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Các Phong trào học Phật 
 

* 

 

Trong vài thập niên trở lại đây, người ta học Phật càng ngày càng nhiều càng đông, 

nào là đến chùa tụng kinh, lễ Phật, nghe thuyết pháp, nào là dự Bát Quan Trai, dự 

Phật thất, nào là dự các khóa Thiền, dự các Pháp hội. 

 

Các Phật tử nhờ có tham dự các khóa tu học, hiểu được Phật Pháp, tu tập theo lời 

Phật dạy, làm lành lánh dữ, xây dựng gia đình đạo đức, góp phần xây dựng xã hội 

theo tinh thần Phật giáo. 

 

Dù là xã hội Việt Nam hiện nay nhiễu nhương, bất an, nghèo khó, nhưng những 

hạt giống tốt vẫn nẫy mầm, người vẫn thương người qua những công tác từ thiện 

xã hội, đem đến cho người nghe`o khó sự ấm áp tình người, tính từ bi của đạo 

Phật, có được nhờ thấm nhuần giáo lý qua cửa chùa. 

 

Các Tự, Viện nhờ dớ hoằng dương chánh pháp, giao rắc nhân lành, hạt giống trí 

tuệ cho tín đồ, cũng từ đó giới xuất gia và tại gia, chung sức xây dựng nên những 

Tự viện nguy nga, tráng lệ, làm động cơ thúc đẩy người Phật tử tinh cần trên con 

đường tu học. 

 

Những ngôi chùa như Bái Đính ở Ninh Bình, Trúc Lâm ở Đà Lạt, chùa Vạn Linh ở 

núi Cấm, An Giang, chùa Đại Tùng Lâm ở Long Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu đều là 

nhừng ngôi chùa đẹp, thu hút du khách. Bước đến chùa người ta có những giây 

phút tĩnh tâm, tưởng nhớ đến chư Bồ Tát, đến chư Phật, trong long người Phật tử 

viếng chùa, gieo được Bồ đề tâm, chủng tử Phật trong tâm thức của họ. 

 

Cho nên những ngôi chùa nguy nga, tráng lệ giúp ích rất nhiều cho người Phật tử, 

cũng như những buổi thuyết pháp, Pháp hội, khóa tu Thiền, Phật thất, Bát quant rai 

giới đều rất hữu ích cho Phật tử, nhất là những người nhất tâm tinh tấn trên bước 

đường học Phật.  

 

 

BBT/NS/PHẬT HỌC 
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Khi Đức Phật nhập diệt, Ngài có quyền ký 

rằng giáo pháp Phật sẽ trải qua 500 năm là 

thời chánh pháp, 500 năm là thời tượng pháp 

và 1.000 năm là thời mạt pháp. 

Sau khi Đức Phật vắng bóng trên cuộc đời, 

trong khoảng thời gian 500 năm đầu, đa số 

các Tỳ kheo còn giữ nguyên hạnh khất thực 

đầu đà theo tinh thần Phật dạy. Nhưng sang 

500 năm thứ hai, chúng ta thấy Phật giáo 

Đại thừa phát triển rất mạnh, trong đó có 

những vị nổi danh như các vị Bồ tát Mã 

Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân… Và 

cũng từ đó, Phật giáo bắt đầu mở rộng về 

hướng Trung Đông, Trung Quốc, Nhật Bản, 

Việt Nam, với nét đặc trưng là Phật giáo bản 

địa đã kết hợp với nền văn hóa truyền thống 

của các dân tộc mà tạo thành sự phát triển 

rực rỡ của Phật giáo Đại thừa. 

Trong khi đó, Phật giáo gốc ở Ấn Độ lại nảy 

sinh tình trạng tranh chấp giữa Phật giáo và 

Bà la môn giáo, sau cùng dẫn đến sự chỉ 

trích giữa Phật giáo Nguyên thủy và Phật 

giáo Đại thừa. Điều sai lầm này của giới 

Phật giáo Ấn Độ cho thấy ý nghĩa giải thoát 

trong đạo Phật đã bị lu mờ và đó cũng là 

một trong những nguyên nhân làm cho quần 

chúng Ấn Độ mất tín tâm, khiến họ quay về 

đạo gốc của họ là Bà la môn giáo đặt nền 

tảng trên sự cầu nguyện. Có thể nói kể từ đó, 

Phật giáo Ấn Độ suy yếu dần, cho đến khi 

các đạo quân của Hồi giáo tràn vào xâm 

chiếm Ấn Độ và tàn phá các Thánh tích Phật 

giáo, sát hại các Tăng sĩ Phật giáo. 

Đến thế kỷ XIII, đã xảy ra sự việc đúng với 

điều Đức Phật dạy trong kinh điển rằng sau 

khi Phật nhập diệt, có những nơi mà tên 

Tam bảo còn không được nghe đến, biết 

đến. Thật vậy, ở Ấn Độ, người dân Ấn hoàn 

toàn không biết gì về Phật giáo, trong lúc đó 

Phật giáo Đại thừa lại phát triển rất mạnh ở 

Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 

quốc, v.v… 

Đến khi đất nước Ấn Độ được độc lập, thoát 

khỏi sự đô hộ của người Anh, thì cố Thủ 

tướng Nerhu là một trong những người có 

công lớn đã quan tâm đặc biệt đến Phật giáo; 

vì Ngài nhận thấy rằng nguồn cội của Phật 

giáo phát xuất từ Ấn Độ, từ đó giáo pháp 

của Đức Phật đã lan tỏa đến nhiều quốc gia 

mà đến nơi nào Phật giáo cũng đã phát triển 

rực rỡ tạo thành nét đẹp đặc thù của văn hóa 

nơi đó, cũng như xây dựng được nếp sống 

hiểu biết, an vui, hạnh phúc cho đại đa số 

quần chúng, vậy mà người dân Ấn lại không 

hề biết đến Phật giáo, quả thật là đáng 

thương.  

Vì vậy, năm 1956, cố Thủ tướng Nerhu đã tổ 

chức hội nghị thế giới tại New Delhi quy tụ 

các vị đại biểu của các nước theo Phật giáo 

để kỷ niệm 2500 năm Đức Phật nhập diệt. 

Với sự kiện trọng đại này, cùng với đại biểu 

của các quốc gia bạn, Hòa thượng Tố Liên 

đã đại diện cho Phật giáo Việt Nam sang Ấn 

Độ tham dự hội nghị và Ngài trở về phổ biến 

tinh thần phục hồi Phật giáo Ấn Độ của cố 

Thủ tướng Nerhu đề xướng. Và đây chính là 

Sự hồi sinh của Phật giáo Ấn Độ 
HT. Thích Trí Quảng 
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lần đầu tiên người dân Ấn Độ mới biết Phật 

giáo, mới biết Đức Phật đã ra đời ở đất nước 

họ từ 2500 năm qua, mới biết sự hiện hữu 

của một đấng Toàn giác mà cả nhân loại 

phải kính ngưỡng. Và đây cũng là lần đầu 

tiên có một lễ quy y tập thể tổ chức tại Bồ đề 

đạo tràng cho nửa triệu người Ấn thuộc 

thành phần cùng đinh được phước duyên 

sống theo lời dạy của Đức Phật. 

Ý tưởng phục sinh Phật giáo Ấn Độ cũng từ 

đó được phát triển mạnh mẽ và rộng lớn, đã 

thúc đẩy chính phủ Ấn Độ quyết định thành 

lập Đại học Phật giáo ở Nalanda. Hòa 

thượng Thích Minh Châu lúc đó đã được 

Tổng hội Phật giáo Việt Nam gởi sang học ở 

Nalanda. 17 năm sau, tốt nghiệp học vị Tiến 

sĩ, Ngài đã trở về Việt Nam và phát triển 

tinh thần giáo dục theo Nalanda để thành lập 

Đại học Vạn Hạnh. 

Có thể nói một số du học Tăng khác từ các 

nước Thái Lan, Tích Lan … cũng xuất thân 

từ Đại học Nalanda ý thức được tinh thần 

hòa hợp giữa các nước theo Phật giáo, để từ 

đó tạo thành ý thức rộng lớn trong việc đóng 

góp cho công cuộc phục hưng Phật giáo Ấn 

Độ. Và sự hồi sinh Phật giáo Ấn Độ càng trở 

nên mãnh liệt hơn khi chính phủ Ấn Độ 

quyết định cấp đất cho các quốc gia theo 

Phật giáo đến xây dựng các ngôi chùa tiêu 

biểu cho Phật giáo của từng quốc gia tại Bồ 

đề đạo tràng. Đại diện cho Phật giáo Việt 

Nam là chùa Việt Nam Phật Quốc tự do Hòa 

thượng Huyền Diệu xây dựng đầu tiên tại 

nơi này. Sau đó, các nước theo Phật giáo 

cũng tuần tự xây dựng các ngôi chùa chung 

quanh Bồ đề đạo tràng. 

Từ đó, khách hành hương khắp nơi trên thế 

giới mới tìm đến Bồ đề đạo tràng và người 

Ấn mới nhận thấy đây là một cơ hội tốt đẹp 

cho họ tổ chức các chuyến du lịch văn hóa 

và tâm linh nơi đất Ấn; đồng thời, họ cũng 

tạo ra các sản phẩm mang tinh thần Phật 

giáo dùng làm kỷ vật lưu niệm cho khách 

hành hương. Ngày nay, số lượng khách hành 

hương đến chiêm bái Bồ đề đạo tràng và các 

Thánh tích Phật giáo Ấn Độ ngày càng 

nhiều hơn. Hiện nay, người dân Ấn quy y 

theo đạo Phật tuy có gia tăng, nhưng cũng 

chỉ là một con số quá khiêm tốn so với một 

tỷ dân Ấn Độ. 

Tóm lại, với tinh thần phục hưng Phật giáo 

tại đất nước Ấn Độ ngày càng phát triển, 

chúng ta kỳ vọng trong tương lai, Phật giáo 

Ấn Độ sẽ tạo được nhiều điều kiện thuận lợi 

cho người dân Ấn tìm được lời dạy quý báu 

của Đức Phật để áp dụng trong cuộc sống 

của chính họ, giúp họ thăng hoa được đời 

sống tâm linh và phát triển được đời sống 

vật chất.  

Ngoài ra, thiết nghĩ Tăng Ni và Phật tử khắp 

nơi trên thế giới cần rút ra bài học kinh 

nghiệm quá đắt của Phật giáo Ấn Độ xưa 

kia, rằng không bao giờ cho phép chúng ta 

rời khỏi tinh thần giải thoát của Đức Phật; vì 

xa rời nếp sống giải thoát là ngọn lửa châm 

ngòi cho sự bùng nổ mọi việc tranh chấp, 

dẫn đến những thảm họa và Phật giáo sẽ tự 

diệt vong. Chắc chắn đó không phải là con 

đường sáng suốt và từ bi của Đức Phật vạch 

ra cho tất cả hàng đệ tử nối bước dấu chân 

Ngài trên thế gian này. 

 

Nguồn: Đạo Tràng Pháp Hoa chùa Huê 

Nghiêm 
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Mục Lục: 

[1] Vài lời cùng bạn đọc 

[2] Mở đầu  

[3] Tứ Niệm Xứ và Bát Nhã Tâm Kinh  

[4] Tứ Niệm Xứ và Thiền Tông  

[5] Thiền và Tịnh Ðộ  

[6] Tứ Niệm Xứ và Bồ Tát Ðạo  

[7] Phương pháp hành thiền Tứ Niệm Xứ  

[8] Kết luận 

[9] Phụ Lục - Kinh Quán Niệm 

1. Vài lời cùng bạn đọc  

Quyển sách nhỏ này được viết ra nhằm mục 

đích giới thiệu với quý độc giả đang đi tìm 

giải thoát và nhất là thích tu thiền, một 

phương pháp hành thiền mà ít người để ý, đó 

là pháp Tứ Niệm Xứ. 

Ðức Phật Thích Ca xưa kia do tu Thiền mà 

giác ngộ giải thoát. Ngày nay những ai có 

chí xuất trần, nhận rõ cảnh đời nhiều đau 

khổ và muốn giải thoát ngay trong kiếp hiện 

tại hãy nên tu Thiền. Nhưng khi nói đến 

Thiền thì nhiều người hoang mang vì có cả 

một rừng Thiền nào là Như Lai Thiền, Tổ 

Sư Thiền, Thiền Ðốn Ngộ, Thiền Ông Tám, 

Thiền Yoga, Thiền Tây Tạng, Thiền Zen... 

không biết theo ai bây giờ? Nếu đến chùa 

hỏi Thầy thì hầu hết những chùa chiền đều 

tu theo Tịnh Ðộ, chỉ chuyên tụng kinh, làm 

đám. Vì không ai chỉ dạy nên người chán 

nản thì theo đại một phái Thiền khác. Nếu là 

Thiền Phật giáo như Tây Tạng hay Zen thì 

còn đỡ, nhưng nếu chẳng may rơi vào Thiền 

ngoại đạo thì ôi thôi, không những uổng một 

kiếp này mà còn uổng cả muôn ngàn kiếp 

sau, vì sai một ly đi ngàn dặm. Cổ nhân có 

câu: "Thà đành ngàn năm không ngộ, không 

cam một phút sai lầm". 

Tứ Niệm Xứ là một pháp hành Thiền do 

chính Ðức Phật xưa đã đích thân chỉ dạy cho 

các đệ tử. Nhờ hành theo đó, các đệ tử đã 

giải thoát đắc quả vô sanh (A La Hán). Cũng 

một phần do đó mà một số người theo Ðại 

Thừa đã bỏ qua và lãng quên pháp hành này, 

cho rằng đó là pháp Tiểu Thừa. Phật pháp 

không có đại hay tiểu, có chăng là do chính 

chúng ta ưa phân biệt đặt ra mà thôi. 

Ðể giới thiệu và giúp cho độc giả có một ý 

niệm về tầm quan trọng của pháp này, tôi sẽ 

so sánh trong phần đầu Kinh Tứ Niệm Xứ 

với Bát Nhã Tâm Kinh. Thiền Niệm Xứ hay 

Minh Sát với Tổ Sư Thiền, và sau đó sẽ nói 

về phương thức tu tập Thiền Tứ Niệm Xứ. 

Vì không ngoài mục đích giới thiệu sơ qua 

về "pháp hành" Thiền Tứ Niệm Xứ, chắc 

chắn độc gỉa sẽ cảm thấy nó khô khan, vô vị, 

không mấy hứng thú. Nhưng không có một 

sự giác ngộ nào có thể có được nếu chính ta 

không chịu thực hành, không chịu trở về 

quan sát nội tâm, theo dõi và ghi nhận tất cả 

những hoạt động biến chuyển của pháp, 

không chịu nương theo Giới, Ðịnh, Huệ. Các 

bạn hãy suy nghĩ và tu tập theo Tứ Niệm 

Xứ, nếu thấy hợp và có nhân duyên thì các 

bạn chịu khó lên đường tìm Thầy hoặc bạn 

để học hỏi thêm, nếu ngược lại thì chắc bạn 

Thiền Tứ Niệm Xứ 
  Thích Trí Siêu  
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không có nhân duyên rồi, tốt hơn là nên đi 

tìm phương pháp khác vậy. 

Mùa Thu năm Ðinh Mão 1987 

tại Thiền Ðường Sakyamuni, Montbéon. 

Thích Trí Siêu 

2. Mở đầu  

"Tu là cõi phúc, Tình là giây oan", "Ðời là 

bể khổ, Tu là giải thoát". Nhưng tu là tu cái 

gì? Tu làm sao? Tu có phải ăn hiền ở lành, 

ăn chay niệm Phật không? Hay phải vào 

chùa cạo tóc xuất gia là tu chăng? 

Ở đây xin miễn nói về triết lý đạo Phật vì 

Kinh sách nói về triết lý đạo Phật đã có rất 

nhiều, nhưng quy tụ cũng không ngoài Tứ 

Diệu Ðế. Quý vị có thể tìm sách nghiên cứu, 

hoặc là đến chùa thăm hỏi quý Thầy, quý Cô 

chỉ cho. 

Về Tứ Diệu Ðế, trong các kinh sách thường 

nói như vầy: Khổ đế là quả luân hồi. Tập đế 

là nhân luân hồi. Diệt đế là quả Niết Bàn. 

Ðạo đế là nhân Niết Bàn. Chắc chắn Tứ 

Diệu Ðế là chân lý cao thượng, nhưng theo 

tôi nghĩ thì Ðạo đế quan trọng hơn cả. Vì chỉ 

có Ðạo đế mới làm đạo Phật khác hẳn các 

đạo khác. Vì sao? Vì các đạo khác cũng biết 

đời là khổ, biết tu hành để cầu sự sung 

sướng, nhưng con đường đi của họ không 

thể đưa tới sự giải thoát rốt ráo. 

Khổ thì chúng ta đã khổ rồi, nguyên nhân 

của khổ thì chúng ta đã tạo rồi, Niết Bàn thì 

chưa đạt tới, chỉ có con đường đưa đến Niết 

Bàn mà chúng ta cần và đang tiến bước là 

hiện tại. Chỉ có giờ phút hiện tại là chúng ta 

có thể sung sướng hay khổ đau, là tốt hay 

xấu mà thôi. Ngày hôm qua anh B có thể đã 

giết bao mạng người, nhưng ngày hôm nay 

đây anh đang cứu sống tôi. Nói như thế, độc 

giả có thấy được tầm quan trọng của giờ 

phút hiện tại không? 

Nếu thấy được chỉ có trong giờ phút hiện tại 

mà ta có thể là một người hiền hay ác, sung 

sướng hay đau khổ, giác ngộ hay vô minh, 

thì các bạn sẽ cảm thấy hứng thú hành theo 

pháp Thiền này. Tu Thiền vì sao ít có người 

hành? Vì đa số chỉ thấy ngày hôm qua và 

ngày mai thôi, họ ít thấy hiện tại. Những 

người tu theo Tịnh Ðộ cũng vậy, họ không 

chịu thấy hiện tại, họ chỉ muốn thấy ngày 

sau (khi chết) được ở Cực Lạc. Bây giờ chỉ 

lo đếm tiền, đến tối mới đi niệm Phật vài 

chuỗi gọi là lấy công với Ðức Phật Di Ðà. 

Người tu theo pháp môn tụng Kinh thì chỉ 

ưa tụng những Kinh Ðại Thừa nổi tiếng như 

Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Kim 

Cang... Mỗi khi đến chùa, có ai hỏi độ này 

tu hành ra sao, thì trả lời: "Ðộ này tôi tụng 

được 7 bộ Pháp Hoa, 4 bộ Niết Bàn..." rồi 

lấy đó làm hãnh diện cho là mình tu nhiều. 

Kỳ thực tham, sân, si ngã mạn của mình 

không giảm, mà có điều lại tăng thêm. Ðến 

chùa thì chỉ hay ăn nói khoe khoang, khen 

Thầy này, chỉ trích Thầy kia, thế này thế 

nọ... Ðây không phải chỉ trích ai cả mà để 

nói lên tình trạng tâm lý của đa số những 

người tu theo pháp môn tụng Kinh, niệm 

Phật. 

Còn Thiền thì sao? Tình trạng tâm lý của 

những người tu Thiền có hơn gì người tu 

Tịnh Ðộ không? Người tu ngày nay chỉ 

chuyên nghiên cứu Thiền, rõ biết lịch sử của 

chư Thiền Ðức thuở xưa. Mỗi khi nói đến 

Thiền, thường đem ra kể cho Phật tử nghe 

để rồi gieo cho họ ý nghĩ là Thiền dành cho 

những hàng thượng căn thượng trí, còn thời 

nay mạt pháp, chúng ta là hạ căn độn trí chỉ 
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nên niệm Phật cho chắc ăn. Những hành 

động, cũng như thành tích của các Thiền Sư 

chứng ngộ đều có tính cách lạ kỳ, phá chấp, 

nên nhiều người học Thiền thời nay đều hay 

bắt chước để rồi tưởng mình cũng phá chấp, 

phá ngã, đó thật là một điều tai hại và lầm 

lẫn. Là bậc Thầy, nên chỉ dẫn cho Phật tử 

phương pháp hành Thiền, chứ đừng nên kể 

chuyện Thiền. Dĩ nhiên khi nói về phương 

pháp hành Thiền thì thấy khô khan và dễ 

làm chán nản cho người nghe, còn nếu kể 

chuyện Thiền thì hấp dẫn và vui hơn. Ðó có 

khác chi một đàng chỉ dẫn cách thức làm 

bánh, và đàng khác là tả sự ngon ngọt của 

một cái bánh đã thành hình. Một đàng là 

nhân, một đàng là quả. Người trí học tạo 

nhân vì biết quả sẽ do đó tự thành, người 

thường chỉ lo biết quả bỏ quên nhân. Ðức 

Phật xưa kia không nói nhiều về cảnh giới 

của Niết Bàn, ngược lại, Ngài đã giảng dạy 

suốt 45 năm về những phương pháp đưa đến 

giải thoát mà ngày nay chúng ta quen gọi là 

Ðạo Phật. 

Ðiều sai lầm của một số người "tu 

Thiền" (hay là học Thiền) thời nay là chỉ 

thích đem Kinh sách Thiền ra bàn luận và 

giảng giải xuyên qua sự hiểu biết của mình. 

Thay vì nói nhiều về Thiền, một vị Thầy có 

thể bảo Thiền sinh nhẹ nhàng ngồi xuống, 

bắt chéo chân theo tư thế bán già hoặc kiết 

già rồi theo dõi hơi thở. Thay vì ăn uống vội 

vã hấp tấp cho xong để còn lo đi làm việc 

khác, một vị Sư có thể lặng lẽ, chậm chạp 

nâng tách trà lên uống thong thả, đó là dạy 

Thiền một cách trực tiếp, không cần dùng 

ngôn ngữ danh từ. Thay vì bắt một chú tiểu 

học thuộc làu bộ Tỳ Ni, Oai Nghi rồi bắt chú 

trả bài có lệ trước khi cho thọ giới, vị Thầy 

đó có thể kiểm soát trực tiếp hoặc cho đệ tử 

biết giữ chánh niệm, làm việc thong thả, 

chậm rãi, theo dõi từng cử động của thân thể 

v.v... 

Các nước tu theo Ðại Thừa thường không có 

địa thế và hoàn cảnh thuận lợi cho việc tu 

hành nội tâm, chư Tăng phải thường tiếp xúc 

việc xã hội, quốc gia nhiều, ở trong tình thế 

dễ làm mất chánh niệm, Nhất là ngày nay, 

quý Thầy lo tạo chùa to, tượng lớn muốn 

"hoằng dương chánh pháp", báo Phật ân 

đức, hành Bồ Tát đạo, thế nên nhiều đầu 

công mối nợ, Tăng Ni trong chùa phải chấp 

tác nhiều hơn, và các công việc chùa chẳng 

khác những việc ngoài đời là bao. Khi các 

đệ tử ở vào tình thế, hoàn cảnh dễ mất chánh 

niệm, dễ phiền não, lúc đó các bậc Thầy mới 

sáng chế ra những phương thức mới mẻ hầu 

giúp cho đệ tử trở về chánh niệm, thúc liễm 

thân tâm. 

Kinh sách Ðại Thừa của chúng ta rất phong 

phú, nhưng ngày nay người tu theo Ðại 

Thừa phần đông chỉ còn là những học giả. 

Với danh nghĩa hành Bồ Tát đạo, tùy thuận 

chúng sanh để độ họ, chúng ta đã biến đổi 

nhiều, và đã đi quá xa mục đích chính của 

đạo Phật là tìm cầu giác ngộ giải thoát. 

Có người bảo Ðại Thừa là sửa đổi giáo pháp 

làm sao cho hợp thời cơ để độ càng nhiều 

chúng sanh càng tốt. Nhưng ta hãy nhìn lại 

xem, hãy so sánh Phật tử Ðại Thừa (Việt 

Nam, Tàu, Nhật, Ðại Hàn) và Phật tử Tiểu 

Thừa (Thái Lan, Tích Lan, Miến Ðiện...) 

xem ai thuần thành hơn, ai sùng đạo và đông 

hơn? Phật tử Ðại Thừa, nhất là Việt Nam, 

thường hay xem thường và chỉ trích chư 

Tăng. Chắc hẳn có những Phật tử không 

hiểu đạo, ăn không nói có, nhưng cũng có 

một số người xuất gia tu hành chân chánh. 
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Tuy nhiên chúng ta không nên "vơ đũa cả 

nắm". Chuyện gì xẩy ra cũng có nhân 

duyên của nó, không có ai đúng và không 

có ai lỗi cả, nếu đúng thì đúng hết, nếu lỗi 

thì lỗi cả. Ở đây ta chỉ nên nhận định một 

cách khách quan tình trạng Phật giáo Việt 

Nam mà thôi. 

Học rộng, giao dịch nhiều, tụng Kinh, 

thuyết pháp, đó là "nghề" của chư Tăng. 

Còn sống lặng lẽ, xa lìa ngũ dục, trở về nội 

tâm thì sao? Quý Thầy ít cho Phật tử thấy 

cái gương đó! Vẫn biết phải "y pháp bất y 

nhân", nhưng ngày nay là đời mạt pháp, căn 

cơ chúng sanh yếu kém, họ đâu có thể y 

theo câu đó một cách dễ dàng. Và đến lúc 

nào đó, người thuyết pháp phải ngưng 

thuyết pháp và bắt đầu "thực hành" để làm 

gương cho họ thấy rõ hơn, để lòng tin của 

họ vững chắc hơn. 

Nhìn lại các quốc gia theo Phật giáo 

Nguyên thủy, mang tiếng chỉ lo tự độ, ích 

kỷ, nhưng tại sao Phật giáo ở những nơi đó 

lại là quốc giáo? Tại sao chư Tăng ở đó 

không cần ứng phú, làm đám, cầu an, cầu 

siêu, độ sanh, mà Phật tử vẫn theo, vẫn kính 

nể? Vì mỗi người biết và lo làm bổn phận 

của mình. Các Sư chỉ lo tu hành, còn Phật 

tử thì chỉ biết mình có bổn phận hộ trì cúng 

dường chư Tăng để các vị ấy sớm thành đạo 

quả, và không đòi hỏi gì khác hơn là Thầy 

tu chỉ lo tu thôi. 

Còn Phật giáo Việt Nam thì sao? Quý Thầy 

(chịu ảnh hưởng Tàu) chế đặt ra nhiều nghi 

thức cúng kiến, các lễ lược, văn nghệ để 

"tùy thuận chúng sanh" để rồi cuối cùng bị 

kẹt trong ấy, bị biến thành nhân viên của 

những nghi thức lễ lược ấy. Phật tử chỉ đến 

chùa khi trong gia đình có người chết hay bị 

bệnh để cầu siêu, cầu an, hoặc khi có đám 

chay, đám tiệc, lúc xong thì lấy tiền ra cúng 

dường quý Thầy hay nói đúng hơn là trả 

công cho quý Thầy, không còn biết cúng 

dường hay bố thí một cách trong sạch, bất 

vụ lợi. Nhất là hầu hết các chùa Việt Nam 

hải ngoại đều theo Tịnh Ðộ, lấy tụng Kinh 

ứng phú làm đầu, khiến Phật tử trở nên xem 

các vị Sư như những "thợ tụng". Thầy nào 

tụng không hay, giọng không tốt thì không 

đến chùa đó nữa. Rồi thì quý Thầy sống 

trong vòng lẩn quẩn, không làm thợ tụng thì 

không được, vì sẽ không còn được coi như 

là một ông thầy nữa. Vị nào ý thức điều đó 

mà muốn thoát ra cũng khó, vì nếu thoát ra 

lại sợ sẽ không có Phật tử cúng dường, nên 

đành nhắm mắt, xuôi tay trôi theo thế tình. 

Trong một gia đình, ai có đông con là tự biết 

mình có nhiều oan gia ràng buộc, trong chùa 

cũng vậy, vị Thầy nào có nhiều Phật tử ưa 

chuộng mình thì cũng có nhiều sự ràng 

buộc, nhưng đa số quý Thầy lại lấy đó làm 

hãnh diện, tưởng là mình khéo hướng dẫn 

Phật tử, mà thật ra đã vô tình làm nô lệ cho 

Phật tử. 

Chùa to, nổi tiếng, đông Phật tử là những 

điều mà đa số người xuất gia ngày nay đều 

lấy đó làm mục đích đánh dấu sự thành công 

của mình trên đường đạo.Là Ðại Thừa, theo 

Bồ Tát đạo, ta được quyền mở mang, dùng 

mọi phương tiện phát triển đạo, nhưng xin 

đừng quên và đi quá xa nguồn gốc. 

Thiền trong Phật giáo Việt Nam bị lãng 

quên, không những bị lãng quên mà có khi 

không có chỗ đứng nữa. Số Phật tử lui tới 

chùa thường là những người già lớn tuổi, 

trong đó đa số lại là phụ nữ, tính tình hay 

cầu cạnh, nương tựa, nên rất thích hợp với 

lối tu cầu tha lực (Tịnh Ðộ). Thể theo nhu 
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cầu đó, các chùa đã được dựng lập khá 

nhiều, nhưng đều lấy cúng kiến làm Phật sự 

chính. 

Những người thanh niên tuổi trẻ, ưa chuộng 

đạo Phật lại thường không hay đến chùa, 

không khí ở chùa không hợp với họ. Họ là 

những người thích tự lực, không thích 

nương tựa mãi nơi cha mẹ, muốn tạo dựng 

hạnh phúc với chính hai bàn tay của họ. Ðến 

với đạo Phật, họ chỉ thích tu Thiền, nói 

Thiền. Nhưng tu Thiền là tu làm sao? Tôi 

thấy có nhiều người chỉ "quy y sách Thiền" 

chứ không quy y Tam Bảo (Phật, Pháp, 

Tăng). Vì không thích lạy Phật, không biết 

Phật pháp căn bản, không biết kính trọng các 

nhà Sư. Có việc phải đến chùa thì nghênh 

ngang, tự tại tựa như "Tổ Ðạt Ma", họ bảo 

Thiền là phá chấp, "gặp Phật giết Phật, gặp 

Ma giết Ma". Họ có biết đâu là đang gây cái 

nhân đọa địa ngục. Tuy vậy ta cũng không 

nên trách cứ mà ngược lại nên cảm thương 

họ thì đúng hơn. 

Như vậy nếu có người muốn tu Thiền thì 

phải làm sao? Phải tu theo Thiền nào? Sách 

viết về Thiền tông tương đối có khá nhiều, 

nhưng đa số viết về Thiền học, về văn 

chương ngôn ngữ Thiền, về triết lý Thiền, về 

Thiền Trung Hoa... Ở đây tôi muốn giới 

thiệu, hay đúng hơn là nhắc lại một phương 

pháp hành Thiền do chính Ðức Phật Thích 

Ca đã dạy cho các đệ tử, đó là pháp Tứ 

Niệm Xứ. Pháp hành Thiền này, trong Phật 

giáo Ðại Thừa hầu như ít ai nhắc tới, mặc 

dầu các sách Phật học phổ thông có nói sơ 

qua trong 37 phẩm trợ đạo, nhưng nói một 

cách quá ngắn gọn về phần lý thuyết và 

thiếu sót về cách thức tu tập. 

(Còn tiếp) 

Phẩm Ðịa Ngục 
 

318.  

 

Không lỗi, lại thấy lỗi, 

Có lỗi, lại thấy không, 

Do chấp nhận tà kiến, 

Chúng sanh đi ác thú. 

 

319 

 

Có lỗi, biết có lỗi, 

Không lỗi, biết là không, 

Do chấp nhận chánh kiến, 

Chúng sanh đi cõi lành. 

Pháp Cú 
HT. Thích Minh Châu dịch 

Như 
 

Minh Đức Triều Tâm Ảnh  

 

Như mây 

Lãng đãng sông dài 

Và như hoa nắng 

Trên vai ửng màu 

Và như 

Tóc trắng trên đầu 

Hạo nhiên gót lữ 

Qua cầu nhân sinh! 
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 Khi  nói đến “tu”, nhiều người cứ nghĩ rằng 

việc ấy không dành cho mình mà chỉ dành 

cho những người đầu tròn áo vuông ở chùa 

kia. Với họ, tu là công việc của những người 

thật là thánh thiện chứ không phải dành cho 

người phàm như chúng ta. Trong suy nghĩ 

của họ, tu là phải lánh đời, tìm một nơi yên 

tĩnh, tránh xa đời sống xã hội ồn náo mà 

không quan tâm đến nỗi khổ niềm đau của 

người khác.  

 

Thế nhưng, chữ “tu” đúng nghĩa theo đạo 

Phật có phạm vi rất rộng và thoáng. Dù rằng 

từ khi mới lập đạo, Đức Phật vẫn khuyên 

các đệ tử tìm nơi thanh vắng để nuôi dưỡng 

và phát triển sự an tịnh của tâm, nhưng 

không vì thế để trở thành người tách rời 

cuộc sống. Đức Phật ra đời vì sự an lạc hạnh 

phúc cho mọi người, nên con đường Ngài tu 

tập và chủ trương không thể nào đi chệch 

hướng chủ đạo này.  

 

Trên cơ sở đó, dù người nào tìm một nơi 

thanh vắng để tu, nhất định họ sẽ có cách 

chia sẻ thành quả tu tập của mình để giúp 

người khác sống an vui, hạnh phúc một cách 

thiết thực chứ không hề thờ ơ, sống ích kỷ 

với cuộc đời. Một số người khác thì quan 

niệm, tu là phải có thần thông, khả năng thể 

hiện khác người mới được. Cứ thế, khái 

niệm “tu” dường như xa lạ với người bình 

thường trong cuộc sống này.  

 

Thế nhưng, Hòa thượng Nhất Hạnh từng 

phát biểu rằng “không quan trọng là bạn đi 

trên nước hay đi trên hư không. Thần thông 

thật sự là đi trên mặt đất”. Câu này rất gần 

với lời Phật nói trong Trường bộ kinh, số 11: 

kinh Kevaddha rằng, Ngài chỉ xem giáo hóa 

người khổ đau thành hạnh phúc, xấu thành 

tốt, dữ thành hiền mới thật sự là thần thông. 

Nói cách khác, làm cho bản thân mình và 

giúp cho ai đó chuyển hóa từ chưa tốt đến 

tốt để trở thành con người với các phẩm chất 

thiện lành là thần thông vĩ đại nhất không 

chỉ Đức Phật và nhiều người khác cũng có 

thể làm được.  

Không cần cạo tóc rời gia đình vào chùa 

mặc áo nâu sồng, không cần thần thông biến 

hóa, rất đỗi đời thường, ai trong chúng ta 

vẫn có thể tu được. Chữ “tu”, theo cách Đức 

Phật đề cập đến trong giáo lý của Ngài, rất 

gần gũi với chúng ta như cơm ăn, nước 

uống, khí trời để thở vậy. Ta hãy đặt mình 

vào sự tu tập trong một ngày bình thường 

xem sao. 

Thức dậy với tâm niệm lành 

Ý niệm đầu tiên mỗi sớm mai thức dậy là tự 

nhắc mình, làm thế nào để có thể nuôi 

dưỡng một trái tim thiện lành? Nếu chỉ nói 

với chính mình hay ta nói với người khác 

rằng, “ta nên tử tế, ta nên yêu thương, ta 

không nên thế này, mà nên thế nọ”, thật ra, 

là một cách nói suông, sẽ không có tác dụng 

gì với việc nuôi lớn tâm thiện lành của mình 

cả. Ta cần phải biết cách thực hành, chuyển 

hóa tâm thức một cách thiết thực chứ không 

phải là lý thuyết với những lời đẹp đẽ mang 

Tu trong cuộc sống đời thường 
Liên Trí 
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tính hình thức.  

Con người không thể nào trở nên bình an 

hơn, thế giới này không thể trở nên tốt hơn 

nếu ta cứ ngồi đó suy nghĩ, tưởng tượng, nói 

suông mà không hành động để hiện thực hóa 

thiện chí của mình. Ta cần phải thật sự muốn 

phát triển tâm thiện lành qua các ngạch lời 

nói và hành động. Khởi niệm thiện lành là 

việc làm đầu tiên vào buổi sáng, trước khi 

nghĩ đến sáng nay mình ăn gì, mình sẽ có 

cuộc gọi đầu tiên trong ngày với ai, công 

việc nào cần làm ngay khi đến cơ quan là 

gì...  

Ý niệm đầu tiên trong ngày ấy là chất liệu 

nuôi dưỡng lời nói và hành động rằng, 

“Ngày hôm nay, trong khả năng có thể, tôi 

sẽ không làm tổn thương đến ai. Tôi sẽ nỗ 

lực làm cái gì đó đem lại lợi ích cho người 

khác. Hôm nay, nếu có cơ hội, tôi sẽ làm tất 

cả những gì trong khả năng để đem lại an 

vui, hạnh phúc lâu dài cho tất cả chúng 

sanh”.  

Khởi đầu một ngày mới bằng động cơ tích 

cực như thế từ nguồn tâm yên tĩnh và nhu 

nhuyến quả là tuyệt vời. Nếu có một quyết 

định rõ ràng, dứt khoát vào buổi sáng sớm 

như vậy, năng lượng viên mãn đầu ngày đủ 

để nuôi dưỡng ý niệm này trong suốt một 

ngày. Sau khi khởi tâm như vậy, ta nhẹ 

nhàng rời giường, bước xuống đất từng bước 

chân thanh thản với tâm an tịnh. Sau khi vệ 

sinh cá nhân, ta bắt đầu thực hành thiền. 

Ngồi thiền vào thời điểm này có kết quả cao 

nhất, tâm dễ an tịnh nhất sau khi thân được 

nghỉ ngơi qua một đêm dài và đang trong 

tình trạng tỉnh táo nhất. 

Thực hành thiền tại nhà 

Như các bài tập thể dục rèn luyện thân thể, 

tập đều đặn mỗi ngày mới có kết quả. Thiền 

- cách rèn luyện thân tâm - cũng phải như 

thế. Thiền cần phải thực hành thường xuyên 

mỗi ngày như một phần không thể thiếu 

trong cuộc sống mới có kết quả tốt đẹp. Thật 

ra, chỉ những người nào thực hành thiền 

nghiêm túc mới cảm nhận được lợi ích của 

phương pháp luyện thân-tâm đặc biệt này, từ 

đó ta mới trân trọng dành cho hoạt động này 

một khoảng thời gian nhất định trong ngày.  

Với những ai không thực hành mà suy đoán, 

tưởng tượng, hình dung thì không bao giờ có 

thiện chí đưa hoạt động này vào trong nếp 

sinh hoạt hàng ngày vì những người này 

chưa từng biết đến lợi ích của thiền.  

“Thiền à? Tôi không có thời gian đâu mà 

ngồi yên đó thở phì phò. Tôi còn phải chạy 

chợ để kiếm cơm cho cả gia đình này” là 

cách họ quen nghĩ, nói và làm.  

Thật ra, họ có thời gian xem ti-vi, tán gẫu 

với bạn bè hàng tiếng đồng hồ, họ thường 

xuyên dành thời gian để dạo các khu mua 

sắm, đi siêu thị và các khu giải trí. Ở nhà thì 

không biết bao nhiêu lượt họ xuống tủ lạnh 

lấy đồ ăn vặt, khi thì món này, lúc thì món 

khác, nhưng hễ nói đến thực hành thiền thì 

họ không hề có thời gian.  

24 tiếng đồng hồ trong ngày có thể tiêu tốn 

vào bao việc khác, nhưng tuyệt nhiên không 

có tí thời gian nào cho thiền định. Chỉ khi 

nào ta thấu hiểu được kết quả tuyệt vời của 

thiền, hẳn cho nó một vị trí xứng đáng. Một 

khi hành thiền trở thành hoạt động ưu tiên 

trong cuộc sống, ta sẽ biết cách phân phối 

thời gian và lúc này, không còn viện cớ, 

chắc chắn ta sẽ có thời gian cho thiền. Ta 
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biết nuôi thân ngày ba bữa chính và nhiều 

bữa phụ thì cũng nên nghĩ đến việc nuôi tâm 

bằng các thời hành thiền vậy. Nhận ra điều 

này, chúng ta liền có thời gian từ việc cắt 

giảm thời gian xem ti-vi, mua sắm, hội họp 

bạn bè bù khú vui chơi để hành thiền. Khi 

biết quan tâm, chăm sóc tâm và dành một sự 

trân trọng đáng có cho đời sống tâm linh, 

nghĩa là ta biết tôn trọng mình với tư cách 

một chúng sanh biết hướng thiện. 

Khi nhận ra sự cần thiết của việc hành thiền 

là lúc bạn có thể bắt đầu. Ý niệm đầu tiên 

trong ngày là rải tâm từ đến tất cả chúng 

sanh và mong muốn nhiều người có được an 

lạc, lợi ích từ việc thực hành thiền, rồi chính 

thức thực hành thiền thở. Ngồi tĩnh lặng, 

cảm nhận hơi thở vô và ra, ý thức được hơi 

thở đang thấm nhuần khắp cơ thể và nuôi 

sống từng tế bào, bạn sẽ cảm thấy khoan 

khoái, khinh an. Chỉ thuần túy chú tâm vào 

hơi thở, an trú tâm ngay trong hiện tại, một 

cách tự nhiên, các ý tưởng lăng xăng dần tự 

lắng xuống, bạn chỉ còn cảm nhận hơi thở. 

Ai cũng có thể sắp xếp và thức dậy sớm để 

hành thiền, kể cả những người có con nhỏ, 

nếu chúng ta nỗ lực và kiên trì.  

Chúng ta có thể dậy sớm hơn và thực hành 

thiền khi con trẻ còn đang ngon giấc. Thời 

điểm ấy, không gian còn yên tĩnh ta dễ dàng 

trú tâm hơn. Thực hành thiền không khó, cái 

khó là làm sao duy trì sự chú tâm trong mỗi 

lần ngồi thiền và làm thế nào duy trì sự thực 

hành này để trở thành nếp như một phần 

không thể thiếu trong cuộc sống thường 

ngày của mình. Thế nhưng, ai bước đầu 

hành thiền cũng phải trải qua giai đoạn khó 

khăn khi tâm ý cứ lăng xăng mà không chịu 

dừng trụ một chỗ, lúc thì gật gù buồn ngủ cố 

mở mắt không ra. Bạn không là ngoại lệ nếu 

gặp các trạng thái này. Không phải lo, cứ 

kiên trì, mọi thứ cần có thời gian để đi vào 

quy trình ổn định của nó và hành thiền cũng 

vậy. 

Nếu khéo hướng dẫn, cha mẹ có thể giúp 

con em mình học cách ngồi thiền để cùng 

ngồi với cha mẹ. Khi ý thức cha mẹ cần 

không gian yên tĩnh khi ngồi thiền, các em 

biết tôn trọng không gian yên tĩnh của cha 

mẹ mà không gây tiếng động ồn ào. Các em 

trở nên tinh tế hơn, biết tôn trọng người khác 

hơn với cách thẩm thấu tự nhiên này. Đây là 

cách giáo dục vô cùng hiệu quả mà ngay cả 

cha mẹ cũng không nghĩ đến.  

Ngược lại, nếu cha mẹ cứ lăng xăng bù khú 

bạn bè, nói chuyện điện thoại với nội dung 

vô bổ, bàn luận những điều nhảm nhí, hay 

dành hàng giờ ngồi trước ti-vi thì con cái 

cũng sẽ làm y như vậy. Học bằng cách bắt 

chước là cách học nhanh nhất. Chúng ta 

muốn con em mình học theo cách nào? Nếu 

quan tâm đến con em mình đúng nghĩa, 

trước hết hãy quan tâm đến chính bản thân 

mình để duy trì một lối sống lành mạnh, cân 

bằng để đem lại lợi ích thiết thực và lợi ích 

lâu dài cho bản thân mình. 

Vừa làm việc nhà vừa tu  

Dù làm công việc gì trong xã hội, bạn cũng 

có một khối công việc nhà nhất định nào đó 

cần phải làm. Việc nhà là những việc không 

tên tuổi, cứ làm hoài, thời gian hết mà việc 

vẫn còn. Chính vì lẽ đó, một tâm lý thường 

tình là ta dễ bực bội, cáu gắt vì mệt mỏi, 

căng thẳng mỗi khi vật lộn với mớ công 

việc, không còn thời gian nghỉ ngơi. Ta cứ 

ráng, rồi lại ráng nhưng hiệu quả công việc 

không cao, tâm lý cứ nặng nề mỗi ngày. Mọi 
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việc sẽ khác đi rất nhiều nếu ta biết “tu” 

trong hoàn cảnh này.  

Cuộc sống là của mình, nên ta có quyền 

chọn cách sống như thế nào. Với công việc 

nhà, đừng quá ôm đồm mà chia công việc 

hợp lý theo thứ tự ưu tiên, phải hoạch định 

những việc cần làm trong đầu, việc nào 

quan trọng và cấp bách thì ta làm trước. 

Xong việc này, ta bắt đầu việc khác trong 

sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng.  

Một trong những cách tự nhiên nhất để thư 

giãn tâm trí mình, đồng thời tập con em 

chúng ta dần quen với đạo là vừa làm việc 

nhà, chúng ta vừa mở nhạc đạo, cho các em 

cùng nghe để tinh thần thoải mái hơn trong 

lúc làm việc. Những lúc rảnh rỗi, các bậc 

phụ huynh cho các em nghe các bài nhạc 

đạo và dạy các em hát những bài đạo ca có 

giai điệu vui tươi và lời đơn giản dành cho 

trẻ là cách để cả cha mẹ và con cùng tu. Rất 

nhiều em học giỏi tiếng nước ngoài qua 

việc nghe nhạc đó thôi. Tương tự như vậy, 

các em sẽ hiền lành, thuần thiện hơn khi 

những lời ca chuyển tải giá trị đạo đức ướp 

đẫm tâm hồn các em thường xuyên.  

Các bậc phụ huynh có thể nhờ các em giúp 

một vài việc nho nhỏ khi đang lau quét bàn 

thờ Phật, hoặc rủ các em cùng ngồi thiền, 

đưa ra những câu hỏi đơn giản kích thích sự 

tò mò của các em về Đức Phật và những 

điều căn bản trong đạo Phật, kể các em 

nghe những mẩu chuyện đạo đức Phật giáo 

đơn giản trong tầm hiểu biết của các em… 

Nếu kết hợp nhuần nhuyễn, chúng ta có thể 

vừa làm việc nhà, vừa dạy con, vừa tu, vừa 

thư giãn và mỗi ngày sống đều tròn đầy ý 

nghĩa. 

Thêm vào đó, ta nên dành một khoảng thời 

gian nhất định trong ngày để nghe pháp, 

đọc sách Phật pháp. Đừng cố gồng hay 

buộc mình phải nghe cho hết thời pháp nào 

đó, mà có thể dừng bất cứ lúc nào, cứ nghe 

pháp như một cách thưởng thức trong tinh 

thần thoải mái. Chúng ta nên tiếp cận Phật 

pháp như một kênh thông tin thời sự bình 

thường. Nếu cảm thấy lợi ích từ việc nghe 

pháp, ta nên duy trì mỗi ngày và dành thời 

gian nhiều hơn, nghe có chủ đích và định 

hướng hơn. Mưa dầm thấm lâu, đến một lúc 

nào đó, khi thời duyên chín muồi, bạn sẽ 

ngạc nhiên khi pháp được đón nhận như 

một loại nhạc nền cho tất cả mọi người 

trong gia đình cùng nghe trong ngôi nhà 

thân yêu của bạn! 

Lợi ích kép của việc vừa tu cho bản thân 

mình vừa giúp người thân trong gia đình, 

nhất là các em nhỏ là điều có thể khi gia 

đình trở thành một môi trường bình yên ấm 

áp tình người. Nếu các bậc phụ huynh ứng 

dụng pháp thường xuyên trong cuộc sống 

thường ngày, con em họ sẽ có cơ hội tiếp 

nhận năng lượng thiện lành này từ sự thực 

hành của cha mẹ. Đây là những cách dạy 

đạo đức hiệu quả nhất cho con em mình và 

cũng là cách tu dễ dàng nhất của các bậc 

phụ huynh khi có thể hòa quyện tu và làm, 

tu và sống, tu và nuôi dạy con. 

Thực hành thiền tại nơi làm việc 

Chúng ta trải qua phần lớn thời gian trong 

ngày tại nơi làm việc, do vậy, bạn có thể sử 

dụng thời gian này để tu tập theo cách của 

mình. Sau khi điểm tâm, công việc hàng 

ngày của ta là đến sở làm. Hãy bước ra khỏi 

nhà với một tâm lý tích cực, tràn đầy năng 

lượng yêu thương của một ngày mới và gởi 
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tâm niệm lành này đến với tất cả những ai 

gặp, tiếp xúc, nói chuyện và cộng sự với 

mình trong suốt ngày hôm ấy. Suốt ngày 

làm việc, dù bận rộn, đừng để công việc tạo 

áp lực cho mình. Cứ phải nhắc mình, ngày 

hôm nay, tôi đến đây là để làm việc lợi ích 

cho mình, cho người chứ không phải để làm 

tổn thương bất cứ ai.  

Ta có thể thực hành cách nuôi dưỡng tâm 

thương yêu rộng lớn qua tất cả các tình 

huống, sự kiện trong ngày. Đơn giản và 

thường gặp nhất ngay từ khi vừa ra khỏi 

nhà là đèn đỏ giao thông. Nhịp sống hối hả 

ở thành phố lớn đôi lúc cuốn ta đi trong sự 

vội vã và căng thẳng, hễ gặp đèn đỏ dù 

chưa đầy một phút, ta thường có tâm lý 

không thoải mái. Suy nghĩ khởi lên trong 

đầu lúc này là “sao xui thế này, cứ đến ngã 

tư là mình gặp đèn đỏ à”; “sao đèn đỏ lâu 

thế này, trễ mất rồi”…  

Nếu cứ để những ý tưởng tiêu cực như thế 

lởn vởn trong đầu, ta mang một tâm trạng 

nặng nề đến sở làm, còn gì là vui nữa? Để 

có thể chế tác niềm vui, trong cùng một tình 

huống gặp đèn đỏ, đứng giữa dòng người 

tấp nập, ta hít thở nhẹ nhàng, khoan thai và 

nghĩ rằng “tôi muốn thương yêu tất cả 

những người này”. Hoặc khi thấy có nhiều 

người thồ chở hàng hóa nặng nề, cồng kềnh 

trước mặt hay bên cạnh, ta khởi tâm “họ vất 

vả quá, đáng thương quá trong cuộc sống 

mưu sinh”…  

Tương tự  như vậy, khi điện thoại reo, nếu 

khởi lên ý tưởng “mình sắp bị quấy rầy rồi 

đây” thì tâm ta nặng nề lắm. Thay vào đó, 

khi nghe điện thoại reo, ta nghĩ “tôi sắp có 

cơ hội được giúp đỡ người nào rồi đây” thì 

lòng ta ấm áp với tình thương yêu và nguồn 

năng lượng này cho ta nguồn sống, nguồn 

vui để nuôi dưỡng mình trong pháp thiện. 

Như thế đã là tu trong cuộc sống đời 

thường rồi. 

Suốt ngày, ta cần phải nhắc tâm mình, an 

trú tâm trên mọi hành động, ý thức và làm 

chủ tất cả những gì từ suy nghĩ, cảm nhận, 

nói và làm, để đặt chúng vào trong quỹ đạo 

của sự giám sát và dần thuần thục, chứ 

đừng sống một cách quá “tự nhiên”, muốn 

gì làm nấy theo bản năng. Khi sống với bản 

năng tự nhiên, ta thường có phản ứng trái 

chiều lại với những gì đang diễn ra trong 

cuộc sống.  

Ví dụ trời nóng thì ta bực dọc nghĩ sao 

không mát hơn tí, gặp đèn đỏ thì phàn nàn 

sao không là đèn xanh, trời mưa thì bảo sao 

lại không nắng,… rồi ta đổ mọi sự bực dọc 

trong tâm mình lên những người làm 

chung, với người cấp dưới theo kiểu “giận 

cá chém thớt” trong khi họ chẳng có lỗi lầm 

gì với mình. Với cách đó, ta làm cho các 

mối quan hệ xã hội xấu đi, bản thân mình 

lại không thực sự tiếp xúc với hiện tại và 

không cảm nhận được sự nhiệm mầu của 

cuộc sống. Khi không tự biết mình, ta đối 

xử với bản thân như thể một người xa lạ.  

Nếu ai đó hỏi trong khoảng nửa tiếng đồng 

hồ qua ta suy nghĩ gì, cảm nhận gì,… ta 

ngớ ra vì không biết, không ý thức được 

những gì đang diễn ra với chính mình, trong 

khi đó, những gì dấy lên trong tâm ảnh 

hưởng đến cách ta cảm nhận về bản thân và 

cách ta liên hệ với người khác mà ta không 

hề biết. Giá như ta biết kiểm soát tâm mình, 

ta có thể góp phần làm chủ cảm xúc và điều 

chỉnh hành vi của mình cho hợp lý hơn 

trong các giao tiếp thường ngày vậy thì mọi 

việc sẽ trở nên tốt hơn. Tu như vậy trở nên 
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việc làm cần thiết cho tất cả mọi người. 

 Nuôi dưỡng chánh niệm 

Thuốc giải cho lối sống buông tuồng theo 

bản năng thiếu đi sự kiểm soát là thực hành 

và nuôi dưỡng chánh niệm, nghĩa là luôn 

tỉnh thức trên những suy nghĩ, cảm thọ, lời 

nói và việc làm của mình trong giây phút 

hiện tại. Đây là cách để giữ mình không 

trượt ra khỏi chuẩn mực đạo đức, sống với 

một trái tim nồng ấm tình người không tính 

toán so đo. Bằng cách nuôi dưỡng sự tỉnh 

thức, ta dần có thói quen soi vào nội tâm 

của mình một cách khách quan thay vì nhìn 

ra bên ngoài với sự phán xét, bình phẩm, 

khen chê.  

Chánh niệm sẽ giúp mỗi người chúng ta trở 

về với chính mình, nhận lãnh trách nhiệm 

bản thân với những gì ta đã tạo ra, đã tác 

động chứ không đổ lỗi cho người khác, cho 

hoàn cảnh. Chánh niệm tỉnh giác sẽ giúp ta 

rất nhiều trong việc giám sát, làm chủ cảm 

xúc của mình, dần bớt đi những tâm lý tiêu 

cực, nổi loạn vô cớ và trút lên người khác. 

Với cách này, ta không biến những con 

người vốn rất dễ thương quanh ta thành nạn 

nhân tội nghiệp cho những cơn nóng giận, 

cộc cằn, thô tháo của mình.  

Thực hành chánh niệm bắt đầu với sự chú 

tâm vào hơi thở, ta sẽ thuần thục trong hơi 

thở, trở về sống với trái tim thuần hậu đầy 

yêu thương, trong sáng, nhẹ nhàng với tất 

cả mọi người. 

Với chánh niệm, ta nhận ra mình là một tế 

bào trong những mối quan hệ chằng chịt 

với con người và thế giới bên ngoài, do vậy 

ta thấy mình trở nên nhỏ bé giữa thế giới 

bao la to lớn này. Một khi hiểu được mối 

liên hệ mật thiết giữa mình và thế giới cộng 

trụ tương sinh này, chúng ta ý thức hơn về 

hiệu ứng domino, rằng sự tác động và ảnh 

hưởng dây chuyền giữa ta và tất cả. Mỗi 

hành động, lời nói và suy nghĩ của mình có 

tác động, ảnh hưởng đến môi trường sống 

để chúng ta cân nhắc hơn, có ý thức bảo vệ 

môi trường sống, ý thức nuôi dưỡng các 

mối quan hệ xã hội trong cuộc sống. Tu đơn 

giản chỉ là như thế! 

 

Ôn lại một ngày trôi qua 

Với cách thực hành chánh niệm tỉnh giác 

trên mọi hành động của mình trong ngày, 

chúng ta trở về nhà trong chánh niệm, với 

tâm bình thản và chan chứa yêu thương. Về 

với tổ ấm gia đình, thay vì dành hết thời 

gian trước ti-vi, hay người người đều bận 

rộn đắm chìm trong những chiếc laptop, 

ipad, ipod, hay điện thoại thông minh, ta 

hãy dành cho mình vài phút thật yên tĩnh, 

rời xa mọi thứ máy móc hiện đại. Đây là 

thời gian quý hiếm để ta nhìn lui về một 

ngày làm việc trong chánh niệm, trong yêu 

thương, ta cảm nhận ra được nhiều điều bổ 

ích và thú vị cho bản thân.  

Trước khi đi vào giấc ngủ để tái nạp năng 

lượng cho một ngày làm việc mới vào sáng 

ngày hôm sau là thời điểm tốt nhất để ôn lại 

công việc một ngày, cảm xúc một ngày, 

cách phản ứng của mình trong một ngày ấy. 

Đây là cách giúp chúng ta biết đánh giá 

mình một cách khách quan, rút kinh nghiệm 

một cách hiệu quả và thể hiện khát khao sự 

tiến bộ, hoàn thiện trong công việc cũng 

như trong hành vi ứng xử của bản thân. 
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Hạ sơn 

 
Tuệ Sỹ 

 

Ngày mai sư xuống núi 

Áo mỏng sờn đôi vai 

Chuỗi hạt mòn năm tháng 

Hương trầm lỡ cuộc say 

 

Bình minh sư xuống núi 

Tóc trắng hờn sinh nhai 

Phương đông mặt trời đỏ 

Mùa hạ không mây bay 

 

Ngày mai sư xuống núi 

Phố thị bước đường cùng 

Sư ho trong bóng tối 

Điện Phật trầm mông lung 

 

Bình minh sư xuống núi 

Khóe mắt còn rưng rưng 

Vì sư yêu bóng tối 

Ác mộng giữa đường rừng 

 

Tháng 9/1983 

 

Nguồn: Tuệ Sỹ, Giấc mơ Trường Sơn,  

An Tiêm California, 2002 

Chắc gì trong một ngày qua ta hoàn toàn ý 

thức và làm chủ mình thật tốt.  

Có nhiều trường hợp, ta làm với động cơ sân 

si nhưng ngay lúc ấy, ta không kịp nhận ra, 

mà khi về nhà, tâm lắng dịu rồi, ta đủ bình 

tĩnh để nhìn nhận vấn đề đầy đủ và khách 

quan hơn, lại thấy lúc ấy mình sai và còn 

nhiều vụng về. Ôn lại để kiểm nghiệm lại 

những gì diễn ra trong tâm ta suốt ngày hôm 

ấy, nhưng không có nghĩa ta lại dằn vặt, bất 

an với những điều mình không hài lòng về 

bản thân. Hãy tha thứ cho chính mình và điều 

cần thiết là bài học từ những sai lầm ấy. Với 

thái độ cởi mở và bao dung, ta đi vào giấc 

ngủ dễ dàng và có một giấc ngủ sâu và ngon. 

Tu trong đời sống thường ngày như thế thật 

ra không khó khăn mà cũng chẳng mất thời 

gian. Ta luôn có thời gian, 24 tiếng mỗi ngày. 

Ta không cần cắt một đoạn thời gian nào, dù 

rất ngắn, dành riêng cho việc tu tập mà ta tu ở 

nhà, tu tại nơi làm việc, tu trong lúc làm việc 

nhà, vừa tu vừa dạy con, tu trong khi đi, tu 

trong mọi nơi, mọi hoàn cảnh ta đang sống. 

Với cách này, pháp là một chất liệu thấm 

nhuần vào con người mình, đồng hành cùng 

chúng ta trong lúc thức cũng như ngủ, lúc 

học tập, làm việc lẫn vui chơi và chắc chắn ta 

sẽ có một cuộc sống đầy ý nghĩa và viên mãn 

trên cõi đời này!  

 

Kể ra, nếu để tâm và đủ kiên trì, tu trong 

cuộc sống đời thường là điều hoàn toàn có 

thể ngay cả với người bận rộn nhất. 

Liên Trí 

 

Nguồn: hang-nhu.blogspot.com 
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Khi niệm Phật đến chỗ “nhất tâm bất loạn” , 

thì tâm đã là cõi Tịnh Độ rồi. Do kinh Di Đà 

là kinh phương tiện, kinh biểu tượng, cho 

nên ta phải đọc ra đằng sau ngôn ngữ và 

đằng sau hình ảnh biểu tượng đề tìm cho ra 

cái thực.  

Trong xã hội mà đạo đức băng hoại, độc ác, 

bạo tàn, vô cảm và cuồng tín xảy ra khắp nơi 

thì một tình thương, một việc lành, một 

nghĩa cử cao đẹp đều như viên ngọc quý, có 

ai tu hành dầu theo pháp môn nào cũng đều 

làm cho con người trở nên tốt hơn. Và quả 

thật, từ hơn hai nghìn năm trước cho đến 

nay, Phật giáo đi đến đâu thì mang lại trí tuệ 

và từ bi đến đấy, chưa làm tổn thương ai, dù 

là con sâu, cái kiến. Vậy thì Phật giáo nói 

chung, các tông phái Phật giáo nói riêng, ai 

có sứ mạng nấy, tuỳ căn cơ trình độ của 

chúng sanh, tuỳ lịch sử và thời đại, tuỳ 

quyền biến, tuỳ phương tiện nên chúng có 

thể sai khác, dị biệt chút ít, nhưng tựu trung, 

vẫn có cái chung nhất: “Không làm điều ác, 

làm các việc lành và giữ tâm trong sạch”. 

Như vậy thì trong Phật giáo, ai là người tu 

hành chơn chánh, dẫu theo pháp môn nào 

cũng đều được cả. Người căn cơ trí tuệ thì tu 

Thiền tông, Thiền minh sát. Người căn cơ 

tinh tấn thì sống với hạnh phục vụ chúng 

sanh. Người căn cơ đức tin thì tu niệm ân 

đức Phật, đức Pháp, đức Tăng, niệm Phật A-

di-đà, niệm Quán Thế Âm. Trí tuệ thì “tự 

lực, tự giác”. Tinh tấn thì “phục vụ để hoàn 

toàn, hoàn toàn để phục vụ”. Đức tin, ban 

đầu tuy “nương tựa tha lực” cho đến lúc tự 

mình lên đường thì lúc ấy cũng “tự lực, tự 

giác” được vậy. 

Kinh A-di-đà hậu tác khoảng 600 sau Phật 

Niết-bàn, được lấy cảm hứng từ câu chuyện 

vua Ajātasattu (A-xà-thế) do tham vọng 

vương quyền, lại còn bị Devadatta (Đề-bà-

đạt-đa) xúi giục nên bắt giam vua cha 

Bimbisāra vào ngục. Mẹ của Ajātasattu là 

hoàng hậu Videhi (Vi-đề-hi) bí mật mang 

thức ăn vào cho chồng, nhưng vài lần bị 

Ajātasattu phát hiện, ngăn cấm. Cuối cùng 

đức vua Bimbisāra chết đói trong ngục tối. 

Hoàng hậu Videhi đau khổ tột cùng, bà chán 

ngán trần gian, chán ngán và ghê sợ tâm địa 

độc ác của con bà. Vốn là một cận sự nữ 

thuần thành, bà hướng tâm đến đức Phật, 

ngầm hỏi ngài là trên thế gian này, có cảnh 

giới nào không có những con người hung 

hiểm, độc ác, mà chỉ thuần là kẻ thiện hiền, 

sống một đời an lạc, hạnh phúc chăng? Khởi 

tâm bi mẫn, đức Phật xuất hiện, dùng oai lực 

thần thông cho bà thái hậu đau khổ thấy sáu 

cảnh trời Dục giới, nơi các vị chư thiên, do 

phước báu hoá sanh đang thọ hưởng niềm 

vui ngũ dục, không có cảnh bạo tàn và ác 

độc như nhân gian. Đặc biệt, đức Phật giới 

thiệu cung trời Đẩu Suất, vừa đầy đủ hạnh 

phúc vật chất vừa đầy đủ hạnh phúc tinh 

thần, là nơi thường có chư đẳng giác bồ-tát 

ngụ cư, hằng thuyết pháp cho thiên chúng. 

Sau đó, thái hậu Videhi hỏi Phật là muốn 

sanh về cảnh giới hạnh phúc ấy thì phải làm 

thế nào? Và đức Phật đã cặn kẽ chỉ dạy cách 

Tôi đọc kinh Di Đà 
Minh Đức Triều Tâm Ảnh  
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tu tập, là phải đầy đủ năm giới, mười lành, 

phải đầy đủ tín, giới, văn thí, tuệ như thế 

nào. Và cuối đời, thái hậu Videhi cố gắng, 

chăm chuyên tu tập như lời Phật dạy để 

mong hoá sanh vào cảnh trời Đẩu Suất. 

Theo tinh thần kinh điển Nikāya là vậy. 

Nhưng theo nguồn gốc văn bản Vô Lượng 

Thọ kinh (Amitāyurdhyāna Sūtra) thì có sai 

khác chút ít:     

“- Đức Phật tiếp tục giảng giải những công 

hạnh tu tập cần thiết để quy hướng về cõi 

Tịnh độ của đức Phật A-di-đà. Những công 

hạnh nầy là “Ba nghiệp thanh tịnh,” gồm 

kính trọng cha mẹ và sư trưởng, giữ giới 

và tụng đọc kinh điển Đại thừa. Qua năng 

lực thần thông, đức Phật đã cho Hoàng hậu 

Vi-đề-hi và những người thân thấy được 

cảnh giới Tịnh độ của đức Phật A-di-đà và 

nhờ đó mà bà chứng được vô sanh pháp 

nhẫn.  

Không lo âu về thọ mạng trong đời sau thì 

sẽ không có được sự lợi lạc từ lời “khai thị” 

của đức Phật, Hoàng hậu Vi-đề-hi thưa hỏi 

về phương pháp tu tập để được vãng sanh. 

Để trả lời, đức Phật đã dạy cho bà 16 pháp 

quán, bắt đầu với pháp quán về mặt trời 

mọc ở cõi Ta-bà nầy, và chuyển sang kích 

thước vật lý của cõi Tịnh độ (Sukhāvati), 

như đất đai, cây cối, ao hồ; rồi nói về đức 

Phật A-di-đà và các vị Bồ-tát trợ thủ như Bồ

-tát Quán Thế Âm và Bồ-tát Đại Thế Chí. Ba 

pháp quán sau cùng đề cập đến các đối 

tượng của chín phẩm vãng sanh và chi tiết 

từng phẩm hạng mà mọi người có khả năng 

đạt được. Lời chỉ dạy của đức Phật về 16 

pháp quán tạo thành chủ đề chính trong 

phần chánh văn của bộ kinh. Kinh Quán Vô 

Lượng Thọ kết thúc bằng sự quả quyết rằng 

Hoàng hậu Vi-đề-hi chắc chắn sẽ được vãng 

sanh, và khuyến tấn người đọc truyền bá sâu 

rộng giáo nghĩa kinh văn”. 

Còn theo Bách khoa mở thì: 

      “- Quán Vô Lượng Thọ kinh 

Amitāyurdhyāna Sūtra) là một trong ba bộ 

kinh quan trọng nhất của Tịnh độ tông. Kinh 

miêu tả thế giới phương Tây của Phật A-di-

đà và dạy cách hành trì: sống thanh tịnh, 

giữ giới luật và niệm danh hiệu Phật A-di-

đà, hành giả thoát khỏi các nghiệp bất thiện 

và được tái sinh nơi Tịnh độ của A-di-đà. 

Kinh này chỉ rõ quá trình phát sinh giáo 

pháp của Tịnh độ tông và thật ra đã được 

đức Phật lịch sử Thích-ca trình bày. Tương 

truyền rằng, hoàng hậu Vi-đề-hi, mẹ của 

vua A-xà-thế, bị con mình bắt hạ ngục cùng 

với chồng là vua Tần-bà-sa-la (sa., 

pi. bimbisāra). Bà nhất tâm cầu nguyện Phật 

và khi Phật hiện đến, bà xin tái sinh nơi một 

cõi yên lành hạnh phúc. Phật dùng thần lực 

cho bà thấy mọi thế giới tịnh độ, cuối cùng 

bà chọn cõi Cực lạc của A-di-đà. Phật dạy 

cho bà phép thiền định để được tái sinh nơi 

cõi đó. Phép thiền định này gồm 16 phép 

quán tưởng, và tuỳ theo nghiệp lực của 

chúng sinh, các phép này có thể giúp tái 

sinh vào một trong chín cấp bậc của Tịnh 

độ. 

Mười sáu phép quán tưởng đó là: quán mặt 

trời lặn; quán nước; quán đáy sông; quán 

cây cối; quán nước cam lộ; quán thế giới 

thực vật; quán nước và đáy nước; quán toà 

sen; quán ba báo thân của ba vị thánh A-di-

đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí; quán ba 

ứng thân của Phật A-di-đà; của Quán Thế 

Âm; của Đại Thế Chí; quán A-di-đà trong 

Tịnh độ; quán ba vị thánh trong Tịnh độ; 
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quán cấp thượng căn trong Tịnh độ; quán 

cấp trung căn và hạ căn trong Tịnh độ. Các 

phép quán này giúp hành giả có thể thấy 

được A-di-đà và hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm 

và Đại Thế Chí ngay trong đời này và đó là 

dấu hiệu chắc chắn hành giả sẽ được tái 

sinh về Tịnh độ. 

Đọc mấy đoạn văn trên, độc giả có thể dễ 

dàng nhận thấy chỗ nào là cận nguyên thuỷ, 

chỗ nào là của tư tưởng phát triển (Những 

cụm từ như tụng đọc kinh điển đại thừa, vô 

sanh pháp nhẫn và 16 phép quán 

tưởng chưa hề thầy trong hơn 25 bộ phái 

Tiểu thừa và Đại chúng bộ sau cuộc kêt tập 

kinh điển lần thứ 3, thời vua Asoka, 216-218 

năm sau Phật Niết-bàn). 

Thật ra, hầu như một số ngôn ngữ, hình ảnh, 

biểu tượng của kinh A-di-đà đều được triển 

khai từ các Nikāya nguyên thuỷ. Ta có thể 

đối chứng một vài. 

1- Cảnh giới Tịnh Độ Di-đà : 

“Lại nữa Xá Lợi Phất ! Cõi nước Cực Lạc 

có bảy tầng lan can, bảy tầng mành lưới, 

bảy tầng hàng cây, đều do bốn thứ báu bao 

bọc chung quanh, cho nên cõi đó gọi là Cực 

Lạc. 

 Lại nữa Xá Lợi Phất ! Cõi nước Cực Lạc có 

ao làm bằng bảy báu, nước có tám thứ công 

đức, đầy dẫy trong đó, đáy ao dùng cát vàng 

rải làm đất, bốn bên thềm đường, dùng vàng 

bạc, lưu ly, pha lê hợp làm thành, phía trên 

có lầu các, cũng dùng vàng bạc, lưu ly, pha 

lê, xa cừ, châu đỏ, mã não  nghiêm sức. Hoa 

sen trong ao lớn như bánh xe, hoa màu xanh 

thì ánh sáng xanh, màu vàng thì ánh sáng 

vàng, màu đỏ thì ánh sáng đỏ, màu trắng thì 

ánh sáng trắng, tốt đẹp thơm tho trong sạch. 

Xá Lợi Phất ! Cõi nước Cực Lạc thành tựu 

công đức trang nghiêm như thế. 

 Lại nữa Xá Lợi Phất ! Cõi Phật đó thường 

trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày 

đêm sáu thời, mưa xuống hoa trời Mạn Đà 

La. Chúng sinh cõi đó, thường vào buổi 

sáng sớm, đều lấy túi y đựng đầy hoa đẹp, 

đem đi cúng dường vạn ức Đức Phật trong 

mười phương, khi đến bữa ăn bèn trở về 

nước của mình, ăn cơm xong đi kinh hành. 

Xá Lợi Phất ! Cõi nước Cực Lạc thành tựu 

công đức trang nghiêm như thế. 

 Lại nữa Xá Lợi Phất ! Cõi đó thường có đủ 

thứ chim lạ đẹp đủ màu như : Chim hạt 

trắng, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng 

tần già, cộng mệnh. Các thứ chim đó, ngày 

đêm sáu thời, vang ra tiếng hoà nhã. Tiếng 

đó diễn nói pháp : năm căn, năm lực, bảy bồ 

đề phần, tám thánh đạo, các pháp như vậy 

thảy, chúng sinh trong cõi đó, nghe tiếng đó 

rồi, đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

 Xá Lợi Phất ! Ông chớ cho rằng những thứ 

chim đó là do tội báo sinh ra. Vì sao ? Vì cõi 

Phật đó chẳng có ba đường ác. Xá Lợi 

Phất ! Cõi Phật đó tên ba đường ác còn 

không có, hà huống là có thật. Những thứ 

chim đó đều do Đức Phật A Di Đà, muốn 

khiến cho pháp âm tuyên lưu mà biến hoá 

làm ra. Xá Lợi Phất ! Cõi Phật đó, gió nhẹ 

thổi động các hàng cây báu, và các mành 

lưới báu, vang ra âm thanh vi diệu, ví như 

trăm ngàn thứ nhạc, đồng thời hoà tấu, 

người nghe tiếng đó rồi, tự nhiên đều sinh 

tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá 

Lợi Phất ! Cõi Phật đó thành tựu công đức 

trang nghiêm như thế”. 

Và sau đây là cảnh giới của đức vua Chuyển 
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Luân thánh vương (Đức vua Thiện Kiến): 

“- A-nan, ở chung quanh bên ngoài Câu-thi 

vương thành, có bảy lớp hào. Hào ấy được 

xây bằng gạch bốn báu là vàng, bạc, lưu ly 

và thủy tinh. Đáy hào cũng trải cát bằng bốn 

loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 

“Này A-nan, Câu-thi vương thành có bảy 

lớp tường thành bao bọc bên ngoài. Những 

lớp tường thành ấy cũng được xây bằng 

gạch bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy 

tinh. 

“Này A-nan, Câu-thi vương thành có bảy 

lớp hàng cây Đa-la bằng bốn báu là vàng, 

bạc, lưu ly và thủy tinh bao bọc xung quanh. 

Cây Đa-la bằng vàng thì hoa, lá và trái 

bằng bạc. Cây Đa-la bằng bạc thì hoa, lá và 

trái bằng vàng. Cây Đa-la bằng lưu ly thì 

hoa, lá và trái bằng thủy tinh. Cây Đa-la 

bằng thủy tinh thì hoa, lá và trái bằng lưu 

ly. 

“Này A-nan, ở giữa những cây Đa-la có đào 

nhiều hồ sen; hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ 

sen đỏ và hồ hoa sen trắng. 

“Này A-nan, bờ hồ hoa ấy được đắp bằng 

bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Ở 

đáy hồ thì rải cát bằng bốn báu là vàng, 

bạc, lưu ly và thủy tinh. Trong thành hồ ấy 

có thềm cấp bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu 

ly, thủy tinh. Thềm cấp bằng vàng thì bậc 

chân bằng bạc, thềm cấp bằng bạc thì có 

bậc chân bằng vàng. Thềm cấp bằng lưu ly 

thì có bậc chân bằng thủy tinh. Thềm cấp 

bằng thủy tinh thì có bậc chân bằng lưu ly. 

“Này A-nan, xung quanh hồ ấy có câu lan 

bằng bốn báu, lưỡi câu là vàng bạc, lưu ly, 

thủy tinh. Lan can bằng vàng thì lưỡi câu 

bằng bạc. Lan can bằng bạc thì lưỡi câu 

bằng vàng. Lan can bằng lưu ly thì lưỡi câu 

bằng thủy tinh. Lan can bằng thủy tinh thì 

lưỡi câu bằng lưu ly. 

“Này A-nan, hồ ấy được trùm bởi màn lưới 

có chuông treo ở giữa. Chuông ấy làm bằng 

bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 

Chuông bằng vàng thì quả lắc bằng bạc. 

Chuông bằng bạc thì quả lắc bằng vàng. 

Chuông bằng lưu ly thì quả lắc bằng thủy 

tinh. Chuông bằng thủy tinh thì quả lắc bằng 

lưu ly. 

“Này A-nan, trong hồ ấy trồng nhiều loại 

hoa dưới nước như hoa sen xanh, hoa sen 

hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng; thường có 

nước, có hoa, không có người trông giữ 

ngăn cấm vì thuộc về tất cả mọi người. 

“Này A-nan, ở bờ hồ ấy có trồng nhiều loại 

hoa như hoa Tu-ma-na, hoa Bà-sư, hoa 

Chiêm-bặc, hoa Kiện-đề, hoa Ma-đầu-kiện-

đề, hoa A-đề-mâu-đa, hoa Ba-la đầu. 

“Này A-nan, bên các bờ hồ sen ấy, có nhiều 

người nữ thân thể nõn nà, sạch sẽ, trong 

sáng, sắc đẹp hơn người, chẳng kém thiên 

nữ, tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng thấy 

vui thích, được trang sức đầy đủ các loại 

ngọc báu; những người nữ ấy bố thí tùy theo 

nhu cầu của mọi người như đồ ăn thức 

uống, áo, chăn, xe cộ, nhà cửa, giường nệm, 

đệm lông ngũ sắc, tôi tớ, đèn dầu... đem 

cung cấp đầy đủ. 

“Này A-nan, lá cây Đa-la ấy lúc gió thổi thì 

phát ra âm thanh cực kỳ vi diệu, cũng như 

năm loại kỹ nhạc được nhạc sư tài ba tấu 

lên thì có âm thanh hết sức hài hòa, tuyệt 

diệu. Này A-nan, lá cây ấy lúc gió thổi cũng 
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lại như vậy”. 

2- Về thời gian tu tập: 

- Kinh A-di-đà: 

“Xá Lợi Phất ! Nếu có người thiện nam 

thiện nữ nào, nghe nói về Đức Phật A Di 

Đà, mà trì danh hiệu của Ngài: hoặc một 

ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc 

bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, 

hoặc bảy ngày, một lòng không tán loạn, thì 

người đó khi lâm chung, sẽ được Đức Phật 

A Di Đà và các Thánh chúng, hiện ra ở 

trước người đó, lúc người đó lâm chung, 

tâm không điên đảo, liền được vãng sinh về 

cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá Lợi 

Phất ! Ta thấy lợi ích đó, nên nói lời nầy. 

Nếu có chúng sinh nghe nói như thế, phải 

nên phát nguyện, sinh về cõi đó”. 

- Kinh Niệm xứ: 

“- Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm 

xứ này như vậy trong bảy năm, sáu năm, 

năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm, một 

năm, bảy tháng, sáu tháng, năm tháng, bốn 

tháng, ba tháng, hai tháng, một tháng, trong 

nửa tháng; không cần nửa tháng, chỉ 

cầntrong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một 

trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh 

trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu 

dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-

kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến 

thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu 

não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, 

chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ”. 

3- Niệm Phật của Nguyên thuỷ: 

      Niệm Phật trong thiền định nguyên thủy 

dành cho hành giả có căn cơ đức tin 

(saddhā), tất là có tánh tín (saddhācārita) 

vượt trội hơn các tánh khác. Có hai cách 

niệm sau đây: 

3.1- Niệm danh hiệu: Trong 9 hồng ân Phật 

sau đây: Arahaṃ (Ứng Cúng), Sammā 

Sambuddho (Chánh Biến Tri), Vijjā-carana 

Sampanno (Minh Hạnh Túc), Sugato (Thiện 

Thệ), Lokavidū (Thế Gian Giải), Anuttaro 

Purisa Damma Sārathi (Vô Thượng Sĩ Điều 

Ngự Trượng Phu), Satthā Deva 

Manussānam (Thiên Nhân Sư), Buddho 

(Phật), Bhagavā (Thế Tôn) – hành giả thấy 

danh hiệu nào hợp với căn cơ, tâm tánh của 

mình thì lựa chọn để niệm. Phải chú tâm, 

tinh cần, miên mật và đặt trọn niềm tin của 

mình trong khi niệm. Có thể niệm “Arahaṃ, 

Arahaṃ...” hay “Buddho, Buddho...” thành 

lời sau đó niệm thầm trong tâm; niệm liên 

tục, không gián đoạn, không để cho bất kỳ 

một tạp niệm nào xen vào cho đến khi tâm 

được an trú trong “nhất niệm”, hay cận hành 

định (upacāra). 

 3.2- Niệm ân đức: 

  Ví dụ: Arahaṃ là tự tánh thanh tịnh của 

chư Phật ba đời, có ba đức (guṇa): Một, Vô 

Lậu, là đoạn tận vô minh, phiền não, thực 

chứng Trí Tuệ Vô lậu viên mãn (Anāsava 

Sabbaññutā Ñāṇa). Hai, Vô Sanh, là chấm 

dứt sinh tử luân hồi, đạt Vô Sanh Bất tử 

(Ajātāmata). Ba, Vô Nhiễm, là thoát ly lậu 

hoặc, cấu uế, hoàn toàn Thanh Tịnh Vô 

nhiễm (Amala Visuddhi). 

Cách niệm ân đức này, hành giả nghĩ tưởng 

hoặc niệm tưởng trong tâm, từ ân đức một 

đến ân đức ba. Khi mà tâm hành giả liên tục 

tràn ngập ba ân đức ấy thì mọi tạp niệm lắng 

dứt, mọi tham ưu phiền não tự động xa rời, 

và lúc ấy hành giả cảm thấy thân tâm nhẹ 
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nhàng, mát mẻ, có những thiền chi như phỉ, 

lạc phát sanh; và cũng đạt được nhất niệm 

hoặc cận hành định giống như niệm hồng 

danh vậy. 

4- Niệm Phật A-di-đà: 

4.1- Niệm danh hiệu: Nếu niệm lục tự Di-

đà thì tương tự niệm danh hiệu Phật như bên 

nguyên thuỷ vậy. Hành giả khi tu tập cứ 

niệm mãi, niệm hoài hoặc một ngày, hai 

ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu 

ngày, bảy ngày, một lòng không tán loạn, thì 

người đó khi lâm chung, sẽ được Đức Phật 

A Di Đà và các Thánh chúng, hiện ra ở 

trước người đó, lúc người đó lâm chung, 

tâm không điên đảo, liền được vãng sinh về 

cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ở đây, 

ta lưu ý, bên nguyên thuỷ, khi đạt nhất niệm, 

tức cận hành định thì tâm không còn tán 

loạn, tâm không còn điên đảo, tâm đã thanh 

tịnh (tham ưu, phiền não đã lắng dịu). Nói 

cách khác, “nhất cú Di Đà vô biệt niệm 

(nhất niệm), bất lao đàn chỉ đáo Tây 

phương”. Và khi tâm đã thanh tịnh rồi 

thì “tuỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh”, ở đây 

và bây giờ. 

4.2- Niệm tự tánh: 

Nếu tự tánh của chư Phật có ba đức thì niệm 

Phật A-di-đà cũng có ba đức: Một, Vô 

Lượng Quang (Amitābhā) là biểu tượng cho 

Vô Lậu: Trí tuệ vô lậu viên mãn (Anāsava 

Sabbaññutā Ñāṇa). Hai, Vô Lượng Thọ 

(Amitāyur) là biểu tượng cho Vô Sanh: 

Chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt Vô Sanh Bất 

Tử (Ajātāmata). Ba, cõi Cực Lạc 

(Sukhāvatīvyūha) cõi Tịnh Độ là biểu tượng 

cho Vô Nhiễm: Thoát ly lậu hoặc, cấu uế, 

hoàn toàn Thanh Tịnh Vô Nhiễm (Amala 

Visuddhi). 

Hoá ra dù niệm danh tướng, tự tánh thì ý 

nghĩa hay chứng nghiệm đều giống nhau dù 

tên gọi có khác. Lại nữa, một bên là thực 

tánh (Arahaṃ), một bên là biểu tượng quyền 

biến thiện xảo (A-di-đà) nhưng gặp gỡ nhau 

ở tâm thanh tịnh cả. Do vậy, không ngạc 

nhiên gì  khi hành giả phái Tịnh độ thường 

hay nói: “Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh 

độ!”  Có nghĩa là, tự tánh mình là Phật Di 

Đà, và tự tâm mình là cõi Tịnh Độ” vậy. 

5- Còn tu tập nữa: 

5.1- Theo nguyên thuỷ: 

Sau khi hành giả niệm Phật đến nhất niệm 

(còn một niệm, nhất cú Di Đà), tức cận hành 

định (upacāra samādhi) là tâm thanh tịnh 

thuộc cõi Dục giới. Niệm Phật thuộc tuỳ 

niệm (anussati), chỉ có khả năng đạt cận 

định chứ không thể đạt sâu hơn. Nếu muốn 

đạt nhất tâm (ekaggatā),  đắc an chỉ định 

(appanā samādhi), tức là tâm thanh tịnh 

thuộc cõi Sắc giới thì phải chuyển đổi đề 

mục sang niệm (sati) hơi thở,  niệm thân 

hoặc các đề mục như đất, nước, lửa, gió... 

Tuy nhiên, không cần phải đi sâu vào định, 

chỉ cần cận hành định là hành giả có thể 

chuyển qua tu tập minh sát tuệ, quán ngũ 

uẩn, mười hai duyên khởi để thấy rõ tam 

tướng, đi vào dòng thánh. 

5.1- Theo kinh A-di-đà: 

Khi niệm Phật đến chỗ “nhất tâm bất 

loạn” , thì tâm đã là cõi Tịnh Độ rồi. Do 

kinh Di Đà là kinh phương tiện, kinh biểu 

tượng, cho nên ta phải đọc ra đằng sau ngôn 

ngữ và đằng sau hình ảnh biểu tượng đề tìm 

cho ra cái thực. Vậy, đến cõi Tịnh Độ rồi, 
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hành giả cũng còn cần phải tu tập, ta hãy 

nghe: “Này Xá-lơi-phất! Cõi đó thường có 

đủ thứ chim lạ đẹp đủ màu như: Chim hạt 

trắng, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng 

tần già, cộng mệnh. Các thứ chim đó, ngày 

đêm sáu thời, vang ra tiếng hoà nhã. Tiếng 

đó diễn nói pháp: năm căn, năm lực, bảy bồ 

đề phần, tám thánh đạo, các pháp như vậy 

thảy, chúng sinh trong cõi đó, nghe tiếng đó 

rồi, đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng”. 

Vậy là đã rõ, còn phải tu 37 trợ đạo phẩm, 

trong đó có Bát Chánh Đạo, tức Đạo Đế, con 

đường thành tựu chánh trí, giác ngộ, giải 

thoát, Vô Sanh, Niết-bàn! 

Cầu nguyện cho muôn triệu người tu tập 

pháp môn niệm Phật Di Đà: “Nguyện sanh 

Tây phương Tịnh độ trung, Cửu phẩm liên 

hoa vi phụ mẫu (cửu phẩm là 4 đạo, 4 quả 

và 01 Niết-bàn), Hoa khai kiến Phật ngộ Vô 

Sanh (chứ không phải Hữu Sanh), Bồ Tát 

bất thối vi bạn lữ (bất thối vì đã vào dòng 

giải thoát rồi). 

Nguồn: Thư Viện Hoa Sen 

BỤI HỒNG 

Phổ Đồng   

Bụi hồng  

mang hạt vô biên 

Từ cha yêu mẹ  

nỗi niềm gởi trao 

Nắng vàng  

nâng cánh phượng chao 

Hai mươi năm ấy  

biết bao đổi dời 

Cha từ  

cửa khép trang đời 

Mang đi bụi đỏ  

nửa đời mẹ đau 

Hạt buồn  

héo sắc duyên mau 

Sầu lên phong kín  

sắc màu thu sang 

Cha còn  

thử  chuyện đá vàng 

Bâng khuâng đời mẹ  

ngỡ ngàng con đau! 
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Niệm Phật cầu sanh về Cực Lạc thế giới, 

nhưng có sanh được hay không sanh được, 

toàn tại vấn đề trọng yếu là “nhất tâm bất 

loạn”.  Điều này, trong Kinh Đại và Tiểu A-

di-đà đều có nói tới. Liên Trì Đại sư chia có 

“sự nhất tâm” và “lý nhất tâm”. 

 

Phân tích thì thấy sự nhất tâm có hai loại: 

một là tịnh niệm tương tục (nhớ nghĩ thanh 

tịnh nối nhau), hai là định tâm hiện tiền 

(thực hiện được sự định tâm). 

 

Nội tâm của chúng sanh hết sức là phức tạp, 

đặc biệt là phiền não, tập khí, từ vô thỉ đến 

bây giờ, nằm êm trong thâm tâm nhưng 

muốn khởi dậy lúc nào là khởi, rất khó mà 

làm cho tâm bất loạn. Công đức vô biên của 

Phật pháp cốt yếu là do định lực mà khai phá 

sự nhất tâm bất loạn. 

 

Những tâm niệm bất tịnh, tức tán loạn, là do 

tâm hư vọng phân biệt mà có, mà phân biệt 

tức là vọng tưởng.  Những tâm niệm này khả 

dĩ bao quát tất cả hữu lậu tâm, cho nên dầu 

là niệm Phật, niệm Pháp, ở cương vị chúng 

sanh mà nói, đều chẳng ngoài hư vọng phân 

biệt tâm.  Đứng về mặt chứng ngộ mà nói, 

thì đó toàn là vọng tưởng. Nhưng đứng về 

mặt nhất tâm bất loạn mà nói, vọng tưởng 

vẫn có cái diệu dụng của nó. Thật vậy, tại hư 

vọng phân biệt tâm và tâm sở, có thiện tâm 

sở và ác tâm sở. Thiện tâm sở như những 

thiện niệm đối với Phật, với Pháp; ác tâm sở 

như những phiền não của tham, sân, si. 

Người mới học Phật cứ tưởng đừng phân 

biệt, đừng vọng tưởng là xong. Không phải 

dễ như vậy đâu! 

 

Vì cái khó này mà trước tiên cần phải dùng 

thiện niệm để đối trị ác niệm, lấy tịnh niệm 

khử trừ nhiễm niệm. Niệm Phật là một trong 

những phương pháp này: một niệm A-di-đà 

Phật khả dĩ trừ khử các thứ bất tịnh vọng 

niệm. Tuy nhiên, trong thiện niệm, tịnh 

niệm, chưa ắt là không có sự loạn tâm, thí dụ 

như lúc thì niệm Phật, rồi lúc kế đó lại niệm 

Pháp, tuy biết cả hai thứ niệm đều là thiện 

niệm, nhưng vẫn có sự tán loạn. Vì vậy mà 

cần tu tịnh niệm, niệm niệm thuần nhất và 

như một dòng nước chảy. Trong lúc đó, 

chẳng những ác niệm không khởi mà ngoài 

niệm A-di-đà Phật, cũng chẳng còn một 

thiện niệm nào khác xen vào, nghĩa là niệm 

niệm đều là Phật, đó gọi là tịnh niệm tương 

tục (nhớ nghĩ thanh tịnh nối nhau) và đó 

cũng là tướng ban sơ của nhất tâm bất loạn. 

Trong chỗ tu hành, đây chẳng phải là điều 

khó khăn thái quá nhưng cũng chưa phải là 

bằng chứng đắc định. 

 

Có điều này xin lưu ý các hành giả là trong 

những lúc mình tưởng là tịnh niệm tương 

tục, có những chốc lát tán loạn nó xảy đến 

dưới hình thức hôn muội mà mình không 

hay, ấy là vì, thật sự, tâm mình chưa hẳn lìa 

tạp niệm. Nếu tâm được đặt trên một niệm, 

chẳng còn chạy theo ngoại cảnh, thì một khi 

con ngựa tâm phóng mình chạy bậy, liền 

dùng Phật niệm mà kéo nó về. 

 

NHẤT TÂM BẤT LOẠN 

TRÍ  THÔNG 
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Một niệm một niệm, chỉ có Phật niệm, lìa 

trạo cử, lìa hôn trầm, không có tạp niệm xâm 

nhập, không có gián đoạn, rõ rõ ràng ràng, 

đó là nhất tâm bất loạn. 

 

Niệm Phật chẳng phải tại thời gian dài ngắn, 

chẳng phải tại ít nhiều mà chủ yếu tại đạt 

đến chỗ nhất tâm bất loạn. Như trong Kinh 

nói: Niệm Phật hoặc một ngày hoặc chí bảy 

ngày, một niệm dĩ chí mười niệm. Như vậy, 

chẳng luận thời gian dài ngắn, nếu thật năng 

buông thả muôn duyên, chỉ có một tịnh niệm 

Di-đà, khiến cho niệm niệm tương tục dầu 

trong một khoảng thời gian ngắn, là đạt đến 

nhất tâm bất loạn rồi vậy. 

 

Thực hiện được cái tịnh niệm tương tục là tự 

ban cho mình sự bảo chứng vãng sanh Tịnh 

độ. Lại nữa, trong khoảng thời gian thực 

hiện được cái tịnh niệm tương tục này, hành 

giả hưởng được nhiều cái vui sướng tinh 

thần gọi là  thanh tịnh pháp lạc, hoặc mũi bắt 

được mùi hương nhiệm mầu, hoặc mắt thấy 

được ánh quang minh rực rỡ. 

 

Sau giai đoạn nhất tâm bất loạn, là tới giai 

đoạn định, một giai tầng cao hơn. 

 

Định có điều kiện của nó, và điều kiện đó 

chẳng phải kiết già phu tọa ngồi yên một 

chỗ.  Trước hết phải cột niệm vào chỗ ngừng 

dứt, ngừng dứt xong chừng ấy mới cố định 

tâm. Nhưng trước khi đạt đến cái định cùng 

tột tế vi, thân tâm thường trải qua một cảnh 

giới do tự kỷ bị đục vẩn và vọng tưởng gây 

ra, nên biết đó chỉ là một ít ánh sáng của sự 

thanh tịnh mà thôi. 

 

Niệm Phật mà được định thì gọi là “niệm 

Phật tam muội”. Trong lúc được định này, 

năm thức trước là nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt và thân 

không có khởi, duy có ý thức còn hoạt động, 

vì vậy mà xưng danh niệm Phật hay quán 

tưởng niệm Phật đều có thể hiện thấy Phật A

-di-đà. Thậm chí chưa đến mức tịnh niệm 

nối tiếp nhau, vẫn có thể nằm mộng thấy 

Phật A-di-đà, nhưng đó là cảnh chiêm bao, 

không nhất định là đã vãng sanh. Chỉ khi 

nào trong chánh định hiện thấy A-di-đà mới 

là bảo chứng của sự vãng sanh. Không có 

việc tín nguyện niệm Phật mà nhất định 

được vãng sanh, dầu có thể đạt đến việc 

thành tựu sự quán Phật. Đã đành do Phật 

chuyển giáo cho nên phát nguyện tức là có 

thể vãng sanh, tuy nhiên nói rằng Phật là đại 

từ che chở khắp nơi, chẳng lúc nào là chẳng 

cứu độ, vấn đề ở chỗ chúng sanh có khả 

năng hay chẳng có khả năng tiếp lãnh ân huệ 

của Phật. Chúng sanh mà năng khiến tâm 

mình lần hồi quy nhất, tâm địa thanh tịnh, 

các hoặc nghiệp và những chướng ngại trọng 

đại khử trừ hết, thì nguyện của chúng sanh 

và nguyện của Phật có thể tương cảm tương 

thông mà hiện thấy Di-đà, vãng sanh Tịnh 

độ. Đây là trường hợp làm tỏ rõ tác dụng của 

nguyện lực từ bi. 

 

Có hạng chúng sanh bình thời chẳng biết 

Phật pháp là gì, đến lúc mạng sắp cáo chung, 

may gặp bạn lành chỉ bảo cho, hết lòng ăn 

năn tội lỗi trong quá khứ, rồi năng trong một 

khoảng thời gian ngắn ngủi, một lòng chí 

thành khẩn thiết niệm được mấy câu A-di-đà 

Phật và được vãng sanh Tịnh độ. Ấy là vì 

một mặt bị cái chết uy hiếp, một mặt hết sức 

sợ hãi cho nên tín nguyện trở thành đặc biệt 

thâm thiết, làm cho trong một khoẳng khắc 

được nhất tâm bất loạn mà được vãng sanh 

vậy. 
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Khi tìm hiểu sự hình thành và phát triển đạo 

Phật từ thế kỷ V trước Tây lịch, tôi nhìn thấy 

có một sự trùng hợp kỳ lạ giữa Phật giáo 

thời đó và yêu cầu tâm linh thời đại mới 

ngày nay, trong Phương thức hành đạo cũng 

như quan niệm về việc tạo dựng các không 

gian tâm linh.  

Tìm về con đường tâm linh mới. 

 

“Sự kiện có ý nghĩa nhất của thế kỷ XX là sự 

gặp gỡ giữa đạo Phật và phương Tây”. Tôi 

nghĩ rằng nhận định đó của nhà sử học nổi 

tiếng người Anh Amol Toynbee về các nền 

văn minh loài người, đang là một hiện thực. 

 

Thật ra, Phật giáo như một tôn giáo và triết 

học phương Đông đã đến phương Tây từ thế 

kỷ XIX, nhưng lại chỉ giới hạn trong giới 

học thuật và trí thức. Phật giáo chỉ nở rộ và 

đi vào xã hội phương Tây vào nửa sau của 

thế kỷ XX khi nền văn minh vật chất của 

phương Tây rơi vào bế tắc. Người ta hướng 

về các truyền thống tâm linh phương Đông 

mong tìm lời giải đáp. 

 

Có đi sâu vào sinh hoạt trí thức và tâm linh ở 

phương Tây ngày nay, nhìn ra những cái bế 

tắc của xã hội kỹ thuật-vật chất ở đây, ta mới 

nhìn thấy hết khát vọng của con người hiện 

đại. Đó là làm sao dung hoà được việc duy 

trì được những thành tựu khoa học lẫn tiện 

nghi vật chất cùng với ước vọng vươn tới 

một cuộc sống tâm linh thanh cao. 

 

Do hậu quả của khuynh hướng chống giáo 

quyền, truyền thống phương Tây là “thế tục 

hoá tâm linh”. Đa số người phương Tây 

ngày nay đến với đạo Phật không phải như 

một tôn giáo, tín ngưỡng mà như một con 

đường trí tuệ, một con đường giải thoát tâm 

linh. Và cũng khác với phương Đông, nơi 

mà đạo Phật là một tôn giáo và truyền thống 

văn hoá với các trung tâm Phật giáo được 

định hình từ lâu. Ở phương Tây, sinh hoạt 

Phật giáo từ bước đầu đã nghiêng về chiều 

sâu, nhấn mạnh đến đời sống nội tâm, tìm 

kiếm những giá trị tinh thần hơn là quan tâm 

đến tín lý, giáo điều của tôn giáo truyền 

thống. 

 

Chẳng hạn như ở Pháp, mỗi sáng Chủ nhật 

ta có thể xem truyền hình Tiếng nói Phật 

giáo trên sóng France 2. Tôi nhìn thấy 

chương trình ít đề cập đến vấn đề lễ bái mà 

nghiêng về việc giới thiệu phương thức tu 

tập, hành thiền, chú ý nhiều về giới thiệu 

hoạt động văn hoá, xã hội Phật giáo ở khắp 

nơi. Hầu hết các khoa học xã hội và nhân 

văn của các đại học lớn ở phương Tây đều 

có giảng dạy triết học Phật giáo. Nhiều khoá 

tu tập thiền định, đọc kinh sách, học giáo lý 

Phật giáo diễn ra tại các học viện, thiền viện 

chuyên biệt. Tham khảo sách báo truyền bá 

Đạo Phật ở phương Tây  

và sự tìm về không gian tâm linh đích thực 
Nguyễn Hữu Thái (Mỹ)  
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đạo Phật ở phương Tây, phải nhìn nhận rằng 

chúng khá phong phú, sáng sủa, khoa học, 

tập trung vào giáo lý căn bản, tinh tuý của 

đạo Phật. 

 

Tuy cũng có người phương Tây xuất gia, thọ 

giới, gia nhập Tăng đoàn nhưng số này 

không nhiều so với Phật tử tại gia. Do 

khuynh hướng thế tục hoá tâm linh, hình ảnh 

đạo Phật phương Tây cho đến nay chủ yếu là 

hình ảnh của những người cư sĩ. Đạo Phật 

nhập thế chứ không phải là một đạo Phật 

xuất thế. Phần lớn các Phật tử phương Tây 

chọn lựa tiếp tục sinh sống trong gia đình và 

xã hội. Người Phật tử phương Tây thường 

không gia nhập hẳn vào một khuôn hội hoặc 

phụ thuộc vào một ngôi chùa do Tăng sĩ 

lãnh đạo, mà chỉ gắn kết với nhau qua một 

học hội hay thiền đường do chính các cư sĩ 

điều hành lấy. 

 

Dĩ nhiên họ cũng được các thiền sư hoặc 

Tăng sĩ truyền giảng giáo pháp hoặc hướng 

dẫn tu tập. Nhưng ở đây, nam nữ, Tăng sĩ, 

cư sĩ, tất cả những đệ tử của Đức Phật đều 

bình đẳng trên mặt tâm linh. Tôi đã nhìn 

thấy những thiền sư phương Tây tập họp các 

nhóm đệ tử để truyền dạy giáo lý cho họ, 

nhưng vẫn cùng ngồi tĩnh toạ và diện bích 

như các đệ tử của các ngài. 

 

Một sự kiện lạ lùng là việc truyền bá Phật 

pháp các thập kỷ gần đây ở phương Tây 

phần lớn lại do công sức của các Lạt ma Tây 

Tạng. Họ là những nhà sư phương Đông vào 

những năm 50 của thế kỷ trước, lần đầu tiên 

gây được sự chú ý của người phương Tây 

đến đạo Phật cũng như kịp thời đem đến cho 

họ một thế giới tâm linh và nội tâm mới. Gần 

đây, cũng xuất hiện một số thiền sư người 

châu Á khác truyền bá Phật pháp theo lối 

mới, biết cách trình bày giáo lý của Đức Phật 

và đã thật sự lôi cuốn được rộng rãi người 

Âu, Mỹ. Họ tác động bằng chính các phương 

tiện truyền thông đại chúng như sách báo, 

truyền hình và các khóa tu tập hành thiền tập 

thể khắp châu Âu và Hoa Kỳ. 

 

Tìm về không gian tâm linh đích thực. 

 

Phát xuất từ phương thức hành đạo trên, việc 

xây dựng các trung tâm Phật giáo, tự viện, 

thiền thất ở đây cũng được quan niệm lại, 

không mấy chú trọng đến hình thức. Các 

công trình này do chính người phương Tây 

bỏ công sức xây dựng và tự điều hành, nằm 

ngoài và không dính dáng gì đến các chùa 

mang tính truyền thống và quốc tịch gốc của 

các cộng đồng người châu Á sinh sống ở đó. 

 

Cho đến nay, ít tự viện nào to lớn được xây 

cất do chính người phương Tây. Mà thường 

đó chỉ có những công trình thiền thất giản dị 

và khiêm tốn, chủ yếu hướng về nội thất 

thanh tịnh bên trong và mở ra thiên nhiên bên 

ngoài. Quan niệm này cũng dần dần tác động 

đến các trung tâm sinh hoạt Phật giáo mang 

tính “đổi mới” của các cộng đồng Phật tử trí 

thức người gốc châu Á sinh sống ở phương 

Tây. 

 

Khi tìm hiểu sự hình thành và phát triển đạo 

Phật từ khởi thuỷ 5 thế kỷ trước Tây lịch, tôi 

nhìn thấy có một sự trùng hợp kỳ lạ giữa Phật 

giáo thời đó và yêu cầu tâm linh thời đại mới 

ngày nay, trong phương thức hành đạo cũng 
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như quan niệm về việc tạo dựng các không 

gian tâm linh. 

 

Thực vậy, tại phương Đông, đạo Phật xuất 

hiện cùng thời với nền văn minh Hy Lạp La 

Mã ở phương Tây, thời Xuân thu Chiến 

quốc ở phương Đông, nhưng lại không đặt 

nặng yêu cầu không gian thờ tự, tế lễ hoành 

tráng. Không gian tu tập tín đồ có thể là một 

khu vườn hoặc hang động rộng lớn, chủ yếu 

có đủ chỗ đón nhận được nhiều người. 

 

Các cơ sở sinh hoạt Phật giáo đầu tiên chỉ 

đơn giản là các không gian mở ra giữa thiên 

nhiên hoặc phòng hội lớn, trần trụi, không 

mang trí hình tượng, màu sắc gì. Hàng nghìn 

tín đồ cùng lúc có thể đến ăn ngủ, nghe 

thuyết giảng, tham thiền tu tập. Về sau thì 

các nơi này biến thành điện thờ (Chaiya), chỉ 

trang hoàng duy nhất một hình tượng Đức 

Phật, nhưng đó cũng xuất phát từ yêu cầu 

đông đảo quần chúng tín đồ từng quen thuộc 

với nghệ thuật trang trí hình tượng kiểu Ấn 

Độ giáo. 

 

Các tăng viện (Vihara) cũng giản đơn không 

kém, chỉ gồm các dãy phòng nhỏ bố trí quây 

quần chung quanh một không gian rộng, 

dạng “đền hang” khoét vào núi đá theo 

truyền thống xây dựng đền đài Ấn Độ. 

 

Tháp tròn Stupa (Pagoda) không vút cao 

nhiều tầng như những gì ta nhìn thấy ngày 

nay, mà đơn giản là các ụ đất đá hình bán 

cầu, trên đỉnh có chóp 3 tầng dạng tán lọng 

đặt xá lợi. Công trình này mang tính tưởng 

niệm hơn là nơi tế lễ. Nếu so sánh với đền 

thờ Bà La Môn nguy nga, mang nặng tính 

phô diễn với trang trí sặc sỡ hình tượng đủ 

loại thần thánh và khép kín, chỉ đón nhận 

các nhà tư tế đẳng cấp cao, thì không gian 

tâm linh Phật giáo mộc mạc, thuần khiết, 

khiêm tốn và dung dị, mở rộng cửa đón nhận 

mọi người, không phân biệt đẳng cấp, nguồn 

gốc. 

 

Vào thời kỳ thần quyền còn ngự trị đó, đạo 

Phật và không gian tâm linh Phật giáo kiểu 

này thực sự là một hiện tượng cách mạng ít 

thấy trong lịch sử tôn giáo loài người từ cổ 

chí kim. 

 

Những chùa Phật ban đầu không trang trí 

một hình tượng nào, kể cả hình tượng Đức 

Phật. Con người quy tụ về đây là cốt để tu 

tập, tìm con đường giải thoát cho chính mình 

và mọi người, chứ không phải đến để cầu 

xin thần thánh gia phúc cho bản thân, gia 

đình mình như cách hiểu sai lầm về sau. 

 

Đạo Phật chỉ biến dạng khi truyền ra các 
nước khắp châu á, hội nhập vào khung cảnh 

đa tín ngưỡng, đa thần giáo tại chỗ. Hình 

tượng Đức Phật có khi bị lẫn lộn vào hỗn-

mang-thần-thánh tôn giáo- tín ngưỡng dân 

gian địa phương. 

 

Không gian tâm linh nào cho thế kỷ XXI? 

 

Vào những thập niên giữa thế kỷ XX vừa 

qua, nhiều đợt chấn hưng Phật giáo đã 

khuyến khích việc trang trí nội thất chùa 

mới, chỉ nên tập trung vào một hình tượng 

Đức Phật. Các công trình xây dựng hiện đại 

của các tông phái Phật giáo cách tân ở Nhật 
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Bản, và phải chăng cả các thiền viện mới 

xây dựng ở nước ta đang đi theo đường 

hướng đúng đắn này. 

 

Riêng tôi vẫn mong muốn được nhìn thấy 

một không gian tâm linh Phật giáo chỉ còn là 

một không gian trống, không hình tượng 

như các Chaiya ban đầu nơi đất Phật. Đó là 

một nơi mà con người có thể phá chấp, 

không phân biệt tín ngưỡng khác biệt nhau, 

chỉ tập trung vào việc tu tập nâng cao đời 

sống tâm linh, không cần biết đến nguồn 

gốc, đẳng cấp, dân tộc hoặc tôn giáo nào. 

 

Một lần đến dự hội thảo tại một đại học Bắc 

Mỹ, nhìn thấy một khối nhà lớn nằm tại vị 

trí trung tâm, bên trong chỉ vỏn vẹn một 

không gian lớn rỗng không với một khối đá 

hoa cương vuông vức nằm chính giữa, tôi 

không thể đoán ra được ngôi nhà sử dụng 

chung cho các tôn giáo, nào Tin lành, Ki tô 

giáo La Mã lẫn Do Thái giáo. Nay tôi nghĩ 

rằng toà nhà có lẽ cũng được sử dụng cho 

người theo đạo Bà la môn, đạo Phật hành lễ, 

vì trường đó ngày càng có đông sinh viên từ 

châu Á đến học tập. Khi có dịp quan sát lễ 

lạt nhiều tôn giáo khác nhau, tôi thấy tựu 

trung các tín đồ đều cần một không gian tâm 

linh, miễn sao tạo được khung cảnh để sinh 

hoạt tinh thần mà không nhất thiết phải sử 

dụng hình tượng hoặc trang trí riêng biệt của 

tôn giáo mình. 

 

Từ đó tôi thường suy nghĩ về một không 

gian tâm linh tương tự nơi hành lễ nói trên, 

dành cho mọi người trong đời sống thế kỷ 

XXI. 

 

Phải chăng hành tinh chúng ta ngày càng bé 

nhỏ lại, cả loài người rồi sẽ chỉ là một ngôi 

làng, xung đột-hận-thù-chiến tranh sẽ thuộc 

về quá khứ, tất cả mọi dân tộc đều bình đẳng 

và là anh em cùng sinh sống trên hành tinh 

gọi là quả đất, ngôi nhà chung này. 

Hư Hư Lục 
Thích Nữ Như Thủy 

Mở Mắt Chiêm Bao  

 

Thuở xưa, có một chú sa di tên là Tăng Hộ. 

Tăng Hộ xuất gia với vị thầy tế độ, một vị 

La Hán, nguyên là cậu ruột của chú.  

 

Một hôm Tăng Hộ được thí chủ dâng cúng 

hai xấp vải thật đẹp, chú mừng lắm định về 

dâng lên thầy để tỏ lòng biết ơn và kính mộ 

của mình. Ngờ đâu khi mới mở lời, vị thầy 

tế độ của chú đã gạt đi:  

 

-Thôi! Ta đã đủ ba y rồi, con hãy giữ lấy mà 

xài hoặc dâng cúng những vị nào còn thiếu. 

Chú Tăng Hộ năn nỉ đến ba lần nhưng thầy 

chú vẫn một mực từ chối. Tăng Hộ đâm ra 

buồn rầu, bực bội, vừa đứng quạt hầu cho 

thầy, chú vừa để dòng tư tưởng trôi lan 

man… mình tứ cố vô thân chẳng có ai để 

nương tựa… Chỉ có cậu mình là người thân 

http://nsphathoc.org


Trang - 31 Phật Học số 269 Tháng 12, 2016 

Mục Lục Trang Nhà Trang 31 

nhất trên đời. Vậy mà cậu cũng không 

thương ta, vậy ta còn sống ở đây chi cho 

bận lòng ông. Ta đã năn nỉ ông ba lần mà 

ông cứ lạnh lùng từ chối… Thôi, ta đi khuất 

mắt cho rồi… nhưng ta đi đâu bây giờ? Lấy 

gì mà sinh sống… À! Phải rồi! Mình sẽ bán 

xấp vải lấy tiền mua một con bê để nuôi, 

hằng ngày mình dắt bê đi ăn cỏ bên vệ 

đường vừa thanh thản, vừa ít tốn kém. Loài 

thú này sanh sản rất mau nên chừng vài 

năm là mình đã có một bầy gia súc. Mình sẽ 

bán bớt đi để tậu nhà cửa, ruộng đất, giường 

chõng… đồ đạc trong nhà cho khang trang 

và đến lúc trưởng thành mình sẽ cưới một 

cô vợ. Khi đứa con đầu lòng chào đời, mình 

sẽ bế nó đến quy y với cậu mình… Ô! 

Thằng bé mới kháu khỉnh làm sao… Đường 

xa trời nắng ngó mụ vợ đã mỏi tay, ta bảo: 

 

- Đưa thằng cu anh bế cho, nhưng nó không 

nghe cứ dành ẵm trên tay… bất chợt… mụ 

vợ vấp một rễ cây, thằng bé rớt xuống đất… 

giận quá, ta với lấy một cành cây, gõ cho 

mụ vợ một cái nên thân: 

 

- Đã bảo đưa ta bế mà cứ không nghe… cái 

thứ đàn bà hư… chỉ biết có cãi lời.  

 

Dòng tư tưởng của chú sa di còn đang tiếp 

tục trôi chảy như thế thì bỗng nhiên chú 

nghe tiếng nói điềm đạm của thầy chú, vị 

La Hán, cất lên:  

 

- Này chú! Chú đánh không trúng cái mụ vợ 

hư thân ấy đâu mà lại trúng ngay cái đầu 

trọc của ta kêu cái “tróc” đây này!  

 

Tăng Hộ bừng tỉnh cơn mơ, chú hốt hoảng 

co giò chạy, vừa ngẫm nghĩ:  

 

- Chết rồi… Ta nghĩ trong bụng ổng cũng 

biết hết trọi… phải chạy cho lẹ mới được.  

 

Thấy chú khi không bỏ chạy như ma đuổi, 

các bạn chú vội vã chạy theo bắt lại. 

 

Đương sự được dẫn đến gặp đức Phật. Sau 

khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Ngài an ủi 

chú tiểu:  

 

- Này chú, cái tâm của phàm phu thường 

hay lén lút đi chơi như thế, nó thường đi rất 

xa, vô hình, vô dạng… Người thiện trí nên 

khéo léo như gã mục đồng dùng dây xỏ mũi 

con trâu hoang, dẫn nó về chuồng cũ, chăn 

dắt cho đến lúc nào buông lơi dây mà nó 

không lén đi rong nữa mới tạm yên.  

ẨN SĨ 
TÂM NHIÊN 

Hoang sơ giữa tịch mịch này 

Thiên nhiên nhập định cùng cây lá ngồi 

Sớm trưa hồng ngắm mây trôi 

Là bay đi hết muôn đời nghiệp duyên 

Thực ra đâu có ưu phiền 

Nên rừng xanh ngát quanh hiên hoa vàng 

Núi cười biển cũng reo vang 

Ngàn hương trầm lắng trăng ngàn thong 

dong 

Trăng sương cũng đủ no lòng 

Uống nguồn thanh khí từ trong lẫn ngoài 

Mưa chiều rồi nắng ban mai 

Ra vào tĩnh lặng chẳng hoài vọng chi 

http://nsphathoc.org
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 VŠ bài Çæng báo PhÆt H†c 

Ban Biên TÆp hoan nghênh quš 

Ç¶c giä vi‰t bài cho NguyŒt San 

PhÆt H†c, xin ÇÜ®c lÜu š nh»ng 

Çi‹m sau Çây : 

 

 Bài vi‰t vŠ giáo lš hay thÖ, væn, 

nhåc mang chÙa n¶i dung 

Chân, ThiŒn, MÏ theo tinh thÀn 

PhÆt Giáo, có ích cho s¿ tu h†c. 

 Bài gºi Çæng báo PhÆt H†c, tác 

giä có th‹ vi‰t tay hay Çánh 

máy. 

 Bài ÇÜ®c Çæng báo hay không, 

xin miÍn trä låi bän thäo. 

 Tác giä dùng bút hiŒu, xin ghi 

rõ h†, tên, ÇÎa chÌ Ç‹ dÍ liên låc 

n‰u cÀn. 

 Tôn tr†ng tác giä, Ban Biên 

TÆp không sºa ch»a hành væn  

trØ khi tác giä cho phép. Ban 

Biên TÆp có th‹ sºa l‡i chánh tä 

ho¥c Çánh máy bÎ sai.   
 

Ban Biên TÆp  

NguyŒt San PhÆt H†c 

 
PhÜÖng danh 
 quš Ç¶c giä  

ûng h¶ nS phÆt h†c 
 

Quí vÎ muÓn nhÆn báo xin gªi tên và ÇÎa chÌ vŠ: 

PhÆt H†c Inc 

P.O. Box 221483 

Louisville, KY 40252 
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