 
chính là gieo duyên với Phật, Pháp, Tăng trong 
nhiều đời. Bước kế tiếp là thọ trì năm giới, đây 
chính là nền tảng của Phật giáo nhằm xây dựng 
cho con người có một nhân cách hoàn thiện của 
một con người thực sự là người.

2. Thiên thừa: Con đường sinh lên cõi trời nếu 
người đó thực hiện mười pháp thiện (thập thiện) 
gọi thông thường là Thập thiện nghiệp đạo được 
chia làm 2 phần tiêu cực và tích cực. Mười điều 
lành tiêu cực và Mười điều lành tích cực: 10 điều 
thiện tích cực là tạo duyên tương tác với cuộc 
sống tương quan giữa mọi chúng sinh. Kết quả 
của pháp tu thập thiện là hành giả sau khi thân 
hoại mạng chung được sinh về cõi trời.

3. Thinh văn thừa: Pháp nền tảng giáo lý đạo 
Phật đưa hành giả từ phàm đến thánh, phải thông 
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qua Tứ thánh đế và 37 phẩm trợ đạo Tứ 
niệm xứ - Tứ chánh cần - Tứ như ý túc - 
Ngũ căn - Ngũ lực - Thất Bồ Đề phần - Bát 
chánh đạo. 

4. Duyên giác thừa: Đây là con đường 
của hành giả tu theo 12 nhân duyên.

5. Bồ tát thừa: hành Bồ tát hạnh thông 
qua lục độ ba la mật.

Tuy nói ngũ thừa, thực chất trong mỗi 
con người đều có khả năng và tính chất của 
ngũ thừa, được xem là trạng thái tâm thức 
chứ không chỉ là cảnh giới sai biệt ngoài 
hiện tượng. Để giải quyết bất thiện, Phật 
giáo đưa ra tiêu chuẩn thiện là tâm thiện, 
hành thiện và ý thiện, lời nói ý nghĩ có lợi 
cho mình, cho người và cho chúng sinh, đó 
là tạo thập thiện nghiệp. Nghiệp cũng có:

• Thuận sinh nghiệp: là nghiệp đem lại 
trong kiếp kế tiếp.

• Hiện báo nghiệp: là nghiệp gây ra trong 
kiếp hiện tại và có kết quả tức thì.

• Hậu báo nghiệp: đời này tạo nghiệp đời 
sau mới có quả.

• Vô hiệu nghiệp: Nghiệp tạo ra theo lẽ 
phải bị quả báo nhưng không đủ yếu tố 
phát khởi nên trở thành vô hiệu.

* Khả năng báo ứng của nghiệp:
• Cực trọng nghiệp: Đây là nghiệp tạo tội 

ngũ nghịch (Giết cha, giết mẹ, giết A la hán, 
làm thân Phật bị thương chảy máu, phá hoà hợp 
tăng).

• Cận tử nghiệp: Nghiệp này đến lúc thân sắp 
mất mới phát khởi.

• Tập quán nghiệp: Thói quen trong một đời hay 
nhiều đời do tập quán để lại.

• Tích lũy nghiệp: do nhiều đời nhiều kiếp tạo 
nên mỗi lần mỗi ích trở thành nghiệp.

Giải quyết mọi tương quan, tương tác: khác 
với mọi tôn giáo quan tâm đến phụng thờ Thần 
tượng và lễ nghi cầu khẩn, Phật giáo chỉ chú 
hướng vào hoán cải nghiệp thức tự thân và đưa 
ra những tiêu chuẩn cho hành động, ý nghĩ và 
lời nói tạo môi trường thuận lợi tốt đẹp cho cá 
nhân và cuộc sống chung quanh. Mọi việc trong 
cuộc sống do chính ta làm chủ. Giải quyết được 
nghiệp thức cá nhân cần giải quyết mối tương 
quan trong xã hội. Xã hội là mối tương quan y 

báu, chánh báu của những sinh loại đang có mặt, 
đồng thời tồn tại.

Con người ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này, có 
tính chất đặc biệt hơn tất cả mọi chúng sinh trong 
3 cõi khác về 2 cực: là Cực thiện và Cực ác. Vì thế 
thực hiện hạnh thí là điều kiện tiên quyết trên con 
đường hành trì mà Đông Thắng thần châu – Tây 
Ngưu hóa châu – Bắc cu lô châu không thể thực 
hiện. Cõi trời quá sướng, địa ngục quá khổ cũng 
khó có điều kiện thực hiện hạnh thí, nghĩa là giải 
quyết mối tương quan đồng trụ (cộng nghiệp) để 
làm nền tảng phước báu tiến tu đạo nghiệp.

Kết: Ngay khi Phật còn tại thế, từ lúc chứng đắc 
cho đến nhập diệt, Ngài luôn gắn bó với sự tương 
quan trong cuộc sống, ban ngày đi gieo duyên 
hoằng hóa, chiều về thuyết giảng cho chư tăng, 
đầu canh khuya giải đáp thắc mắc cho chư Thiên, 
chính vì thế, giáo pháp để lại cho hàng xuất gia 
cũng như tại gia, không hề cách ly cuộc sống, nếu 

Ảnh: Minh Nam
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cách ly là cách ly tâm niệm ái dục. Từ đó, chúng ta 
thấy “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác”. 
Do mối tương quan sâu xa đó, hãy nghe một đoạn 
kinh giữa Phật và chư Thiên như sau:

Trong lục đạo luân hồi thì cõi chư Thiên là cõi 
nhiều phước báu và thần thông nhất, họ có thể 
nhìn thấy, thấu hiểu được suy tư, tâm trạng của 
cõi người. Sự hạn chế duy nhất của chư Thiên chỉ 
là chưa liễu tri được các Pháp và diệt trừ được các 
lậu hoặc để ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Họ hân 
hoan chào đón sự ra đời của Thế Tôn, hộ trì Thế 
Tôn và chánh pháp. Giữa chư Thiên và Thế Tôn có 
những quan hệ rất đặc biệt mà không cõi nào có 
được.

- Thời gian Thái tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh, chư 
Thiên đã tiếp năng lượng để duy trì mạng sống 
cho Thái tử.

- Sau khi Thái tử đắc đạo, thỉnh cầu Thế Tôn 
thuyết pháp nơi thế gian chính là chư Thiên.

- Luôn hộ trì Thế tôn và những người tu theo 
chánh pháp trong thế gian.

- Sau khi Thế tôn nhập niết bàn, hộ trì Tam 
bảo chính là chư Thiên. Ở đâu có người tu chánh 
pháp, có người với lòng bi mẫn sâu sắc đều cảm 
ứng đến chư Thiên. Sự màu nhiệm đầy màu sắc 
thần thông cũng là do chư Thiên cảm ứng gia lực 
hộ trì cho người trong thế gian.

- Thế Tôn thường dành thời gian giữa đêm 
(khoảng từ 22h đến 2 giờ sáng) để vấn đáp với chư 
Thiên đến hỏi đạo.

- Khi thỉnh Thế tôn thuyết pháp, chư Thiên 
luôn cung kính, khiêm hạ với Thế tôn.

Am Tranh (S.i.8)
(Vị Thiên):
Ngài không có am tranh,
Ngài không có tổ ấm,
Ngài không có dây giăng, 
Ngài thoát khỏi hệ phược.
(Thế Tôn):
Ta không có am tranh,
Ta không có tổ ấm,
Ta không có dây giăng,
Ta thoát khỏi hệ phược.
(Vị Thiên):
Con nói am là gì?

Nói tổ ấm là gì?
Nói dây giăng là gì?
Nói hệ phược là gì?
(Thế Tôn):
Ông nói am là mẹ,
Nói tổ ấm là vợ,
Nói dây giăng là con,
Nói hệ phược là ái.
(Vị Thiên):
Lành thay, Ngài không am!
Lành thay, không tổ ấm!
Lành thay, không dây giăng!
Lành thay, Ngài thoát phược!
Cho gì? (S.i,32)
(Vị Thiên)
Cho gì là cho lực?
Cho gì là cho sắc?
Cho gì là cho lạc?
Cho gì là cho mắt?
Cho gì cho tất cả?
Xin đáp điều con hỏi?
(Thế Tôn):
Cho ăn là cho lực,
Cho mặc là cho sắc,
Cho xe là cho lạc,
Cho đèn là cho mắt.
Ai cho chỗ trú xứ,
Vị ấy cho tất cả,
Ai giảng dạy Chánh pháp,
Vị ấy cho bất tử.
Chúng sinh qua 6 nẻo luân hồi, từng là thân 

bằng quyến thuộc lẫn nhau, do mối tương quan 
đưa đến tương tác lẫn nhau, phải có trách nhiệm 
đồng cam cộng khổ với nhau, từ đó đạo Phật phát 
khởi lòng từ và trí tuệ để dẫn dắt chúng sinh dần 
thoát ly khổ ải. Như vậy, đi tu không có nghĩa tiêu 
cực tìm hạnh phúc an lạc cho riêng mình, mà mình 
đặt trong trong niềm đau nỗi khổ của chúng sinh 
để tiến tu đạo nghiệp và đem đạo nghiệp đến cho 
chúng sinh cùng tiến tu. Đó là mối tương quan 
chắc thật và trách nhiệm của người con Phật. 
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Như chúng ta ai cũng có thể biết sự 
va chạm giữa con cái đối với cha mẹ, 
vợ chồng, anh em, bạn bè và đồng 
nghiệp, ngay khi xảy ra sự việc đau 
buồn chúng ta do không biết cách 

kiềm chế bản thân, nên dễ dàng trút đổ những 
phiền muộn vào người khác. Khi trong ta trỗi dậy 
những cảm xúc khổ đau, ta dễ dàng bới móc lỗi 
của người khác và công khai chỉ trích những sai 
phạm của họ, trước mặt mọi người.

Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có thể đóng 
vai trò của một người khó chịu, bởi vì đã làm 
người thì chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết sai 
lầm dễ dẫn đến làm người khác phiền muộn đau 
khổ. Bây giờ chúng ta có thể nói ra một vài loại 
người khó chịu.

Có một loại người rất khó chịu vì cuồng tín, họ 
tin vào đấng bề trên, họ làm việc say mê và thậm 
chí giết người vô tội vạ, họ cho rằng chết vì đạo 
sẽ được lên thiên đàng hưởng phước báo tối 
cao. Phụ nữ đối với họ chỉ là vật phụ thuộc, có 
nhiệm vụ sinh con đẻ cái và đáp ứng nhu cầu sung 
sướng cho họ. Dạng người khó chịu này không 
chấp nhận ai, họ chỉ tôn thờ đấng bề trên của họ 
và muốn mọi người phải theo họ. Nếu họ nắm 
quyền hành trong tay, chúng ta sẽ không có chọn 
lựa khác, theo thì sống không theo thì chết, chỉ có 
vậy thôi!

Một loại nữa cho rằng chết là hết, không có 

nhân quả nghiệp báo nên khi sống họ mặc tình 
tạo tác gây ra nhiều nỗi khổ niềm đau cho người 
khác vì quan niệm mọi thứ sẽ trở về cát bụi. Chính 
vì vậy, dạng người khó chịu này nếu có ý thức một 
chút họ sẽ là những công thần dấn thân, hy sinh 
cho sự nghiệp chung mà sống trung thành với lý 
tưởng đó.

Người khó chịu theo dạng này nếu không có 
hiểu biết chân chính sẽ không chấp nhận học 
thuyết sống chết luân hồi tùy theo nghiệp báo 
tốt xấu đã gieo tạo. Họ cho rằng tôn giáo là thuốc 
phiện của nhân loại nên dẫn đến nhiều sai lầm 
đáng trách, làm tổn hại cho nhiều người.

Một loại người khó chịu khác, suốt đời họ 
mong muốn đòi hỏi ai cũng phải là một người 
hoàn hảo, không sai phạm, nên họ rất khó chịu 
khi thấy người khác phạm phải lỗi lầm. Người 
khó chịu theo dạng này, họ muốn mọi người 
cùng theo một khuôn mẫu với mình, ai khác đi 
thì không chịu, họ không hiểu quy luật duyên 
sinh nhân quả và sự huân tập của mọi người cũng 
khác nhau nên có sự sai biệt. Đó là sự chấp trước, 
chỉ thấy mình là người tốt còn mọi người khác 
đều xấu hết, nên cuối cùng rơi vào tuyệt vọng, họ 
không muốn chung sống với mọi người.

Có loại người khó chịu vì họ đang gặp hoàn 
cảnh bất hạnh, không tìm ra lối thoát như bệnh 
nan y, gia đình đổ vỡ tan nát, vợ hoặc chồng bỏ 
rơi, con cái chết chóc, sự nghiệp trắng tay…

Khi ta sống chung
với người khó chịu

Thích Đạt Ma Phổ Giác

TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA, AI CŨNG CÓ THỂ ĐÃ TỪNG GẶP PHẢI NHỮNG 
CHUYỆN ĐAU THƯƠNG KHỐN ĐỐN DẪN ĐẾN SỰ BỰC BỘI, KHÓ CHỊU, PHIỀN MUỘN KHỔ 
ĐAU. NHỮNG NGƯỜI KHÓ CHỊU, HỌ MUỐN LÀM CHO MỌI CHUYỆN TRỞ NÊN CĂNG THẲNG 
ĐỂ TẠO RA SỰ HIỂU LẦM HOẶC MỐI HIỀM THÙ TRỰC TIẾP BẰNG NHIỀU HÌNH THỨC KHÁC 
NHAU. NGƯỜI KHÓ CHỊU LÀ NGƯỜI HAY KIẾM CHUYỆN ĐỂ GÂY GỔ LÀM CHO MỌI NGƯỜI 
LUÔN BỰC TỨC VÀ PHIỀN NÃO BỨC BÁCH.
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Những người khó chịu là hạng người đang bị 
dính mắc bởi phiền não tham sân si, do họ chấp 
thân tâm này làm ngã nên muốn chiếm hữu mọi 
thứ, nhất là các ông vua thời phong kiến, đó là nói 
về người khó chịu thời xa xưa. Người khó chịu 
thời nay lại tinh vi hơn nữa, nhờ trình độ khoa học 
tiến bộ nên các lãnh tụ cường quốc chiếm đoạt tài 
nguyên thiên nhiên của các nước chậm tiến bộ, 
lạc hậu. Họ thường tự xưng mình là người khó 
chịu, vì không chịu khuất phục họ, theo họ hoặc là 
có thái độ không bằng lòng với họ, là họ tìm cách 
triệt buộc ngay lịch sử thế giới loài người đã cho 
chúng ta thấy rõ điều đó. Thế giới ngày hôm nay, 
sở dĩ chiến tranh binh đao tàn sát giết hại lẫn nhau 
là bởi do những người khó chịu này.

Với người không có hiểu biết chân chính, 
không tin tâm mình là Phật, là chủ nhân ông của 
bao điều họa phúc, họ sống để tham lam, ích kỷ 
giành giật chiếm đoạt, để có được nhiều hơn, bất 
kể mọi người khổ đau như thế nào họ không cần 
biết, họ chỉ biết rằng họ được ăn trên ngồi trước 
và nắm quyền sinh sát trong tay. Họ cho rằng đó là 
ân sủng thượng đế đã dành cho họ. Cuộc sống của 
họ luôn tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mọi người vì 
quan niệm sai lầm, bởi có một thần linh thượng 
đế ban phước giáng họa, sắp đặt mọi việc. 

Nắm lấy, kéo về mình, cất giữ chất chứa là một 
thói quen xấu do ngu si chấp ngã thấy mình là 
trung tâm của vũ trụ. Con người ngay từ nhỏ, khi 
mới chập chững biết bò, chúng ta cố trườn tới để 
nắm lấy một đồ vật trước mặt. Nếu nắm lấy được 
thì bỏ vào miệng không biết phân biệt dơ sạch. 
Lớn lên, chúng ta nắm bắt chấp giữ và càng khó 
chịu nhiều hơn khi cảm thấy mình bị thiệt thòi 
hơn người khác. 

Do chấp ngã chúng ta cố nắm lấy bám giữ, tiếc 
nuối rồi cảm thấy bực bội, khó chịu và nỗi tam 
bành lục tặc để làm người khác đau khổ. Khi cái 
ta lớn mạnh mà không được hài lòng vừa ý thì 
sự thất vọng càng nhiều và phiền muộn khổ đau 
không có ngày thôi dứt. 

Chúng ta cũng cần phải hiểu rõ, không nắm giữ 
không có nghĩa là không có gì hết, không có cả 
một cái chén để ăn cơm. Chúng ta vẫn cầm cái ly 
để uống nước, nhưng chúng ta không dính mắc 
vào nó, khi lỡ làm bể cái ly chúng ta vẫn không 
tiếc rẻ, bực tức hay nổi giận cáu gắt hoặc mắng 
chửi đánh đập người khác.

Chấp là nguồn gốc sinh ra mọi hệ lụy khổ đau 
cho con người, dù đó là chấp thiện. Chúng ta 
không thể muốn mọi người phải giống như mình, 
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càng không thể dùng áp lực để buộc họ phải thay 
đổi. Cách duy nhất chúng ta có thể giúp họ là biết 
quay lại chính mình, tìm lại năng lực sẵn có của 
ta để có sự cảm thông, bao dung và tha thứ mà 
thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau.

Chúng ta hãy cảm thông cho người khó chịu 
với mình, vì họ không làm chủ được bản thân, họ 
đang đau khổ tột cùng. Vào những lúc như thế họ 
sẽ trút đổ mọi bực tức, giận hờn cho người khác, 
thậm chí họ thượng chân hạ cẳng, tạo ra nỗi khổ 
niềm đau cho nhau.

Người khó chịu không biết cách kiềm chế mình, 
nên họ lại thêm dầu vào lửa khiến cho sự việc càng 
thêm oan trái, bởi họ đang trong cơn tuyệt vọng 
và muốn có sự giúp đỡ. Chúng ta thường cho rằng 
người này đang ‘giận cá chém thớt’. Nếu quán 
chiếu sâu sắc, chúng ta sẽ thấy rằng họ đang bế 
tắc, họ đang trong cơn đau khổ tột cùng không có 
lối thoát, ta càng phải thương xót họ nhiều hơn. 
Trong lúc này, dù họ có cố gắng kiềm chế bằng 
nhiều cách đi nữa, nhưng lời nói của họ khi phát 
ra giống như dao bén cứa vào từng thớ thịt của 
người khác.

Khi chúng ta phải đối diện với người khó chịu 
thường xuyên, nếu không khuyên được họ, tốt 
hơn ta nên tìm cách tránh xa họ, tránh voi chẳng 
xấu mặt nào mà. Nhưng vì duyên sự, chúng ta 
không thể tránh được họ thì ta phải làm sao đây? 
Lúc này mình phải học cách chấp nhận đương 
đầu với hoàn cảnh không 
mấy hài lòng vừa ý này.

Chúng ta sẽ thấy mình 
đang rơi vào hoàn cảnh 
éo le, ta sẽ bị phê bình, chỉ 
trích nặng lời bởi người 
khó chịu kia, ngay lúc này 
nếu ta không tỉnh giác thì 
mọi thứ sẽ đổ vỡ. Nhờ tỉnh 
giác trong từng phút giây, 
chúng ta biết mình đang 
đối diện với lửa sân hận 
của người khác, nên ta an 
nhiên bình tĩnh tìm ra lối 
thoát.

Chúng ta phải ý thức 
rằng và có sự cảm thông 
cho người kia, bởi họ 
đang trong cơn tuyệt vọng, 

chúng ta dùng tuệ giác của Thế Tôn để soi sáng lại 
chính mình mà có sự cảm thông và tha thứ cho 
họ. Chúng ta hãy quán sát thân này nhân duyên 
hòa hợp giả có không thật thể, cái gì là ta, là của 
ta, ta không chấp thân tâm này làm ngã, thì chẳng 
có thứ gì làm cho ta lay động mà phiền muộn khổ 
đau.

Khi đối diện với người khó chịu mình phải biết 
cách lắng nghe, để tìm ra nguyên nhân, họ đang 
nói gì, họ đang muốn gì, họ đang tiếc nuối về quá 
khứ, họ đang mơ mộng đến tương lai mà đánh 
mất mình trong hiện tại, họ không biết mọi việc 
tốt xấu, nên hư, thành bại đều do mình tạo ra.

Vào những lúc căng thẳng như thế, chúng ta 
phải dùng trí tuệ thấy biết đúng như thật để lắng 
nghe tâm tư của họ, họ đang muốn giải tỏa hết 
mọi áp lực từ bên ngoài đưa đến, đang đè nặng 
tâm thức của họ. Chúng ta cần phải quay trở về 
với thực tại để có sự cảm thông, bao dung và độ 
lượng, đừng vì tình cảm sâu nặng mà tự đánh mất 
chính mình.

Cách hóa giải khi gặp người khó chịu
Chúng ta phải nhìn vào mặt tích cực của họ khi 

gặp phải người khó chịu, đó cũng là một cơ hội 
tốt để cho mình thể hiện được sự tu tập từ bấy lâu 
nay bằng tuệ giác của Như Lai. Vì khi nghĩ người 
tốt, ta sẽ bớt tâm ganh ghét tật đố mà không chỉ 
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trích quá đáng sai lầm của người khác.  
Ngày xưa có một câu chuyện như sau: Một vị 

tổ sư dùng phương tiện thiện xảo để chỉ dạy cho 
người đệ tử của mình. Vị tổ sư ấy dẫn người học 
trò đến bên hồ chứa nước trong chùa. Sau đó, lấy 
một ly nhỏ chứa đầy muối rồi chế nước vào khuấy 
đều bảo người đệ tử uống. Người học trò vừa 
nhấp thử ngụm nước đã nhăn mặt nói nước mặn 
đắng, không thể uống được! Vị thầy bình thản lấy 
thêm một nắm muối khác cũng bằng với số muối 
trước, rồi bỏ vào hồ nước khuấy đều, bảo người 
học trò nếm thử. Lần này, người học trò uống thử 
ly nước mà không cảm thấy khó chịu của sự mặn 
đắng nữa.

Lúc này, vị thầy mới từ tốn nói tiếp: Sự đau khổ 
tột cùng giống như người uống đầy ly nước muối 
mặn. Tuy nhiên, nếu ta biết khôn ngoan sáng suốt 
hành trì theo lời Phật dạy, giữ giới, thiền định, từ 
bi thì ta sẽ dùng lượng muối đó pha vào thật nhiều 
nước, vị mặn của muối bị dòng nước hòa tan, nên 
ta vẫn uống bình thường mà không cảm thấy khó 
chịu bởi vị mặn đắng của nó.

Chính vì vậy, mỗi khi gặp điều không được hài 
lòng như ý, chúng ta hãy mở rộng lòng ra bằng 
tâm từ bi và trí tuệ để soi sáng lại chính mình thì 
mọi việc phải quấy, tốt xấu, đúng sai, được mất, 
hơn thua đều có thể tan hòa vào hư không.

Nói tóm lại, tất cả những người khó chịu dù bất 
cứ hình thức nào đều do sự chấp ngã thân tâm 
này là tôi, là ta, thấy thân này thiệt mình, thấy tâm 
suy tư nghĩ tưởng cũng là mình, nên từ đó ta đấu 
tranh giành giật, chiếm đoạt dẫn đến tàn sát giết 
hại lẫn nhau không thương tiếc.

Có một phương pháp để chuyển hóa người khó 
chịu, trước nhất là chuyển hóa sự khó chịu của 
chính mình dựa theo lời Phật dạy. Vì sao chúng 
ta hay làm người khó chịu? Vì chúng ta không có 
lòng từ bi rộng lớn, từ là ban vui, bi là cứu khổ. 
Muốn vậy ta phải quán tình thương và biết cảm 
thông, tha thứ. Khi thương yêu kính mến ai, ta 
sẽ không bao giờ khó chịu với người đó. Tình 
thương yêu chân thật thường đi đôi với tâm từ bi 
tức là ban vui và cứu khổ.

Khi có được một trái tim thương yêu có hiểu 
biết bằng tình người trong cuộc sống, tâm sẽ dễ 
dàng trải lòng ra để giúp đỡ người khác và không 
buồn giận khi người đó vô ơn. Mỗi lần thấy một 
người khó chịu, ta tự cảm thấy mình cần phải làm 

điều gì đó, để giúp người ấy có đủ năng lượng 
thiết lập lại bình yên, hạnh phúc.

Có một người nọ thấy con bọ cạp sắp chết đuối 
trong một vũng nước. Khi thấy vậy tự nhiên ông 
ta muốn cứu giúp nó, nên nhanh nhẹn đưa bàn 
tay ra vớt con bọ cạp khỏi vũng nước, đặt nó vào 
chỗ an toàn. Con bọ cạp liền chích ông ta một phát 
đau điếng. Tuy nhiên vì muốn qua đường, nó lại đi 
tiếp và cuối cùng lọt vào vũng nước khác. Lần này 
thấy nó sắp chết đuối, ông ta lại vớt nó lên lần thứ 
hai và cũng bị nó chích cho một phát nữa. Tay ông 
lúc này sưng vù, đau điếng.

Một người khác chứng kiến cảnh tượng đó từ 
đầu đến cuối bèn nói: “Tại sao ông lại dại khờ đến 
thế? Nên mới bị con bọ cạp chích cho hai lần đau 
điếng. Ông thật là điên rồ khi phải cứu vớt một con 
bọ cạp chẳng biết ơn nghĩa là gì!”

Người đàn ông vui vẻ trả lời: “Thưa ông, tôi 
không thể nhìn thấy cảnh con bọ cạp bị chết đuối. 
Ông biết đó, thói quen và bản tính của con bọ cạp 
là chích, khi có người khác đụng vào nó đó là phản 
ứng tự vệ của nó, nó chỉ sống theo tập khí, thói 
quen mà không có sự quán chiếu. Còn thói quen 
của tôi là sẵn sàng cứu giúp khi có nhân duyên. Tôi 
thà chịu đau một chút mà cứu được con bọ cạp”.

Suy luận trong trường hợp này, nếu người đàn 
ông đó dùng trí tuệ lấy một cành cây để vớt con bọ 
cạp thì sẽ không bị chích. Nhưng ông ta nghĩ rằng 
cứu một con bọ cạp trong cơn hoạn nạn là điều 
cần thiết, còn hậu quả như thế nào sẽ tính sau.

Qua bài học của câu chuyện này, đã nói lên tâm 
từ bi rộng lớn của người đàn ông muốn cứu một 
sinh mạng khác, dù đó chỉ là một con vật thấp 
kém. Ở đây cho chúng ta thấy người có tấm lòng 
rộng mở khi giúp người vật trong cơn nguy khốn, 
sẽ không có sự tính toán vì ta, người, chúng sinh. 
Đức tính của ông ta là sự giúp đỡ, sẻ chia bằng 
tình người trong cuộc sống với trái tim thương 
yêu và hiểu biết.

Do đó, khi có được tình thương yêu rộng lớn 
thúc đẩy, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người khác, 
bất kể màu da, tôn giáo, chủng tộc. Nếu chúng ta, 
ai cũng biết nuôi dưỡng tình thương yêu chân 
thật bằng sự quán chiếu hằng ngày, ta sẽ thấy 
người và vật không có ai là kẻ thù, chỉ có người 
chưa thông cảm với nhau mà thôi. Nhờ vậy, khi 
sống chung với người khó chịu ta vẫn bình yên, 
hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. 
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Nhiều người tốn không ít thời gian 
và công sức để suy nghĩ, đưa ra các 
giả thuyết và lý luận về những vấn 
đề liên quan tới vũ trụ, chẳng hạn 
như: 

- Có phải vũ trụ sinh ra từ chỗ không có gì cả 
(từ hư vô) không?

- Có phải thế giới được tạo ra bởi một Đấng 
Sáng Tạo nào đó chăng?

Nhiều tôn giáo (khác với pháp Bụt) cố sức tìm 
tòi lời giải đáp cho các vấn đề nêu trên một cách 
võ đoán, mơ hồ, dựa trên trí tưởng tượng và 
huyền thoại. Không ít người, trong số đó có cả 
các học giả và những nhà khoa học lớn, đã dành 
hầu như cả cuộc đời vấn vương với những câu 
hỏi viển vông và không có cơ sở để trả lời đó. Họ 
đưa ra những lập luận trái ngược nhau dựa trên 
những tư liệu hão huyền, những tưởng tượng lạ 
lùng, thiếu căn cứ, dẫn đến những tranh cãi gay 
gắt, những hiểu lầm đáng tiếc và có thể đưa đến 
những hành động bạo lực, cực đoan hoặc chiến 
tranh tôn giáo.

Dưới đây trích dịch một số câu hỏi đáp liên 
quan tới chủ đề này rút ra từ cuốn ‘Hỏi Đáp Về 
Pháp Bụt’ (A Buddhist Catechism) để bạn đọc 
tham khảo.

Câu hỏi số 86 (CH86): Có phải thế giới sinh 
ra từ hư vô không?

Đáp (Đ): Không, chẳng có vật nào có thể sinh 
ra từ chỗ chẳng có gì cả.

CH 87: Chẳng phải là có một Đấng Sáng 
Tạo (một Chúa Trời, một Hoá Công, hay một 
Thượng Đế) đã tạo ra thế giới này theo ý của 
Ngài đó sao?

Đ: Không, chẳng có một Đấng Sáng Tạo nào 
cả. Sự sống trên thế giới chẳng phải là do ý muốn 
của bất kì ai cả. Mọi sự vật ra đời và phát triển chỉ 
theo nghiệp (bản chất) và duyên (điều kiện, hoàn 
cảnh) của chúng mà thôi. Do ngu tối (vô minh) 
mà con người tin vào chuyện có một Đấng Sáng 
Tạo nào đó sinh ra thế giới. Pháp Bụt bác bỏ hoàn 
toàn niềm tin không có cơ sở vào một Đấng Sáng 
Tạo nào đó và cho rằng huyền thoại về Đấng Sáng 
Tạo và giả thuyết nguồn gốc hư vô của vạn vật là 

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Bụt dạy chúng ta điều gì 
về sự sống còn của vũ trụ
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những ảo tưởng (ý nghĩ không có thật).
(Chú giải: Đối với những người theo pháp Bụt, 

cụm từ ‘Sự Sáng Tạo Thế Giới’ chỉ có nghĩa là ‘Sự 
Tạo Lại Một Hệ Thống đã có, nhưng đã mất’. Sự 
mất đi và sự tạo lại của các thiên thể vẫn không 
ngừng diễn ra trong trong không gian và thời 
gian. Về phương diện này, khoa học hiện đại có 
cùng quan điểm mà pháp Bụt đã có từ trước đây 
hai mươi lăm thế kỉ).

CH 88: Bụt có dạy gì về sự sống còn của vũ 
trụ không?

Đ: Không.
CH 89: Tại sao?
Đ: Bởi vì điều này vượt ra ngoài sự hiểu biết 

của con người. Vả lại, dẫu có biết được điều này 
chăng nữa thì điều đó cũng chẳng làm cho con 
người tiến chút nào về mặt tâm linh, tức là chẳng 
hề đưa tới sự diệt khổ, sự giải thoát và Niết Bàn. 
Trí tưởng tượng, sự mong muốn hiểu biết thế 
gian và sự suy luận trừu tượng luôn luôn muốn 
tìm cách giải thích một cách vô ích về điểm bắt 
đầu của thời gian, sự giới hạn của không gian, 
nguồn gốc và sự sống còn của vũ trụ hoặc của con 
người.

CH 90: Vậy chẳng có cách nào giải thích 
những bí ẩn về sự sống còn của vũ trụ ư?

Đ: Không, bởi vì chẳng có một cách phát biểu 
hữu hạn nào, dù là ý nghĩ hoặc lời nói, có thể giải 
thích trọn vẹn đối với cái vô hạn cả, cũng như 
chẳng thể có một ý nghĩ hoặc một lời nói nào 
bắt nguồn từ một chuỗi nhân duyên có thể giải 
thích được các hiện tượng ngẫu nhiên hoặc vô 
định. Vậy mà nhiều tôn giáo khác vẫn cứ cố tình 
tìm cách giải thích các hiện tượng này. Điều đó 
chỉ đưa tới các tư biện vô ích, vô căn cứ, những 
tưởng tượng lạ lùng; rồi dẫn tới tranh cãi không 
có cơ sở, hiểu lầm, thậm chí châm ngòi cho các 
cuộc chém giết và chiến tranh tàn khốc. Đó chính 
là nguồn gốc gây ra những lầm lạc, xấu ác và đau 
khổ trên thế gian, đáng lẽ là Lẽ Thật, tốt lành và 
yên vui. Bởi vậy, khi còn tại thế Bụt đã loại bỏ 
những vấn đề viển vông này sang một bên và cấm 
các môn đệ của Ngài không được bận lòng với 
những vấn đề vô bổ ấy.

Chú dẫn: “Hỡi các tì kheo, chớ nên bận lòng 
suy nghĩ như mọi người về điều thế gian có còn 
mãi hay không, có giới hạn hoặc chẳng có giới 
hạn; chỉ nên gom lòng hướng về nỗi đau khổ, 
nguồn gốc của đau khổ và cách diệt khổ mà thôi” 
(Tương Ưng Bộ Kinh).

“Hỡi các tì kheo, lục đạo luân hồi - sáu nẻo đi 
về - chẳng có bắt đầu và cũng chẳng có kết thúc. 
Nguồn gốc loài người chẳng thể nào lường hết 
được. Con người chìm ngập trong ngu tối (vô 
minh), lại bị lôi cuốn bởi lòng ham đắm (ái dục) 
nên đã lang thang lạc lối từ bao đời rồi’.

Bụt chấp nhận sự có mặt của thế gian và của 
con người là một thực trạng. Bụt không hề đặt 
câu hỏi về nguồn gốc sự sống còn của thế gian 
là gì. Ngài chỉ quan tâm đến các câu hỏi  như là: 
Cuộc sống đầy bí ẩn của chúng ta như thế nào? 
Nó có mục đích gì? Nó đưa tới đâu? Rồi Ngài tìm 
ra các câu trả lời rằng nó chỉ đưa tới một vòng 
quay vô tận: Ra đời, già yếu, ốm đau và chết chóc 
(sinh, lão, bệnh, tử); rồi lại ra đời lại (tái sinh); 
vòng quay cứ như thế tiếp diễn. Vòng quay này 
là vòng quay đau khổ của con người. Ngài đã dạy 
chúng ta đường lối tu tập để vượt thoát vòng 
quay đau khổ đó.

Bụt khuyên những ai còn đắm đuối với những 
câu hỏi viển vông mà chẳng đưa tới đâu như 
đã nêu ở trên hãy mau mau quay về tu sửa cõi 
lòng và thân thể (tâm-thân) của chính mình mới 
mong vượt thoát vòng đau khổ, nếu không sẽ 
chết trước khi tìm ra lời đáp cho những câu hỏi 
viển vông đó. Bụt đã minh hoạ bằng câu chuyện 
ngụ ngôn về một người bị trúng mũi tên độc 
trong Trung Bộ Kinh.

CH 91: Vậy chúng ta chẳng bao giờ có thể 
biết được những bí ẩn đó sao?

Đ: Nếu chúng ta còn dính mắc (chấp) vào 
những đắm đuối (ái dục), vào cuộc sống và về cá 
nhân ta (bản ngã) thì chúng ta chẳng bao giờ có 
thể biết được những bí ẩn này cả. Chỉ những ai 
sống theo lời Bụt dạy, loại bỏ những xiềng xích 
cuộc đời, đạt tới sự Tỉnh Thức và Giải Thoát, lúc 
đó dưới ánh sáng trí tuệ viên mãn thực tính của 
mọi sự vật sẽ ló bày rạng rỡ; mây mù che khuất 
những bí ẩn sẽ tan đi cùng với tất cả mọi sự đắm 
đuối và bám dính vào Cái Tôi. Muốn đạt được 
như thế những người tu theo pháp Bụt chỉ cần 
theo đến cùng Tám Đường Lối Đúng (Bát Chính 
Đạo hay là Trung Đạo) mà Bụt đã chỉ dạy. 

Subhadra Bhikshu trong ‘A Buddhist 
Cathechism’

Dịch: Huyền Cương Lê Trọng Cường
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Ý nghĩa pháp tu niệm chết trong
Thập niệm giáo lý đạo Phật

THẤY BIẾT RÕ VỀ SỰ CHẾT CỦA CHÍNH THÂN NÀY ĐỂ CHẤP NHẬN, ĐỂ BUÔNG XẢ, ĐỂ NỖ 
LỰC HOÀN THIỆN MÌNH HƠN. KHÔNG CẦN ĐỢI ĐẾN LÚC TIM NGỪNG ĐẬP, MŨI NGỪNG THỞ 
THÌ TA MỚI CHẾT, SỰ THẬT THÌ THÂN NÀY ĐANG CHẾT TỪNG SÁT NA (TỪNG GIÂY PHÚT).

Đạo Phật nói gì về khổ và  
vô thường?

Đời là bể khổ và vô thường. 
Trải nghiệm qua cuộc sống, ta 
nhận chân ra điều này, đó cũng 
là nguyên nhân đức Phật ra đời 
để khai thị cho chúng ta thông 
qua các pháp tu. Từ bài giảng 
đầu tiên về Tứ diệu đế của đức 
Thế Tôn tại vườn Lộc Uyển, 
với hoài bão của Ngài là muốn 
cho chúng sinh hiểu rõ về: Nỗi 
khổ, vô thường và vô ngã để 

ngộ nhập Phật tri kiến, mà tìm 
đường thoát khổ. Nếu chúng 
ta hiểu như vậy, là đã phần nào 
giác ngộ được câu: “Sinh được 
làm người rất khó, nghe được 
Phật pháp càng khó hơn”. 

Chúng ta được thân người 
(loài có trí tuệ cao nhất trong 
các loài chúng sinh) cần sớm 
nhận ra điều này trên lộ trình 
tu Phật giác ngộ - giải thoát.

Theo quan điểm Phật giáo, 

đau khổ là sự thật mà không 
ai có thể trốn tránh được. 
Chúng ta ai cũng phải đối mặt 
với sự già nua, sự đau ốm, sự 
chia lìa và sự mất mát. Điều 
này sẽ xảy ra chỉ là sớm hay 
muộn mà thôi. Lý do chúng 
ta có những nỗi đau khổ này 
là bởi vì cuộc đời không có gì 
chắc chắn, trong khi chúng ta 
cứ cho rằng chắc chắn. Đây 
chính là sự vô thường.

Cư sĩ Nguyễn Đức Sinh

Ảnh: St
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Cuộc sống của chúng ta luôn 
bị áp lực bởi các yếu tố bên trong 
và các yếu tố bên ngoài dẫn đến 
sự thay đổi liên tục không dừng 
nghỉ. Tất cả mọi sự vật cuối 
cùng rồi cũng biến đổi và tan 
rã. Ngay cả con người, xác thân 
này rồi cũng bại hoại. Đấy là sự 
đau khổ lẽ thật, không thể khác 
được. Trong cuộc sống thực tế 
ta cứ nghĩ có cái tôi bản ngã, 
nhưng theo giáo lý đạo Phật thì 
không có “cái tôi” nào độc lập, 
hoặc vĩnh viễn. Chúng ta chỉ có 
thể trì hoãn, hoặc là trốn tránh 
đau khổ trong chốc lát mà thôi, 
tuy nhiên, đau khổ là chuyện 
tất yếu và không thể nào chạy 
trốn được. Điều mà chúng ta có 
thể làm, đó là giảm bớt đi nỗi 
đau, cũng như làm giảm bớt đi 
ảnh hưởng của sự đớn đau ấy 
khi xảy ra mà thôi.

Theo giáo lý đạo Phật, các 
tình trạng của sự khổ đau có 
thể ảnh hưởng chúng ta về mặt 
tinh thần. Điều này Duy thức 
luận đã chỉ ra rằng, mọi người 
có thể trau dồi tâm thức của 
mình để thoát ra khỏi sự đau 
khổ.

Thay vì bị ảnh hưởng bởi 
nỗi đau thể xác, chúng ta có thể 
nhờ nỗi đau này mách bảo và 
giúp chúng ta nhìn thấy rõ ràng 
hơn về sự vô thường, và cho 
chúng ta một nhận thức tư duy 
về thưc tại trong cuộc sống là 
không có gì chắc chắn cả, đây là 
một sự thật. Trí tuệ cũng là một 
chìa khóa quan trọng để soi sáng 
tâm chúng ta thoát ra khỏi sự 
đau khổ. Thực tế chúng ta thấy, 
không ít nhà sư và phật tử đã 
giác ngộ trong lúc họ đang đối 
mặt với sự đau khổ vì bệnh tật 
và cái chết. Nói một cách khác, 
đôi khi trải qua khổ đau nói 
chung và cái chết nói riêng đã 

đánh thức tự nội bản tâm phát 
triển trí huệ, giúp cho chúng ta 
nhận chân được sự thật của vô 
thường để có được sự giác ngộ. 
Điều này trong Phật giáo các Tổ 
thầy thường gọi đó là trực ngộ 
tâm linh.

Đối mặt với khổ đau - vô 
thường chẳng dễ dàng chút 
nào, nhiều khi chúng ta bị khổ 
đau vô thường đánh gục. Nếu là 
người tu hành tinh tấn mới lần 
lần nhận diện được bản chất 
sâu xa của khổ đau, vô thường, 
vô ngã. Để hướng dẫn người 
tu, trực nhận được giáo pháp vi 
diêu. Đức Phật dạy: Trong con 
người có hai thuộc tính, đó là 
tính Phật và tính Người:

-  Tính Phật là tính bản nhiên 
thanh tịnh bao trùm, nên Như 
Lai gọi cái bao trùm này là 
“Phật tính” hay còn gọi là bể 
tính thanh tịnh. Trong bể tính 
thanh tịnh có điện từ quang.

- Tính Người thì có 16 thứ 
gồm: Thọ, tưởng, hành, thức, 
sắc, tài, danh, thực, thùy, tham, 
sân, si, mạn, nghi, ái, kiến (1). 
Chính vì 16 thứ (ngũ uẩn) của 

tính người này, mà nó vọng 
tưởng, lôi kéo con người trong 
vòng cuốn hút của điện từ âm 
dương luân hồi trong tam giới”. 
Do vậy, đức Phật dạy phải dùng 
37 pháp quán trợ đạo (2) để 
quét 16 thứ (trược khí) của tính 
người nêu trên để được định và 
nhờ tu trì có định, nên mới biết 
được đoạn đầu đường trở về 
Phật giới.

Vậy, tu trì là một thực tiễn 
diễn ra dễ hiểu, dễ thấy, nếu 
chúng ta tu đúng theo công 
thức Chánh pháp đức Phật dạy, 
chắc chắn sẽ thoát khỏi vòng 
xoáy luân hồi trong tam giới 
(có nghĩa là ra khỏi sức cuốn 
hút của điện từ âm dương tam 
giới để về Phật giới). Theo các 
Tổ thầy dạy, thì đây gọi là cõi 
vô sinh thoát vòng sinh tử khổ 
đau luân hồi. Từ thực tế này mà 
trong nhà Phật có câu: “Sinh ký 
tử quy” (tức sinh thì gửi thác 
thì về) là nghĩa lý này vậy.

Bằng kinh nghiệm tu chứng 
của mình, Thế Tôn thấu tỏ nỗi 
khổ đau sinh tử của kiếp nhân 
sinh và muôn loài, nên Ngài đã 

Ảnh: St
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chỉ rõ tính hạn chế và tính ưu 
việt của con người mà lập ra các 
phương tiện (pháp môn) tu trì, 
hướng dẫn con đường tu giác 
ngộ - giải thoát.

Vậy, tính hạn chế của con người 
là gì?

Theo giáo lý đạo Phật chỉ ra, 
ta thấy con người có những 
thuộc tính hữu lậu đó là: Tham, 
sân, si, thọ, tưởng, sợ hãi. Đây 
là tập khí “xấu” căn bản khó dứt 
trừ, bởi nhiều đời, nhiều kiếp 
con người đã huân tập và tạo 
nghiệp. Điều này trong Kinh 
Thành Duy Thức Luận gọi là 
“Thế lưu bố tưởng và trước 
tưởng” (đây thuộc về tàng 
thức). 

Duy thức luận cũng khẳng 
định: “Tam giới duy tâm, vạn 
pháp duy thức”. Câu kinh nổi 
tiếng này của Phật giáo nằm 

trong Kinh Hoa Nghiêm đã 
được các nhà khoa học hàng 
đầu thế giới cho rằng: Đây là 
câu kinh vi diệu hàm chứa nội 
dung giải quyết tất cả các phạm 
trù khoa học tự nhiên và khoa 
học xã hội. 

Câu kinh này ra đời cách đây 
trên 25 thế kỷ và đến nay các 
nhà khoa học nghiên cứu, đối 
chiếu và so sánh thực tại qua 
các thí nghiệm khoa học về 
vật lý lượng tử đã không khỏi 
kinh ngạc, bởi “ý thức” đã tác 
động và can thiệp vào thế giới 
vật chất, chứ không còn là thế 
giới khách quan, mà bấy lâu 
nay điều này con người cho là 
không thể xảy ra. (Truyền Bình 
– Khoa học hiện đại hướng tới 
Phật giáo).

Theo Duy thức Phật học, con 
người chỉ là một hợp cấu: Linh 
hồn và thể xác. Thể xác không 
phải là con người và thể xác chỉ 

là tạm thời, nên đức Phật dạy 
trong giáo lý tu hành một pháp 
(tức niệm chết có nghĩa là “Chết 
chỗ này, sinh chỗ khác, qua lại 
các đường, mạng chết chẳng 
dừng. Các căn tan hoại, như 
cây gỗ mục, mạng căn cắt đứt, 
tông tộc phân ly, không hình 
không tiếng cũng không tướng 
mạo…”. Như vậy, theo lời Phật 
dạy, thì xác thân này nó chỉ là 
y phục của con người mà thôi. 
Điều mà chúng ta gọi là sự chết 
chỉ là sự cởi đi một cái áo cũ, đó 
không phải là sự chấm dứt, bởi 
khi ta thay đổi y phục, ta đâu hề 
thấy mất mình, ta chỉ bỏ cái áo 
mà ta đang mặc mà thôi. 

Để minh định thấu tỏ điều 
này, chúng ta cùng nhau tìm 
hiểu pháp tu “Niệm chết” tức 
tu hành một pháp mà Thế Tôn 
dạy các đệ tử về pháp tu này qua 
bản kinh văn trong Tăng nhất 
A-Hàm dưới đây.

Ảnh: St
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Đức Thế Tôn dạy tu hành 
một pháp (tức niệm chết)

Chánh văn: 
“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, 

rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo:

- Hãy tu hành một pháp, hãy 
truyền bá rộng rãi một pháp. 
Tu hành truyền bá rộng rãi một 
pháp rồi sẽ có danh dự, thành 
tựu quả báo lớn, các điều lành 
đầy đủ, được vị cam lồ, đến chỗ 
vô vi, sẽ có thần thông, trừ các 
loạn tưởng, đạt được quả sa 
môn, tự đến Niết bàn. Thế nào 
là một pháp? Nghĩa là niệm 
chết.

Phật bảo các tỳ kheo:
- Thế nào là niệm chết sẽ có 

danh dự, thành tựu quả báo 
lớn, các điều lành đầy đủ, được 
vị cam lồ, đến chỗ vô vi, sẽ có 
thần thông, trừ các loạn tưởng, 
đạt được quả sa môn, tự đến 
Niết bàn?

Bấy giờ các tỳ kheo bạch Thế 
Tôn:

- Căn bản các pháp đều do 
Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn 
vì tỳ kheo mà nói diệu nghĩa này. 
Các tỳ kheo được nghe Như Lai 
nói xong, sẽ thọ trì.  Bấy giờ, Thế 
Tôn bảo các tỳ kheo:

- Hãy lắng nghe, lắng nghe và 
khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Thầy 
phân biệt rộng điều này.

Các tỳ kheo đáp:
- Xin vâng, Thế Tôn.
Các tỳ kheo vâng lời dạy rồi, 

Thế Tôn bảo rằng:
- Nếu có tỳ kheo chính thân, 

chính ý, ngồi kiết già buộc niệm 
trước mặt, không có tưởng 
khác, chuyên cần niệm chết.

Niệm chết nghĩa là chết chỗ 
này, sinh chỗ khác, qua lại các 
đường, mạng chết chẳng dừng. 

Các căn tan hoại, như cây gỗ 
mục, mạng căn cắt đứt, tông 
tộc phân ly, không hình không 
tiếng cũng không tướng mạo. 
Như thế, này các tỳ kheo, gọi 
là niệm chết, sẽ được danh dự, 
thành tựu quả báo lớn, các điều 
lành đầy đủ, được vị cam lồ, đến 
chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ 
các loạn tưởng, đạt được quả 
sa môn, tự đến Niết bàn. Thế 
nên, các tỳ kheo, thường nên 
tư duy chẳng lìa niệm chết, sẽ 
được công đức lành này. Như 
vậy, này các tỳ kheo, hãy học 
điều này!

Bấy giờ các tỳ kheo, nghe 
Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.”                                       

(Kinh Tăng nhất A-Hàm, tập 
I, phẩm Quảng diễn. VNCPHVN 
ấn hành – 1997, tr.61)

Qua chánh văn của bản kinh 
trên, chúng ta thấy đức Thế Tôn 
dạy pháp tu niệm chết trong 
Thập niệm, mà chúng ta tìm 
hiểu và suy ngẫm thật đặc biệt, 
nếu không muốn nói là kỳ đặc. 
Nếu là người ngoại đạo (không 
hiểu Tam pháp ấn) trong giáo 
lý đạo Phật, đương nhiên họ sẽ 
cho là “bi quan, yếm thế, tiêu 
cực”. Thậm chí có người còn 
cho là “dở hơi” và họ không cần 
đọc hết nội dung của pháp tu 
này. Theo dấu chân Phật, chúng 
ta là phật tử, nếu có tư duy sâu 
sắc và khoa học một chút, thì 
coi việc tu hành một pháp niệm 
này, cũng đủ để làm cho “tỉnh 
thức” cái thân ngũ uẩn giả lập 
rong rêu này. Vậy đằng sau của 
pháp tu niệm chết mà đức Thế 
Tôn dạy, chúng ta thu được lợi 
ích gì qua giáo lý? 

Lợi ích đem lại của việc tu hành 
một pháp

Như phần trên đã đề cập, 

chết là sự tất yếu phải xảy ra, 
có điều sớm hay muộn mà thôi. 
Vậy niệm chết theo giáo lý đạo 
Phật không phải là “tiêu cực”, 
mà là tích cực.

Tại sao tích cực?
Bởi khi con người ý thức 

trước được cái chết thì họ 
không bàng hoàng và sợ hãi 
trước sự ra đi. Và đấy là điểm 
then chốt, theo các Tổ thầy dạy 
(nếu người thực tập và hiểu 
giáo lý) thì chắc chắn họ sẽ có 
một tái sinh tốt đẹp và không 
bị đọa lạc vào tam đồ khổ: Ngạ 
quỷ, súc sinh, địa ngục.

Luận giải về điều này, đức 
Phật và các Tổ thầy cho rằng: 
Một cái chết bình an được xác 
định bằng cách người này ra đi 
với tâm thái nhẹ nhàng, không 
sợ hãi, hoặc là không đau khổ 
về tinh thần. Điều này có thể xảy 
ra khi họ chấp nhận cái chết, và 
buông xả mọi thứ - không còn 
dính mắc với người nào, hoặc 
vật nào. Một cái chết bình an 
cũng được xem là người đó 
đã tái sinh vào cõi tốt lành. Cái 
chết tốt đẹp nhất là khi người ta 
có tâm giác ngộ đạt tới sự hiểu 
biết tột cùng về bản chất thật sự 
của mọi vật. Điều này cho phép 
tâm giải thoát ra khỏi sự đau 
khổ, và đạt đến Niết bàn, chấm 
dứt sinh tử. 

Một cuộc sống tốt đẹp có thể 
dẫn đến một cái chết bình an, 
tuy nhiên không phải lúc nào 
cũng như thế. Khi người sắp 
chết, nếu tâm họ đau khổ, hoặc 
lo lắng về con cái, về bố mẹ, về 
những người thân yêu, hoặc 
là họ không buông xả được 
tài sản của họ, hoặc người này 
cảm thấy tội lỗi, hoặc họ đang 
có công việc nào đó chưa làm 
xong, thì họ sẽ từ chối cái chết  
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và họ chiến đấu bằng mọi giá 
với cái chết. Điều này sẽ dẫn họ 
đến đau khổ, lo âu, bồn chồn, 
nên sau khi chết họ sẽ tái sinh 
vào cõi đau khổ. 

Bên cạnh đó, nỗi đau đớn về 
thể xác (nếu là người bệnh tật) 
có thể làm cho họ giận dữ, âu 
lo phiền não nên không tạo lập 
được sự bình an vào thời điểm 
cận kề cái chết mà phải chấp 
nhận một tái sinh không tốt 
đẹp. Và khi không có được một 
tái sinh tốt đẹp, họ sẽ tự làm 
khổ họ và khi tự làm khổ mình 
cũng đồng thời làm khổ người 
khác.

Cũng theo các Tổ thầy dạy, ý 
thức về cái chết, hay quán niệm 
về sự chết là một pháp tu căn 
bản trong Thập niệm của đạo 
Phật đó là: Niệm Phật, niệm 
pháp, niệm tăng, niệm giới, 
niệm thí, niệm thiên, niệm 
dừng nghỉ, niệm hơi thở, niệm 
thân, niệm chết.

Thực tế theo giáo lý đạo Phật, 
niệm chết đâu phải là “yếm ly 
tiêu cực”. Với pháp giới duyên 
sinh, chết đâu phải là hết, mà 
theo đức Phật dạy, niệm chết 
là để tỉnh thức cho đời sống tốt 
đẹp bình an ở kiếp sống sau. 
Đó là lựa chọn chuyển sinh cho 
một mục đích dài hạn.

Chuẩn bị cho cái chết là một 
sự cần thiết cho tất cả mọi 
người, bởi vì mọi người sẽ phải 
đối mặt với cái chết, không cần 
biết người đó là ai, cũng như 
tình trạng cuộc sống của người 
đó như thế nào. Chúng ta phải 
chuẩn bị cho cái chết bằng cách 
thực tập “Suy ngẫm về cái chết”. 
Điều này có nghĩa là chúng ta 
nên tự nhắc nhở liên tục và 
rằng cái chết sẽ xảy ra. Có điều 
là chúng ta chưa biết là sớm hay 
muộn, khi nào và ở đâu? Qua 
giáo lý đức Phật dạy về niệm 
chết, chúng ta sẽ tự hỏi mình: 
Là ta đã làm các việc tốt lành 

cho người thân yêu và những 
người khác chưa? Chúng ta đã 
làm đầy đủ bổn phận và trách 
nhiệm của chúng ta trước cuộc 
sống chưa? Và chúng ta có sẵn 
sàng để buông xả mọi thứ?! 

Nếu câu trả lời là “chưa” thì 
chúng ta làm nhiều việc thiện 
kể từ bây giờ và cố gắng hoàn 
thành các nhiệm vụ và trách 
nhiện của mình. Cuối cùng, 
chúng ta phải học hỏi để buông 
xả mọi vật và làm thiện nghiệp 
để chẳng còn hối tiếc. Chúng 
ta tập buông xả để làm quen, 
để có nghị lực đối mặt với cái 
chết trong mọi hoàn cảnh. 
Niệm chết theo đức Phật và Tổ 
thầy dạy là để vắng bóng sự sợ 
hãi về cái chết, khi chúng ta có 
khuynh hướng bị sai khiến của 
lòng tham, lòng sân hận và sự 
si mê (tham, sân, si) trong tàng 
thức trỗi dậy. Điều này chắc 
chắn sẽ là khó khăn trong việc 
buông xả tập khí tiêu cực khi 
mà các trược khí và những ác 
nghiệp thường biến hiện xảy ra 
vào lúc lâm chung chuyển thế.

Để đối phó với tâm trạng 
bàng hoàng, sợ hãi trước cái 
chết (tức cái chết vô minh thiếu 
tỉnh thức) theo giáo lý đạo Phật 
không còn con đường nào khác 
đó là thường xuyên thực tập 
và suy ngẫm về sự chết và học 
tập giáo lý để hiểu được lẽ vô 
thường, vô ngã và nỗi khổ đau 
của kiếp nhân sinh để chuyển 
hóa nó thành tuệ tri. Và qua 
lăng kính Bát chánh đạo giúp 
chúng ta nhận chân được sự 
sống đích thực.

Bất kể người của tôn giáo 
nào, nếu chúng thực hành 
đúng Chánh pháp của giáo lý 
đạo Phật thì đều được giác ngộ 
- giải thoát. Với nhiều pháp 
môn tu được coi là phương 
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CHÚ THÍCH:
(1) Thọ, tưởng, hành, thức… các căn trong bộ phận cơ thể con 
người – theo ngôn ngữ Phật giáo.
(2) Ngũ uẩn: Năm thành phần cấu tạo nên con người. Theo 
giáo lý đạo Phật có: Hữu uẩn ngũ lậu, trái với vô lâu ngũ uẩn. 
Một bên là còn cấu nhiễm, bên kia là thanh tịnh (xin tìm hiểu 
thêm giáo lý này).

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Kinh Tăng nhất A-Hàm Tập I Phẩm Quảng diễn – (VNCPH ấn 
hành, 1997, tr.61)
- Mỗi ngày trầm tư về sinh tử - Nguyên tác: Sogyal - Rin Po che 
(Nxb Tôn giáo ấn hành, 2006)
- Bài Khoa học hiện đại hướng tới Phật giáo – Tác giả: Truyền 
Bình (Báo điện tử phatgiao.org.vn, 09/2016)
- Bài Luân hồi, tái sinh và đầu thai – Lê Huy Trứ (Báo điện tử 
phatgiao.org.vn, 03/01/2018).

tiện giải khổ hữu hiệu. Thiền là 
một trong những pháp tu phổ 
quát đem lại hiệu quả đích thực 
để trau dồi tâm, giúp chúng 
ta nhận ra lẽ vô thường về cái 
chết; khi chúng ta xem “cái chết 
là một phần của cuộc sống”, mà 
không hề sợ hãi, thì đó là ta đã 
nhận ra nét vi diệu của Chánh 
pháp đạo Phật đem lại.

Thiền chánh niệm cũng như 
các pháp niệm khác đều giúp 
chúng ta bớt đau khổ và cũng 
giúp tâm chúng ta buông bỏ, 
không còn nắm giữ sự đau đớn, 
phiền não (nói chung ở mọi 
thời điểm) để nhận ra cái chết 
và hướng tới sự chuyển sinh 
như một tất yếu, khi mà pháp 
niệm chết được huân tập, thì 
đó là hiệu quả của sự thiết lập 
bình an.

Vậy Phật dạy tu hành một 
pháp, nghĩa là ngồi kiết già buộc 
niệm trước mặt “chuyên cần 
niệm chết”. Đây là một pháp tu, 
theo chủ quan của người viết 
bài này là không cần nhiều đến 
lý thuyết dài dòng, nếu người tu 
nhận ra được sự đối lập tương 
phản giữa sống và chết trong 
thực tại, mà không né tránh và 
sợ hãi là đã thâm nhập được vào 
giáo lý. Tuy nhiên pháp niệm 
này, thoạt nghe chẳng dễ chịu 
chút nào. Nhưng nếu chúng ta 
có một tư duy khoa học sâu sắc, 
hoặc hiểu biết đôi chút về giáo 
lý căn bản của đạo Phật, lập tức 
chúng ta nhận ra được sự thú 

vị của pháp tu niệm chết mà 
đức Thế Tôn dạy là không khó 
gì. Nhưng với người nhìn nhận 
nông cạn, hời hợt và hồ đồ, lúc 
nào cũng cho mình là “trường 
sinh bất lão”, là người dẫn dắt 
người khác v.v... thì sẽ không 
hiểu được pháp tu này. 

Chính vì cái “ngã” này, mà 
khiến nhiều người bàng quan 
và sợ hãi không nghĩ đến sự 
chết, nên con người ngày càng 
tham lam, hung ác, thù hận và 
si mê. Thậm chí, khi thấy mình 
gần đến tuổi già chết thì càng 
lo đến sự hưởng thụ gấp gáp 
và bất cần. Theo giáo lý đạo 
Phật thì đây là biểu hiện của vô 
minh, cội nguồn của vô lượng 
phiền não khổ đau. Người tu 
thì ngược lại: “Thường nên tư 
duy chẳng lìa niệm chết”. Nhờ 

luôn nhớ về sự chết của mình 
mà cuộc sống trở nên nhẹ 
nhàng, bao dung hỷ xả hơn. Bởi 
theo giáo lý Phật dạy của pháp 
tu này là: “Thành tựu quả báo 
lớn, các điều lành đầy đủ, được 
vị cam lồ, đến chỗ vô vi, trừ các 
loạn tưởng, đạt được quả sa 
môn, tự đến Niết bàn”. 

Khi con người thấu hiểu 
được sự khổ đau và lẽ vô thường 
của sinh tử luân hồi, thì chúng 
ta sẽ hân hoan cùng thực tại và 
vui vẻ ở tương lai, khi chúng ta 
có được một lựa chọn tốt đẹp 
trong bước chuyển sinh kế tiếp. 
Chết chỉ là lìa cái xác thân này, 
còn trung ấm thân theo khối 
nghiệp thiện ác của chúng ta 
đã tạo tác mà tái sinh cảnh giới 
tương ưng. 

Ảnh: St



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC  Số tháng 3/201840

TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

“Cắt tiền duyên”dưới góc nhìn
trí tuệ, nhân quả của đạo Phật

Cắt hoài, cắt mãi mà “duyên âm” vẫn còn
L, bạn tôi là một cô gái 24 tuổi xinh xắn với 

công việc ổn định tại một ngân hàng nước ngoài. 
Nếu nhìn bề ngoài, ai cũng thấy L có một cuộc 
sống hoàn hảo khi sinh ra trong một gia đình khá 
giả, bố mẹ đều là quan chức nhà nước, mang vẻ 
đẹp đài các của một cô gái Hà Nội. Hiếm ai biết cô 
gái ấy đã trải qua 3 lần “cắt tiền duyên”...

Bạn kể cho tôi: “Bữa đó đang ngồi ăn sáng với 
mẹ thì tự nhiên một bà thím chạy vội tới rồi chỉ 
thẳng mặt mình nói: “Chết, chết cô này có “duyên 
âm” đi theo rồi, không cắt thì chết, chết”. Mẹ 
mình nghe xong tái xanh mặt, cuống quýt hỏi 
phải làm thế nào? Thì bà ta nói: “Đương nhiên có 

duyên theo thì phải cắt rồi”. Và thế là chuỗi ngày 
đi “cắt tiền duyên” của mình bắt đầu.

Đi hết từ người này tới người khác, cứ ai chỉ 
chỗ nào thiêng là mẹ bắt mình tới. Bọn mình là 
người trẻ, theo khoa học nên đương nhiên là 
không tin mấy chuyện duyên âm, duyên dương 
rồi. Nhưng không hiểu sao, các mẹ lại tin những 
chuyện nhảm nhí thế này không biết”.

Bạn tôi vừa kể vừa cười chua chát. Bạn nói có 
“duyên âm” nào thèm theo đâu, căn bản tại bạn 
bận công việc và vẫn muốn sống tự do, khám phá 
cuộc sống nên chưa muốn nghĩ tới chuyện yêu 
đương. Bạn đã giải thích cho mẹ bạn rất nhiều 
lần nhưng bạn nói mẹ bạn như bị “tẩy não” khi 

MAY MẮN TÍCH LŨY CHO MÌNH MỘT CHÚT KIẾN THỨC ÍT ỎI VỀ ĐẠO PHẬT, TÔI TRỞ THÀNH 
“ĐỊA CHỈ NÓNG” ĐỂ BẠN BÈ TÌM ĐẾN MỖI KHI GẶP NHỮNG KHÚC MẮC LIÊN QUAN TỚI VẤN 
ĐỀ TÂM LINH. VÀ MỘT TRONG NHƯNG CHỦ ĐỀ MÀ TÔI THƯỜNG XUYÊN NHẬN ĐƯỢC CHÍNH 
LÀ “CẮT TIỀN DUYÊN”.

Tuệ An
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suốt ngày nghe theo lời mấy ông thầy, bà cốt. 
Thương mẹ nên bạn mới đi chứ thật tâm bạn 
thấy việc làm này vô ích và hoang đường vô cùng. 
Sau bạn mới nghĩ ra cách nhờ người giả làm bạn 
trai cho mẹ yên tâm để mẹ bạn không bị cuốn vào 
ma lực của thứ gọi là “cắt tiền duyên”.

Bạn tôi than thở: “Nhà mình có điều kiện mà 
mỗi lần thực hiện khóa lễ ngót nghét hơn chục 
triệu mình đã tiếc với xót đứt ruột, khi phải mất 
một chồng tiền để mua giấy về đốt đi. Không hiểu 
những gia đình khó khăn thì còn bị trục lợi như 
thế nào nữa?”. Đau lòng trước tình cảnh hiện 
nay, bạn có hỏi tôi: Đạo Phật quan niệm như thế 
nào về việc “cắt tiền duyên”, bạn tin với một tôn 
giáo đầy tính khoa học như Phật giáo sẽ không 
bao giờ ủng hộ cho việc “cắt tiền duyên”. Bạn 
cũng trách tôi sao không viết về vấn đề này để 
định hướng dư luận đi theo Chính pháp, “Cứ để 
người dân mê muội khốn khổ thế này mãi ư?”.

Thật sự tôi cũng đắn đo, suy nghĩ rất nhiều và 
quyết định viết một bài về chủ đề “cắt tiền duyên”, 
ít nhất cũng cần viết ra những điều tôi biết để 
chia sẻ tới mọi người. Nếu kiến thức của tôi sai 
hay còn thiếu sót thì sẽ thật may mắn khi nhận 
được thêm sự chỉ dạy của các bậc thiện tri thức 
để làm sáng tỏ vấn đề. Mong rằng những điều tôi 
chia sẻ dưới đây sẽ giúp nhiều người không bị 
đi vào con đường tà đạo hay trở thành con rối bị 
người khác điều khiển và lợi dụng.

Tiền duyên là gì? Ai được quyền 
“cắt tiền duyên”?

Khái niệm tiền duyên đã tồn 
tại từ lâu đời lâu kiếp thuộc về 
tâm linh, nhưng “cắt tiền duyên” 
thì thuộc về yếu tố tâm lý và xuất 
hiện trong thời gian gần đây. Về 
tâm linh thì tiền duyên là mối 
duyên tình mang yếu tố say đắm, 
đam mê hay hận thù trong vòng 
nhân quả từ kiếp trước chưa 
được giải quyết giữa những 
người đã từng luyến ái với nhau, 
vấn đề này không thể qua loa 
kiểm chứng bằng ngoại cảm đồn 
đại, nở rộ trước giờ.

Thực tế hiện nay, chủ yếu 
những người bị phán có tiền 

duyên đều do thầy đồng, bà cốt lợi dụng tâm lý 
của những cô gái, chàng trai đang sốt ruột chuyện 
lập gia đình để bịa ra chuyện có tiền duyên oan 
trái hay âm hồn oan tình báo oán nhằm mục đích 
trục lợi, kiếm sống bản thân. Giống như Bá Kiến 
ngày xưa ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông 
rồi kéo lên, bắt đền ơn vậy. Do đó, chúng ta lúc 
nào cũng cần tỉnh táo để nhận định vấn đề, kẻo 
không khéo lại gặp phải phiền toái tiền mất tật 
mang.

Thường người muốn “cắt tiền duyên” phải đến 
điện, đền, phủ chứ ít khi ra chùa để làm việc đó 
vì theo quan niệm của nhà Phật, người tu hành 
không được phép rẽ duyên của người khác. Lý 
giải về “tiền duyên” và việc “cắt tiền duyên”, TS.Vũ 
Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học 
Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, người có kinh 
nghiệm 20 năm trong lĩnh vực khoa học góc nhìn 
tâm linh, cho rằng: “Tiền duyên chính là luật 
nhân quả của mỗi người. Kiếp trước mình đã nợ, 
đã gieo trong quá khứ, cái nhân quả mình đã nợ 
từ kiếp trước thì kiếp này phải trả. Mà cách trả 
duy nhất là đi làm việc thiện, làm phúc. Còn “cắt 
tiền duyên” là để cầu siêu cho linh hồn. Từ cổ chí 
kim đã có tục lệ cầu siêu cho oan hồn. Cầu siêu 
có sức mạnh tư tưởng mãnh liệt bất kể đối với 
người theo một tôn giáo hay người vô thần”.

Theo Ths.Vũ Đức Huynh, tác giả cuốn sách 
“Con người với tâm linh”, “thất tình, lục dục” 
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là bảy thứ tình cảm và sáu thứ dục vọng ở con 
người, trong đó có ba thứ dục vọng là nhu cầu 
sống của bản thân là: Ăn uống, tình dục và ngủ 
nghỉ. Ở cõi “vong” chỉ có tình và dục ảo. Nó là ký 
ức “khắc cốt ghi xương” nằm trong cấu tố thần 
thức của vong hồn. Cắt “tiền duyên” chính là “làm 
phép” để cho vong hồn tỉnh ngộ mà rời cõi trần, 
quay về cõi “vong” tu luyện để có thể siêu thoát.

Như vậy, không ai có thể “cắt” được “tiền 
duyên” của bạn. Chỉ có chính bản thân bạn mới 
có quyền và có khả năng cũng như năng lực hóa 
giải được “tiền duyên” ấy nếu nó là thứ duyên bất 
thiện. Bởi như tôi đã nói ở trên, xin nhắc lại một 
lần nữa: Tiền duyên chính là luật nhân quả của 
mỗi người. Kiếp trước mình đã nợ, đã gieo thì 
kiếp này phải trả, không ai có thể xóa bỏ được nó 
ngoại trừ việc chuyển hóa nó mà thôi. Vậy nên, 
người xưa mới có câu: “Phàm làm việc gì cũng 
nên cẩn thận lúc ban đầu. Bởi khi đã gieo nhân 
tất phải có quả”.

Con người làm chủ mọi nhân duyên
Đạo Phật chỉ ra rằng, mọi vật, mọi việc trên thế 

gian này đều do trùng trùng duyên khởi mà tạo 
tác. Có thể hiểu nôm na, sự hiện hữu của con 
người, mọi sự vật, hiện tượng, trạng thái liên 
quan đến từng cá nhân đều do nghiệp quả của họ 
quyết định. Vì thế cho nên mới có việc hai người 
song sinh cùng mẹ cha, cùng thời khắc, theo tử 
vi thì có cùng ngôi sao chiếu mệnh, nhưng cuộc 
đời, sự nghiệp không giống nhau.

Có khi, người thì lên đỉnh cao vinh quang, còn 
kẻ kia thì lại ở tận cùng vực thẳm thất bại. Đức 
Phật từng dạy rằng: “Con người là chủ nhân của 
nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tàng 
mà từ đó con người được sinh ra; nghiệp là quyến 
thuộc, là nơi nương tựa”.

Cho nên, không có lá số tử vi nào qua ngày 
sinh, tháng đẻ mà xem thấy hết nghiệp quả của 
con người để chỉ được cho họ lối đi. Con người 
sẽ thọ lãnh nghiệp báo đã tạo tác và cũng chính 
họ mới có khả năng chuyển nghiệp của mình từ 
sự tu tập, tạo nhiều nhân duyên thiện để quả ác 
cũng thành nhỏ, nghiệp dữ cũng chuyển lành.

Trong luật nhân quả của nhà Phật, nhân duyên 
cha mẹ - con cái, vợ - chồng cũng là nghiệp quả 
trả vay lẫn nhau nhiều đời, nhiều kiếp. Trong vô 
lượng kiếp, ai cũng đã từng là cha ta, là mẹ ta, là 
quyến thuộc ta cả. Kinh Phạm Võng nhấn mạnh: 
“Tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ 
ta”, những mối quan hệ thân tình đã được hình 
thành như vậy. 

Ông (bà) thầy chấm tử vi phán rằng, con phải 
“cắt tiền duyên” thì mọi chuyện tình ái mới được 
suôn sẻ, vậy xin hỏi: “Tiền duyên” đó là cái gì, nếu 
không phải là dựa trên nhân duyên - nghiệp quả 
chi phối ba đời? Mà đã là nghiệp quả thì chính 
bản thân mình phải mạnh dạn nhìn nhận và cố 
gắng cải thiện, hoàn toàn không một ai có thể đại 
diện thần thánh hay cầu thần thánh thay mình 
làm việc này. Bởi lẽ, không ai trốn thoát được 
nghiệp do chính mình tạo trong quá khứ. Bởi 

vậy, ông bà ta xưa cũng có câu: “Lưới trời lồng 
lộng, thưa mà khó lọt”.

Trong tác phẩm “Mê tín Chánh tín”, 
HT.Thích Thanh Từ có viết: “Đồng cốt là 
hiện tượng mê hoặc khủng khiếp. Những kẻ 
làm ông đồng bà cốt đều là người sống trong 
trạng thái bất thường. Bản thân họ đã mất hết 
khả năng tự chủ, họ bị sai sử bởi một ma lực 
huyền bí nào đó. Khi ma lực ấy dựa vào họ, liền 
lạm dụng các danh hiệu thánh, những bậc vĩ 
nhân của thuở xưa dùng mạo xưng để lừa bịp 
người đời… Mê tín là lối tin mù quáng khiến 
con người mất hết trí thông minh. Những kẻ 
chủ trương mê tín là người làm hoặc loạn thế 
gian, đưa dân tộc lùi lại bán khai”. Cho nên, 
bạn cần lưu tâm những lời dạy hết sức thực 
tế và thâm thúy này của Hòa thượng bạn nhé!Ảnh: St
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THAM KHẢO:
- https://vienchuyentu.com/la-bo-de-so-35/
- http://nld.com.vn/phap-luat/tra-no-kiep--cat-tien-duyen-91548.htm
- https://hanhtrinhtamlinh.com/cach-tra-no-tien-duyen-tot-nhat/

Chuyển hóa “tiền duyên”
Những người nhẹ dạ, tin mình có tiền 

duyên thì sẽ càng tin hơn sau khi bị các thầy 
ám thị. Và rồi, tìm mọi cách để giải quyết nỗi 
lo “canh cánh bên lòng” cho bằng được. Thật 
sự, có một số người thiếu duyên trong ăn nói, 
hời hợt trong giao tế, lôi thôi trong ăn mặc, 
luộm thuộm trong sinh hoạt, thậm chí là ù ù 
cạc cạc trong mọi hoạt động của đời sống cá 
nhân, chẳng có chí hướng phấn đấu với tinh 
thần trách nhiệm thì làm sao có người dám 
“liều mạng” để chọn họ làm người gửi gắm 
phần đời còn lại… Thế mà hết sức phi lý và vô 
duyên, lại cứ đổ lỗi cho “tiền duyên”... Thiệt là tội 
nghiệp quá đi!

Quan niệm ông bà ta “gái lớn phải có chồng, 
trai khôn phải có vợ” đã ăn sâu vào nếp sống tập 
quán bà con từ nông thôn đến thành thị, nên 
một cô gái ngoài tuổi 30 mà chưa lấy chồng, một 
chàng trai qua cả chục mối tình mà chưa kết 
duyên cùng ai, đôi vợ chồng giàu nứt đố đổ vách 
mà ngót mười năm chung sống vẫn chưa có lấy 
một mụn con để tay bế tay bồng… lỗi tại đâu? 
Người thì nói là nhà đó vô phúc, người thì chắc 
nịch cam đoan là có con ma nào hận tình theo 
ám, bởi vậy nên cứ bao năm mà vẫn “đi sớm về 
khuya một mình”. Chắc đời trước mắc nợ tình ai 
đó, giờ họ đeo theo “đòi nợ” cho bõ ghét nên vợ 
chồng không thuận ý đẹp lòng khi ở bên nhau… 
Cuối cùng, quy án cho “tiền duyên” và cần phải 
“cắt” liền cho xong chuyện. 

Có cả 1001 lý do để người ta tìm đến các bà 
đồng, thầy cúng hay pháp sư để “giải” nỗi phiền 
muộn này. Và những câu chuyện “cắt tiền duyên” 
của nhiều người đã có khi trở thành bi kịch của 
gia đình, vì không có trí tuệ, thiếu trách nhiệm và 
niềm tin bản thân, mà duyên tình thì cứ lận đận 
hoài suốt năm này tháng nọ.

Lại nữa, cuộc sống hội nhập của xã hội ngày 
nay, đa phần các bạn trẻ quá bận bịu với học 
hành, công việc để mong tạo dựng sự nghiệp, ổn 

định cho tương lai, vô tình cũng khiến các chàng 
trai bị muộn vợ, các cô gái “ế” chồng vì không 
có nhiều thời gian để “lang thang” tìm bạn. Nếu 
những người bận rộn này không chủ động mở 
rộng các mối quan hệ hay thay đổi thói quen cuộc 
sống và thái độ giao tế thì có “cắt tiền duyên” trăm 
lần cũng chỉ có nghêu ngao, tủi phận: “Đời tôi cô 
đơn nên yêu ai cũng cô đơn” mà thôi!

Cho nên, thay vì suy nghĩ tiêu cực, ngồi than 
thân trách phận, chẳng lợi ích gì với các “tiền 
duyên” vớ vẩn nào đó, chúng ta hãy tích cực xem 
xét lại cách sống của bản thân, về mối quan hệ 
với mọi người, tìm cách tháo gỡ những chỗ còn 
vướng mắc, vun bồi thêm tình yêu đang có và 
nuôi dưỡng lòng vị tha để hạnh phúc nảy mầm. 
Nếu tình yêu thương thăng hoa từ chính sự đồng 
cảm chân thật thì sẽ dẫn đến hôn nhân viên mãn. 

Có một lời khuyên rất hay, xin tặng để bạn 
nghiền ngẫm: Bạn phải biết điều khiển cuộc 
sống của mình, đừng để cuộc sống điều khiển 
bạn. Tự quyết định, tự hành động, tự chịu trách 
nhiệm tất cả mọi vấn đề. Đừng sống một cách tẻ 
nhạt, cuộc sống chứ không phải là một vở kịch 
được diễn đi diễn lại nhiều lần. Mọi quyết định 
của bạn, một là sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục 
tiêu, hai là đẩy bạn rời xa nó. Do đó, hãy có một 
quyết định đúng đắn nhất. Giống như diễn viên 
hài Tim Allen đã nói rằng: “Nếu bạn không tự 
quyết định được cuộc sống của mình, cuộc sống 
sẽ quyết định thay bạn”. 

Ảnh: St
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TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU

Người mê tín trước mắt mất điều gì?

Mới đây trên trang điện tử (ĐPNN- 
23/02/2018) có đăng tải bài viết: 
“Tại sao con người mê tín?” của 
tác giả Thích Đạt Ma Phổ Giác đề 
cập về vấn đề mê tín dị đoan hiện 

nay. Tác giả cho rằng: “Đất nước ta hàng năm có 
khoảng 8000 lễ hội lớn nhỏ, có lễ hội núp bóng lễ 
hội văn hóa thường mang lại nhiều tổn thất nặng 
nề, về lâu dài dẫn đến bất an cho những người 
tin nó một cách mù quáng. Từ mù quáng dẫn đến 
cuồng tín, mê tín…”. Để cùng góp thêm tiếng nói 
tích cực về chủ đề này, chúng ta cùng nhau dành 
chút thời gian tìm hiểu khái lược đôi nét về vấn 
đề: Mê tín dị đoan (một vấn đề dễ nói nhưng 
khó làm) nhằm ngăn chặn tệ nạn này qua kinh 
nghiệm của cha ông ta và cũng là để rút ra những 
kinh nhiệm cho thực tế hiện nay.

Dẫn nhập
Như chúng ta đã biết, nói đến mê tín dị đoan 

(một hàm nghĩa xấu), thì ai cũng thoái thác và 
cho rằng mình không có điều đó. Sự thật, người 
đã mê tín thì không biết mình đang bị mê tín. 
Bởi họ đâu có Chính pháp để đối chiếu với sự sai 
lầm này.

Vậy Chính pháp là gì?
Để trả lời thấu đáo câu hỏi này, thì thật dài 

dòng, nhưng chúng ta hãy tạm hiểu khái quát 
ngắn gọn: Chính pháp theo đạo Phật là những 
điều xuất phát từ kim khẩu của đức Phật nói ra 
và sau đó là những điều mà Bồ Tát, Tổ thầy răn 
dạy dựa trên kinh điển phù hợp với Tam pháp ấn 
của nhà Phật. Chính pháp đối ngược với tà pháp 
(tức mê tín dị đoan).  

Vậy, để nhận diện được Chính pháp, chúng ta 
hãy tìm hiểu thế nào là tà đạo và mê tín, dị đoan. 
Theo từ điển Tiếng Việt (Nxb Khoa học xã hội ấn 
hành năm 1969) cho rằng: 

“Tà đạo”: 1. Là con đường không chính đáng/ 

2. Tôn giáo khác với tôn giáo được coi là chính 
tông. 

“Mê tín”: Lòng tin không căn cứ, cho rằng có 
những sự việc nhất định đem lại hạnh phúc, 
hoặc gây ra tai họa. Ví dụ, theo mê tín: Quạ kêu 
là điềm báo nhà có người chết, tin một cách mù 
quáng. 

Và cũng theo từ điển này, dị đoan có nghĩa là 
điều mê tín quái gở”. 

Còn theo từ điển “Nho, Phật, Đạo của Lão Tử” 
do Thịnh Lê biên soạn (Nxb Văn học ấn hành 
08/2001) thì cho rằng: “Mê tín theo thuật ngữ 
Đạo giáo cũng có nghĩa là mê tâm. Chỉ cho 10 
thứ mê (thập mê) như: mê sự, mê lý, mê giáo, mê 
cảnh, mê khí, mê thân, mê thần, mê tiên, mê chân, 
mê thánh. Là những sự mê mà pháp lực của đạo 
nên bài trừ” (tr.870). 

Cũng theo từ điển này, tà đạo: “Là chỉ đạo 
thuật ngoài chính thống như vu cổ (đồng cốt), 
yêu pháp và một số phương thuật nào đó. Thời 
cổ cho hữu (bên phải) là tôn chính, chính đạo là 
hữu, bất chính là tả, (tức tà giáo)”. Lê Hữu Chế 
đã nói: “Dùng tà đạo để làm loạn chính trị thì phải 
giết”. “Tự Trị Thông Giám” ghi rằng: “Năm Chính 
Hòa hai, phương sĩ cùng bọn thần vu (đồng cốt) 
tu tập tại kinh sử đều dùng tà thuật để mê hoặc 
dân chúng làm đủ mọi chuyện”. Đủ biết tà đạo đã 
là “bàng môn tả đạo”, mê hoặc nhân tâm, nhiễu 
loạn chính đạo. Cho nên còn gọi là “bàng môn” 
và cũng chẳng phải chính tông” (tr.1223) từ điển 
trên.

Ý thức được vấn đề tác hại ghê gớm của tà đạo 
xâm nhập Chính pháp, ngay lúc còn tại thế: “Đức 
Thế Tôn đã lo ngại và luôn phòng ngừa những yếu 
tố độc hại của tà pháp gây nên không cho thâm 
nhập Phật giáo. Nhưng sau khi Ngài nhập diệt thì 
sáu thứ tệ đoan (1) chẳng những xâm chiếm dần 
toàn bộ Phật giáo mà còn ngày càng lộng hành 
hơn, nhưng tác hại của nó rốt cuộc cũng chẳng 

Cư sĩ Nguyễn Đức Sinh
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thể làm tổn thương hết bản chất chân thật của 
Phật giáo” (Trích “Yếu chỉ Phật pháp” - Thiền sư 
Duy Lực).

Trần Nhân Tông dạy con chống giặc và quản lý đất 
nước theo Chính pháp

Ngay từ khi còn tại vị, đức vua Trần Nhân Tông 
đã thiết lập tốt việc chăm lo cho Chính pháp đạo 
Phật. Cụ thể là chỉ đạo việc cai quản thờ phượng 
trong nước. Với lòng tự tôn dân tộc, Trần Nhân 
Tông đã phổ cập dần dần chữ Nôm vào các 
văn bản hành chính và trong các tác phẩm văn 
chương cũng như tác phẩm viết về Phật giáo của 
mình như “Cư trần lạc đạo”, gồm 13 hội đều được 
thể hiện bằng chữ Nôm.

Đặc biệt là về tín ngưỡng, Trần Nhân Tông là 
người đi đầu trong việc chống mê tín dị đoan, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội thời quốc gia 
Đại Việt. Với ngài, mê tín dị đoan là nguồn gốc 
đưa quốc gia đến chỗ suy vong. Và ngài cho rằng: 
Phần nhiều, những nước lớn họ sử dụng tín 
ngưỡng đi trước, sau đó mới đưa quân đội thôn 
tính sau.

Để minh chứng cho điều này, chúng ta thấy 
rất rõ nội dung này trong buổi lễ truyền ngôi cho 
con. Đức vua Trần Nhân Tông đã dạy Thái tử 
Trần Anh Tông hai điều, đó là: Dạy con giữ nước 
và tín ngưỡng. 

Vì sao vậy?
Vì mê tín dị đoan là nguồn gốc đưa quốc gia 

đến chỗ suy vong. Phần nhiều, những nước lớn 
họ sử dụng tín ngưỡng đi trước, sau đó mới đem 
quân đội thôn tính sau, nên họ thành công rất dễ 
dàng.

Phụ vương nói cho con rõ:
- Ở thế gian vật lý này, những hiện tượng lạ 

ở trong không gian cũng như trong vạn vật đều 
là do biến chuyển của vật lý cả, chứ không có 
ông thần bà thánh hay ma, quỷ nào làm ra. Sở dĩ 
những người thấy những hiện tượng lạ, họ nói 
ra và thêu dệt thêm là họ có ý đồ không tốt.

Phụ vương dạy rõ thêm:
- Trong tam giới này là nói trung bình, còn nói 

rộng là mênh mông trong càn khôn vũ trụ, còn 
nói nhỏ hẹp là nơi địa cầu này, loài nào sinh hoạt 
theo loài đó.

Ví dụ: Loài người không sinh ra loài khác 
được, bất cứ loài nào cũng vậy. Vì vậy, các cõi 
khác họ cũng lo cho cõi của họ, chớ họ đâu có 

đến thế giới này mà ban phước cho ai.
Phần mê tín dị đoan, nếu con không dẹp bỏ, 

khi có giặc ngoại xâm chiếm nước ta, thì những 
người mê tín này, chắc chắn họ không đồng tình 
với con chống giặc ngoại xâm.

Vì sao vậy?
Như phụ vương đã nói ở trên, kẻ nào muốn 

xâm lăng nước khác. Trước tiên, họ đưa mê tín 
vào trước để cho nhân dân nước mà họ muốn 
chiếm không còn yêu nước nữa, mà tâm trí của 
những người này, ngày đêm cứ mơ mộng chuyện 
trên trời dưới đất. Thử hỏi, con làm sao giữ vững 
quốc gia Việt Nam của mình được.

Phụ vương cũng nói cho con hiểu thêm:
Trước kia phụ vương chưa giác ngộ “Yếu chỉ 

Thiền tông” của đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, 
thì phụ vương cũng như bao người khác. Nhưng 
nay, phụ vương đã giác ngộ rồi, phụ vương biết 
tất cả những chuyện biến chuyển của vật chất là 
tự nhiên của nó. Còn nói về tinh thần, phụ vương 
cũng hiểu và biết rất rõ như sau: 

- Về vật chất: Trên trái đất này không vật gì 
đứng yên một chỗ cả và nó phải luân chuyển theo 
dòng: thành, trụ, hoại, diệt.

- Về tinh thần: Con phải hiểu như sau, tất cả 
chủng loài động vật, trong đó có loài người. Loài 
nào cũng có tính của nó cả, loài người cũng vậy.

Đề cập về tính người và tam giới, Trần Nhân 
Tông cũng dạy cho Thái tử Anh Tông rõ như sau:

1. Tính người, người nào cũng mang một khối 
nghiệp mà họ đã tạo ra từ vô lượng kiếp trước 
đến nay.

2. Tứ đại hình thành ra một con người, phải 
qua công thức vật lý âm dương của cha mẹ, thì 
mới sinh thành ra được.

3. Khi cha mẹ giao hợp, rất nhiều “trung ấm 
thân” đến dự và nhào vô bào thai để làm con của 
cha mẹ đó. Nhưng, trung ấm thân nào có vay hoặc 
trả nhiều với cha mẹ thì tự nhiên được nghiệp 
hút vào, liền khi đó tâm người được hình thành, 
đủ ngày tháng một con người được sinh ra.

4. Về tinh thần mà loài người gọi là tâm, là sản 
phẩm duyên hợp vật chất mới có được.

5. Trên trái đất này, hay khắp trong tam giới, 
hoặc trong càn khôn vũ trụ này không có bàn tay 
quyền năng nào làm việc này cả.       

Năm Quý Tỵ (1293), Trần Nhân Tông nhường 
ngôi cho con là Trần Anh Tông, còn ngài lên làm 
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Thái thượng hoàng, ở địa vị này 6 năm, ngài dạy 
bảo con cháu và sắp đặt việc xuất gia. Tháng 10 
năm 1299, (41 tuổi) ngài xuất gia vào Yên Tử tu 
hành. Khi xuất gia, ngài đi khắp trong thôn ngoài 
làng trong cả nước dạy dân tu Thập thiện và dẹp 
bỏ các dâm từ xây dựng vô lối. 

Tại các chùa lớn như chùa Siêu Loại, chùa 
Quỳnh Lâm, chùa Thanh Mai thuộc các tỉnh ngày 
nay như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và Phủ 
Thiên Trường Nam Định, ngài đều giảng kinh, 
luật, luận, giác ngộ đạo pháp cho dân chúng và 
các tăng, ni, phật tử tại các chùa nói trên, nhằm 
mục đích giác ngộ Chính pháp, bài trừ mê tín dị 
đoan trong quần chúng nhân dân.

Theo ngài, người không hiểu được Chính 
pháp khi sa vào mê tín dị đoan họ sẽ có bốn cái 
mất:

1. Mất chính mình: Bởi mỗi con người đều có 
tính giác, tức Phật tính.

2. Mất sáng suốt: Bởi tâm mê mờ chạy theo tà 
đạo thần quyền.

3. Mất hạnh phúc gia đình: Vì theo mê tín dị 
đoan mà gia đình bất hòa với nhau.

4. Quốc gia mất hùng cường: Bởi trong đất 
nước nhiều người mê tín, mà thiếu giác ngộ 
Chính pháp.

Chính vì những điều này, mà lúc còn tại vị 
cũng như khi xuất gia, Trần Nhân Tông luôn luôn 
quan tâm và nỗ lực truyền bá Chính pháp đạo 
Phật để ngăn ngừa tà pháp xâm nhập ngôi nhà 
Như Lai. Phải chăng xuất phát từ những việc làm 
trên mà lịch sử đánh giá ngài là một trong những 
ông vua thương dân và là một vị sư nhân từ đức 
độ. Nói đến Trần Nhân Tông, thì người Việt Nam 
ai ai cũng biết đó là ông vua anh hùng và thương 
dân nhất mực. Nói đến ngài là nói đến một thời 
đại cực thịnh của nhà Trần, là nói đến vị Sư Tổ 
của phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Cuộc đời của 
ngài là biểu hiện của sức sống kỳ diệu của đạo 
Phật trong mọi hoàn cảnh đời sống xã hội. Ngài 
đã chứng minh bằng chính cuộc đời của mình, 
đạo Phật luôn luôn biểu lộ trong mọi hoàn cảnh 
sống. Đạo Phật có mặt khi đang ở ngôi vua, đạo 
Phật có mặt trong giờ phút chiến tranh dầu sôi 
lửa bỏng, đạo Phật trên con đường đi khắp thôn 
làng, để giảng kinh Thập thiện…

Chính vì lòng bi mẫn này mà Trần Nhân Tông 
đã nỗ lực dẹp bỏ tà đạo cứu dân ra khỏi mê tín dị 
đoan, bởi thời đó đất nước ta bị nô dịch văn hóa 

phương Bắc. Việc làm này, không chỉ với mục 
đích trước mắt là cứu người dân ra khỏi bóng 
ma thần quyền mà với tầm nhìn bi mẫn của đạo 
Phật, Trần Nhân Tông muốn cứu họ ra khỏi kiếp 
sống đọa lạc ở một tái sinh sau. Đây là tầm nhìn 
Chính biến tri của Phật hoàng Trần Nhân Tông 
với chiến lược dựng nước và giữ nước của dân 
tộc mà cách đây gần 800 năm vẫn còn nguyên giá 
trị hiện thực cả về đời và đạo.

Triều Nguyễn với việc chống tà thuật mê tín
Trong những năm trị quốc của hoàng đế Gia 

Long, cùng với giặc và thú dữ hoành hành, vấn 
nạn mê tín dị đoan cũng là mối quan tâm hàng 
đầu của nhà vua. Trước tình trạng dân chúng bị 
nhiều đạo sĩ dùng tà thuật mê hoặc, đắm chìm 
trong cơn đại hồng thủy cầu đảo, quật mồ mả 
làm bùa chú, trù yểm hại người, vị vua lập lên 
triều Nguyễn đã quyết liệt vào cuộc chống tà đạo.

Như chúng ta đã biết, chúa Nguyễn Ánh bình 
định được nhà Tây Sơn và lên ngôi hoàng đế lấy 
niên hiệu là Gia Long năm 1802. Thời bấy giờ, 
nạn mê tín dị đoan trong dân chúng gần như là 
quốc nạn, các đạo sĩ với những tà thuật ghê rợn 
tung hoành. Tin theo các đạo sĩ, thầy địa lý, nhiều 
phàm nhân có tục “rửa gân”, “nghiệm gân” bằng 
cách đào lấy hài cốt cha mẹ, bậc tôn trưởng để 
chiêm nghiệm việc tốt xấu. Không những thế, vì 
mê tín dị đoan mà người ta còn quật mồ mả để 
hủy hoại, vứt bỏ xác chết, gọt đầu, làm thương 
tổn đến tử thi, trộn quần áo của xác chết vào nơi 
ở để gây hấn việc sợ hãi trong dân chúng…

Luật hình - nhân mạng (quyển 196) trong 
“Khâm Định Đại Nam Hội điển sự lệ” đề cập rất 
rõ tệ mê tín dị đoan trong dân chúng thời bấy 
giờ. Không chỉ quật mồ người thân chiêu hồn 
xem điềm tốt xấu, còn có tình trạng kẻ ngu muội, 
u mê giết người lấy nội tạng luyện bùa thuốc. 
Hình luật dành cho tội phạm này có đoạn viết: 
“Phàm  những người lấy tai mắt, tạng phủ của 
người sống đem mổ xẻ ra làm thuốc, nếu bị tố 
giác, hoặc bắt nộp quan, thì nếu là hành động rồi, 
kẻ thủ phạm vẫn không được tha tội”.

Hoặc những kẻ thầy bà đã lợi dụng sự ngu 
muội trong dân chúng làm trò ma mị, đục khoét, 
gây thanh thế nên cần phải nghiêm trị: “Những 
thuật cầu đảo, giải ách đều là những chuyện vô ích 
cả. Kẻ dùng tà thuật, lừa dối cho người nghe sinh 
biến đổi rối loạn trong lòng, vẽ bùa, viết khoán, 
nhờ pháp thuật để sinh nhai; chuộc mạng chiêu 
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hồn, lấy con bệnh làm của báu. Thậm chí có kẻ 
phù đồng ấp bóng, bịa ra lời nói của thần…lại có 
thuật làm người bằng giấy, làm người bằng cỏ,… 
lấy pháp thuật để quấy nhiễu người, lừa dối trăm 
cách, thực là mối hại lớn của nhân dân”.

Xác định phường thầy bà đồng cốt là mối 
hại lớn của nhân dân, để an dân triều đình Gia 
Long cấm ngặt những kẻ hành nghề phù thủy, 
làm đồng cốt. Theo lệnh vua, bộ Hình định rõ tội 
danh và trừng trị thẳng tay những kẻ can phạm.

Điều luật cấm chỉ các bọn thầy cúng, đồng cốt 
và tà thuật (luật lễ - nói về tế tự, quyển 186) đề 
cập chi tiết các hình phạt dành cho phường đồng 
cốt, thầy cúng, tăng đạo cả gan vi phạm, cấm lệnh 
bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan trong nhân dân.

Những hình thức hình phạt kể trên cho thấy 
thời Gia Long rất nghiêm khắc và quyết tâm 
trong việc trừ dẹp tệ nạn mê tín dị đoan trong 
nhân dân. Năm 1820, sau 18 năm trị vì, hoàng 
đế Gia Long băng hà, kế tục sự nghiệp của cha, 
hoàng đế Minh Mạng (1791-1841) cũng dốc lòng 
dốc sức tuyên chiến với tệ nạn mê tín dị đoan ổn 
định trật tự xã hội. Đây là bài học chúng ta cần 
suy ngẫm và tham khảo.

Đôi nét thực tại 
Ngày nay, nạn mê tín dị đoan vẫn phổ biến với 

đủ mọi hình thức mê muội, nếu không muốn nói 
là tệ nạn này ngày càng gia tăng. Thực tế hiện nay 
lễ hội mở tràn lan, sự kiểm soát hoạt động này 
thiếu chặt chẽ cũng góp phần cho tệ nạn mê tín 

dị đoan có cơ hội bùng phát. Tình trạng xin thẻ, 
bói dựa, coi sao, xem đất cát, mồ mả tốt xấu vẫn 
thường diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi. 

Ví dụ một việc làm đơn giản như muốn thiết 
lập một bàn thờ Phật hay một bàn thờ gia tiên. 
Vì thiếu hiểu biết Chính pháp nên không ít thầy 
bà hướng dẫn sai lạc, rồi suy diễn bày đặt ra đủ 
điều, khiến người có tâm trong việc thờ phụng 
cũng bị ảnh hưởng nhiều phiền não trong việc 
này. Đơn cử như việc bàn thờ gia tiên có quá 
nhiều bát hương là không cần thiết. Bởi việc thờ 
phụng của người Việt ta phần lớn theo văn hóa 
cổ truyền. 

Nhân đây, cũng xin nói về việc dâng cúng phẩm 
vật, hương hoa, trà quả biểu lộ lòng thành kính 
của mình lên chư Phật, Bồ Tát và gia tiên. Theo 
các tổ thầy dạy: Sự dâng cúng này chính là thể 
hiện tấm lòng thành kính và tri ân lên Tam bảo, 
vì nhờ có Tam bảo chúng ta mới có được lòng 
tin, sự hiểu biết về chân lý trong cuộc đời. Nhờ 
có Tam bảo chúng ta mới biết tu học, làm lành 
lánh dữ, tu nhân tích đức để được an vui và hạnh 
phúc lâu dài. Tâm chúng ta phải chí thành, sang 
suốt và tri ân như vậy, thì việc dâng cúng dù ít, dù 
nhiều sẽ có sự cảm ứng gia hộ tương ưng.

Khi tâm của chúng ta hướng về chư Phật, Bồ 
Tát, hiền thánh tăng và tổ tiên thì một niệm khởi 
lên đã lan tỏa đến mười phương pháp giới. Nói 
đến việc dâng hương và ý nghĩa của việc dâng 
hương thì trong đạo Phật mang ý nghĩa rất sâu 
xa. Hương này là biểu thị cho sự trang nghiêm, 

thanh tịnh và chí thành. 
Hương này cũng là hương 
của giới hương, của định và 
trí huệ hương. Đây là 3 yếu 
tố quý báu để trang nghiêm 
cho sự tu hành của một con 
người, cũng là để thành tựu 
sự tu tập giải thoát, giác 
ngộ. 

Vì thế khi ta tự mình 
dâng nén hương lên bàn 
thờ Phật, Bồ Tát và Tổ tiên, 
đồng nghĩa ta đang tự biểu 
lộ lòng tri ân, thành kính, 
nguyện nương vào hương 
thơm: giới, định, huệ của 
chư Phật, Bồ Tát và gia tiên 
mà được gia hộ cho mình 
cũng được đầy đủ đức tính 

Ảnh: Minh Nam
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đó, để mai này chúng ta tu học, làm các việc 
phước thiện và lợi lạc cho mọi người, mọi loài. 
Sự dâng hương, cúng dường phẩm vật lên chư 
Phật, Bồ Tát và tổ tiên như vậy gọi là sự dâng 
cúng chân chính, có trí tuệ và được nhiều phước 
báo.

Đạo Phật là đạo của hiểu biết và trí tuệ. Người 
phật tử tu tập chỉ tin theo lời Phật dạy trong kinh 
điển và qua lời giảng dạy của một số bậc thầy 
chân chính. Không nên tin và dựa vào các thầy 
cúng, thầy pháp, thầy đồng, thầy bói để rồi nay 
thì làm theo thầy này, mai lại làm theo thầy khác. 
Lòng tin không chân chính như vậy thì dù có quy 
y theo Phật cũng sẽ không thoát khỏi những mất 
mát và khổ đau.

Phật tử chân chính, phải là người phật tử có 
học pháp và tu theo pháp. Mang danh phật tử vì 
đã quy y và thọ trì năm giới, nhưng chưa từng 
học pháp và tu pháp thì người phật tử như vậy 
chỉ có cái danh phật tử, còn họ không phải là phật 
tử. Do đó, học pháp và tu theo pháp nên phật tử 
mới hiểu biết pháp Phật có trí tuệ và chính kiến 
để phân biệt đâu là chính, đâu là tà, đâu là thầy tu 
thật, đâu là thầy tu giả, đâu là bậc tu hành chứng 
đắc và đâu là dạng giả danh cầu lợi.

Một bậc thầy tu chứng quả A La Hán không 
bao giờ tự xưng là mình chứng quả A La Hán, đó 
là pháp của Phật, trừ phi các vị đó đạt được do 
các bậc thầy khác đắc quả ấn chứng. Tuy nhiên, 
theo HT.Tuyên Hóa (một bậc thánh tăng cận đại), 
ngài dạy và cũng xác tín như sau: “Căn cứ vào đâu 
để biết đó là một bậc thánh nhân đã chứng đắc 
quả vị thứ tư của hàng A La Hán? Khi bậc thánh 
nhân hàng tứ quả bước đi, chân không chạm đất, 
bàn chân ngài thường ở cách mặt đất khoảng ba 
phân, vì như thế mới khỏi dẫm chết các côn trùng 
hoặc kiến. Ngài chẳng phải như phàm phu chúng 
ta, thường đạp chết côn trùng và kiến trên lối đi. 
Ngài không dẫm lên trùng và kiến ở dưới chân, 
điều này chứng minh rằng ngài đã chứng Thánh 
quả!”.

Không những bậc Thánh nhân ở hàng tứ quả, 
mà ngay cả các bậc ở hàng sơ quả cũng có được 
khả năng ấy, cho nên trong kinh mới dạy rằng: 
“Các bậc A La Hán đều có thể phi hành biến hóa. 
Các bậc tứ quả A La Hán muốn đến nơi nào là có 
thể đến ngay nơi đó và các ngài đều có khả năng 
biến hóa khôn lường”.

Lợi dụng vào sự chứng đắc của một số vị 
chứng tứ quả, hiện nay một số thầy bà vì ham 

danh chuộc lợi không sợ nhân quả báo ứng đã 
ngang nhiên nhận mình là thầy nọ, pháp kia 
mà quên câu cổ ngữ dạy: “Người hiểu đạo thì 
không khoe, người hiểu nghĩa thì không tham”, 
đã rắp tâm lừa bịp dân chúng kiếm tiền bằng con 
đường tâm linh bất chính. Để minh chứng cho 
điều này, xin được mượn câu chuyện của Thầy 
Thích Hạnh Nguyên kể trong một bài viết có tiêu 
đề: “Sự khác biệt giữa lạy Phật, Bồ Tát với các 
vị thần linh?” (Bài đăng trên (PGVN) phatgiao.
org.vn 01/05/2015). Nội dung câu chuyện đề cập 
về một phật tử đã được Thầy Hạnh Nguyên giác 
ngộ đạo pháp, nhân chuyến đi hành hương về 
đất Phật. Câu chuyện nội dung được tóm gọn 
nguyên văn dưới đây:

“Gần đây, (tôi) tức Thầy Hạnh Nguyên có độ 
cho một phật tử ở Quảng Ninh, phát tâm quy y 
(pháp danh là Đồng Tín) nhân chuyến đi hành 
hương lễ Phật, thầy kể: “Từ một người chưa từng 
biết ăn chay, là chủ một doanh nghiệp du lịch, 
cô ta là một cây nhậu số một, uống rượu bia thì 
nhiều hơn nam giới, về điều này đã khiến không 
ít cánh nam  tử phải chịu thua và lắc đầu lè lưỡi 
bái phục… Cô còn là một “tài xế” có tay lái lụa trên 
các cung đường, nhưng cũng không ít lần xe hơi 
của cô va chạm móp chỗ này, méo chỗ kia vì tính 
lãng tử (anh chị). Còn về đám thầy bà phục vụ cho 
việc xem xét “xui - hên” trong kinh doanh làm ăn  
cô kể có tới trên dưới 20 người là thầy cúng, thầy 
pháp chuyên lo việc cúng bái. Cô quanh năm suốt 
tháng nghe lời thầy cúng, cúng hết lễ này đến lễ 
kia, thường thì đốt giấy vàng mã đến cả mấy xe”.

Trong lần được cơ duyên đi hành hương đất 
Phật gần đây, trên đường đi tôi (tức thầy Hạnh 
Nguyên) tận dụng thời gian tối đa thuyết giảng 
pháp Phật cho tất cả phật tử trong đoàn. Ai ngờ 
cho đến gần cuối đoạn đường hành hương, sau 
10 ngày, cô “quậy” này bỗng dưng giác ngộ. Cô 
phát biểu trên xe rằng, từ đây về sau sẽ cải tà quy 
chính, không uống rượu bia, nhậu nhẹt nữa, 
phát tâm ăn chay mỗi tháng 10 ngày, mỗi ngày 
tụng kinh, niệm Phật và lạy Phật 108 lạy. 

Hơn thế nữa, cô đã xóa hết danh sách 20 tên 
của các thầy cúng, thầy pháp trong điện thoại 
của cô. Và cô thẳng thừng từ chối gặp mặt mấy 
ông thầy cúng, thầy pháp và không cúng bất cứ 
gì theo họ nói nữa. Thế là mấy ông thầy kia quát 
mắng cô một tràng, không có đường thoái lui: 
“Mày mà không cúng thì để mày xem, không có 
cái bát mẻ mà ăn trong năm nay nghe con!”. Một 
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CHÚ THÍCH:
(1) Sáu tệ đoan, chỉ 6 yếu căn bản của tôn giáo nhân loại theo 
nghiên cứu của Giáo sư Huston Smith người Mỹ.
Tài liệu tham khảo:
- “Trần Nhân Tông dạy con cách trị nước, công thức giải thoát, 
sự thật nơi trái đất” - Soạn giả Nguyễn Nhân (Nxb Hồng Đức 
ấn hành năm 2017)

- “Vua triều Nguyễn chống tà thuật dị đoan như thế nào?” - Tác 
giả N.T.Dũng (phatgiao.org.vn - 10/2016)
- “Sự khác biệt giữa lạy Phật, Bồ Tát với các vị thần linh?” - 
TT.Thích Hạnh Nguyên (phatgiao.org.vn - 05/2015)

ông thầy pháp khác cũng không tiếc lời nguyền 
rủa cô: “Mày mà không cúng thì mày sẽ chết sông 
chết biển nghe con, để mày xem mày có sống nổi 
không!”.

Rồi mới đây, cô trò chuyện qua điện thoại kể 
với Thầy Hạnh Nguyên rằng: “Thầy ơi, đâu như 
mấy ông đó nói, đầu năm nay tất cả tai nạn cũ của 
con đã qua hết, chỉ mấy ngày đầu năm mà con đã 
ký được bao nhiêu hợp đồng một cách dễ dàng, 
thật không ngờ. Cứ như là ai đó xếp đặt an bài 
sẵn cho con vậy”. Nghe phật tử Đồng Tín kể lại 
những điều nói trên, Thầy Hạnh Nguyên khuyến 
khích thêm: “Phật pháp là như vậy đó! Một khi 
mình tu theo Chính pháp, dứt bỏ mê tín, tà vay để 
sống dung với tất cả những lời Phật dạy thì phước 
báo chân thật sẽ tăng trưởng, thân tâm sẽ thường 
an vui. Chắc chắn nếu con tu hành tinh tấn hơn, 
bỏ các điều xấu, điều ác và sự phóng túng, giải đãi 
buông lung như trước đây, phước báu còn sẽ đến 
với con nhiều hơn nữa.” (Câu chuyện nhỏ chân 
thật này, gợi mở cho đạo hữu chúng ta và mọi 
người càng tin sâu hơn Tam bảo).

Thay lời kết
Như trên đã đề cập, việc chống mê tín dị đoan 

là việc dễ nói, nhưng khó làm triệt để tận gốc 
được. Bởi nó như một bệnh dịch lây truyền tồn 
tại hàng ngàn năm nay. Chính Pháp với tà giáo 
ngoại đạo, dường như cùng tồn tại khách quan. 

Vậy giải pháp nào cho vấn đề này?
Đây là một vấn đề nan giải, mấu chốt của nó 

liên quan đến trình độ nhận thức, trí tuệ của 
con người và cộng đồng xã hội. Theo giáo lý 
đạo Phật, xuất phát điểm của con người là “vô 
minh”. Vô minh là kết quả của nhân, hình thành 
vũ trụ vạn vật, loài người cũng tồn tại như vậy. Vì 
“nhân” vô minh sai lầm, nên quả tự nhiên cũng 
sai. Do nhân quả đều sai mà nhân sinh có phiền 
não và đau khổ. Mục đích của Phật pháp là đưa 
con người thoát khỏi vòng nhân quả sai lầm này, 
bằng phương pháp tu hành đạt giải thoát trở về 
bản lai không tính (tức bể tính thanh tịnh Phật 
giới - Niết bàn). 

Theo “Duyên khởi luận” của Phật giáo: “Nhân 
tính bình đẳng” cho đến “Chúng sinh bình đẳng” 
là tư tưởng cốt lõi của giáo dục Phật đà, giá trị 
của Phật pháp chính là để hết thảy chúng sinh 
đươc ly khổ đắc lạc, đạt cứu cánh Niết bàn. Do 
đó Phật Thích Ca dùng phương pháp giáo dục 
chỉ dạy chúng sinh liễu tri Phật pháp, rồi dùng 
Phật pháp giác ngộ tha nhân; vì thế mà đề xướng 
chúng sinh bình đẳng “mọi chúng sinh đều có 
Phật tính, đều có thể (tu) thành Phật”. Đó là chân 
lý thiên cổ không bao giờ mất đi giá trị. Phật giáo 
cho rằng vũ trụ vạn vật cho đến hết thảy hiện 
tượng trên thế gian này đều do “duyên khởi tính 
không, nhân duyên hòa hợp” mà tồn tại. Kinh 
Kim Cang nói: “Nếu thế giới thực có, tức là nói 
nhất hợp tướng, nhất hợp tướng tức là bất khả 
thuyết” chỉ do kẻ phàm phu còn lòng tham chấp. 
Lý luận này cũng là điểm khác biệt của Phật giáo 
so với các tôn giáo khác, ở chỗ phủ định Thần 
Tạo Luận (do thần thánh tạo ra thế giới) Đây là 
tư tưởng của Bà La Môn giáo cho rằng vũ trụ vạn 
vật đều do đấng Phạm Thiên (Brahma) tạo ra.           

Theo “Huyền ký” của đức Phật dạy (cách ta 
trên 2500 năm), Ngài cho rằng: Đến khi xã hội 
văn minh tiến bộ, thì bóng ma thần quyền dần 
dần được đẩy lùi và số người giác ngộ - giải thoát 
ở thời kỳ này ngày càng gia tăng. Ở đây vấn đề 
Chính pháp được đặt lên hàng đầu trong việc đẩy 
lùi mê tín dị đoan hiện nay.

Đạo Phật là đạo trí tuệ, giáo lý ấy phải được 
phổ cập rộng rãi thường xuyên ở các chùa chiền, 
thiền viện, tịnh thất… để người dân nắm được 
Chính pháp của đạo Phật. Cùng với các tổ chức 
tôn giáo tuyên truyền Chính pháp, các cấp chính 
quyền với quyền lực của mình cũng phải thật sự 
nỗ lực bài trừ tệ nạn này, bằng việc ngăn ngừa, 
phát hiện, xử lý những đối tượng hành nghề mê 
tín dị đoan như đồng cốt, bói toán, xem quẻ… 
đưa ra trước cộng đồng dân chúng và ánh sáng 
của pháp luật. Có như vậy, mới ngăn chặn được 
vấn nạn nguy hiểm này, giúp người dân trở về 
với Chính pháp để có đời sống an vui thật sự. 
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Du xuân, vãn cảnh chùa 
qua câu ca dao, tục ngữ

Ngày xuân, cùng tìm về những ngôi chùa qua 
các câu ca dao, tục ngữ từ lâu đã đi vào tâm thức 
của cộng đồng.

Chùa Dâu (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh)

“Dù ai đi đâu về đâu
Hễ trông thấy tháp chùa Dâu thì về,
Dù ai buôn bán trăm nghề
Nhớ ngày mồng Tám thì về hội Dâu”

Không biết tự bao giờ, những câu 
thơ trên đã lưu truyền trong dân gian 
và trở nên vô cùng gần gũi nói về chùa 
Dâu là nơi giao lưu của hai luồng 
văn hóa Phật giáo, từ Ấn Độ sang và 
từ phương Bắc xuống, chủ yếu bằng 
đường thủy theo dòng sông Dâu. 

Vào buổi đầu Công Nguyên, các tăng 
sĩ Ấn Độ, tiêu biểu là Khâu Đà La đã tới 
đây truyền bá đạo Phật đầu tiên. Cuối 
thế kỷ VI, nhà sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi từ 
Trung Quốc đến chùa này và lập nên 
một phái thiền ở Việt Nam. Chùa Dâu 
trở thành trung tâm của phái Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi, nơi trụ trì của nhiều cao tăng 
Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc đến 
để nghiên cứu, biên soạn, phiên dịch 
kinh Phật, đào tạo tăng ni.

An Khánh

Ảnh: Minh Khang

Ảnh: Minh Khang
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Chùa Tây Phương

Ấy ngày mùng Sáu tháng Ba
Ăn cơm với cà, đi hội chùa Tây.
Chùa Tây Phương (tên chữ là Sùng Phúc tự) là 

một ngôi chùa ở trên ngọn núi Câu Lâu ở thôn 
Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội.

Theo nhiều thông tin còn lưu giữ lại thì chùa 
Tây Phương được xây dựng khoảng thế kỷ 8 và là 
chùa cổ thứ hai sau chùa Dâu ở Bắc Ninh.

Chùa nổi tiếng là nơi tập trung những kiệt 
tác hiếm có của nghệ thuật điêu khắc tôn giáo 
bao gồm chạm trổ, phù điêu và tạc tượng. Các 
đầu bẩy, các bức cổn, xà nách, ván long... đều có 
chạm trổ đề tài trang trí quen thuộc của dân tộc 
Việt: hình lá dâu, lá đề, hoa sen, hoa cúc, rồng, 
phượng, hổ phù... rất tinh xảo được tạo ra dưới 
bàn tay thợ tài hoa của các nghệ nhân làng mộc 
ngay trong vùng Tổng Nủa, làng truyền thống 
Chàng Sơn làng nghề mộc lâu đời và nổi tiếng 
của xứ Đoài.

Chùa Mía

Nổi danh chùa Mía làng ta
Có pho Tống Tử Phật Bà Quan Âm.
Câu ca dao trên tả về pho tượng Phật Bà Quan 

Âm được đặt ở chùa Mía, tượng diễn tả hình 
người phụ nữ thùy mị, có duyên, vẻ mặt hơi 
buồn nhưng rất hiền từ nhân hậu, ẵm một đứa 
bé bụ bẫm kháu khỉnh. Đường nét chạm khắc 
mềm mại, trau chuốt.

Chùa Mía (Sùng Nghiêm tự) là một ngôi chùa 
ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà 
Nội. Xưa kia, vùng này là Cam Giá, tên nôm là 
Mía, nên chùa này được quen gọi là chùa Mía. 
Đây là ngôi chùa lưu giữ nhiều tượng nghệ thuật 
nhất Việt Nam với gần 300 bức tượng.

Chùa Láng, chùa Thầy

Nhớ ngày mồng Tám tháng Ba
Trở về hội Láng, trở qua hội Thầy.
Câu ca dao trên nhắc nhở ngày mồng Tám 

tháng Ba là ngày hội của chùa Láng và chùa Thầy, 
tưởng nhớ ngày sinh của Thiền sư Từ Đạo Hạnh.

Theo truyền thuyết, Thiền sư Từ Đạo Hạnh đã 
đầu thai làm con trai một nhà quý tộc Sùng Hiền 
hầu, em vua Lý Nhân Tông. Vì vua Lý Nhân Tông 
không có con, nên con trai của ông Sùng Hiền 
hầu được nối ngôi, tức vua Lý Thần Tông. Do sự 
tích ấy mà con của Lý Thần Tông là Lý Anh Tông 
đã cho xây cất chùa Chiêu Thiền (chùa Láng, này 
ở địa chỉ phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
Hà Nội) để thờ vua cha và tiền thân của người là 
Thiền sư Từ Đạo Hạnh.

Chùa Thầy, xưa chỉ là một am nhỏ gọi là 
Hương Hải am, nơi Thiền sư Từ Đạo Hạnh 
trụ trì. Chùa Thầy có ba tòa nằm song song với 

Ảnh: St

Ảnh: St

Ảnh: Minh Khang
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nhau, toà ngoài gọi là nhà tiền tế hay chùa Hạ. 
Toà giữa là trung điện hay chùa Trung, toà trong 
cùng là thượng điện, thờ các hóa thân của Thiền 
sư Từ Đạo Hạnh. Phía sau chùa có lầu chuông, 
lầu trống. Phía trước chùa là sân rộng nhìn ra hồ 
Long Chiểu.

Hội chùa Thầy diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày 
mùng 7 tháng Ba Âm lịch hàng năm. Ở đây còn có 
trò múa rối nước mang đậm sắc thái dân gian mà 
ngày nay có tiếng vang ở trong và ngoài nước.

Chùa Hương

Ai đi trẩy hội chùa Hương
Làm ơn gặp khách thập phương hỏi giùm
Mớ rau sắng, quả mơ non
Mơ chua sắng ngọt, biết còn thương chăng?
Câu ca dao trên đã khéo lồng đặc sản của vùng 

miền với địa danh nổi tiếng đó là chùa Hương. 
Rau sắng là một trong những đặc sản của vùng 
Hương Sơn - nơi nổi tiếng với lễ hội chùa Hương 
(xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thường 
được tổ chức vào mùa xuân hằng năm.

Chùa Tam Thanh (Lạng Sơn)

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Câu ca dao nổi tiếng khi nhắc đến xứ Lạng, 

xuân về vãnS cảnh di tích, danh thắng chùa chiền 
trên quê hương xứ Lạng, mỗi người chắc chắn sẽ 
cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa.

Theo sử sách Đại Nam Nhất Thống Chí thì 
chùa Tam Thanh có từ thời nhà Lê, thuộc địa 
phận xã Vĩnh Trại, châu Thoát Lãng. Chùa Tam 
Thanh nằm trong động núi đá (nên còn được gọi 
tên khác là Động Tam Thanh) thuộc địa phận 
phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Di tích chùa Tam Thanh là một điểm tham 
quan thu hút khách du lịch thập phương bằng vẻ 
đẹp tự nhiên kỳ thú với hang động đẹp, có nhiều 
nhũ đá và hình thù độc đáo. Hệ thống các văn 
bia ở chùa mang giá trị về mặt sử liệu và văn học 
nghệ thuật.

Chùa Tam Thanh có một tượng Phật A Di Đà 
màu trắng với nét mềm mại, uyển chuyển được 
tạc nổi vào vách đá từ thế kỷ 15. Pho tượng này 
mang phong cách nghệ thuật thời Lê - Mạc (thế 
kỷ 16-17) tạc theo thế đứng trong hình một lá 
đề. Tượng cao 202 cm, rộng 65 cm, mặc áo cà sa 
buông chùm xuống tận gót, hai tay chỉ xuống đất 
trong thế ấn cam lộ.

Trong kho tàng văn chương Việt Nam còn rất 
nhiều câu nói đến cảnh chùa, trên đây chỉ là một 
vài câu tiêu biểu khéo nhắc mọi người nhớ ngày 
hội, ngày lễ gắn liền với địa danh, các vị Tổ trụ trì 
các ngôi chùa. 

Ảnh: Minh Khang

Ảnh: Minh Khang
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Cảm niệm mùa xuân

Trong mỗi miền quê đất Việt, ký ức về 
ngôi chùa đã khắc sâu trong tâm khảm 
của người phương Đông nói chung 
và của người Việt Nam chúng ta nói 
riêng. Tết đến xuân về, miền ký ức ấy 

lại bùng cháy trong mỗi tâm hồn, mỗi cộng đồng 
dân tộc như một điều thôi thúc, như một điều cần 
chia sẻ.  Xuân này trong con, là một dụ ngữ cho 
tứ thơ để bộc lộ nỗi lòng trắc ẩn, hay là đã được 
giải toả bế tắc như một Pháp ngữ hướng tới Giác 
ngộ tâm linh. Nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018, 
xin gửi: “Vườn hoa Phật giáo” chùm thơ đầu xuân 
nói về  nỗi lòng thành thật ấy của người yêu thơ, 
thông qua những cảm niệm đầu xuân:

Xuân này Yên Tử
Hội xuân Yên Tử con về
Non cao mây lượn, suối vờn biếc quanh.
Mai vàng rực rỡ thung xanh
Bóng tùng vươn thẳng, trúc thanh núi ngàn.
Chùa Đồng (1) vang tiếng chuông ngân,
Hoa Yên (2) thơm ngát hương trầm đầu non.
Lối mòn còn dấu chân thon, 
Thoảng nghe trong gió bóng hồn Trúc Lâm.
Bẩy trăm năm dẫu đá mòn,
Pháp Âm còn đó dễ đâu phai mờ.
Câu thơ Tổ (3) dạy năm xưa,
“ Cư trần lạc đạo” như vừa nghe xong.
Lời thơ như tạc trong lòng,
Mới hay Yên Tử trường tồn sức xuân.

Tây Phương miền vô ưu
(Hồi hướng chùa Tây  - Sùng Phúc tự)
Xuân này con đến Tây Phương. (4)
Đồng xanh ngô lúa thơm hương ngạt ngào.
Theo con đường đá ong đào.
Bậc thang đá quý con vào chùa thiêng!
Trong lòng ẩn chứa niềm riêng,
Cầu xin Phật, Thánh chỉ “miền vô ưu”.
Chắp tay con lạy trong chiều
Lòng con sám nguyện mong trừ ác duyên.
Phải chăng La-hán Tiên Hiền,
Tâm linh mách bảo đôi điều nơi con.
Ra về nguyện giữ lòng son
Đoạn trừ nghiệp cũ trong con thuở nào.
Ôi, Phật pháp nhiệm mầu sao?
Cho con thay đổi kiếp nào trầm luân.
Phật đâu xa, Phật rất gần
Lòng con sám nguyện phúc phần dành riêng.
Hôm nay trở lại chùa thiêng,
Thành tâm hồi hướng trong lòng Vô ưu.(5)
Ân sâu buổi ấy trong chiều,
Tạ ơn Phúc tự con giờ đổi thay. 
 

Xuân Mậu Tuất 2018

Vương Trí Nghị

CHÚ THÍCH:
(1,2) Tên những ngôi chùa trong di tích lịch sử Phật giáoYên Tử, Quảng Ninh
(3) Sơ Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, khi còn ở ngôi vua đã có tác phẩm “Cư trần lạc đạo”. Một tác phẩm nói về Thiền nhập thế 
riêng có của Việt Nam.
(4) Vô ưu: theo đạo Phật là không còn phiền não chướng.
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Đạo đức người thầy trụ trì - niềm tin phật tử

Đạo đức là một từ 
Hán Việt, được 
dùng để chỉ một 
tính cách và giá 
trị của một con 

người. Đạo là con đường, đức là 
tính tốt hoặc những công trạng 
tạo nên. Khi nói một người có 
đạo đức là ý nói người đó có sự 
rèn luyện “chân, thiện, mỹ” thực 
hành các lời răn dạy về đạo đức, 
lối sống chuẩn mực và có đạo 
đức trong hoạt động đời sống và 
tâm hồn.

Trụ trì là người trực tiếp 
được Giáo hội tin tưởng, giao 
phó trách nhiệm quản lý cơ sở 
vật chất, bảo quản chùa, tự viện 
trang nghiêm, thanh tịnh; là 
niềm tin cho tăng ni, phật tử, 
quần chúng nhân dân và phải có 
trách nhiệm hướng dẫn tăng ni, 

phật tử cùng người dân nơi đó, 
chung sống an vui, hòa hợp theo 
chính pháp.

Ở bất kỳ đâu, người trụ trì 
biết lấy “Giới, Định, Tuệ” để 
trang nghiêm thân tâm, làm 
mục đích tu hành “giải thoát”, lấy 
hạnh Bồ tát làm việc, chắc chắn 
dễ cảm hóa người khác và được 
nhiều người đặt niềm tin, ngôi 
chùa đó sẽ an lạc và phát triển. 
Vị trụ trì có tâm an vui thì phật 
tử tự tìm đến, vì đời đã quá khổ, 
họ mới tìm sự an lạc chốn thiền 
môn, nơi tấm lòng thanh thoát, 
hỉ lạc của người tu tự động cảm 
hóa chúng sinh.

Người trụ trì tu tập tứ vô 
lượng tâm “từ bi hỉ xả” để phát 
triển đạo đức, giúp người trụ 
trì thành công lớn trong nhiều 
việc. Có thể nói, trang bị tứ vô 

lượng tâm là để cảm hóa người 
phật tử mỗi khi đến chùa. Đa số 
phật tử đến chùa nhờ sự giúp 
đỡ về tinh thần, xin lời khuyên 
cho cuộc sống, với sự hiểu biết 
về giáo lý Phật pháp, nhân quả, 
nghiệp báo mà cho lời khuyên 
để khuyến giáo họ có hướng đi 
tốt đẹp hơn trong cuộc sống. 
Giáo dưỡng họ trở thành người 
phật tử thuần thành, sống theo 
lời Phật dạy.

Bố thí là phương pháp để 
giáo hóa chúng sinh, bước đầu 
giúp họ mến mộ Phật pháp, 
từ đó dần dần cảm hóa họ mà 
ngày nay nhiều trụ trì “tích cực” 
hoạt động. Nhưng người trụ trì 
không làm ra của cải vật chất 
như người thế gian nên khi làm 
từ thiện, bố thí giúp người thì 
nêu rõ quan điểm: “Những thực 

Hoài An
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phẩm này không phải của tôi, 
xin vui lòng nhận cho, tôi chỉ là 
người trao giúp quà của các tấm 
lòng thiện nguyện gửi gắm”. Bố 
thí như vậy mới đúng đạo đức 
người tu, bố thí theo tinh thần 
tứ vô lượng tâm “từ bi hỉ xả”.

Trụ trì là người tiếp nối mạng 
mạch Phật pháp để giảng dạy 
đạo đức làm người, giúp người 
phật tử thông hiểu chính pháp, 
tránh những điều sai trái, mê 
tín, cuồng tín…Đạo đức người 
tu không phải được rao giảng 
qua lời nói, mà phải làm tấm 
gương cho phật tử hiểu qua 
thân hành, khẩu hành. Ví dụ, 
đời sống của trụ trì càng hòa 
hợp càng tốt, không bắt người 
khác phải phục vụ mình, tài sản 
quý nhất là 3 y 1 bát, noi gương 
đức Phật, không nên chấp vào 
tài sản vật chất như người thế 
gian, con đường tối thượng là 
tìm cầu “giải thoát”. Một vị trụ trì 
có đạo đức thì hành đạo ở đâu 
cũng thành công, xứng đáng 
là đệ tử Như Lai, là người tiếp 
nối con đường của đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni hiện hữu trên 
cuộc đời để mang hương vị an 
lạc, giải thoát cho khắp vạn loài 
chúng sinh.

Ngôi chùa ngày nay được xem 
là trường học làm nơi truyền bá 

tư tưởng đạo đức, giảng dạy đạo 
đức nhân bản nhân quả, đạo đức 
làm người, đạo đức làm thánh…
chứ không phải chỉ thuần túy 
đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng 
của nhân dân. Đa số người dân 
đến chùa để tìm sự bình an, giải 
thoát ở chốn thiền môn thanh 
tịnh, những người sơ cơ hay tin 
vào thần linh, tướng số, bước 
đầu họ đến chùa nhờ trụ trì 
tụng kinh cầu an, nhưng bước 
thứ hai, thứ ba vị trụ trì phải 
khuyên họ sống theo chân lý 
đạo đức, nhân bản nhân quả, để 
họ làm chủ cuộc sống, thì mới 
có an lạc, giải thoát thực sự, tức 
người trụ trì có nhiệm vụ khai 
thông lớp bụi vô minh cho hàng 
phật tử để họ có “trí tuệ, từ bi” 
ngày càng được tăng trưởng.

Mặc dù người trụ trì mang 
đến lợi ích, an vui cho người, 
được nhiều người mến mộ, có 
nhiều của cải vật chất nhưng 
người trụ trì vẫn sống hài hòa và 
không bao giờ bắt phật tử phải 
phục vụ ta. Đối xử bình đẳng 
với tất cả mọi người, mọi tầng 
lớp trong xã hội.

Người trụ trì có đạo đức 
không làm khổ mình, khổ 
người, không làm khổ chúng 
sinh là người có tấm gương sáng 
đi theo đường lối của đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni. Vì thế, khi mới 
vào đạo tu hành, đức Phật dạy 
năm giới và thường nhắc nhở: 
“Chư ác mạc tác, chúng thiện 
phụng hành” hoặc khuyên răn: 
“Ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện 
tăng trưởng thiện pháp”. Những 
lời dạy trên đây là những lời dạy 
đạo đức nhân bản làm người, 
không làm khổ mình, không 
làm khổ người, không làm khổ 
chúng sinh; những lời dạy này 
quá thiết thực và cụ thể lợi ích 
cho mình, cho người, cho xã 
hội và cho loài người trên khắp 
hành tinh này; nó mang đến cho 
con người một cuộc sống hạnh 
phúc, an vui của kiếp sống làm 
người tuyệt vời, mà đức Phật 
gọi là “giải thoát”.

Giá trị cao quý của đạo Phật 
chính là vạch ra con đường cụ 
thể giúp cho mỗi người chúng 
ta trở thành con người hoàn 
thiện, con người sống hạnh 
phúc và tự do, con người mẫu 
mực về trí tuệ và tình thương 
rộng lớn dựa trên nền tảng 
đạo đức nhân bản nhân quả, 
đạo đức không làm khổ mình, 
không làm khổ người, không 
làm khổ chúng sinh vạn loài. Đó 
cũng chính là nền tảng đạo đức 
mà người trụ trì cần phải có để 
xây dựng niềm tin nơi phật tử, 
dựng lại chính pháp Phật giáo 
của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Khi lắng tâm, tĩnh trí, xã hội 
không nhìn chúng ta, không 
đánh giá chúng ta qua chùa 
to, tượng Phật lớn, kho tàng 
kinh điển đồ sộ mà nhìn chúng 
ta, đánh giá chúng ta qua con 
người cụ thể, việc làm cụ thể, 
được thể hiện qua đạo đức thân 
hành, đạo đức khẩu hành, qua 
việc làm và lời nói có thể hiện 
“con người đạo đức” hay tương 
phản lại với lý tưởng “từ bi, trí 
tuệ” của đạo Phật.

Ảnh: St
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Nếp sống 
     “ăn hiền ở lành”

Tôi được sinh ra trong một gia đình mà 
ba mẹ tôi rất chú trọng đến “ăn hiền” 
và “ở lành”. Có thể nói cả đời ba mẹ 
tôi sống, tôi quan sát thấy ông bà sống 
chỉ để giữ sao cho mình sống tròn bốn 

chữ ấy.
“Ở lành” là mong sống sao cho yên lành, sống 

bình an. Sống yên bằng cách cư xử với người hàng 
xóm, mẹ tôi luôn bỏ chín làm mười. Nhà bạn dù ở 
nơi đâu trên trái đất này thì cũng không dễ gì chỉ 
gặp toàn người hàng xóm tốt bụng. Ít nhiều, bạn 
cũng gặp một người hàng xóm khó tính. Tệ hơn là 
ta gặp một người hàng xóm hay kiếm chuyện “làm 
quà”, thêm bớt, nói không thành có.

Thường những lần có chuyện dạng “đầu chợ 
con gà ra cuối chợ thành con bò”, ba mẹ tôi đều 
nhịn và nhận không phải về mình. Chuyện ngoài 
làng ngoài xóm, khi mẹ tôi đi làm nghe được, nếu 
đem về nhà kể, ba tôi gạt đi. Quan điểm của ông 
không đem chuyện chẳng đâu ngoài đường về 

trong nhà. Theo ba tôi, cứ để thời 
gian trả lời đúng sai. Tranh đua, 
phân bua hơn thua không đem 
đến đúng sai rõ ràng ngay được.

Tôi chứng kiến có những điều 
hoàn toàn không có, thế mà dửng 
dưng đâu đâu đem đến, dựng 
chuyện chẳng hay. Những lúc như 
vậy, ông bà đều nhịn.

Nhiều lần ở nhà tôi bị mất cắp, 
truy ra là biết thủ phạm, nhưng 
ông cũng xua đi và cho qua chuyện. 
Có một lần đến vụ, năm đó nhà tôi 
làm ăn sao không biết lại bị mất 
mùa riêng, họ đổ miệng tiếng vào 
chê bai, nào là lo tu tinh tiến thế 
mà sao Phật và tổ tiên không phù 
hộ cho, lại bị thất bát... ba tôi vẫn 
im lặng... 

Chúng tôi đi học, học kém hay 
bị sa sút tí cũng bị mọi người xì xào...

Nhiều những điều như vậy tôi nghe, biết và 
chứng kiến trong đời sống của gia đình lúc tôi lớn 
lên. Tôi chỉ biết ba mẹ tôi cố gắng vun xới sao êm 
ấm trong lành lặn khéo léo nhất cho từng ngày 
con cái yên vui có cái ăn cái mặc lớn lên. Ông gần 
như “vô tranh” với xã hội. 

Tôi lớn lên trong gia đình, từ ấu thơ đã chứng 
kiến bố ăn chay. Vì ăn chay nên ông gần như 
không giao du trong những dịp đám cưới đám 
giỗ với linh đình rượu thịt. Có những trường hợp 
thật đặc biệt, họ quý trọng ông nên làm riêng một 
mâm cỗ chay và nhất định mời ông có mặt trong 
giờ khắc thiêng của nhà họ. Tôi thấy ông nhận lời 
những trường hợp như vậy.

Việc đời, những năm vừa thống nhất lãnh thổ 
Bắc Nam, ba tôi tham gia việc hợp tác xã chăn 
nuôi. Ông được đưa đi học ở Quỳnh Lưu, Nghệ 
An để về làm trại trưởng trại chăn nuôi Hải Vĩnh. 

Tâm Khánh Linh

Ảnh: Minh Khang
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Thời họp tác xã nông nghiệp, ông có trình độ nên 
làm kế toán chéo, phụ trách ăn chia tính điểm cho 
các hợp tác xã trong xã. Nghĩa là ông không từ 
chối việc tham gia vào xã hội.

Lớn lên tôi mới hiểu lý do. Ông nói, nhà mình 
có truyền thống nên trọng nếp sống ông cha 
truyền lại. Đó là nếp “ăn hiền ở lành”. Ông cũng 
nói thêm, gia đình Việt nào cũng thừa kế được 
nếp sống nhiều ngàn năm của một dân tộc có đạo, 
đạo ấy là Đạo Thờ Tổ tiên, đạo ấy là đạo Bụt. Sống 
có niềm tin sâu vào đạo Bụt, mình phải luôn xét 
mình để sửa mình khi có người bình phẩm lên án. 

Hơn nữa, ông nội là người nhân nghĩa và trí 
dũng, nhà có gia phong, được giáo dục nên làm 
con phải xứng danh. Ông bảo, nhà mình luôn cầu 
nguyện và chăm lo cho Tổ tiên, mình không được 
trách cứ họ. Vì, trên tất cả, theo ông, đó là thử 
thách và chúng ta cần vượt qua.  Tin Bụt, tin ở Tổ 
tiên là vì muốn “ở lành”.

Như nếp đất luôn kiên nhẫn hiền lành, như 
tán bồ đề trước nhà vẫn mát xanh nơi làng quê 
nghèo... đó là bóng dáng của cha và của mẹ tôi. 
Bóng dáng ấy bình dị mà bền bỉ yêu thương, lặng 
lẽ mà rộng dài chở che qua năm tháng cho anh em 
chúng tôi lớn lên...

“Ở hiền gặp lành”, điều lành đó còn là cảm nhận 
trong những lần khi tôi đi xa về thăm nhà. Không 
gian vui vầy của anh em chúng tôi, chúng tôi 
không quên được lời kinh của ba vang vang quen 
thuộc, ấm ấp. Là cây hương trên tay, nhìn dáng 
ông chân thành thong thả đi thắp hương từ trong 
nhà ra đến ngoài ngõ. 

Ở quê, từ nhỏ tôi thấy một ngày ông hai lần 
thắp hương trước ban thờ Bụt và ban thờ tổ tiên. 
Thắp hương, ông bảo, chính là thắp lên niềm 
thương tưởng kính trọng đến tổ tiên, đó là nhớ 
ơn. Thắp như thế là ta đang chiêu cảm sự tốt đẹp 
nơi tổ tiên về tưới tẩm vào mình và nơi mình ở. 
Ông nói, đó là “có thờ có thiêng”.

Điều lành ấy là dáng mẹ với vườn rau, vun cây 
bí cây bầu luống khoai để ngày ngày cả nhà ăn 
được thứ nhà mình làm. Thuở tôi lớn lên ở quê, 
tôi không thấy mẹ tôi đi mua rau bao giờ, vì rau gì 
mà ở vườn nhà không trồng đâu. Bây giờ ở quê, 
lại nhiều người quê ăn rau từ chợ mua về. 

Chất liệu lành và thân thương đó của mẹ lan 
vào đất, vào cây, vào không gian nếp nhà, chúng 
tôi lớn lên như bóng cây, như tán lá... che chở anh 

em chúng tôi.
Đôi khi, điều lành thật đơn giản, là cảm giác 

bình an, ấm áp trong lòng, nó loang tràn ra nơi 
không gian mình sống và có khả năng tiếp sức. 

Dáng mẹ bóng cha, là ở đó, đi vào hồn con trẻ 
chúng tôi khi lớn lên, khi đi xa...Đó là quê hương. 

Nếp sống thuần hòa ấy, là “ăn hiền ở lành” cho 
con cháu đi xa nơi đâu khi nghĩ đến là thấy được 
nuôi dưỡng, là tiếng gọi để trở về tiếp bước mẹ 
cha vun xới thêm vào quê nhà. Bước về nơi quê 
nhà ấy hay nhớ nghĩ đến thôi, đã cho mình thấy 
bình yên, thấy được nương nhờ trong cảm giác 
an vui ở lòng.

Hôm nay, tôi ngồi ghi lại đôi dòng không phải 
kể về ba và mẹ tôi mà là về quê hương. Tôi nhớ từ 
thuở lớn lên, ba dạy bài học về lòng biết ơn đến 
nguồn cội. Giáo dục đó đến từ cách ông sống hằng 
ngày, từ cách ông cung kính nơi ban thờ gia tiên, 
từ thói quen chăm chút hương hoa và những lời 
dặn dò của mẹ... Ba mẹ lại dạy tôi về bài học biết ăn 
hiền, ở lành... Từ nơi mẹ cha, tôi được học bài học 
đầu tiên, từ bài học ấy, nuôi dưỡng tôi trong suốt 
chặng đường học để hiểu và để thương sau này.

Tôi không thể quên được khi ba tôi chăm ông 
nội khi ông nội ốm đau bệnh tật. Ông nội tôi bị 
mù khi lớn tuổi. Thế mà tất cả ăn uống vệ sinh cho 
ông, ba tôi tự tay làm. Làm cần mẫn, nhẹ nhàng 
trong chăm chút. Bài học chúng tôi học là ở đó, ở 
từ nơi nếp nhà mình sống về cư cữ mà không phải 
ở học đường. 

“Ăn hiền” không phải là triết lý trên sách. Mẹ tôi 
hay hái đọt lá cây chuổng chuổng ngoài hàng rào 
bao quanh vườn, cây me đất, cây mã đề v.v... vào 
nấu canh tập tàng. Canh tập tàng là loại canh nấu 
với nhiều loại lá hái ở vườn, thuần cây tự mọc. 
“Ăn hiền” là vậy, biết nâng niu ngọn cây cọng cỏ mà 
mình không bỏ công chăm bẵm vun xới, nhưng là 
cây lành có dược tính và quan trọng là làm ngon 
lành bữa ăn.

Các loài cây này mọc tự nhiên, đến mùa là mọc. 
Ở vườn quê nơi nao mà không có những cây có 
ích và bổ ngon mọc tự nhiên. Cây lá lốt, cây ngải 
cứu, cây bồ công anh, cây rau má... vừa là thuốc và 
làm thức ăn, thức uống đều rất bổ. Bổ và lại lành. 

Mẹ tôi cho rằng đó là “ăn hiền”, vì mình không 
xâm phạm gì cả, không cày xới mà ăn thuận theo 
tự nhiên. Buộc phải cày xới cũng là làm nát thân 
thể bao loại côn trùng. Nhưng các loại rau đó đâu 
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cần mình trồng. Đạo lý đó ôi sao mà 
thâm thúy. Tôi lớn lên giữa vườn quê 
với mẹ như thế thật tự nhiên mà thấy 
mình hấp thụ bao nhiêu lý lẽ về sống 
đẹp và lành.

Tôi biết “tiết kiệm” và yêu cỏ cây từ 
đấy. Khi vào chùa thầy tôi hay nói câu: 
“chạy lóc xóc không bằng gốc vườn”. 
Vậy là không chỉ mẹ tôi quý vườn, mà 
thầy tôi cũng sống vậy. Câu nói đó có 
triết lý riêng của người ở quê. Họ yêu 
quý mảnh vườn nhà họ, họ biết để 
tâm vun xới làm đẹp lên từ nhà mình, 
mà cụ thể là từ vườn.

Ngày nay, suy ngẫm trên tầm quốc 
gia câu nói ấy vẫn đúng. Việt Nam đã 
bỏ quên cái thế mạnh, thế đặc thù của 
mình để chạy theo công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
bỏ quên nền nông nghiệp Việt ngàn đời văn minh. 
Một quốc gia không tìm thấy thế mạnh của mình, 
không đứng được tự tin trên đôi chân mình, trong 
thế bang giao và cả trong thế phát triển kinh tế. 

Thầy tôi hay nói, đàn bà trong nhà như cái oi. 
Đàn ông như cái đũi đi tìm cá, đi đũi siêng năng 
và tìm ra nhiều cá mà cái oi thủng đít thì cũng như 
không. Hình ảnh ví von thật thâm thúy.

Ngày nay thức ăn quanh vườn người ta không 
chú ý. Thức ăn bây giờ không còn chứa dược tính 
mà ngược lại chứa quá nhiều độc tính. Rất nhiều 
thức uống gần như vô bổ lại còn độc hại thì con 
người thích tiêu dùng. Thấy biết vậy, càng ngẫm 
cái ý nghĩa “ăn hiền” mẹ tôi sống, càng cần gìn giữ 
hơn. Ăn hiền là ăn sao mà thức ăn đó có giá trị 
nuôi dưỡng mình mà không làm mệt nhọc cơ thể 
mình, không lấy sự sợ hãi, đau đớn và máu thịt 
của các con vật làm thỏa mãn vị giác của mình.

“Ăn hiền” còn là sự sẻ chia trong bữa cơm mà 
mẹ dạy anh em chúng tôi. Biết “ăn trông nồi ngồi 
trông hướng” để nhường nhịn. Nhiều người, cơm 
xới một lượt, lượt hai, phải quan sát ai hai bát rồi, 
ai chưa xới bát thứ hai và anh thì phải nhường 
cho em v.v... 

Xã hội đổi thay nhanh quá, người ta ngỡ như 
những điều ấy không còn cần thiết nữa. Đó chính 
là NẾP NHÀ, là giáo dục gia đình đã bị bỏ quên.

Vì chuộng “ăn hiền” nên ở quê tôi có tục kiêng. 
Ở quê tôi mọi người kiêng đưa tăm cho người 
khắc bằng tay. Ớt, tiêu và gừng được xếp vào loại 

kiêng khi dùng tay đưa trực tiếp. Người ta kiêng 
là để nhắc nhau cái gì sắc nhọn hai đầu như tăm, 
cay đắng như gừng ớt thì đừng đưa cho người. 
Điều đó như một thứ giáo dục nhằm nhắc nhở 
con người trong việc “ở lành”. 

Muốn “ở lành” thì đừng nói lời thêu dệt, nói 
đâm thọc như đòn sóc, như tăm hai đầu đều nhọn 
châm chỉa nhau. Lời mà cay đắng độc địa đừng 
nói cho nhau.

Kiêng là để nhắc nhớ. Mà cái ăn thì diễn ra hàng 
ngày, nên lời nhắc nhủ nhau cũng lặp lại hàng 
ngày. Lặp lại để cho ta nhớ mà cư xử hiền lành với 
nhau. Con trẻ lớn lên trong vòng tay mẹ, càng cần 
được nhắc mãi nhắc mãi điều đó. 

Ăn hiền và ở lành, đây là nếp nhà, nếp quê và là 
điều ấm áp trong hai tiếng quê hương.

Tôi thầm cảm ơn mảnh đất quê mình, dù nơi ấy 
từng trải qua quá nhiều mất mát đau thương từ 
chiến tranh. Thầm cảm ơn mẹ cha gìn giữ và trao 
truyền lòng hiếu kính tổ tiên cùng nếp sống thuần 
hòa mà ông cha dặn dò tự bao đời... Từ nơi mảnh 
đất ấy, tôi đã lớn lên với lòng kính thương nguồn 
cội và niềm hạnh phúc.

Xin cúi đầu tri ân đến tiền nhân, xin tỏ lòng 
tri ân cha và mẹ, cảm ơn những tán cây ngọn cỏ, 
những con sông yên ả và làng quê nghèo đất Thi... 
tất cả cùng đang có mặt trong tôi, cho tôi và cho 
những gì được gọi là sự sống, là hạnh phúc, yêu 
thương và màu nhiệm.

Xin nguyện tiếp nối và giữ “nếp nhà” của mẹ cha 
để luôn nhớ “ăn hiền, ở lành”. 

Ảnh: Minh Khang
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Xuân về ở tu viện

Những cơn mưa xuân rơi rả rích, 
từng cơn gió nhẹ thổi làm cành lá 
khẽ xao động... Dường như vạn vật 
đang được nạp một luồng sinh khí 
mới, tâm tình ai ai cũng cảm thấy 

phấn khởi và hoan hỷ đón mừng mùa xuân an lạc, 
hạnh phúc, cát tường như ý. Người ta thường nói 
hương xuân làm con người lạc quan yêu đời, cũng 
là thời gian để chúng ta tu tâm dưỡng tính, dành 
cho mình một khoảng lặng bình yên cho tâm hồn, 
sau một năm dài vất vả ngược xuôi với biết bao 
nỗi lo làm hao gầy đôi vai, mệt mỏi tâm trí. 

Nhưng phải chăng chỉ đến khi cảm nhận được 
thời khắc mùa xuân đang tới, chúng ta mới bắt 
đầu sống chậm và quán xét lại bản thân? 

Tôi có cơ duyên được ghé thăm nhiều đạo 
tràng tu tập, đặc biệt gần đây nhất là Tu viện Chơn 
Như. Điều làm tôi ấn tượng không chỉ là không 
khí an nhiên, trang nghiêm nơi đây mà còn là 
lời chia sẻ chân thành của cô phật tử khi tôi hỏi: 
“Cô ơi, mùa xuân này ở tu viện chắc đông phật tử 
tham dự và tổ chức rộn ràng lắm cô nhỉ?”. “Không 
đâu con ơi, mọi người đều chú tâm tu tập, chẳng 
màng đến thời gian và cảnh vật xung quanh. Ở 
tu viện, giữ tâm mình bất động, thanh thản, an 
lạc, vô sự thì lúc nào cũng là Tết hết, xuân lúc nào 

cũng ngập tràn phải không con?”.
Lời đáp của cô nhẹ nhàng như ánh nắng sớm 

mai nhưng đã dạy tôi một bài học đầy ý nghĩa: 
Tết chẳng ở đâu xa, xuân cũng chẳng ở đâu xa, 
mà ở ngay nơi tâm của chính chúng ta mà thôi. 
Giây phút khi chúng ta xả bỏ được những cảm 
xúc tiêu cực, những độc tố tham - sân - si, phiền 
muộn chính là lúc chúng ta tìm lại và phát huy 
những phẩm tính thuần hậu nhất của tâm. 

“Ngay trong việc làm mà biết xả tâm là an vui 
trong việc làm, đó là giải thoát.

Ngay trong hoàn cảnh, bất cứ hoàn cảnh nào, 
dù thuận hay nghịch mà biết xả tâm, mà biết sống 
thuận đạo lý nhân quả không làm khổ mình, khổ 
người thì đó là giải thoát.

Ngay trong gia đình, sống chung với mọi người 
thân mà biết xả tâm, tức là biết nhẫn nhục, tùy 
thuận, vui lòng; biết tha thứ, biết thương yêu và 
hòa hợp với nhau thì đó là giải thoát.

Ngay trong bệnh khổ mà biết xả tâm, tức là biết 
giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì ngay 
đó bệnh khổ sẽ chấm dứt, đó là giải thoát”.

Tuệ Minh 

Ảnh: M
inh Khang
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Khi chúng ta không còn lo nghĩ ưu buồn, an 
nhiên vô vi, tâm rỗng như hư không thì lúc này 
mọi khái niệm về thời gian hay không gian đều 
trở nên vô nghĩa. Bởi dù có là Tết hay một ngày 
bình thường thì những phẩm tính tốt đẹp của 
tâm hồn vẫn luôn được lưu giữ trong chúng ta. 
Khi ấy, đối với chúng ta lúc nào cũng là mùa xuân 
ngập tràn. 

Bởi vậy, chúng ta hãy mở rộng lòng mình để 
cảm thông, chia sẻ đến mọi người, mọi vật và tìm 
thấy ý nghĩa đời sống đích thực. Một đời sống 
không phải nhìn bằng cái tâm rối loạn, phân tán 
mà bằng cái tâm trong sáng, an lạc nhất. Tâm 
thức rộng mở, thanh thản, bình yên và đầy ắp 
niềm an vui, hạnh phúc.

Giờ đây, một mùa xuân nữa lại về, nhưng đó 
cũng chỉ là một mùa xuân “bình thường”, theo 
tiến trình thời gian như những mùa xuân khác. 
Có khác chăng là xuân Mậu Tuất thay vì xuân 
Đinh Dậu, có khác chăng là mỗi năm chúng ta lại 
già thêm một tuổi, mỗi năm qua đi lại khiến dấu 
vết thời gian về nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhân tình 
thế thái hằn sâu thêm nơi gương mặt. 

Nhưng nếu chúng ta biết tỉnh thức để lắng 

nghe những phẩm chất tốt đẹp đang biểu hiện từ 
trong lòng ra thành những tiết điệu của văn hóa 
và văn minh, nhận diện được nó từ sự hướng 
dẫn, học hỏi của người khác rồi tự mình giữ gìn, 
nuôi dưỡng tâm an lạc trong suốt cuộc đời, thì 
chúng ta sẽ biết được ý nghĩa thực sự của cuộc 
sống. Và vì ý nghĩa tích cực đó mà chúng ta đang 
có mặt, hiện hữu ở giữa chốn nhân gian này.  

Chúng ta sẽ sống một mùa xuân vĩnh cửu, một 
mùa xuân “không nở không tàn, không bao giờ 
tận”, tất cả không gian và thời gian đều là xuân; 
chúng ta sẽ biến toàn bộ đời sống thành một mùa 
xuân, mỗi khoảnh khắc là một mùa xuân… Khi 
ấy, những người con Phật ai ai cũng đạt được 
mong ước vô lượng an lạc, vạn sự cát tường, 
phật sự hanh thông, Phật đạo viên thành và đạt 
được mùa xuân viên mãn, như những lời chúc 
đầy đạo vị mỗi khi xuân về.

Hoa yêu thương nở trước thềm
Xuân đem hạnh phúc khắp miền nhân gian

Tâm an tức xuân ngập tràn… 

SUY NGẪM
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Cha tôi thờ Phật

Cận kề xuân, tôi nghĩ nhiều về người 
cha nuôi đã đi xa... Đến độ, tháng 
trước, bên bờ biển Rạch Giá, khi 
dùng điện thoại quay video clip cảnh 
những cánh chim liệng và tàu cao 

tốc rời cảng, bất giác tôi thở dài và thốt lên: 
“Lúc này nhớ về cha, Ông cũng đi nhiều”, máy ở 
chế độ ghi âm và khoảng lặng ấy đọng lại...

Người đàn ông phong trần, sinh - tử đã từng, 
trải nghiệm đến tận cùng cuộc sống đến độ - với 
Ông - sự im lặng chính là giao tiếp sâu sắc nhất!

Cha nuôi, lại là bạn vong niên chia sẻ những 
quan tâm chung, mỗi lần được hầu chuyện Ông 
tôi rất hạnh phúc. Thậm chí tôi còn viết được 
về Ông trong một đoạn văn vụng lại in chung 
trong một tập sách! Nhìn ánh mắt ông lấp lánh 
khi nhận quà ấy, tôi vui...

Chia sẻ nhiều, tôi không nghe ông nói về 
niềm tin tôn giáo cụ thể nào, chủ đề xoay quanh 
kinh nghiệm sống, đạo Thánh hiền, phép xử 
thế và kỷ niệm riêng tư... Ông thả mình trong 
không gian xanh đậm đà chất quê trong khoảng 
đất rộng giữa lòng thành phố, nơi ấy có phong 
lan, gà vườn, chim… và mọi thứ của một thời 
đã qua. Mọi thứ, nhưng không có thánh tượng 
tôn giáo, cho đến một ngày...

…Khi ấy tôi có khúc quanh và vào nương 
cửa Phật, tới 10 năm! Và, ở nơi ấy, trong khúc 
quanh ấy, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Ông 
qua điện thoại hay những chuyến đi nhanh. 
Ông cũng thăm tôi, đến chùa, trà nước ngoài 
hiên, tuyệt không thắp hương hay lạy Phật! 
Rồi, một thời điểm nào đấy trong mấy năm 
cuối tôi ở chùa, Ông nhờ tôi thỉnh một tượng 
Phật! Thực ra, đấy là đến mua một tượng Phật 
Thích Ca Mâu Ni sơn 
son thếp vàng rất đẹp 
ở cửa hàng ở trung 
tâm thành phố cuối 
đất Việt với một số tiền 
đáng kể.

Tượng ấy ông thờ 
trên một bệ đá san hô 
rêu phong cạnh bàn 
trà, có dây leo phủ và 
cảnh trí tự nhiên lạ... 
Thế là mỗi lần đến 

thăm Ông, tôi thêm “thủ tục” nghiêm cẩn xá 
trước Tam bảo tự nhiên ấy, nơi không hề có lư 
hương! Cách một người đàn ông chưa từng có 
niềm tin tôn giáo thể hiện sự tôn kính Phật là 
như thế.

Cũng có sự cố cho thấy vô thường không trừ 
cái chi, gà hay con gì đấy nhảy trúng mạnh quá, 
tượng rơi vỡ! Ông lại thỉnh một tượng khác 
không cùng kích thước, đặt ngay chỗ cũ, vẫn 
không có lư hương nào!

...Mỗi lần đến thăm, khi ông đã có thờ Phật, 
tôi mua thức chay ở hàng trong chợ, cho cả 
nhà, Ông khen ngon! Lại tặng kinh đĩa, ông 
nằm trong phòng nghe rất thường!

Tôi rời chùa về nhà cùng mẹ trong một nhân 
duyên khác và sự thăm viếng khó hơn vì xa. 
Tuổi tác đến nhanh hơn với Ông. Những cuộc 
điện thoại, nghe giọng Ông qua đường truyền, 
cũng dự cảm nhiều... Ông sai người phục hồi 
hình chân dung thời trẻ cách công phu và tặng 
tôi: “Hãy để trong bóp (ví)”, tôi hiểu…

Ông ra đi. Tin báo qua giọng người nhà nghe 
cứ ngỡ nhầm! Nó hợp lôgic, hợp luật sinh tử 
vô thường, nhưng không hợp với sự tiếp nhận 
của tôi. Tôi đã đạp xe gần trăm cây số đi về, đến 
bên tháp cổ 1.500 năm tuổi, như một cái cớ 
giảm nhẹ cú sốc, cố thích nghi. Lại đạp đến bên 
ban thờ cúi mình, di ảnh Ông nghi ngút khói 
hương, chiếc lư hương chi chít chân nhang...

Mọi thứ vẫn y nguyên, bàn trà và gốc san hô 
rêu cũ, tượng Phật hãy còn, ông vãng sinh... 
Trên chiếc giường ấm áp kín đáo cho người già, 
nơi đặt cạnh tivi màn hình lớn, Ông đã nghe 
bao nhiêu bài pháp của rất nhiều vị giảng sư tên 
tuổi, nhiều hơn nhiều những gì tôi nghe, dù ở 

trong chùa 10 năm!
...Tết này chính xuân 

đầu tiên vắng Ông. Người 
đã có niềm tin ở Phật và 
nương pháp ở giai đoạn 
cuối cùng cuộc đời, sự ra 
đi thanh thản, tôi tin vậy. 
Cha tôi thờ Phật như thế, 
như thế, ở Cà Mau... 

Bạc Liêu, 11/02/2018

Công Nguyễn
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Hòa thượng Thích Thanh Sam 
viên tịch

Hòa thượng Thích Thanh Sam, 
Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN 
do niên cao lạp trưởng đã thu 
thần viên tịch vào lúc 06giờ30 
phút ngày 12/03/2018 (ngày 25/01/
Mậu Tuất) tại Tổ đình Đại Thành, 
phường Kinh Bắc, Tp.Bắc Ninh. 
Trụ thế: 90 năm, 69 Hạ lạp. Kim 
quan Đại lão Hòa thượng nhập 
Bảo tháp trong khuôn viên Tổ 
đình Đại Thành, phường Kinh 
Bắc, Tp.Bắc Ninh.

Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần 
VI có hiệu lực

Ngày 26/01/2018, HT.Thích 
Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS 
đã ký quyết định ban hành Hiến 
chương GHPGVN tu chỉnh lần 
thứ VI để tổ chức thực hiện.

Quyết định mang số hiệu 018/
QĐ/HĐTS với nội dung chủ yếu 
thông báo về việc ban hành Hiến 
chương tu chỉnh lần thứ VI, được 
thông qua tại Đại hội Đại biểu 
Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII, 
Nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, 
Hiến chương đã tu chỉnh gồm 13 
chương và 71 điều.

Vesak 2018 được tổ chức tại 
Thái Lan

Đại lễ Vesak LHQ sẽ diễn 
ra từ ngày 25 đến 27/05/2018 
tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc 
ở Bangkok và tại Đại học 
Mahachulalonglornrajavidyalaya. 
Chủ đề Đại lễ năm nay là: “Sự 
đóng góp của Phật giáo đến sự 
phát triển của nhân loại”.

Tp.HCM: Đại Giới đàn Trí Tịnh 
2018

Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2562 
- DL.2018, sẽ diễn ra từ 07 đến 
12/05/2018 (ngày 22 đến 27/03/
Mậu Tuất) dành cho giới tử 
Tp.HCM và các giới tử thường trú 
tại các tỉnh, thành khác.

Các giới trường truyền giới 
gồm: Tỳ kheo, Sa di tại Việt Nam 
Quốc Tự; Tỳ kheo ni tại chùa Từ 
Nghiêm (Q.10); Thức xoa ma 
na tại chùa Dược Sư (Q.Bình 
Thạnh), Sa di ni tại chùa Huê Lâm 
(Q.11). Hệ phái Phật giáo Nam 
tông Kinh truyền giới Tỳ kheo, Sa 
di tại giới trường biệt truyền chùa 
Bửu Quang (Q.Thủ Đức). Hệ phái 
Phật giáo Khất sĩ truyền giới Tỳ 
kheo, Sa di tại Tịnh xá Trung Tâm 
(Q.Bình Thạnh); Tỳ kheo ni, Thức 
xoa ma na, Sa di ni tại Tịnh xá 
Ngọc Phương (Q.Gò Vấp).

Cần Thơ: Đại Giới đàn Chơn Đức
Đại Giới đàn Chơn Đức do 

BTS Phật giáo Cần Thơ tổ chức từ 
ngày 22 đến 25/03/2018 (ngày 06 
đến 09/02/Mậu Tuất).

Điểm truyền giới chư tăng ở 
Thiền viện Trúc Lâm Phương 
Nam (Xã Mỹ Khánh, huyện Phong 
Điền), điểm truyền giới chư ni tại 
chùa Phước Long (Phường Lê 
Bình, quận Cái Răng).

Bộ phim “Bước chân an lạc” ra 
mắt khán giả Việt Nam

Sau nhiều tháng ngày chờ đợi, 
“Bước chân an lạc” (tựa đề tiếng 
Anh là “Walk With Me”) – một bộ 
phim tài liệu về Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai 
đã được chiếu hơn 150 rạp khắp 
các nước Mỹ, Âu châu, Úc, Hồng 
Kông, Thái Lan, khởi chiếu tại 
Việt Nam từ ngày 01/03/2018. 

Học viện PGVN tại TP.HCM ký kết 
đào tạo liên thông 

Sáng ngày 27/01/2018, tại tòa 
Viện trưởng, Hội đồng Điều hành 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
Tp.HCM đã ký kết đào tạo liên 
thông với Trường Trung cấp Phật 
học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Tiền 
Giang.  

Lễ hội mùa xuân được tổ chức 
khắp nơi trên cả nước
Đầu xuân Mậu Tuất 2018, nhiều 
chùa trên khắp cả nước tổ chức 
Hội xuân Mậu Tuất, như Hội 
chùa Hương (Hà Nội); hội chùa 
Hương (Hà Tĩnh); hội Yên Tử, 
hội xuân Ngọa Vân (Quảng 
Ninh); hội chùa Hoằng Phúc 
(Quảng Bình); Lễ hội chùa Bà 
(Bình Dương)…

Tổng Thư ký GHPGVN nhận Huân 
chương của Ấn Độ

Ngày 25/01/2018, Chính phủ 
Ấn Độ đã chính thức công bố 
danh sách những cá nhân xuất 
sắc được trao tặng Huân chương 
Padma Awards năm 2018 nhân 
dịp kỷ niệm 68 năm Cộng hòa 
Ấn Độ (26/01/1950 - 26/01/2018), 
TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ 
tịch, Tổng Thư ký HĐTS kiêm 
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư 
GHPGVN được trao tặng Huân 
chương. Padma Awards là huân 
chương cao quý nhất của Cộng 
hòa Ấn Độ trao tặng cho những 
công dân Ấn Độ có thành tích xuất 
sắc trong các lĩnh vực: khoa học, 
văn học, nghệ thuật, giáo dục, y 
tế, công tác xã hội, ngoại giao, kỹ 
thuật, công nghiệp, thương mại. 
TT.Thích Đức Thiện là người Việt 
Nam đầu tiên được nhận Huân 
chương nói trên.. 

Điểm tin Phật giáo trong nước
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Điểm tin Phật giáo Quốc tế
Chủ tịch nước Trần Đại Quang 
thăm Bồ Đề Đạo Tràng

Ngày 02/03/2018, trong chuyến 
thăm Cộng hòa Ấn Độ theo lời 
mời của Tổng thống Ram Nath 
Kovind, Chủ tịch nước Trần Đại 
Quang và Phu nhân đã tới thăm 
Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng - nơi 
đức Thế Tôn thành đạo, ở bang 
Bihar, Ấn Độ.

Ý: Đại học Ca’Foscari Venice tổ 
chức Triển lãm Di sản Đôn Hoàng

Đại học Ca ‘Foscari ở Venice 
đang tổ chức triển lãm nghệ 
thuật Phật giáo đầu tiên tại Cộng 
hòa Ý với đề tài: “Triển lãm Nghệ 
thuật Phật giáo qua Di sản Đôn 
Hoàng”, ngày 22/02/2018 đến ngày 
18/04/2018.

Nhật Bản: Cầu siêu cho liệt sĩ  
Gạc Ma

Ngày 04/03/2018, tại chùa 

Nisshikutsu, Tokyo, Hội Phật 
giáo Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ 
chức đại lễ cầu siêu, thắp nến tri 

ân, tưởng niệm các liệt sỹ Gạc Ma 
(14/3/1988-14/3/2018) với sự tham 
dự của tăng ni, phật tử, các sử gia, 
nhà nghiên cứu lịch sử của Nhật 
Bản, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam 
tại Nhật Bản, bạn bè quốc tế, cùng 
đông đảo cộng đồng người Việt 
Nam tại Nhật Bản.
Cháy chùa thiêng Tây Tạng ngàn 
năm tuổi

Theo thông tin trên các phương 
tiện truyền thông, thứ Bảy, ngày 
17/02/2018, hỏa hoạn đã bùng 
phát tại Đại Chiêu cổ tự, ngôi đại 
già lam Phật giáo Tây Tạng, Di sản 
Văn hóa Thế giới UNESCO có lịch 
sử hơn 13 thế kỷ, tọa lạc tại trung 
tâm phố cổ Lhasa, danh lam thánh 
tích Phật giáo nổi tiếng ở Barkhor. 
Ireland: Sẽ có chùa Phật giáo 
Tây Tạng vào năm 2019

Theo kế hoạch, ngôi chùa Phật 
giáo theo truyền thống Tây Tạng 
đầu tiên tại Ireland sẽ khánh 
thành vào năm 2019, tọa lạc ở 
vùng nông thôn West Cork. Ngôi 
chùa có chiều cao 14,5 m, tầng trệt 
có sức chứa đến 300 khách đến 
tham dự khóa tu, thực hành thiền 
định và các hội nghị chuyên đề 
Phật giáo.

Hoa Kỳ: Đại học Naropa thành lập 
Trung tâm Phật giáo Chogyam 
Trungpa

Đại học Naropa - Trường 
Đại học phi tôn giáo tọa lạc tại 
Boulder, Colorado, Hoa Kỳ thông 
báo sẽ thành lập Trung tâm Phật 
giáo Chogyam Trunga, để vinh 
danh người sáng lập đại học này, 
nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày 

viên tịch của Tôn giả Chogyam 
Trungpa (1939-1987).

Hàn Quốc: Phát hiện hàng nghìn cổ 
vật tại ngôi già lam cổ tự  Hoàng 
Phúc

Hàng nghìn cổ vật và đồ tạo tác 
thể hiện đặc trưng tinh tế và xuất 
sắc của cơ sở tự viện Phật giáo 
hoàng cung triều đại Silla (57 trước 
kỷ nguyên Tây lịch - 935 sau kỷ 
nguyên Tây lịch) đã được phát hiện 
tại ngôi già lam cổ tự Hoàng Phúc, 
còn có danh xưng là Tông Miếu 
Thánh Linh thiền viện già lam, 
thành phố Gyeongju, phía Bắc tỉnh 
Gyeongsang, Hàn Quốc.

Bắt giữ 2 nghi can tổ chức khủng 
bố tại Bồ đề Đạo tràng, Ấn Độ

Ngày 03/02/2018, cảnh sát Kolkta 
đã bắt giữ 2 nghi can Paigamber 
Sheikh (24 tuổi) và Jamirul Sheikh 
(31 tuổi) của tổ chức khủng bố 
Jamat-ul Mujahideen Bangladesh 
(JMB), tham gia vụ tấn công ở địa 
điểm hành hương Di sản văn hóa 
thế giới Bồ đề Đạo tràng, nơi Phật 
thành đạo ở Bihar, trong chuyến 
viếng thăm của đức Đạt Lai Lạt Ma 
vào tháng 01 vừa qua.

Suy tôn Ngài Kathok Getse là thế 
hệ thứ 7 của dòng truyền thừa 
Nyingma

Trong cuộc họp gần đây của 
đại diện các dòng Truyền thừa 
Nyingma, Tôn giả Kathok Getse 
đã được suy tôn là thế hệ thứ 7 
của dòng Truyền thừa Nyingma, 
Phật giáo Tây Tạng với nhiệm kỳ 
3 năm. 
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PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG

Stt Họ và tên Địa chỉ Cúng dường (VNĐ)
1 Trần Thúy Lan

Pháp danh  Diệu Hương
Số nhà 58 - 42 ngõ Thông Phong, Đống Đa, 
Hà Nội

 1,000,000 

2 Tổ Thiện Chính  Chùa Quán Sứ, số 73 Quán Sứ, Hà Nội  200,000 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC NĂM 2018

Kính mời: Quý Chư tôn đức tăng ni, phật tử, độc giả đăng ký mua Tạp chí Nghiên cứu Phật Học
năm 2018

Số 1 Xuân 2018 (tháng 1+2), phát hành ngày 15/01/2018   Giá 30.000đ
Số 2 (tháng 3+4), phát hành ngày 15/03/2018     Giá 30.000đ
Số 3 (tháng 5+6), phát hành ngày 15/05/2018   Giá 30.000đ
Số 4 (tháng 7+8), phát hành ngày 15/07/2018     Giá 30.000đ
Số 5 (tháng 9+10), phát hành ngày 15/09/2018    Giá 30.000đ
Số 6 (tháng 11+12), phát hành ngày 15/11/2018    Giá 30.000đ
Tạp chí cả năm (6 số)        Giá 180.000đ
Cước gửi tạp chí về tận nhà (theo nhu cầu)     Giá 50.000đ

Để được giao báo tại nhà độc giả ngoài Hà Nội vui lòng đặt báo tại bưu điện gần nhà bạn nhất. Mã số đặt
Tạp chí Nghiên cứu Phật học qua bưu điện (Công ty Phát hành Báo chí Trung ương) là C356. Độc giả Hà 
Nội muốn giao báo tại nhà vui lòng trả thêm cước phí chuyển phát.

Mọi thông tin về việc đặt mua báo, chi phí chuyển phát xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC
Phòng 218, chùa Quán Sứ, 73 phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài khoản: Phân viện Nghiên cứu Phật học
Sở giao dịch 1 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam * Số tài khoản: 102010000032825

Sưu tầm trọn bộ Tạp chí Nghiên cứu Phật học vui lòng liên hệ với Tòa soạn, 180.000 đ/1 bộ được đóng thành một 
cuốn sách bìa cứng thật sang trọng. Hãy để TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC TRỌN BỘ theo các số báo trong một 
năm trên giá sách nhà bạn, vừa thuận tiện cho việc lưu trữ, vừa dễ dàng để bạn tra cứu khi cần.

20 bạn đầu tiên đăng ký mua sách trọn bộ năm 2017; 2018 sẽ được tặng một phần quà của Tạp chí. Bạn đọc tại 
Hà Nội xin mời đến mua tại Tòa soạn, bạn đọc ở khu vực khác vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số: 024 39423887, 
024 66846688 để biết thêm chi tiết về cước phí Bưu điện.

Điện thoại: 024 - 39423887; 024 - 66846688
Email: tapchincph@gmail.com


