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Chương 4 

TRÍ TUỆ 

 Mục đích của sự chú tâm 

Phát huy sự chú tâm đúng đắn hướng vào 

một điểm nhằm mục đích gì? Việc luyện tập 

đó không nhất thiết là chỉ để giúp tâm thức 

đạt được một mức độ tập trung thật cao, hầu 

tạm thời loại bỏ tác động của các xúc cảm 

đau buồn thô thiển. Sự thăng bằng tạo ra bởi 

phép thiền định đó đúng hơn là để tạo ra một 

căn bản cần thiết mang lại cho mình một tầm 

nhìn siêu-thế-tục và chuyên biệt, hầu giúp 

mình nhận thức được tính cách vô ngã và sự 

trống không/Tánh không của sự hiện hữu tự 

tại, nhờ đó mà các xúc cảm đau buồn sẽ có 

thể được loại bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn.  

Sở dĩ phải phát huy trí tuệ hầu giúp đạt được 

sự trống không/Tánh không về sự hiện hữu 

nội tại, kể cả sau khi đã đạt được sự tập 

trung cũng vậy, bởi vì đấy là cách sẽ giúp 

mình loại bỏ được ý nghĩ sai lầm cho rằng 

mọi sự vật tự chúng hiện hữu do nơi chúng 

[một cách độc lập] và bởi chính chúng 

[không tùy thuộc vào một điều kiện nào 

khác cả]. [Do đó] sự kết hợp giữa sự tập 

trung và trí tuệ thật hết sức cần thiết (nếu 

phát huy sự tập trung hướng vào một điểm 

và dừng lại đó thì đấy cũng chỉ là một sự bất 

động và tê liệt. Sức mạnh tập trung tạo ra 

bởi phép thiền định là để làm một cái gì đó, 

trong trường hợp trên đây là để phát huy trí 

tuệ giúp mình nhận thấy bản chất trống 

không của sự hiện hữu của chính mình).  

Nếu muốn cho trí tuệ sinh ra trên dòng luân 

lưu (continuum) của tâm thần hầu giúp mình 

quán nhận được tính cách vô ngã của chính 

mình thì nhất thiết phải thấu triệt được ý 

nghĩa của sự trống không/Tánh không là gì. 

Khi hiểu rằng thiền định về đức tin là một 

cách nuôi dưỡng đức tin để khiến cho tâm 

thức mình phải tin, tức có nghĩa là tạo ra 

một thực thể của đức tin bên trong tâm thức, 

thì thiền định về sự vắng mặt của cái ngã 

cũng vậy. Sự vắng mặt đó của cái ngã hay sự 

trống không/Tánh không phải được xem là 

đối tượng của thiền định, một chủ đích của 

tâm thức. Nếu muốn đạt được điều đó thì 

cần phải hiểu được vô ngã là gì, sự trống 

không/Tánh không là gì.  

Thật hết sức rõ ràng, theo tập luận Các tiết 

thơ căn bản về Con đường ở giữa 

(Mûlamadhyamakakarika, Édition 

Padmakara, 2014 - gcts, Kinh sách Hán ngữ 

dịch là: Trung quán luận tụng) của 

Nagarjuna (Long Thụ) (là một trong các vị 

trụ trì đầu tiên của đại học Nalanda, sống 

vào khoảng thế kỷ thứ II và III, là người đưa 

ra học thuyết về Con đường ở giữa 

Madhyamaka, được Đức Đạt-lai Lạt-ma 

thuyết giảng trên đây - gcts) thì mọi hiện 

tượng đều trống không, thế nhưng điều đó 

không có nghĩa là chúng không hiện hữu 

TÂM ĐIỂM CỦA THIỀN ĐỊNH 
Khám phá tâm thức thần bí nhất 

Đức ĐẠT-LAI LẠT-MA - Hoang Phong chuyển ngữ 
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hay không mang một chức năng [thật sự] 

nào (mọi hiện tượng đều hiện hữu và giữ 

một chức năng hay một vai trò rõ rệt đối với 

môi trường, thế nhưng cách hiện hữu và các 

chức năng đó của chúng không phù hợp, 

cũng không đúng với sự "hiểu biết", "tưởng 

tượng" hay "mong muốn" của mình). Nói một 

cách chính xác hơn là tất cả mọi hiện tượng 

sở dĩ trống không là vì chúng bị lệ thuộc 

(dependent/phải ở trong tình trạng lệ thuộc 

để mà hiện hữu, có nghĩa là phải nhờ vào sự 

tương liên và tương kết với những thứ khác 

để mà sinh ra và hiện hữu, tự chúng thì 

chúng không thể sinh ra và hiện hữu được). 

Nagarjuna (Long Thụ) không hề nói rằng 

các hiện tượng trống không là vì chúng 

không hàm chứa một chức năng (vai trò) 

nào, mà đúng hơn là vì chúng chỉ [đơn giản] 

là sản phẩm của một sự tương kết mà thôi. 

Do đó ý nghĩa của sự trống không/Tánh 

không cũng chính là ý nghĩa của sự tạo tác lệ 

thuộc (nhờ sự tương kết mà sinh ra).  

Vì lý do tất cả mọi sự vật đều được tạo tác 

bằng sự lệ thuộc nên không có bất cứ một 

thứ gì có thể hiện hữu độc lập được. Sự lệ 

thuộc (dependence) và tính cách độc lập 

(independence) tự loại trừ lẫn nhau một cách 

tự nhiên, tạo ra một sự lưỡng phân 

(dichotomy, tách rời khỏi nhau, không thể 

cùng kết hợp với nhau được). Do đó một khi 

các sự vật (mọi hiện tượng) được tạo ra bằng 

cách lệ thuộc thì tất nhiên chúng sẽ không 

thể nào có thể độc lập được. Mọi hình thức 

độc lập có nghĩa là không-lệ-thuộc vào các 

thứ khác - nói một cách khác là sự tự-tạo-

dựng (auto-établissement/self-establishment) 

của mọi sự vật bởi quyền năng của chính 

chúng - sẽ được gọi là "cái ngã" trong Phật 

giáo (nên hiểu tính cách "vô ngã" có thể áp 

dụng cho con người và cả mọi hiện tượng 

hay sự vật khác). Bởi vì cái ngã không hề 

hiện hữu nên chúng ta gọi sự kiện đó là sự 

"vắng mặt của cái ngã" hay "vô ngã" (non-

soi/not-self).  

Theo trường phái cao nhất của triết học Phật 

giáo và cũng là quan điểm do chính 

Nagarjuna đưa ra, thì vô ngã có hai thể loại: 

vô ngã của cá thể con người và của các hiện 

tượng khác. Thế nhưng sự khác biệt thật ra 

cũng chỉ liên quan đến phương tiện chuyển 

tải (supports) - tức là con người hay là hiện 

tượng -, nhưng đối với sự trống không/Tánh 

không thì như nhau, cả hai đều không có cái 

ngã hay một sự hiện hữu nội tại nào, nói một 

cách khác thì không phải là mỗi thứ có một 

thể loại vô ngã riêng. Khi nói rằng con 

người và tất cả mọi hiện tượng đều không hề 

hàm chứa một sự hiện hữu độc lập nào, thì 

cũng có nghĩa là chúng không có một sự 

hiện hữu với đầy đủ tư cách (plein droit/full 

right/đầy đủ quyền lực, chính đáng, đích 

thật), cũng không phát sinh từ một cội 

nguồn từ bên trong chúng, độc lập với các 

yếu tố khác, chẳng hạn như các nguyên nhân 

và điều kiện tạo ra các thành phần cấu hợp 

của chúng.   

Một cách tổng quát, nếu muốn thấu triệt 

được ý nghĩa của vô ngã thì phải mượn phép 

thiền định phân giải và cách phối hợp giữa 

sự phân tích và suy tư. Chính vì thế nên 

trong tập luận Các tiết thơ căn bản về Con 

đường ở giữa, Nagarjuna (Long Thụ) đã đưa 

ra rất nhiều phương pháp lý luận khác nhau, 

thuộc các lãnh vực [triết học] khác nhau, 

nhưng tất cả các phương pháp ấy đều nhắm 

vào một mục đích duy nhất là chứng minh 

mọi hiện tượng đều trống không về một sự 

tạo dựng (tạo lập, hình thành, tạo tác) bằng 
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quyền lực của chính chúng (một cách vắn tắt 

và dễ hiểu: không có một thứ gì tự nó có thể 

hình thành, phát sinh hay hiện ra là như thế 

được. Tất cả mọi hiện tượng - dù là vô hình 

hay hữu hình - đều phải ở thể dạng kết hợp 

hay cấu hợp, gồm nhiều thành phần liên kết 

và tương tác với nhau để tạo dựng ra chúng, 

và đồng thời cũng phải nhờ vào rất nhiều 

điều kiện khác giúp chúng không biến đổi 

"quá nhanh". Các hiện tượng mang tính cách 

cấu hợp đó lại tương kết với các hiện tượng 

khác cũng là các cấu hợp như chúng, để 

cùng nhau tạo tác và biến đổi không ngừng, 

đưa đến sự phức tạp và chuyển động thường 

xuyên của cả thế giới hiện tượng. Thiền định 

là một cách đi ngược lại với sự phức tạp và 

chuyển động - còn gọi là vô thường - đó, để 

quán thấy thể dạng đồng nhất, nguyên sinh, 

đơn sơ và bất động của thế giới đó và cả 

chính mình). Đó là phép lý luận phân giải 

cần phải thực thi khi thiền định.  

Trong tập Kinh gom tụ các viên ngọc quý 

(Ratnakutasutra/Kinh Đại bảo tích, một tập 

kinh bằng tiếng Phạn gộp chung 49 bài kinh 

Đại thừa, gồm bốn quyển tất cả - gcts) và 

trong Chương nêu lên các câu hỏi của 

Kashyapa (Ca-diếp, một đại đệ tử của Đức 

Phật) có cho biết không phải là vì Tánh 

không mà hình tướng trống không, (như là 

một thứ gì đó từ bên ngoài áp đặt cho nó), 

mà đúng hơn là vì tự nó trống không bởi 

chính nó. Do đó, sự trống không/Tánh 

không chẳng hề có nghĩa là một hiện tượng 

trống không về một thứ gì khác với nó, mà 

đúng hơn là tự nó trống không về sự hiện 

hữu tự tại của chính nó - có nghĩa là trống 

không về một sự hiện hữu mang tính cách 

tuyệt đối (superlative/quá đáng, hơn cả sự 

thật) mà người ta cố tình áp đặt cho nó 

(người ta nghĩ và đoan chắc rằng mọi sự vật 

tất phải hiện hữu đúng thật như mình trông 

thấy bằng mắt mình, nhưng thật ra chúng 

chỉ hiện hữu tạm thời là như thế, nhờ vào sự 

tương kết với các hiện tượng khác và hỗ trợ 

bởi vô số các điều kiện khác, chúng luôn ở 

thể dạng chuyển động và biến đổi, tương tự 

như ảo giác, có nghĩa là "không thật" như 

mình trông thấy, mong muốn hay tưởng 

tượng). Do đó các vật thể đều trống không 

về một thứ quy chế cực đoan, một hình thức 

cụ thể hóa (reification) làm gia tăng thêm 

[một cách giả tạo] giá trị hiện hữu của các sự 

vật mà chúng ta cố tình áp đặt cho tất cả mọi 

hiện tượng.  

Hãy bắt đầu với chính mình  

Chính các bạn, với tư cách là các cá thể, cảm 

nhận được sự thích thú cũng như các sự đau 

buồn, và cũng chính các bạn tự tạo ra cho 

mình mọi thứ khó khăn và tích lũy nghiệp - 

có nghĩa là các thứ ồn ào và khuấy động gây 

ra bởi cái ngã của mình - , vì thế nên việc 

phân tích (tìm hiểu) những thứ ấy phải bắt 

đầu bởi chính mình. Sau đó, một khi đã hiểu 

được sỡ dĩ mình hiện hữu là do tự nơi mình, 

không cần gì đến cái quy chế tuyệt đối trên 

đây (statut surfait/overvaluated statut, 

overestimate, tức là cái ngã của mình, nói 

cách khác là cái "linh hồn" của mình) thì hãy 

áp dụng sự hiểu biết đó vào những gì mà 

mình ưa thích, những gì mà mình cảm nhận 

được và cả những gì mà mình sử dụng (các 

thứ ấy cũng chẳng có một cái ngã nào, tức 

là không có một giá trị bền vững và đích thật 

nào, vì thế mình cũng không nên bám víu 

vào chúng để mà khổ sở vì chúng). Dưới góc 

nhìn đó, thì con người mà mình đang có (với 

tư cách là một chủ thể) sẽ là đối tượng phân 

tích chính yếu nhất.  
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Các bạn hãy hồi tưởng lại một dịp nào đó 

mình gây ra một chuyện thật đáng trách và 

nghĩ rằng: "Quả thật tôi đã gây ra cả một sự 

tai hại". Trong lúc đang hồi tưởng đó, ý 

niệm về cái tôi của các bạn hiện lên dưới 

hình thức một cá thể rõ rệt, một nhân dạng 

thật cụ thể, thế nhưng cái tôi ấy không phải 

là tâm thức cũng không phải là thân xác các 

bạn, mà là một thực thể mạnh hơn (rõ rệt, 

chính xác hơn) những thứ ấy rất nhiều, có 

phải đúng là như thế hay không? (ý nghĩa 

của đoạn trên đây rất tinh tế: mình phạm 

vào một điều gì đó sai trái, mình hối hận, 

"cái tôi" đang hối hận đó rất mạnh, nó không 

đơn giản chỉ là tâm thức hay thân xác mình, 

bởi vì các thứ này "vô tình" hơn nhiều so với 

"cái tôi" đang hối hận: chính "tôi" đã gây ra 

chuyện đó. Điều này cho thấy là "cái tôi" hay 

"cái ngã" là một sự tác tạo cực đoan áp đặt 

thêm vào sự hiện hữu mà mình hiện đang 

có).  

Hoặc trong một dịp khác các bạn nhớ lại 

mình từng làm được một chuyện gì đó thật 

tuyệt vời, và trong một dịp khác nữa thì 

mình từng tạo được cho mình một sự thú vị, 

khiến mình cảm thấy vô cùng hãnh diện. Cái 

tôi của mình [trong các trường hợp trên đây] 

mang giá trị thật to lớn, đáng để trau chuốt 

và quý trọng, chiếm giữ một vị thế hiển 

nhiên đến độ khiến nó tự xem mình thật 

quan trọng và đáng để ngưỡng mộ (trái với 

cái tôi "nhỏ bé" của sự hối hận, cái tôi của sự 

mãn nguyện thật "to lớn". Thế nhưng và thật 

ra thì cả hai cũng chỉ là các sự cảm nhận 

của tâm thức mà thôi. Người hành thiền khi 

đã hiểu được điều đó thì sẽ không còn dằn 

vặt mình, cũng không tự tâng bốc hay ca 

ngợi mình nữa, bởi vì tất cả những thứ ấy 

cũng chỉ là các sự cảm nhận mang tính cách 

xúc cảm, hiện lên bên trong tâm thức mình, 

tạo ra bởi chính mình, nói một cách khác là 

mình tự tạo ra cái "linh hồn" của mình).  

Qua các trường hợp trên đây, rõ ràng cái tôi 

mang một ý nghĩa thật hiển nhiên, không 

chối cãi được. Mỗi khi nhận biết được cái tôi 

qua các sự biểu lộ hiển nhiên đó, thì các bạn 

cũng sẽ làm gia tăng thêm một cách thật quá 

đáng vị thế của nó bên trong tâm thức mình. 

Vậy các bạn cứ thử giữ nguyên sự biểu lộ ấy 

của cái tôi với tất cả sức mạnh của nó và len 

lén quan sát - nếu có thể nói như thế - xem 

nó có thật sự hiện hữu một cách vững chắc 

như nó hiện ra hay không?    

Các hiện tượng, kể cả dưới hình thức các 

cảm nhận bằng giác quan cũng vậy, cũng 

không vững chắc và cụ thể [như mình 

tưởng], bởi vì các sự khiếm khuyết (lệch lạc, 

méo mó) là ở bên trong tâm thức mình (hiện 

tượng không đúng thật là như thế, nhưng 

tâm thức mình vì vô minh thì cứ cho rằng 

chúng đúng là như thế). Các sự hiển hiện đó 

cũng chỉ là các sự lừa phỉnh, thế nhưng 

chúng ta thì lại cứ tự động (không suy nghĩ 

gì cả) cho rằng chúng hiện hữu đúng thật bởi 

chính chúng, bằng quyền lực của chúng, 

điều đó cũng chẳng khác gì các bạn xem như 

là thật những gì xảy ra trong một giấc mơ, 

không hàm chứa một thực thể nào cả. Nếu 

cứ xem các thứ giả dối (faux-semblants/false 

pretences, lừa lọc) ấy là thật, thì đấy chỉ là 

cách mà mình gán thêm cho chúng các đặc 

tính khác, xuyên qua các quá trình tư duy 

lệch lạc, kém xây dựng kể cả tàn phá của 

mình, để mà mang lại thêm cho mình các 

xúc cảm bấn loạn và khổ đau.  

Trước nay, sự trau chuốt cái tôi tiếp tay bởi 

vô minh luôn ngự trị nơi tâm điểm của trái 
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tim các bạn, thúc đẩy các bạn dồn tất cả mọi 

sinh hoạt vào việc tìm kiếm hạnh phúc cho 

riêng mình, thế nhưng thật ra thì đấy chỉ là 

cách mang lại thêm đủ mọi thứ khó khăn 

cho mình mà thôi. Các bạn phải hiểu rằng sự 

ích kỷ (egocentricity/tự xem mình là trung 

tâm) ngự trị thật sâu kín bên trong con người 

của mình, là nguyên nhân mang lại cho mình 

mọi điều bất hạnh. Quả đã đến lúc các bạn 

phải loại bỏ sự trau chuốt bản thân mình để 

bắt đầu nghĩ đến việc chăm lo cho kẻ khác, 

và đấy cũng chính là cách mà các bạn loại 

bỏ vô minh và đạt được trí tuệ hầu giúp 

mình quán thấy tính cách vô ngã của chính 

mình.  

Hành trình đến Giác Ngộ 

Cách suy tư trên đây về ý nghĩa của sự trống 

không/Tánh không sẽ dần dần giúp các bạn 

thăng tiến trên đường Giác Ngộ. Sự thăng 

tiến đó được nêu lên trong câu man-tra (câu 

chú mang tính cách thiêng liêng) sau đây 

trong bản Tâm Kinh về sự Hoàn thiện Trí tuệ 

(là bản ngắn nhất trong tập kinh Prajna 

Paramita Hridaya Sutra/Bát-nhã Ba-la-mật-

đa Tâm Kinh, tại Tây Tạng, Trung Quốc và 

Nhật Bản, bản kinh này thường được tụng 

niệm nhằm làm tan biến các chướng ngại 

trong việc tu tập của mình - gcts):  

TADYATHA GATE GATE PARAGATE 

PARASAMGATE BODHI SVAHA  

Câu man-tra bằng tiếng Phạn trên đây có 

nghĩa là:  

Hãy bước lên, bước lên, bước lên phía bên 

kia, của bên kia bờ Giác Ngộ!  

Vậy thì ai "bước lên"? Có phải đấy là cái tôi 

thuộc vào dòng luân lưu/continuum của tri 

thức hay không? Các bạn bước lên, nhưng 

để đi đâu? Phải chăng là để lánh xa cõi hiện 

hữu chu kỳ này, tức là tình trạng đang bị chi 

phối bởi ảnh hưởng tạo ra bởi các hành động 

ô nhiễm và xúc cảm kém lành mạnh của 

mình hay không? Các bạn đang bước, nhưng 

để đi đâu? Phải chăng là để bước vào thể 

dạng của một vị Phật, mang thân xác 

Dharma (Dharmakaya/Thân Đạo Pháp" hay 

"Thân Hiển Lộ" của một đấng giác ngộ, dưới 

nhiều thể dạng và hình thức khác nhau. 

Thuật ngữ tiếng Phạn Dharmakaya - tiếng 

Tây Tạng là Chos-Sku - được dịch bằng 

nhiều cách: "Thân Đạo Pháp", "Thân tuyệt đối", 

"Thân hiện thực" hay "Thân Sự Thật"... Trong 

phép tu tập Đại hoàn thiện, thì Dharmakaya 

là sự hiển lộ của bản chất tinh anh của sự 

trống không và sự tinh khiết nguyên sinh của 

tâm thức. Có thể xem thêm về ý nghĩa của 

thuật ngữ này trong phần cuối của chương 

4, trong tiết mục "Các phẩm tính của thể 

dạng một vị Phật" - gcts), có nghĩa là đã vĩnh 

viễn thoát ra khỏi khổ đau và các nguồn gốc 

mang lại khổ đau (tức là các xúc cảm bấn 

loạn và tàn phá), kể cả các xu hướng tạo ra 

bởi các xúc cảm đau buồn đã có từ trước. 

Vậy sự thăng tiến đó của các bạn sẽ tùy 

thuộc vào các nguyên nhân và điều kiện 

nào? Đó là lòng từ bi và trí tuệ, sự kết hợp 

giữa hai thứ ấy sẽ giúp các bạn thăng tiến 

trên đường tu tập (nên hiểu rằng nếu không 

có từ bi thì trí tuệ sẽ không thể sinh ra được, 

cũng vậy thiếu trí tuệ thì từ bi cũng sẽ chỉ là 

một sự quờ quạng, vô nghĩa, chẳng ích lợi gì 

và cũng chẳng mang lại một kết quả thiết 

thực nào).  

Đức Phật bảo các đệ tử của mình hãy bước 

lên để đến bờ bên kia. Đối với một người 

[còn đang] tu tập thì bờ bên này là samsara/
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ta-bà hay là "sự hiện hữu chu kỳ", sẽ rất gần 

với mình, trong tầm tay của mình. Bờ bên 

kia rất xa, nơi đó là nirvana/niết-bàn và 

cũng có nghĩa là "thể dạng của một người đã 

vượt được sang phía bên kia của khổ đau".  

Khi Đức Phật nói lên: "TADYATHA GATE 

GATE PARAGATE PARASAMGATE 

BODHI SVAHA" (Ga-tê, ga-tê, pa-ra ga-

tê, pa-ra-săn-ga-tê, bồ-đề tát-bà-ha) thì đấy 

là cách mà Ngài khuyên các đệ tử của mình 

hãy bước vào năm con đường:  

GATE, con đường của sự tích lũy, 

GATE, con đường của sự chuẩn bị, 

PARAGATE, con đường của sự quán 

thấy, 

PARASAMGATE, con đường của thiền 

định, 

BODHI SVAHA, con đường đưa đến 

phía bên kia của sự tu tập. 

(năm con đường tiếng Phạn gọi là 

panchamarga tương quan với năm giai 

đoạn tu tập tâm linh, qua năm giai đoạn 

này trí tuệ sẽ được sinh ra từ Tánh không 

và sẽ tinh khiết hóa các luồng khí tinh tế, 

các kinh mạch và các luân xa (chakras) - 

gcts)  

Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu nội dung chủ 

yếu của các cấp bậc thăng tiến trên năm con 

đường đó:  

Con đường thứ nhất hay con đường của sự 

tích lũy là gì? Đấy là con đường biểu trưng 

cho giai đoạn mà các bạn bắt đầu phát huy 

động cơ thúc đẩy (lòng quyết tâm của mình) 

hướng vào kẻ khác nhằm mang lại cho 

mình thật nhiều phẩm hạnh. [Trong giai 

đoạn này] dù các bạn đã bắt đầu thực hiện 

được sự kết hợp giữa động cơ thúc đẩy 

(lòng quyết tâm hướng vào kẻ khác) và trí 

tuệ, thế nhưng vẫn chưa có thể thực hiện 

được sự trống không/Tánh không do sự kết 

hợp giữa phép thiền định thăng bằng (sự chú 

tâm tĩnh lặng) và phép thiền định phân giải 

(sự suy tư về hiện thực và sự hiện hữu của 

cái tôi và mọi hiện tượng) tạo ra, được gọi là 

"thể dạng sinh ra từ thiền định". Trên con 

đường này (tức con đường của sự tích lũy) 

các bạn chỉ mới bắt đầu nhờ vào việc luyện 

tập thiền định để phát huy một sự chú tâm 

thật mạnh nhằm tạo ra "thể dạng sinh ra từ 

thiền định" giúp thực hiện sự trống không/

Tánh không mà thôi. Do đó trên con đường 

thứ nhất này và cả con đường tiếp theo sau 

đó,  các bạn chỉ mới thực hiện được sự trống 

không/Tánh không qua các hình thức đối 

nghịch của nó (nhờ vào sự phân biệt giữa 

hiện hữu và phi-hiện-hữu), bằng cách kết 

hợp giữa trí tuệ và sự trống không vẫn còn 

đang trên đường thực hiện.  

Chỉ khi nào đạt đuợc "thể dạng trí tuệ sinh ra 

từ thiền định" với sự trống không đã thực 

hiện được đầy đủ, thì khi đó các bạn mới có 

thể bắt đầu bước vào được con đường của sự 

chuẩn bị (tức con đường thứ hai) một cách 

đúng đắn. Càng tập cho quen dần với thể 

dạng đó (tức thể dạng trí tuệ sinh ra từ thiền 

định) và càng phát huy động cơ thúc đẩy của 

lòng từ bi ngày càng mạnh hơn, thì lúc đó 

các bạn mới dần dần cảm nhận được sự hiển 

lộ của sự trống không/Tánh không một cách 

thật minh bạch, xuyên qua toàn bộ bốn giai 

đoạn của con đường chuẩn bị là: sức nóng, 

đỉnh cao, sự kiên nhẫn và các phẩm tính tối 

thượng của thế giới (bốn giai đoạn này của 

con đường chuẩn bị không thấy giải thích 

chi tiết trong sách, có thể chỉ là thứ yếu và 

dài dòng).  
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Khi nào sự trống không/Tánh không được 

thực hiện một cách trực tiếp [như trên đây], 

thì khi đó mọi sự ô nhiễm tinh tế mang tính 

cách đối nghịch cũng sẽ tan biến hết. Và đấy 

cũng là giai đoạn mở đầu của con đường thứ 

ba, là con đường của sự quán thấy - đánh 

dấu sự thực hiện trực tiếp và tiên khởi nhất 

về sự thật liên quan đến bản chất sâu xa của 

các hiện tượng, vượt lên trên cấp bậc thường 

tình, và cũng có nghĩa là đã đạt được giai 

đoạn siêu-trần-tục trên con đường quán 

thấy. Trong giai đoạn này tất cả mọi sự hiển 

hiện mang tính cách đối nghịch (nhị nguyên) 

đều biến mất. Theo Đại thừa Phật giáo thì 

đấy cũng là điểm khởi đầu của mười cấp bậc 

của người Bồ-tát/Bodhisattva, còn gọi 

là  "Mười Địa giới" ("Thập địa").  Các cấp bậc 

này sở dĩ được gọi là "địa giới" là để nêu lên 

hình ảnh các phẩm tính tâm linh nảy sinh 

trong các cấp bậc đó cũng tương tự như cây 

cỏ mọc trên đất. Suốt trên con đường quán 

thấy và cả con đường thiền định, hai thể loại 

chướng ngại (sự đờ đẫn và bồn chồn) sẽ 

tuần tự được loại bỏ, trước hết là sự đờ đẫn 

nhờ khả năng trí thức và sau đó là sự bồn 

chồn sẽ tự động tan biến một cách tự nhiên.  

Các thể dạng tâm thức đạt được bằng trí 

thông minh đều phát sinh từ các hệ thống tư 

duy sai lầm. Hãy nêu lên trường hợp của 

những người tu tập theo một số các học phái 

Phật giáo cho rằng các hiện tượng đều hiện 

hữu một cách quy ước, nhờ vào các đặc tính 

chuyên biệt của chúng (mỗi hiện tượng đều 

có các đặc tính và chức năng riêng, các đặc 

tính và chức năng đó "chứng minh" và "bảo 

đảm" cho sự hiện hữu của chúng). Quan điểm 

này được dựa vào sự lý luận cho rằng nếu 

các hiện tượng không được tạo dựng đúng là 

như thế thì chúng sẽ không thể nào hàm 

chứa một chức năng rõ rệt được, sự lý luận 

này hoàn toàn thiếu vững chắc (thí dụ về hai 

hiện tượng con bò và chiếc xe: nếu con bò 

không mang các đặc tính của con bò thì nó 

sẽ không phải là con bò, đối với chiếc xe 

cũng vậy, nếu nó không mang chức năng 

chuyển tải của một chiếc xe thì nó sẽ không 

phải là chiếc xe, do đó con bò và chiếc xe 

đều hiện hữu một cách quy ước với tư cách 

là con bò và chiếc xe. Thế nhưng chiếc 

xe  hay con bò trên phương diện sâu xa chỉ 

là kết quả của những sự cấu hợp mang tính 

cách tạm thời, luôn chuyển động và đổi thay, 

do đó sự lý luận cho rằng chúng hiện hữu - 

dù chỉ là với tư cách quy ước - nhất thiết chỉ 

mang tính cách hời hợt). Thể loại lý luận 

lầm lần đó, bị ô nhiễm bởi một hệ thống 

nguyên lý thiếu vững chắc, được gọi là "giả 

tạo" hay "đạt được bằng phương tiện trí 

thức".  

Mặc dù không tạo ra thêm bất cứ một xu 

hướng mới mang tính cách sai lầm nào bởi 

các khái niệm lẩm lẫn phát sinh trong kiếp 

sống hiện tại, thế nhưng mỗi cá thể đều cất 

chứa trên dòng luân lưu/continuum của tâm 

thần mình các xu hướng đã có từ trước (tức 

là nghiệp), chẳng qua vì trong các kiếp sống 

trước đây, mình từng tiếp nhận các quan 

điểm sai lầm (lưu lại các vết hằn trên dòng 

tri thức của mình). Các thể dạng tâm thần 

tiêu cực mang tính cách tự tại (có sẵn từ 

trước) trên đây đều hiện hữu nơi tất cả 

chúng sinh (đã giải thích trên đây, đó là 

nghiệp và cũng là nguyên nhân trói buộc 

chúng sinh trong cõi luân hồi), từ côn trùng 

cho đến con người, và (từ những thời gian 

không khởi thủy (time without beginning or 

end, timeless). Các thể dạng đó tự vận hành 

bởi chính chúng, không liên hệ gì đến các 
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chuyện trong Thánh Kinh cũng như các cách 

lý luận vô căn cứ (những gì trên đây nêu lên 

một tầm nhìn thật bao quát về sự chuyển 

động tự nhiên của sự sống nói chung dưới 

tác động của các xu hướng thúc đẩy nơi mỗi 

chúng sinh, dù là côn trùng hay con người, 

dù trong một không gian nào hay một thời 

gian nào. Sự chuyển động tự nhiên đó phản 

ảnh sự tiến hóa của toàn bộ sự sống trong 

toàn thể thế giới hiện tượng. Tầm nhìn rộng 

lớn và siêu phàm trên đây, vượt khỏi thời 

gian và không gian, xuyên qua sự sống và 

mọi hiện tượng, không khỏi mang lại cho 

chúng ta một sự bàng hoàng nhất là khi nhìn 

lại vị trí của mình trong thế giới đó, và nếu 

nhìn vào các câu chuyện trong Thánh Kinh 

thì quả khó tránh khỏi cảm thấy một sự thật 

thà và dễ thương nào đó).  

Các chướng ngại tạo ra bởi sự hiểu biết trí 

thức (tức là sự hiểu biết mang tính cách khái 

niệm và quy ước) hoặc giả tạo (các ảo giác 

và tính cách lừa phỉnh của các hiện tuợng) 

sẽ bị loại bỏ trên con đường của sự quán 

thấy (tức con đưòng thứ ba). Các chướng 

ngại tự tại (có thể hiểu như là các thứ bản 

năng của sự sống, dưới các hình thức xu 

hướng nơi mỗi cá thể) sẽ khó vượt thoát hơn 

bởi vì chúng được tạo ra bởi các thể dạng 

tiêu cực của tâm thức từ những thời gian 

không khởi thủy (khi nói rằng "nghiệp được 

ghi khắc hay lưu lại từ các kiếp sống trước" 

thì đấy chỉ là cách mượn một hình ảnh đã 

được đơn giản hóa và cụ thể hoá để nêu lên 

các hiện tượng qua các hình thức tương liên 

và tương tác vô cùng phức tạp và tinh tế, bắt 

nguồn từ thật lâu đời trong quá khứ, đưa 

đến sự sống của mỗi cá thể, gồm thân xác và 

cả tâm thức của cá thể ấy trong hiện tại). 

Phải loại bỏ các chướng ngại mang tính cách 

tự tại đó ngay khi nó mới hiện ra với mình 

lần đầu tiên trên con đường của sự quán 

thấy, nhờ vào sự luyện tập thiền định thật 

kiên trì vể sự trống không/Tánh không, và 

cũng vì lý do đó mà giai đoạn này được gọi 

là con đuờng của sự thiền định. Thật ra 

trước cả giai đoạn này các bạn cũng đã bắt 

đầu luyện tập thiền định về sự trống không/

Tánh không, thế nhưng với con đường của 

sự thiền định thì các bạn phải kiên nhẫn và 

cần đến một thời gian luyện tập lâu dài hơn 

để quen dần với phép thiền định đó. Ở cấp 

bậc này các bạn sẽ bắt đầu bước vào chín 

Địa giới còn lại của người Bồ-tát. Trong số 

mười Địa giới thì bảy Địa giới đầu tiên được 

xem là "chưa tinh khiết" bởi vì trong bảy 

Địa giới này các bạn vẫn còn phải loại bỏ 

các chướng ngại đau buồn, chỉ có ba Địa 

giới sau cùng mới được xem là "tinh khiết". 

Ngay cả khi mới bước vào Địa giới thứ tám, 

các bạn cũng vẫn còn phải loại bỏ các xúc 

cảm đau buồn cuối cùng. Chỉ có sự tĩnh lặng 

đạt được trong Địa giới thứ tám, và sau đó là 

các Địa giới thứ chín và thứ mười, mới có 

thể giúp các bạn vượt được tất cả các hình 

thức ngăn chận sự hiểu biết toàn năng (để 

trở thành một vị Phật. Vượt hết mười Địa 

giới cũng có nghĩa là vượt sang bờ bên kia 

của sự tu tập).  

Đến đây các bạn sẽ sử dụng phép thiền định 

tập trung [rắn chắc] tương tự như kim cương 

mà mình đã đạt được sau khi vượt hết mười 

Địa giới của ngưòi Bồ-tát, tức là toàn bộ các 

chướng ngại phải vượt qua trên đường tu 

tập, hầu giúp mình hội đủ khả năng loại bỏ 

dứt khoát các sự cản trở tinh tế [sau cùng] 

ngăn che sự hiểu biết toàn năng. Vào chính 

thời điểm mà tâm thức các bạn đạt được thể 

dạng tri thức toàn năng, thì tức khắc bản 
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chất sâu kín của thể dạng tri thức ấy cũng sẽ 

biến thành Thân Tinh Anh của một vị Phật. 

Đấy là con đường thứ năm và cũng là con 

đường cuối cùng gọi là "con đường đưa đến 

phía bên kia của sự tu tập".  Luồng khí nội 

tâm thật tinh tế, còn gọi là khí lực, sẽ hòa 

nhập với cấp bậc đó của tâm thức (tức là tri 

thức toàn năng) để trở thành một thực thể 

duy nhất. Các hình tướng vật chất khác 

nhau, tinh khiết và cả không tinh khiết, tất cả 

sẽ hiển lộ một cách tự nhiên nhằm trợ giúp 

chúng sinh. Người ta gọi các sự hiển lộ ấy là 

"Thân Hình Tướng của một vị Phật" hay 

"Thể dạng của một vị Phật", nói lên cội 

nguồn của mọi sự giúp đỡ và niềm hạnh 

phúc của tất cả chúng sinh.  

Đến đây tôi xin chấm dứt phần giải thích 

ngắn gọn về sự trống không/Tánh không mà 

người tu tập căn cứ vào đó để phát huy trí 

tuệ tiên khởi bằng cách nghe giảng. Sau đó 

người tu tập sẽ tiếp tục thực hiện sự trống 

không/Tánh không bằng trí tuệ sinh ra từ sự 

suy tư, và sau cùng là nhờ vào phép thiền 

định về sự trống không/Tánh không giúp 

mình thăng tiến qua các chặng đường. Vậy 

các bạn cần phải luyện tập đều đặn hầu giúp 

mình phát huy trí tuệ ngày càng cao rộng 

hơn. Dầu sao cũng còn phải tùy vào cấp bậc 

tu tập của mình trong các kiếp sống quá khứ 

mà mình mang theo với mình trong kiếp 

sống hiện tại này (trình độ, xu hướng, cơ 

duyên và cả sự thăng tiến trong việc tu tập 

của mình trong kiếp sống này mật thiết liên 

hệ đến các hành động và sự tu tập của mình 

trong các kiếp sống quá khứ của mình).   

 (Trên đây Đức Đạt-lai Lạt-ma giải thích 

phải tu tập như thế nào để "thành Phật", dưới 

đây Ngài cho biết "thành Phật" là thế nào và 

sẽ có bao nhiêu thể loại Phật)  

Các phẩm tính của thể dạng một vị Phật  

Một vị Phật mang nhiều phẩm tính biểu 

trưng bởi các hình tướng khác nhau gọi 

là  "thân" (kaya/thân thể, thân xác) và được 

chia thành hai nhóm lớn:  

- Dharmakaya/Thân Đạo Pháp, còn gọi là 

Thân Sự Thật hay Thân Biểu Hiện, phản ảnh 

những điều tốt lành mà mình thực hiện được 

cho riêng mình. 

- Rupakaya/Sắc Thân, còn gọi là Thân Hình 

Tướng, nói lên những điều tốt lành mà mình 

thực hiện vì người khác.  

Các thể loại thuộc vào Thân Hình Tướng lại 

tiếp tục được phân loại tùy theo các cấp bậc 

"tinh khiết" và "không tinh khiết". Các vị đệ 

tử thực hiện được các cấp bậc thật cao thâm 

thì đạt được cấp bậc Sambhogakaya/Báo 

Thân (còn gọi là Thụ Dụng Thân), tức là 

Thân Thụ Hưởng hoàn hảo, các vị khác thực 

hiện được các cấp bậc khiêm tốn hơn thì đạt 

được các thể dạng khác nhau gọi chung là 

Nirmanakaya/Hóa thân (còn gọi là Ứng 

Thân hay Biến Hóa thân), tức là các Thân 

Biến Hóa (mang tính cách đa dạng).    

Dharmakaya/Thân Đạo Pháp cũng được 

phân chia thành hai thể loại là Thân Tinh 

Anh và Thân Sự Thật của trí tuệ nguyên 

sinh. Đối với Thân Tinh Anh còn có các thể 

loại phụ là: Thân Tinh Anh tự nhiên và Thân 

Tinh Anh thứ yếu, sở dĩ gọi là thứ yếu là vì 

thể dạng Tinh Anh này chỉ mang tính cách 

phụ thuộc tạo ra bởi quy luật nguyên nhân 

hậu quả.  

Thể dạng của một vị Phật đạt được bằng 

phép luyện tập kết hợp lòng quyết tâm (động 

cơ thúc đẩy) và trí tuệ, sẽ lưu lại các vết hằn 
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của chúng bên trong thể dạng ấy của một vị 

Phật. Vết hằn lưu lại bởi động cơ vị tha 

(lòng quyết tâm thương người) sẽ tạo ra 

Thân Hình Tướng của một Vị Phật, nhằm 

mang lại những điều tốt lành cho kẻ khác. 

Vết hằn lưu lại bởi sự luyện tập trí tuệ sẽ tạo 

ra Thân Sự Thật của một vị Phật, với mục 

đích hoàn tất sự chuyển hóa nội tâm của 

chính mình.    

Vậy động cơ thúc đẩy (lòng quyết tâm) và trí 

tuệ sẽ gồm có các thể loại như thế nào? 

Động cơ thúc đẩy tiên quyết nhất là trở 

thành một con người giác ngộ hướng vào kẻ 

khác. Động cơ thúc đẩy đó được khơi động 

bởi tình thương yêu và lòng từ bi, sẽ thúc 

dục mình thực thi các hành động từ bi nói 

lên các phẩm tính rộng lượng, đạo đức và 

nhẫn nhục. Thể dạng trí tuệ quan trọng nhất 

là tri thức thông minh thực hiện được sự 

trống không/Tánh không của sự hiện hữu 

nội tại.  

Đấy là cách mang lại cho một vị Phật khả 

năng hiển hiện tự nhiên, không hề mệt mỏi, 

dưới bất cứ một hình thức thích nghi hay 

nhu cầu nào nhằm giúp đỡ kẻ khác, nhưng 

tuyệt nhiên không phải là vì mình và cho 

mình với tư cách là một vị Phật. Đứng về 

phía mình có nghĩa là với vị thế của một vị 

Phật, thì sự thực hiện toàn vẹn Dharmakaya/

Thân Đạo Pháp sẽ là thể dạng của mình và 

mình sẽ an trú mãi mãi trong thể dạng đó.    

Các phẩm tính tuyệt vời mang lại từ con 

đường, tức là thể dạng của một vị Phật, sẽ 

gồm chung trong "Mười Sức mạnh" và "Bốn 

điều không sợ hãi", tất cả phản ảnh một cách 

cụ thể qua tinh thần vajra (vajra có nghĩa là 

"kim cương" hay "tiếng sét của Indra/Đế-thích". 

Vajra/kim cương cũng là một pháp khí dùng 

vào các việc nghi lễ, và cũng là biểu tượng 

của toàn thể Phật giáo Tây Tạng. Kim 

cương nói chung biểu trưng cho bản chất 

rắn chắc không thể bị hủy diệt, không sai 

lầm, rạng ngời, trong suốt, là các phẩm tính 

của một tâm thức giác ngộ, tâm thức đó 

cũng tương tự như kim cương, không thể 

nào bị nứt rạn được - gcts). Sự hiển lộ của 

các phẩm tính đó chỉ có thể bị ngăn chận bởi 

các điều kiện bất thuận lợi xảy ra. Mười Sức 

mạnh của thể dạng một vị Phật là:  

1- Biết được nguyên nhân và hậu quả, tinh 

khiết và cả không tinh khiết (có nghĩa là biết 

được nguyên nhân tốt hay xấu của một hành 

động và hành động ấy sẽ tạo ra hậu quả như 

thế nào). 

2- Biết được sự chín mùi của các hành động 

(nghiệp đã đến lúc tạo quả). 

3- Biết được những gì cao cả và những gì 

thấp kém, có nghĩa là phân biệt được các 

chúng sinh ở cấp bậc cao đã đạt được sự 

quyết tâm, và các chúng sinh yếu đuối còn 

mang nặng khổ đau. 

4- Biết được cảnh huống (tình trạng, xu 

hướng) của mỗi chúng sinh. 

5- Biết được các thể loại đệ tử, kể cả xu 

hướng và khả năng của họ đối với các hình 

thức tu tập khác nhau. 

6- Biết được các con đường khác nhau đưa 

đến các thể dạng hiện hữu chu kỳ khác nhau 

(sáu cõi luân hồi) và cả các con đường khác 

nhau đưa đến các cấp bậc Giác Ngộ khác 

nhau. 

7- Biết được các thể dạng tạo ra bởi thiền 

định, biết được các hình thức khổ đau và cả 

các thể dạng không bị ô nhiễm của kẻ khác. 
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8- Biết được các kiếp trước, của mình và kẻ 

khác. 

9- Biết được cái chết và sự sinh, của mình và 

kẻ khác. 

10- Biết được sự chấm dứt của tất cả các sự 

ô nhiễm.  

 [Ngoài Mười Sức mạnh trên đây] thể dạng 

của một vị Phật còn hàm chứa Bốn điều 

không sợ hãi sau đây:  

1- Không sợ hãi khi nói lên rằng tôi đã giác 

ngộ hoàn toàn và dứt khoát đối với tất cả các 

hiện tượng (nhận biết được bản chất lừa 

phỉnh của mọi hiện tượng và thực hiện được 

sự trống không/Tánh không của chúng). 

2- Không sợ hãi khi phải thuyết giảng [trước 

mọi người] về những nỗi khổ đau gây ra bởi 

sự thèm muốn dục tính, bởi hận thù và vô 

minh, và đấy cũng chính là các chướng ngại 

ngăn chận sự giải thoát; đồng thời cũng 

không sợ hãi khi phải thuyết giảng [trước 

mọi người] là các thứ biểu hiện lừa phỉnh là 

chướng ngại ngặn chận sự hiểu biết toàn 

năng về tất cả mọi hiện tượng; và cũng 

không sợ hãi khi phải thuyết giảng [trước 

mọi người] là phải làm cho tất cả các thứ ấy 

phải chấm dứt. 

3- Không sợ hãi khi thuyết giảng về các con 

đường đưa đến sự giải thoát. 

4- Không sợ hãi khi xác nhận là mình đã làm 

tan biến được mọi thứ ô nhiễm.  

Khi đã tạo được cho mình một cách cụ thể 

các phẩm tính trên đây thì theo kinh sách 

mình sẽ là người đã đạt được giác ngộ từ 

khởi thủy (có nghĩa là không những loại bỏ 

được tất cả các thứ ô nhiễm trong kiếp nhân 

sinh này mà cả các nguyên nhân và các sự ô 

nhiễm trong các kiếp sống quá khứ của 

mình) và tâm thức căn bản của mình đã hoàn 

toàn trở nên nhân từ.  

Trên đây là phần trình bày ngắn gọn và tổng 

quát về con đường Phật giáo. Trong phần 

sau chúng ta sẽ tìm hiểu về bài thơ thần cảm 

và những các lời giảng dạy thật chuyên biệt 

ẩn chứa trong đó.  

Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 

Chương 4 trên đây nêu lên thật hết sức rõ 

ràng con đường và cả mức đến trong việc tu 

tập Phật giáo nói chung. Hướng đi trên con 

đường là thiền định giúp phát huy trí tuệ để 

quán thấy bản chất của chính mình và cả 

mọi hiện tượng. Mức đến là sự Giác Ngộ ở 

cuối con đường, ở vào phía bên kia của sự tu 

tập. Dù đã đi hết con đường thế nhưng mình 

không sao quên được những người cùng đi 

với mình trước đây trên con đường đó, 

dường như họ vẫn còn lận đận phía sau, 

khiến mình có cảm giác là mình vẫn còn 

đang bên cạnh họ cùng đi với họ, và cứ 

muốn ghé vai gánh bớt cho họ cái gánh nặng 

khổ đau trên vai họ.  

Hinh ảnh trên đây tóm lược con đường Phật 

giáo. Đức Đạt-lai Lạt-ma cho biết là con 

đường đó gồm có năm chặng tất cả: tích lũy, 

chuẩn bị, quán thấy, thiền định và mức đến. 

Thiết nghĩ đôi khi chúng ta cũng nên nhìn lại 

vị trí và hướng đi của mình trên con đường 

đó để khỏi bị lạc hướng, chẳng hạn như chỉ 

biết tu tập xoay quanh các phương tiện thiện 

xảo mà quên mất con đường..  

Sau khi vạch ra cho chúng ta trông thấy 

hướng đi và những gì phải làm trong năm 

chặng đường trên đây, thì sau đó Đức Đạt-lai 
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Lạt-ma cũng giải thích thêm thế nào là Thể 

dạng của một vị Phật, gồm "Mười sức 

mạnh" và "Bốn điều không sợ hãi", và đấy 

cũng là các điểm chuẩn giúp chúng ta định 

hướng. Thật vậy trên dòng lịch sử phát triển 

của Phật giáo vô số tông phái, học phái, chư 

Phật và chư Bồ-tát cũng như các phưong 

tiện thiện xảo được sáng chế thêm, khiến 

chúng ta không khỏi hoang mang, tương tự 

như đứng trước một ngã tư đường. "Mười 

sức mạnh" và "Bốn điều không sợ hãi" là 

các điểm chuẩn giúp chúng ta thỉnh thoảng 

nhìn lại chính mình xem mình đã đạt được 

những sức mạnh nào và những điều không 

sợ hãi nào, thay vì chỉ biết lo âu, cầu khẩn 

và hy vọng.  

Độc giả có thể xem thêm về "Mười sức 

mạnh" và "Bốn điều không sợ hãi" được giải 

thích chi tiết hơn trong quyển sách sau đây 

của nhà sư Guéshé Kelsang Gyatso:  

Ấn bản tiếng Anh: 

Tantric Grounds and Paths, Tharpa 

Publications, UK, USA, Canada, Australia, 

Asia, 1994 

Ấn bản tiếng Pháp: 

Les Terres et les Voies Tantriques, Editions 

Tharpa France, 2009, tái bản, 2013.  

            (hết chương 4)  

                                                                        

                        Bures-Sur-Yvette, 02.02.18 

Hoang Phong chuyển ngữ 

Ngày Mai Ăn Khỏi Trả Tiền  

 

Xưa, có một ông già bán kẹo, đề trên thùng 

xe như thế này: “Ngày mai ăn khỏi trả tiền”. 

Trẻ con xem thấy thích lắm, rủ nhau mua 

kẹo và định bụng rằng: “Ngày mai mình sẽ 

ăn kẹo đã thèm. Vì ông bán kẹo đã nói vậy 

mà.”  

 

Nhưng ngày mai, ngày mai... ngày mai rồi 

ngày mai. Ông bán kẹo vẫn bắt bọn trẻ phải 

đưa tiền mới trao kẹo cho. Vì ngày mai là 

một ngày không bao giờ có. 

Hư Hư Lục 
Thích Nữ Như Thủy 

Cánh chim trời 
Tuệ Sỹ 

Một ước hẹn đã chôn vùi tang tóc 

Cánh chim trời xa mãi giữa lòng sâu 

Nghe một nỗi hao mòn trong thoáng chốc 

Một mùa thu một vạn tiếng kêu gào 

Khuya còn lạnh sương mù và gió lốc 

Thở hơi dài cát bụi cuốn chiêm bao 

Bên cửa sổ bên kia đồi sao mọc 

Một lần đi là vĩnh viễn con tàu 

Đi để nhớ những chiều pha tóc trắng 

Mắt lưng chừng trông giọt máu phiêu lưu 

 

Nguồn: Tuệ Sỹ, Giấc mơ Trường Sơn, An 

Tiêm California, 2002 
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Một lý do thật kinh ngạc do Elizabeth H. 

Blackburn, người đoạt giải Nobel sinh học 

chỉ ra rằng người sống THỌ hay không, 

không phải do Ăn Uống hay Vận Động; mà 

là Tâm Lý Cân Bằng. Giải thưởng Nobel 

Sinh Học Elizabeth H. Blackburn đã chỉ ra: 

con người muốn sống trăm tuổi, ăn uống 

điều độ chiếm 25%, những cái khác chiếm 

25%, Tâm Lý Cân Bằng chiếm những 50%! 

 

“Áp Lực Hormone” sẽ làm tổn thương cơ 

thể. 

 

Lý giải như thế nào về việc Tâm Lý Ổn 

Định ảnh hưởng tới 50% tuổi THỌ? Chúng 

ta nên làm thế nào? 

 

 

“Áp lực hormone” gây tổn thương cơ thể! 

 

Nhà nghiên cứu tâm lý học chỉ ra: 

 

Một người nổi giận đùng đùng, áp lực 

hormone tăng sinh, đủ để giết chết một con 

chuột. 

 

Vì vậy, áp lực hormone, còn gọi là hormone 

độc tính. Y học hiện đại chỉ ra: ung thư, xơ 

cứng động mạch, cao huyết áp, loét hệ tiêu 

hóa, kinh nguyệt không đều, 65-90% triệu 

chứng có liên quan tới áp lực tâm lý. 

 

Vì thế, bệnh này còn gọi là bệnh tâm lý. 

 

Nếu con người cả ngày không yên, hay cáu 

gắt, lo lắng, khiến áp lực hormone luôn ở 

mức cao, hệ thống miễn dịch sẽ ngăn chặn 

và tiêu diệt, hệ thống máu huyết hoạt động 

quá nhiều trong thời gian dài dẫn đến mệt 

mỏi. 

 

Khi vui, não bộ tiết ra hormone hưng 

phấn. 

 

Hormone hưng phấn khiến con người thoải 

mái, cảm giác vui tươi, toàn thân rơi vào 

trạng thái tốt, giúp điều tiết các cơ quan 

trong cơ thể cân bằng, khỏe khoắn. 

 

Thế thì, trong cuộc sống, chúng ta nên làm 

như thế nào mới có thể có được hormone 

hưng phấn, giảm hormone áp lực? 

 

1. Có mục tiêu rõ ràng, nỗ lực đạt được. 

 

Nghiên cứu mới nhất cho rằng, cảm giác đạt 

mục tiêu càng mạnh càng giúp cơ thể khỏe 

khoắn. 

 

Bởi vì trong cuộc sống, đam mê quyết định 

tâm thái con người, quyết định trạng thái 

sống.  

 

Người nỗ lực đạt mục tiêu não bộ trong 

trạng thái thoải mái phát triển, vì thế, thường 

dùng não bộ sẽ thúc đẩy hoạt động não, đẩy 

lùi tuổi già. 

 
Người trung lão niên sau khi nghỉ hưu có thể 

đọc sách, khiêu vũ, vẽ vời, giúp não bộ luôn 

Nobel sinh học chỉ ra rằng người sống THỌ 
không phải do Ăn Uống hay Vận Động, mà là Tâm Lý Cân Bằng. 

Theo VIETPHO.OR 
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trong trạng thái hoạt động. 

 

2. Giúp đỡ người khác làm niềm vui có 

tác dụng trị liệu tốt.. 

 

Nghiên cứu chỉ ra, giúp đỡ người khác về 

vật chất, có thể giảm tỉ lệ tử vong xuống 

42%, giúp người khác ổn định tinh thần, có 

thể giảm tỉ lệ tử vong dưới 30%. 

 

Bởi vì tốt với người khác, hay làm việc 

thiện, sẽ có cảm giác vui tươi và tự hào, 

giảm hormone áp lực, thúc đẩy hormone 

hưng phấn. 

 

Chuyên gia tâm lý và tâm thần học nói: duy 

trì thói quen giúp đỡ người khác là phương 

pháp phòng và điều trị trầm cảm. 

 

3. Gia đình hòa thuận là bí kíp sống lâu. 

 

Hai nhà tâm lý học người Mỹ công bố 

nghiên cứu trong vòng 20 năm: trong số các 

nhân tố quyết định tuổi thọ, đứng số 1 là ” 

quan hệ người với người “.  

 

Họ cho rằng, quan hệ con người với con 

người quan trọng hơn rau cỏ hoa quả, việc 

thường xuyên luyện tập và rèn luyện trong 

thời gian dài. Liên hệ người với người 

không chỉ bao gồm bạn bè, còn bao gồm 

quan hệ gia đình. Vì thế, gia đình hòa thuận, 

bạn bè tốt là một trong những yếu tố quyết 

định tuổi thọ con người. 

 

4. Cho đi điều thiện sẽ nhận lại điều thiện. 

Khi chúng ta cười với người khác, người 

khác cũng sẽ cười lại với chúng ta. Bất luận 

là ở cùng bạn bè hay là cùng những ngươi 

bạn cũ trò chuyện, hãy nhớ luôn giữ nụ cười, 

cho đi niềm vui. 

 

“Tinh thần không thoải mái, sẽ dẫn đến bệnh 

gan” 

 

Có người từng làm thực nghiệm này:  

 

Sau khi tách nội tạng động vật, giữ nguyên 

liên kết tĩnh mạch gan và động mạch bụng, 

tim lập tức co bóp mạnh và tĩnh mạch máu 

bắt đầu lắng lại, động vật chết từ từ, có thể 

thấy gan có liên kết chặt chẽ trong việc điều 

tiết lưu lượng máu. 

 

Tinh thần không thoải mái, khi tức giận, sẽ 

ảnh hưởng tới hoạt động gan, dẫn đến tình 

trạng khô gan và khô máu ở gan. 

 

“Không tức giận, không sinh bệnh” 

 

Tinh thần là thể năng của con người, nhưng 

trong cuộc sống bộn bề lo toan, áp lực tinh 

thần tự nhiên sẽ gia tăng, thế là các áp lực 

tinh thần sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con 

người. 

 

“Hiện nay, thống kê của bộ y tế thế giới, trên 

90% bệnh đều có liên quan tới tinh thần. 

 

Chỉ cần chúng ta giữ tinh thần thoải mái, thì 

sẽ không mắc bệnh, không mắc bệnh 

nghiêm trọng, ít bệnh, muộn mới mắc bệnh.” 

 

 

“Tâm phải TĨNH, Thân phải ĐỘNG” 

 

Dưỡng tâm, an tâm, cải tâm, giữ tinh thần 

thoải mái, là một cách dưỡng sinh, có thể 

không được mọi người quan tâm, vì thế mới 

xuất hiện “những bệnh tiêu hóa khó chữa”, 
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“bệnh viêm cả đời không khỏi” .. 

 

Tâm Tĩnh thì Thân An, thân an thì khỏe 

mạnh, tâm an bách bệnh tiêu trừ… 

 

Hoạt động có thể sinh dương khí, đả thông 

âm khí, giúp tuần hoàn máu, cơ thịt phát 

triển, khoẻ gân cốt. 

 

Tâm phải Tĩnh, Thân phải Động, giữ cân 

bằng, đó là tam đại pháp bảo của bất cứ 

môn phái dưỡng sinh nào. 

 

Thực tế, quyết định tuổi thọ con người 

không chỉ là ăn uống và vận động, còn là 

tâm tính vui tươi, tâm thái tích cực cũng vô 

cùng quan trọng! 

 

 

JANUARY 6, 2018 

-VIETPHO.OR 

Pháp Cú 
HT. Thích Minh Châu dịch 

 

Phẩm Tham ái 
 

 

338 
 
Như cây bị chặt đốn, 

Gốc chưa hại vẫn bền 

Ái tùy miên chưa nhổ, 

Khổ này vẫn sanh hoài. 

 

Cuộc đối đáp dưới đây giữa ác ma và Tỳ 

kheo ni Varija rất hay, rất đáng ghi nhớ và 

suy ngẫm, cho những ai muốn chấm dứt khổ 

đau, muốn hiểu chính xác sự thật "diệt đế" ở 

trong 4 Thánh đế (khổ, tập, diệt, đạo). 

 

Đang ở giữa rừng sâu yên lặng, ác ma muốn 

làm Tỳ kheo ni Vajirà run sợ, hoảng sợ, 

muốn khiến nàng từ bỏ thiền định, bỗng cất 

tiếng hỏi Tỳ kheo ni Vajirà: 

 

Do ai, hữu tình này, 

Ðược sinh, được tạo tác? 

Người tạo hữu tình này, 

Hiện nay ở tại đâu? 

Từ đâu hữu tình sinh? 

Ði đâu hữu tình diệt? 

 

Nghe thế, Tỳ kheo ni Vajirà suy nghĩ: "Ai đã 

nói lên bài kệ này? Người hay không phải 

người?".  Rồi Tỳ kheo ni Vajirà lại suy nghĩ: 

"Chính là ác ma muốn làm ta run sợ, hoảng 

sợ, muốn khiến ta từ bỏ thiền định, nên đã 

nói lên bài kệ này".  Rồi Tỳ kheo ni Vajirà 

liền trả lời ác ma: 

 

(Xin mời xem tiếp trang 29) 

Chỉ có pháp khổ, không 
có người bị khổ  

Như Không 
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Nhận quả là có thật trên đời, nó xảy ra không 

chỉ ở kiếp sau mà ngay ở kiếp này. Một cô bé 

nghèo trả lại tỷ phú chiếc cặp nhặt được, 20 

năm sau, biết bao điều kỳ diệu liên tục xảy ra. 

Câu chuyện khiến cho mỗi chúng ta đều phải 

suy nghĩ.  

 

Sự thật thì bạn đang nghĩ đến lý do gì nào? 

Đừng vội đoán mò, bởi nguyên nhân sâu xa 

của câu chuyện vị tỷ phú già nhận nuôi cô bé 

nghèo xinh đẹp dưới đây chắc chắn sẽ khiến 

cho nhiều người phải bất ngờ đấy! 

 

Vào buổi tối cách đây 20 năm về trước, một vị 

phu nhân ở Chiết Giang, Trung Quốc đã đánh 

rơi chiếc túi đựng tài sản trị giá lên tới 

100.000 tệ (tương đương 330 triệu đồng) cùng 

một tập tài liệu nghiên cứu thị trường tuyệt 

mật của chồng mình – một thương nhân có 

tiếng – ở trong bệnh viện. 

 

Bất chấp đêm hôm khuya khoắt, vị thương 

nhân vội vàng lao đến bệnh viện tìm kiếm 

trong vô vọng. Khi ông vừa tới nơi đã bị thu 

hút bởi một bé gái gầy yếu đang đứng dựa vào 

bức tường trắng toát giữa hành lang sâu hun 

hút. 

 

Có lẽ bức tường ấy rất lạnh, nên toàn thân cô 

bé không ngừng run rẩy, tay ôm chặt một 

chiếc túi không buông, và trùng hợp thay, đó 

lại chính là chiếc túi mà vợ của vị thương 

nhân nọ mới đánh rơi.  

 

Vị thương nhân nhanh chóng tìm hiểu và biết 

được cô bé tên là Hà Vũ Đình, theo bố vào 

bệnh viện chữa trị một căn bệnh hiểm nghèo. 

Gia đình họ rất nghèo, phải bán hết đồ đạc để 

có tiền lo cho người bố, thế nhưng hiện tại, họ 

thậm chí còn chẳng đủ tiền chi trả cho 1 đêm 

nằm viện. Nếu như hôm nay vẫn không chạy 

vạy được tiền, thì sáng mai họ sẽ bị đuổi ra 

khỏi nơi này. 

 

Buổi tối hôm ấy, cô bé Hà Vũ Đình buồn bã 

đi lại dọc hành lang. Đứa trẻ ngây thơ lo sợ 

ngày mai bác sĩ sẽ đuổi bố mình ra khỏi 

phòng bệnh nên đã dập đầu quỳ lạy những 

người đi ngang qua để cầu xin sự trợ giúp. 

 

Đột nhiên, cô bé nhìn thấy một người phụ nữ 

đang đi từ trên gác xuống đánh rơi chiếc túi 

kẹp dưới cánh tay. Bởi vì còn rất nhiều đồ đạc 

nên người phụ nữ này dường như không phát 

hiện ra mình vừa làm rơi đồ. 

 

Khi đó, ở hành lang không còn ai ngoài Hà 

Vũ Đình. Cô bé nhanh nhẹn chạy tới nhặt 

chiếc túi rồi đuổi theo người phụ nữ giàu có ra 

đến tận cửa. Tuy nhiên, một chiếc xe con 

bóng loáng đã chở bà ấy đi rất xa rồi. 

 

Trước tình cảnh này, Hà Vũ Đình đành mang 

chiếc túi trở về phòng bệnh của bố. Cả gia 

đình họ đã bị sốc khi mở chiếc túi đựng đầy 

đồ giá trị ấy ra xem. Cô bé Hà Vũ Đình hiểu 

rằng, số tiền đó chắc chắn đủ cho bố mình 

chữa bệnh. 

 

Tuy nhiên, ông Hà lại không cho phép con gái 

làm như vậy. Ông yêu cầu con cầm chiếc túi 

ra hành lang đứng đợi chủ nhân của nó quay 

Nhân quả là có thật trên đời 
Sưu tầm trên Mạng 
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lại tìm. Ông nói: “Người bị mất túi chắc hẳn 

đang rất lo lắng. Trong cuộc đời này, việc nên 

làm nhất là giúp đỡ người khác, biết nghĩ cho 

người khác; việc không nên làm nhất là tham 

lam tiền của, sống vô ơn bạc nghĩa.” 

Vị thương nhân vô cùng xúc động khi nhận lại 

chiếc túi giá trị từ tay Hà Vũ Đình. Việc này 

không chỉ giúp ông lấy lại được một khoản 

tiền lớn, mà còn bảo vệ được tập tài liệu bí 

mật và cũng nhờ đó, không bao lâu sau ông đã 

vươn lên thành một tỷ phú. 

 

Để trả nghĩa, ông liền đứng ra lo tiền viện phí 

cho bố của cô bé tốt bụng. Đáng tiếc, sau đó 

bố mẹ của Hà Vũ Đình đều rời bỏ em đi tới 

một nơi rất xa, không bao giờ quay trở lại 

được nữa. 

 

Hà Vũ Đình được vị thương nhân giàu có 

nhận làm con gái và nuôi cô khôn lớn, trưởng 

thành. Sau khi học hết Đại học, Hà Vũ Đình 

rất tích cực giúp bố nuôi xử lý công việc. 

 

Tuy rằng không có một chức vụ cụ thể, nhưng 

cô đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm 

kinh doanh quý báu và dần trở thành một nhân 

tài trên thương trường khốc liệt. Thậm chí, 

cho đến cuối đời, bố nuôi vẫn thường xuyên 

tham khảo ý kiến của Hà Vũ Đình trong 

những quyết định quan trọng. 

 

Đến lúc phải rời xa thế giới này, vị tỷ phú 

nhân ái đã để lại một bức di chúc, trong đó 

viết: 

 

“Trước khi gặp bố con Hà Vũ Đình, tôi đã là 

một thương nhân giàu có. Thế nhưng, khi 

nhận lại món tài sản lớn những tưởng chẳng 

bao giờ tìm thấy được từ tay một gia đình 

bệnh nhân nghèo, tôi chợt nhận ra họ mới là 

những người giàu có nhất. Bởi vì họ luôn giữ 

vững được nhân phẩm và nguyên tắc sống cao 

thượng của mình, đây cũng chính là điều mà 

một thương nhân như tôi luôn bị thiếu hụt. 

Trong khi đó, tiền của tôi đa phần đều do 

tranh đấu, giành giật mới có được. Họ đã 

khiến tôi hiểu ra rằng, thứ tài sản quý giá nhất 

của đời người chính là phẩm hạnh. 

 

Tôi nhận nuôi Hà Vũ Đình không phải là để 

đền ơn hay vì thương cảm, mà tôi muốn con 

bé trở thành một tấm gương cho mình. Có con 

bé ở bên cạnh, vào những thời khắc quyết 

định trong kinh doanh, tôi luôn nhắc nhở bản 

thân những điều nên làm và không nên làm, 

những đồng tiền nào nên kiếm và đồng nào 

nên bỏ. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ 

yếu đã giúp tôi ngày càng thành công và trở 

thành một tỷ phú như hiện nay. 

 

Sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản của tôi sẽ do 

Hà Vũ Đình thừa kế. Đây không phải một 

món quà, mà là vì tôi mong muốn sự nghiệp 

của mình sẽ phát triển huy hoàng hơn nữa. Tôi 

tin rằng đứa con trai thông minh của mình 

cũng sẽ hiểu được dụng ý sâu xa của người 

làm bố này.” 

 

Con trai của vị tỷ phú từ nước ngoài trở về đã 

xem bản di chúc một cách tỉ mỉ rồi nhanh 

chóng hạ bút ký tên: “Tôi đồng ý để Hà Vũ 

Đình thừa kế toàn bộ tài sản do bố mình để 

lại, và mong rằng cô ấy có thể trở thành vợ 

của tôi.” 

 

Hà Vũ Đình suy nghĩ một lúc rồi cũng ký tên: 

“Tôi chấp nhận thừa kế toàn bộ tài sản do bố 

nuôi để lại, bao gồm cả con trai của ông.” 
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Bài viết này giới thiệu những ghi nhận có 

liên quan đến Phật giáo Trung Quốc trong 

công trình nghiên cứu có nhan đề: “Đối sách 

của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông 

Bắc Á về những biến đổi xã hội”, một công 

trình do Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 

chủ biên TS. Trần Thị Nhung (Nhà xuất bản 

Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2013)  

 

Biến đổi xã hội, đối tượng nghiên cứu của 

công trình nói trên, gồm biến đổi tôn giáo. 

Với khu vực địa lý nghiên cứu là các nước 

và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á (Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan), biến 

đổi tôn giáo đương nhiên bao gồm Phật giáo, 

tôn giáo chính yếu của khu vực này. 

 

Công trình nghiên cứu này xác định biến đổi 

xã hội là một vấn đề quan trọng trong phát 

triển đất nước. 

 

Các nước Đông Bắc Á, trong quá trình phát 

triển, đã có những biến đổi xã hội quan 

trọng. Do việc gần gũi về văn hóa, địa lý, 

cũng như có các mối liên hệ sâu đậm, nghiên 

cứu về biến đổi xã hội và những đối sách 

cho vấn đề này ở các nước nói trên đã được 

xác định là cần thiết, có giá trị tham khảo 

đối với Việt Nam. 

 

Khi nghiên cứu về những biến đổi xã hội ở 

Trung Quốc, đi sâu vào biến đổi trong đời 

sống tôn giáo, công trình “Đối sách của các 

quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về 

những biến đổi xã hội” đã có những ghi 

nhận rất đáng lưu tâm: 

 

“Biến đổi trong đời sống tôn giáo 

 

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng, sự thăng 

trầm của các nền kinh tế trong điều kiện hội 

nhập quốc tế tăng nhanh với cường độ cao 

cùng với những cải cách về cơ chế quản lý 

của nhà nước… đã tạo ra những biến đổi 

nhất định trong đời sống tôn giáo, tín 

ngưỡng của các quốc gia trong khu vực 

Đông Bắc Á. 

 

Tại Trung Quốc, trong điều kiện kinh tế thị 

trường, tôn giáo có xu hướng thế tục hóa và 

đạo Tin Lành có chiều hướng phát triển 

mạnh hơn. Theo quan niệm đối lập tôn giáo 

với chủ nghĩa vô thần, tôn giáo hầu như bị 

cấm tại Trung Quốc trong giai đoạn 1966-

1979. Trong hơn 3 thập kỷ vừa qua, nhờ 

thành công của công cuộc cải cách và mở 

cửa, nền kinh tế Trung Quốc phát triển 

nhanh chóng chưa từng thấy, kéo theo sự 

phát triển của quá trình đô thị hóa và dịch 

chuyển dân số từ nông thôn ra thành thị. Tôn 

giáo truyền thống có nhiều biến động. Nếu 

trước đây, các tổ chức tôn giáo truyền thống 

như Phật giáo và các giáo hội Ki tô giáo hoạt 

động trầm lắng thì hiện nay có xu hướng 

khởi sắc trở lại. Nhiều chùa chiền, nhà thờ 

cũng như các cơ sở thờ tự nói chung được tu 

sửa, xây mới ở nhiều nơi trên cả nước. Các 

tổ chức tôn giáo mới bao gồm cả một số tôn 

Phật giáo trong biến đổi xã hội ở Trung Quốc  
Minh Thạnh 
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giáo đã từng xuất hiện trong thời gian trước 

đây nay bùng phát trở lại. Điểm nổi bật 

trong diện mạo đời sống tôn giáo Trung 

Quốc hiện nay là xu hướng thế tục hóa ngày 

một mạnh mẽ và sự phát triển của đạo Tin 

Lành có xu hướng tăng nhanh. 

 

Sau khi Trung Quốc thực hiện công cuộc cải 

cách mở cửa, dưới sự tác động của kinh tế 

thị trường, tiến trình thế tục hóa của tôn giáo 

Trung Quốc có những biểu hiện như sau: 

 

Thứ nhất, chú trọng đến đời sống hiện thực 

nhưng không từ bỏ tín ngưỡng. Do tác động 

của đời sống kinh tế hàng hóa và trình độ 

văn hóa được nâng cao nhất định mà đa số 

các tín đồ đều không chỉ theo đuổi quan 

điểm kiếp sau hư ảo mà còn chú trọng hơn 

tới việc đứng chân trong thế giới hiện thực. 

Người ta cho rằng, trong kiếp sống hiện 

thực, con người đã có thể cải thiện đời sống 

của mình khi sống, cần phải đi tìm hạnh 

phúc tốt đẹp hiện thực, để khi lên được thiên 

đàng, đến Niết bàn hưởng thụ những gì 

không có trong cuộc sống trần gian. Đó là 

triết lí: “là tín đồ tôi mong đi vào thiên quốc, 

là người tôi mong đất nước giàu mạnh”. Có 

thể thấy, đó là một triết lý sống lành mạnh. 

 

Thứ hai, hướng tới đời sống thế tục, nhiệt 

tình với đời sống thế tục. Tín đồ Ki tô giáo 

sống đời sống thế tục là điều dễ thấy và dễ 

hiểu. Ngay cả tín đồ Phật giáo cũng thay đổi 

lối sống rất nhiều. Không ít nhà sư có cuộc 

sống không khác các quan chức thế tục. 

Ngoài việc cắt tóc, ăn chay, niệm Phật ra, họ 

cũng đủ xe hơi, điện thoại di động, thảm trải, 

điều hòa nhiệt độ… Nhiều Phật tử có lương 

cố định từ công việc nhà chùa, những người 

chuyên cần với công việc nhà Phật còn có 

tiền thù lao. Các tôn giáo đều nhiệt tình với 

công tác xã hội thế tục, đua nhau mua tín 

phiếu kho bạc, tích cực quyên tiền cho các 

công ty hy vọng, bỏ tiền tài trợ xây dựng sân 

bay, mở đường sắt. 

 

Trong làn sóng kinh tế thị trường, Phật giáo 

và Ki tô giáo tỏ ra rất linh hoạt. Dưới danh 

nghĩa “tự nuôi mình”, Ki tô giáo tìm cách 

lập ra các thực thể kinh tế. Có nơi, tín đồ lập 

“xí nghiệp tam tự”, “Cửa hiệu tam tự”, 

“Bệnh viện Tam tự”. Có giáo hội mở các 

ngành dịch vụ công thương nghiệp, mốc nối 

với ngân hàng, thành lập các đại lí tích 

tiền… 

 

Phần lớn chùa chiền đều được xây dựng 

trong rừng rậm, núi cao, phong cảnh tuyệt 

đẹp. Phật điện, bảo tháp, kiến trúc, thơ và 

câu đối… đều có giá trị văn hóa thu hút 

khách du lịch… Những điều đó đã khiến đền 

chùa ở Trung Quốc trở thành những điểm 

thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. 

Có chùa còn mở cả phòng trà, khách sạn, 

quán ăn… như một xã hội thu nhỏ tổng hợp. 

Vé vào cửa chùa cùng với các dịch vụ dành 

cho khách du lịch là những khoản thu nhập 

khá lớn. Chốn cửa thiền xưa kia thâm 

nghiêm, các nhà sư vốn lấy cuộc sống thanh 

bần làm cao cả, nay trở thành nơi huyên náo, 

những kẻ tu hành trở thành những người làm 

ăn chạy theo lợi nhuận… 

 

Tôn giáo Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì 

được chức năng xã hội vốn có của nó là coi 

trọng tình cảm con người và giáo dưỡng đạo 

đức xã hội, song xu hướng thế tục hóa nói 

trên, tuy là xu hướng có tính thế giới, nhưng 

không khỏi ảnh hưởng phần nào đến các giá 

trị truyền thống của tôn giáo Trung Quốc. 
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Công cuộc cải cách mở cửa đã đem lại một 

diện mạo mới cho xã hội Trung Quốc. Trong 

hoàn cảnh đó, tôn giáo Trung Quốc cũng bắt 

đầu phục hưng. Theo đánh giá của các học 

giả nghiên cứu về tôn giáo Trung Quốc thì 

đạo Tin Lành là một thành tố nổi trội trong 

quá trình phục hưng tôn giáo nói chung sau 

cải cách mở cửa tại đất nước này. 

 

Việc thống kê lượng tín đồ Tin Lành ở 

Trung Quốc hiện nay là một công việc khó 

khăn và kết quả thu được thường khó sát với 

thực tế. Các công trình nghiên cứu về tôn 

giáo Trung Quốc cho thấy, con số tín đồ 

hàng năm do tổ chức Tam tự công bố rất 

khác biệt so với số liệu của các tổ chức hải 

ngoại. Nguyên do là tổ chức Tam tự chỉ 

thống kê dựa trên những số liệu chính thức 

của các tổ chức Tin Lành hoạt động có đăng 

ký với chính phủ. Trong khi đó, trên thực tế 

lại tồn tại một lượng rất lớn những tín đồ Tin 

Lành hoạt động không đăng ký thường gọi 

là tín đồ “tại gia”. Theo công trình Tông 

giáo ở Trung Quốc của tác giả Lữ Vân thì 

Tin Lành ở Trung Quốc tăng nhanh từ 

những năm 1980, từ 3 triệu người năm 1982 

lên 4 triệu người năm 1989. Vào năm 1993, 

theo một nghiên cứu của Hunter và Chan, 

con số 5 triệu tín đồ chính thức là không 

khớp với khoảng 20 triệu hoặc hơn thế trong 

thực tế. Theo công bố gần đây của Tam tự 

thì tính đến năm 2000, trên lãnh thổ Trung 

Quốc có 13.000 giáo hội, 35.000 điểm hội 

họp và 15 triệu tín đồ. Như vậy, nếu gộp cả 

số tín đồ “tại gia” thì con số sẽ lớn hơn rất 

nhiều. Trong vài năm gần đây, Chính phủ 

Trung Quốc cũng tiến hành thống kê số 

lượng tín đồ và ước tính con số này dao 

động từ 25 đến 30 triệu người. Có ý kiến cho 

rằng con số có thể lên đến 50 triệu người. 

Từ thực trạng này, các nhà nghiên cứu đánh 

giá: 

 

Thứ nhất, sự phát triển của đạo Tin Lành tại 

Trung Quốc từ thập niên 90 của thế kỷ trước 

đến nay diễn ra khá đột biến. Điều này đã 

dẫn đến sự đảo nghịch về tỷ lệ tín đồ giữa 

Tin Lành và công giáo so với thời kỳ trước 

đó và sau này. Hiện nay, số lượng tín đồ 

Công giáo ở Trung Quốc có khoảng 10 triệu 

người. Vào khoảng những năm 50 của thế 

kỷ trước, con số này là khoảng 3 triệu người, 

trong khi số lượng tín đồ Tin Lành mới có 

khoảng 700.000 đến 1 triệu. 

 

Thứ hai, sự phân chia thành bộ phận: các 

giáo hội có quan hệ với Tam tự và các cộng 

đồng tự quản chỉ có ý nghĩa tương đối vì 

trong thực tế, các tín đồ của hai bộ phận này 

vẫn có liên hệ với nhau và ranh giới rất 

không rõ ràng. 

 

Hiện nay, toàn Trung Quốc có 13 chủng 

viện thần học ở các vùng khác nhau với 

lượng học viên khoảng 700 người. Tại Nam 

Kinh tỉnh Giang Tô, Trường Cao đẳng Thần 

học Hiệp hội Nam Kinh là trường Thần học 

quốc gia được Ủy Ban Phong trào Yêu nước 

Tam tự của Giáo hội Tin Lành Trung Quốc 

thành lập năm 1952 khi có 12 chủng viện và 

trường Thánh kinh Tin Lành hợp nhất với 

nhau. Năm 1961, Chủng viện Thần học Hiệp 

hội Diên Khánh được nhập vào đó. Trường 

có nhiệm vụ đào tạo các giáo sĩ phù hợp với 

nguyên tắc Tam tự, các giáo sĩ yêu nước, các 

giáo viên thần học, các nhà nghiên cứu thần 

học và tôn giáo, các nhà hoạt động chuyên 

nghiệp có khả năng giảng dạy thần học, âm 

nhạc và nghệ Ki tô giáo, những người trung 

thành với lý tưởng Tin Lành và ủng hộ chủ 
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nghĩa xã hội. Chủng viện có thái độ tôn 

trọng các giáo phái Tin Lành khác nhau, kết 

hợp văn hóa truyền thống Trung Quốc với 

tất cả những mặt đó, giúp xây dựng một nền 

thần học Tin Lành Trung Quốc. Từ năm 

1980 đến năm 1991 đã có hơn 300 chủng 

sinh tốt nghiệp được cử đến làm việc tại các 

nhà thờ trong toàn quốc. Ngoài ra còn có 12 

trường thánh kinh địa phương ở các thành 

phố Bắc Kinh, Thẩm Dương, Thượng Hải, 

Hàng Châu, Phúc Châu, Tế Nam, Hợp Phì, 

Vũ Hán, Quảng Châu, Tây An, Thành Đô và 

Côn Minh. 

 

Thứ ba, vấn đề giáo hội và Nhà nước trong 

cộng đồng Tin Lành ở Trung Quốc khá phức 

tạp. Có một thực tế là nhiều tín đồ Tin Lành 

tại Trung Quốc chọn cách sinh hoạt tự quản, 

khép kín mà không đăng ký công khai. Các 

học giả phương Tây cho rằng do sự kiểm 

soát gắt gao của nhà nước khiến nhiều tín đồ 

Tin Lành rời bỏ các giáo hội công khai (có 

đăng ký) để đến với các giáo hội tại gia. 

Điều này cũng có nghĩa là khi xuất hiện tình 

thế đối đầu với chính phủ thì các tổ chức Tin 

Lành có một lực lượng hậu bị thực tế lớn 

hơn nhiều so với danh nghĩa” (trang 61-67, 

sách đã dẫn). 

 

Tình hình được ghi nhận như trên có rất 

nhiều điểm để chúng ta đáng lưu ý. 

 

Trước hết, Phật giáo Trung Quốc được ghi 

nhận là có sự phục hưng, nhưng cùng theo 

đó là những biểu hiện không lành mạnh, và 

mức độ phát triển của Phật giáo Trung Quốc 

cũng không được như các tôn giáo khác. 

Phật giáo Trung Quốc, như thế, là có bước 

tiến so với chính mình. Tuy nhiên, nếu so 

sánh trong bức tranh tổng thể tôn giáo ở 

Trung Quốc, thì lại thấy bước lùi ở Phật 

giáo. 

 

Phật giáo Trung Quốc biến đổi theo hướng 

hủ bại, tha hóa, thế tục hóa, đánh mất những 

giá trị tinh thần thiêng liêng, chạy theo 

những giá trị vật chất trước mắt, kinh doanh 

hóa, thương mại hóa… 

 

Những điều đó đang diễn ra trong bối cảnh 

đạo Tin Lành phát triển mạnh ở Trung 

Quốc. Sự bùng phát đạo Tin Lành đã tạo nên 

nét chính trong bức tranh tôn giáo ở Trung 

Quốc. Tình hình này đương nhiên tạo nên áp 

lực cho tất cả các tôn giáo khác ở Trung 

Quốc, trong đó có Phật giáo. 

 

Phật giáo Trung Quốc phải đối mặt với 

thách thức đến từ bên trong, là sự hủ hóa tự 

thân, và thách thức đến từ bên ngoài, áp lực 

cải đạo do Tin Lành mang đến. 

 

Điều bi đát là Phật giáo Trung Quốc lại 

không nhận thức về hiểm họa này, mà có vẻ 

vẫn tăng tốc trên con đường thế tục hóa. 

Tình hình được ghi nhận như trên là hết sức 

bi quan đối với Phật giáo Trung Quốc. Thế 

tục hóa đồng nghĩa với diễn biến suy thoái, 

thiểu số hóa, khủng hoảng lòng tin… 

 

Công trình nghiên cứu của Viện Nghiên cứu 

Đông Bắc Á, qua ghi nhận tình hình như 

trên, đã nói đến một khả năng rất đáng lưu 

tâm, là khả năng “xuất hiện tình thế đối đầu 

với chính phủ” và nhất là khi xuất hiện tình 

thế này “thì các tổ chức Tin Lành có một lực 

lượng hậu bị thực tế lớn hơn nhiều so với 

danh nghĩa”. 

 

Tin Lành Trung Quốc rõ ràng là lớn mạnh, 
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Phật giáo Trung Quốc đang bị thế tục hóa. 

Tình thế đó dẫn đến tình thế đối đầu giữa 

Tin Lành với chính phủ Trung Quốc. Và 

nghiêm trọng hơn cho chính phủ Trung 

Quốc, lực lượng Tin Lành, trong thế mạnh 

lên, vẫn duy trì ẩn số bí hiểm về thực lực, 

tức là không thể biết mạnh đến mức nào! 

 

Công trình nghiên cứu “Đối sách của các 

quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về 

những biến đổi xã hội”  ngay trong phần 

đầu, đã lưu ý về sự gần gũi và tương đồng 

giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông 

Bắc Á đối với Việt Nam: “Do sự gần gũi về 

địa lý, sự tương đồng về văn hóa và sự phát 

triển các mối quan hệ giữa Việt Nam và các 

nước Đông Bắc Á nên đối sách của các quốc 

gia này trong bối cảnh mới sẽ có những tác 

động đến Việt Nam. Vì vậy, việc tìm hiểu 

những đối sách mà chính phủ các nước 

Đông Bắc Á thực thi trước những biến đổi 

xã hội để gợi mở những vấn đề về kinh 

nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo, vận 

dụng trong quá trình xây dựng và phát triển 

xã hội là một việc làm cần thiết”. 

 

Vì vậy, tình hình tôn giáo ở Trung Quốc, 

trong đó có Phật giáo, với những biểu hiện 

như đã ghi nhận, là rất đáng lưu tâm, đối với 

từ tăng ni Phật tử, hàng giáo phẩm Phật 

giáo, cho đến giới nghiên cứu tôn giáo, khoa 

học xã hội, và cả đối với quan chức chính 

quyền. 

 

Minh Thạnh 

lều bều rác nổi  

Minh Đức Triều Tâm Ảnh 

lều bều  

rác nổi bên sông  

ông chài giăng lưới  

có không cũng về  

nước cau  

bèo đốm lập lòe  

trăng ơi trăng hỡi  

cố quê mộng nào?   

hôm qua  

đứng cạnh bờ ao  

thở lui thở tới  

xôn xao bóng mình  

ngồi suy gẫm cái linh đinh  

non sâu lá rủ  

nhân tình đìu hiu   

lều bều  

rác tấp dòng chiều  

gót chân lãng tử  

liêu xiêu dáng người  

hạo nhiên  

muốn nở nụ cười  

thu xưa cúc cũ  

biếng lười không hoa   

mù sương  

lợp một mái nhà  

tường đông ngăn gió  

khúc ca hải hồ  

trăng khuya  

tặng một tứ thơ  

cô liêu vằng vặc  

thức chờ ngàn năm...  
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Phật Đản còn gọi là Quán Phật Hội (hội tắm 

Phật), Giáng Đản hội (hội giáng sinh) đó là 

nghi thức tắm Phật. Ngày Phật Đản tức là 

ngày Đức Phật Thích Ca ra đời. 

 

Mùa Phật Đản năm nay lại về trong niềm vui 

của mọi người dân Việt đang sống lưu vong 

nơi đất khách quê người, cách xa quê nhà cả 

nửa vòng trái-đất. Hơn hai triệu người Việt 

hiện ở tạm dung trên các nước thuộc Âu-

Châu, Uùc-Châu, Mỹ Châu đang nô lực tổ 

chức  ngày “Đại Lễ Phật Đản Phật lịch năm 

2547”để hòa nhịp với niềm vui chung của 

nhân loại trong mùa Phật Đản năm Quí Mùi, 

2003. 

 

Nhân dịp ngày Đại Lễ năm nay, tôi cũng xin 

ghi lại để cống hiến quý đồng-bào Phật Tử  

bốn phương cùng tìm hiểu về “Chân lý  và 

nguồn gốc  ngày Đản Sinh của Đưc Phật 

“hầu lưu lại cho các thế hệ mai său, nối gót 

các bậc tiền nhân, duy trì và phát huy Đạo lý 

cao siêu của Đức Thế Tôn, trong ánh đạo 

vàng đến vơi mọi người trên thế-gian. 

 

Phật Đản còn gọi là Quán Phật Hội (hội tắm 

Phật), Giáng Đản hội (hội giáng sinh) đó là 

nghi thức tắm Phật. Ngày Phật Đản  tức là 

ngày Đức Phật Thích Ca ra đời. 

 

Ngày Phật Đản hay ngày Giáng sanh của 

Đức Phật, tiếng Pali gọi là Vesak. Vesak là 

tên của một tháng,  thường trùng vào tháng 

năm dương lịch. Vesak cũng là tên của một 

ngày có ý nghĩa trọng đại nhất đối với hàng 

Phật tử  khắp thế giới. Đức Phật sinh nhằm 

ngày rằm, tháng Vesak, vào buổi sáng, trong  

thành Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ) gần biên 

thùy giữa đông bắc Aán Độ và Népan. Ấy là 

Thái tử  Siddatha Gotama. Cha của ngài là 

Hoàng Đế Tịnh Phạn (Cuddhodana) họ Cồ 

Đàm (Gotama), và mẹ của Ngài là hoàng 

hậu Ma Gia (Mayadevi) Ngài tên là 

Siddhartha Gautama. Ngài mất mẹ rất sớm. 

Său khi hạ sanh Hoàng Tử được 7 ngày thì 

hoàng hậu thăng hà. 

 

Thái tử  sanh ra là một đai hạnh, đại phúc, 

cho tất cả chúng sanh. Dĩ nhiên, đã là Hoàng 

tử, Ngài sống một cuộc đời vô cùng sung 

sướng trong cung điện nguy nga, nào biết gì 

đến cảnh thực ngoài đời. Nhưng ngày qua 

tháng lại lần lần trong tâm Ngài tự  phát giác 

sự thật. 

 

Khi Ngài giác ngộ được rằng  vạn vật là vô 

thường, có rồi không, thành rồi bại, có sinh 

có tử, có gìa có bệnh.   Rằng bao nhiêu vinh 

hoa, phú  qúy, khoái lạc vật chất dẫy đầy 

trước mắt chẳng qua là một bã hư vô, Ngài 

mới  nhất định xuất gia, bỏ hẳn thế sự, để đi 

tìm đâu là sự thật, đâu là tịnh  lạc.  Năm ấy 

được 29 tuổi, Ngài từ  bỏ cung- điện nguy 

nga và nhửng sa hoa vật chất của một vị 

Hoàng tử, không phải vì  thắc-mắc băn 

khoăn riêng cho Ngài, mà chính vì cảnh đău 

khổ trầm luân của kẻ khác. 

 

Lần từ  biệt ra đi của Ngài đã dũ sạch nợ 

trần, để đi tìm một con đường giải thoát cho 

Ý nghĩa ngày Phật đản 
Nguyễn Đức Can  

http://nsphathoc.org


Trang - 27 Phật Học số 286 Tháng 5, 2018 

Mục Lục Trang Nhà Trang 27 

nhân-loại.  Suốt sắu năm trời, Ngài hãm thân 

vào cuộc đời khổ hạnh, hy sinh, chịu đựng 

muôn ngàn đău khổ vơí một tấm lòng sắt đá, 

kiên trì, với một niềm tin vô biên và luôn 

luôn xả thân để phụng sự. Đây là cuộc đời 

phấn đấu mà sức phàm khó lòng chịu nổi. 

 

Rồi một hôm tinh toạ trên  mớ cỏ khô dưới 

cội bồ-đề, tại Bồ-Đề Đạo-Tràng 

(Buddhagaya), Ngài tự  nguyện : “Dù ràng 

thịt ta phải nát, xương phải tan, hơi phải-

mòn,   mắu phải cạn, ta quyết ngồi nơi này 

đến khi được hoàn toàn đắc quả vô thượng”. 

Vào ngày rằm, tháng Vesak, Ngài đắc quả 

Chánh Đẳng, Chánh Giác.  Quả này là kết-

tinh cuối cùng của một lòng tự tin, tự  lực, tự 

giác, chớ không phải nhờ ở một quyền lực 

siêu nhiên nào giúp đỡ.  Ngài đã diệt được 

bao điều chi phối của ngoại cảnh đối với 

thân tâm để trở thành thanh tịnh chứng pháp, 

lãnh hội rõ ràng chân tánh của một sự vật : 

Ngài đã là Toàn Giác,  Ngài đã thành Phật. 

Lúc bấy giờ Ngài 35 tuổi.   Từ đây người ta 

gọi Ngài là Đức Phật Cồ Đàm (Gotama), 

một vị Phật trong trường chi vô lượng Phật 

quá khư và vị lai. 

 

 Như vậy thì lễ Visak không những là kỷ 

niệm ngày giáng sinh mà cũng là ngày đắc 

đạo của Đức Phật. Khi đã được hoàn toàn 

sáng suốt và đăc quả Chánh Đảng, Chánh 

Giác rồi, Ngài gia tâm đi hoằng hoá pháp 

mầu để rọi sáng dẫn dắt kẻ khác.  Được hoàn 

toàn giải thoát, Ngài gia tâm giải thoát 

chúng sanh bằng một lối đường Trung Đạo. 

“Mở rộng cửa chân-lý cho những ai muốn 

tìm chân lý;  rót thẳng niềm tin tưởng vào tai 

những ai muốn tìm tin tưởng.” Đó là câu bất 

hủ mà ngài đã thốt ra lần đầu tiên, khi bắt 

đầu xứ-mạng hoằng dương đạo pháp của 

Ngài. 

 

Đầu tiên Ngài lập ra Giáo Hội Tăng Già chỉ 

gồm có năm vị Thanh Tịnh Pháp Sư, đó là 5 

anh em Kiều Trần Như.  Đây là hột giống 

đầu tiên hết sức nhỏ bé mà Ngài đã gieo, để 

rồi về său này nở muôn ngàn đầy khắp bốn 

phương : Là  Giáo Hội Tăng Già ngày nay, 

khắp thế giới, một hệ thống tổ chức thật sự  

dân chủ xưa nhất trong lịch sử  nhân loại.   

Khi rải các đệ tử  đi hoằng hoá Giáo Pháp 

trong thiên hạ, Ngài gửi lời khuyên nhủ chư 

tăng như său : “Hỡi chư Tỳ-Kheo, các con 

hãy mạnh dạn ra đi, đi vì  ích lợi cho chúng 

sanh, đi vì hạnh-phúc an vui cho nhân quần, 

xã hội, đi vì thương xót nhân loại. Các con 

hãy đi khăp chốn, ban bố giảng dậy Pháp 

này là diệu Pháp hoàn toàn. Các con hãy nêu 

cao đời sống Thánh Đức khiết thanh, luôn 

luôn hoàn toàn và trong sạch.” 

 

Riêng phần Ngài, la ø hoá thân của Đức Độ 

cao siêu, trí tuệ luôn luôn sáng suốt, đầy 

lòng nhân đạo, từ bi, bắc ái, hy sinh không 

bờ bến, đêm nghỉ chỉ một giờ. Trong năm 

mười hai tháng, hết tám tháng Ngài giãi dầu 

phong sương khắp chốn, không quản gì thân. 

Ngài tế độ chúng sanh như vậy suốt bốn 

mươi lăm năm trường. 

 

Một hôm, khi cảm thấy sức đã kiệt, ngày 

lâm chung săp đến, Ngài gọi tất cả đệ-tử về 

và nói : “Kiếp sống thật là ngắn ngủi ; Thầy 

nay tuổi đã già.  Thầy sắp xa lìa các-con ! 

Từ  lâu  vẫn nương tựa nơi Thầy.  Các con 

hãy cố gáng chuyên cần tinh tấn,hãy kỹ càng 

thận trọng và luôn luôn giữ một lòng đạo 

đức cao cả,  với những tư tưởng trong sạch 

siêu mẫn, các con hãy giữ gìn bản tâm cho 

chu đáo. Nhờ tôn chỉ và kỷ luật này, với một 

http://nsphathoc.org


Trang - 28 Phật Học số 286 Tháng 5, 2018 

Mục Lục Trang Nhà Trang 28 

đời sống tích cực hoạt động đạo đức, các 

con sẽ được thoát khỏi vòng sinh tử, tử - 

sanh và chấm dứt được phiền não, đău khổ.  

Vạn vật cấu tạo là nhứt dán, là vô thường.  

Các con hãy cố gắng lên !. 

 

Năm ấy Đức Phật tám mươi tuổi thọ.  Ngài 

trở về  Kusinara, là một làng nhỏ bé xa xôi, 

nơi đây êm ái và an tịnh.  Ngài tịch diệt, 

thân nàêm giữa hai cây long thọ (Sala), hôm 

ấy đúng ngày rằm vào tháng Vesak.  Như 

thế Vesak là ngày kỷ niệm gồm ba : Giáng 

sanh, Thành Đạo, và Tịch Diệt của Đức 

Phật. Ngày nay Phật tử khắp hoản cầu cử  

hành cuộc lễ gồm ba ấy với một niềm tin  

tuyệt vời và một đạo tâm chơn thành. 

 

Ngày nay khoa học và văn minh càng tiến 

bộ thì Đạo Phật càng được phát triển, vì hầu 

hết những khám phá trong khoa học hiện 

nay thì Đức Thế Tôn đã nói ra cách đây từ   

2546 năm về trước, các kinh sách của Đức 

Phật đã để lại cho nhân loại một kho tàng 

quý bắu.  Tất cả đều dựa trên cái Tâm và Trí  

của thực thể con người, không ảo-tưởng, 

không thần thoại, cũng không có cái gì là 

siêu hình, mê tín. 

 

H.G. Wells, là một học giả người Anh đã 

viết : “Đức Phật là một nhân vật vô cùng 

giản dị, có Tâm Đạo nhiệt thành, tự lực một 

mình phấn đâu cho ánh sáng tươi-đẹp, một 

con người sống, chứ không phải là một nhân 

vật của thần thoại, huyền bí, bên său cái bề 

ngoài hơi ly kỳ thần thoại mà người đời hay 

gán cho ngài, tôi chỉ thấy rõ một con người 

như bao nhiêu vị Giáo Chủ khác.   Ngài 

cũng truyền lại một tuyên ngôn, một hệ 

thống giáo lý rộng rãi khả dĩ thích hợp cho 

khắp loài người. Bao nhiêu ý niệm văn-minh 

của ta ngày nay cũng hòa hợp được với giáo 

lý ấy. Ngài dậy rằng tất cả cái bất-hạnh và 

phiền não của ta là do lòng ích kỷ mà ra, 

Ngài đã nhất định không sống riêng cho Ngài 

mà phải sống cho kẻ khác, từ đó Ngài sống 

một cuộc đời siêu nhân trên tất cả moi người. 

Xuyên qua trăm,  ngàn  ngôn ngữ khác nhău. 

 

Đức Phật đã dậy đức từ bi, hỷ xả  gần 600 

năm trước chúa Giesu ra đời. Đứng một 

phương diện nào đó mà nói, ta có thể cho 

rằng giữa ta là người Aâu và đòi hỏi nhu cầu 

Tâm và Trí  của chúng ta, với Đức Phật có 

nhiều chỗ giống nhău vậy. Đối với đời sống 

thực tại của ta cũng như đối với vấn đề 

trường tồn bất hoại của kiếp ta, Đức Phật đã 

tỏ ra biết trước. 

 

Thực  vậy,  Đức Phật đã nói : 

 

             Ta  là  Phật  đã  thành, 

 

       Các ngươi là Phật sẽ thành. 

 

Vậy mọi người  trên thế gian này, nếu có tâm 

đạo, có ý chí quyết tâm, tu thân, tích đức, lọai 

trừ   cái tham, sân , si mà đi theo con đường 

Đức Phật đã vạch ra, thì cũng sẽ thành Phật, 

không phải như các huyền thọai khác lấy tôn 

giáo thần thánh hoá cá nhân   để mê hoặc  

con người đi tìm một ảo tưởng vô hình. Đức 

Phật nói đúng, vì chính Phật cũng là một 

người như ta, nhưng Ngài đã vượt ra ngoài 

cái khuôn khổ của loài người để đi tìm lấy 

một chân lý tối thượng hầu truyền lại cho con 

người đi theo con đường Chân, Thiện, Mỹ để 

tiêu diệt cái “Tâm độc ác, cái Trí ngu muội”, 

trên trần gian, đem đến cho mọi người  được 

thân tâm an lạc, thanh bình, thịnh vượng, 

hạnh phúc và có trí sáng tạo. 
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Ông  Bertrand Russell, một học giả triết gia 

hiện kim người Anh có nói : “Đức Phật rõ là 

một nhân vật chủ trương thuyết phi thiên 

cách cao thâm nhất từ cổ chí kim vậy”. Tựu 

theo giáo lý cuả Đức Phật Oâng Thomas 

Paine, một học giả uyên thâm khác đã viết  

theo lời Phật dậy : “Thế giới là nhà ta, nhân 

loại là anh em ruột già ta, và vi thiện là đạo 

ta”. Từ hơn hai ngàn năm trăm năm về trước 

Đức Phật há chảng nói : “Chớ  nên làm ác, 

hãy làm lành, cố gắng lên, cố gắng làm cho 

tâm ngày càng trong sạch”. Đó là điều mà 

Đức Phật dạy chúng ta phải làm, chỉ có bấy 

nhiêu.   Và chỉ nhờ có bấy nhiêu mà ta sẽ 

diệt đươc ba nạn là : Tham-ái, sân hận, và si 

mê. 

 

Để kỷ niệm ngày Đức Phật giáng trần và 

cũng là ngày Đăc Đạo său sắu năm khổ hạnh 

và 49 ngày  tịnh toạ trên mớ cỏ khô dưới cội 

Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng (Buddagaya). 

Hàng năm cứ gần đến  ngày rằm tháng tư  

âm-lịch là toàn thể các tín đồ Phật giáo 

thuộcø các giáo hội trên khắp thế giới nao 

nức tổ chức kỷ niệm ngày đản sanh. Tại Hoa 

Kỳ các Chùa, Viện thuộc Bắc Tông, Nam 

Tông hay Đại thừa và Tiểu thưa, Mạt Tông, 

hay Thiền Tông đều tổ chức trọng thể và 

trang nghiêm.  Để nhắc nhở người con Phật 

ôn lại những răn dậy tinh hoa của Đức Thế 

Tôn, làm kim chỉ nam cho đời sống hiện tại 

cho mỗi người trên trần gian.    

 

Mặt khác, tưởng cũng nên nhìn lại lịch sử  ta 

thấy bao nhiêu bạo lực độc ác của các đế 

quốc tàn bạo để nô lệ hóa con người, nhưng 

tất cả đã lần lượt tiêu tan theo thời gian ngắn 

ngủi. Chỉ có giáo lý cuả Đưc-Phật là còn tồn 

tại mãi mãi, bất diệt nơi tâm hồn của hàng 

triệu, triệu người Phật Tử  nói riêng và nhân 

loại nói chung  mỗi ngày một phát triển trên 

khắp năm châu.  Tôi tin rằng  giáo lý của 

Đức Thế Tôn đã và sẽ được phát triển  tột 

đỉnh trong  lòng  các dân tộc văn minh Tây 

Phương./- 

Chỉ có pháp khổ, không có người bị khổ  

Như Không 

(Tiếp theo trang 18) 

 

Sao Ông lại nói hoài, 

Ðến hai chữ chúng sinh? 

Phải chăng, này ác ma, 

Ông rơi vào tà kiến? 

Ðây quy tụ các hành, 

Chúng sinh được hình thành, 

Như bộ phận quy tụ, 

Tên xe được nói lên. 

 

Cũng vậy, uẩn quy tụ, 

Thông tục gọi chúng sinh. 

Chỉ có khổ được sinh, 

Khổ tồn tại, khổ diệt, 

Ngoài khổ, không gì sinh, 

Ngoài khổ không gì diệt. 

 

Rồi ác ma biết được: "Tỳ kheo ni Vajirà đã 

biết ta", nên buồn khổ, thất vọng, liền biến 

mất tại chỗ ấy. 

 

Trích dẫn từ “Tương Ưng Bộ Kinh, Tương 

Ưng Tỳ Kheo Ni”: http://budsas.net/uni/u-

kinh-tuongungbo/tu1-05.htm 
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Nhiều người đầu óc nghĩ ngợi quá nhiều vì 

cuộc sống căng thẳng, không biết cách nào 

để giải thoát nên đã tìm đến thiền đường 

Tánh Không ở Garden Grove để học những 

cách tự làm chủ suy nghĩ của mình. 

Từng nghe một người giới thiệu rằng thiền 

đường này có những bài tập rất hay, nên 

nhật báo Người Việt đã đến đây để tìm hiểu. 

Có mặt tại đây là ông Tô Anh Tuấn, có pháp 

danh là Tuệ Nguyên. Ông là hội trưởng của 

thiền đường Tánh Không tại Garden Grove. 

Ông giới thiệu đôi nét về dòng thiền Tánh 

Không: “Thầy Thích Thông Triệt là người 

dập ra dòng thiền này. Đạo tràng ở Nam 

California được thầy lập ra vào năm 1997. 

Các cách thiền và tập khí công của thầy đều 

theo khoa học, đều kiểm chứng được. Dòng 

thiền có đến 17 đạo tràng ở nước Mỹ và 

nhiều nơi khác trên thế giới.” 

Theo ông Tuấn, nhiều người suy nghĩ liên 

tục vì cuộc sống quá căng thẳng, như là một 

chiếc xe đậu trong ga ra mà vẫn còn để chìa 

khóa ở trong và mở máy. Cứ như vậy thì 

trước sau xe cũng hư, nên cần phải biết làm 

chủ suy nghĩ, tắt đi tiếng nói thầm trong đầu, 

biết cách ngừng và cân bằng suy nghĩ để làm 

thứ thanh tịnh. Ai cũng phải chú ý đến sức 

khỏe vì bệnh thân có thể dẫn đến bệnh tâm. 

Ông Tuệ Nguyên còn cho biết nhiều người 

đến thiền đường không chỉ có bệnh về tâm 

lý mà còn có bệnh thể xác. Ông kể có một 

người bị “stress” đến nỗi cứng vai đến đây 

để học thiền và khí công rồi bớt bệnh rất 

nhiều. Không chỉ chữa được bệnh tâm lý, 

mà các bài tập thiền và khí công còn chữa 

được bệnh thể xác. Mỗi bệnh có một bài tập 

riêng. 

Các bài học thiền và khí công của phái thiền 

Tánh Không có giáo trình rõ ràng từ các lớp 

căn bản đến các lớp Bát Nhã và Phật học. 

Thiền đường còn có phòng riêng để tiếp 

những người mới đến. Ai cũng có thể đến 

học thiền và khí công, không có lệ phí, cũng 

không cần phải ghi danh gì hết. Người mới 

có thể đến quan sát rồi tập thử, nếu thấy có 

lợi cho bản thân thì ở lại tập tiếp. 

Những người mới tập thiền thì tập một 

mình, khi đã thấy quen, có quyết tâm làm 

chủ suy nghĩ và bản thân thì ra tập chung với 

người khác. Những người mới thường dùng 

tiếng chuông để át đi những tiếng nói thầm 

trong suy nghĩ cho đến khi quen rồi thì 

không dùng nữa. 

Không chỉ có người Á Châu, mà còn nhiều 

sắc dân khác theo phái thiền.  

Thiền đường Tánh Không dạy thiền làm chủ bản thân và suy nghĩ 

Thiện Lê 
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Phóng viên Người Việt còn được gặp gỡ hai 

thành viên của ban giáo thọ của phái thiền 

Tánh Không là bà Lisa Lý, pháp danh Như 

Tịnh và bà Phương Liên Nguyễn, pháp danh 

Nguyên Dư. Theo ông Tuệ Nguyên cho biết, 

muốn trở thành người của ban giáo thọ thì 

các thành viên phải học năm năm. 

Bà Nguyên Dư cho biết bà từ xưa đã đi tìm 

thiền và có cái duyên nên đến được với thiền 

đường Tánh Không. Bà vì muốn làm trong 

sáng bản thân nên đi học thiền. 

Đối với bà, thiền là để yên cái tâm, dừng xao 

động và bình thản suy nghĩ của mình. Bà 

cho rằng nhiều lúc suy nghĩ cứ “tâm viên, ý 

mã” nên phải thiền để làm tâm lắng xuống. 

Đến hôm nay, bà đã theo phái thiền được 10 

năm. 

Còn đối với bà Như Tịnh, bà thích phái thiền 

Tánh Không vì có phương pháp rõ ràng. Bà 

rất thích những bài tập này vì rất hữu dụng. 

Bà kể có nhiều người tập thiền và khí công ở 

đây, giúp họ phần nào cai thuốc lá và cai 

rượu. Vì vậy, bà đã theo phái thiền được 

năm năm. 

Một thành viên tập thiền, xin phép không 

cho biết tên, cho biết: “Tôi từ trước đến giờ 

lúc nào cũng nóng tánh, lúc nào cũng căng 

thẳng. Trong một năm nay, sau khi nghe một 

người bạn giới thiệu đến đây để học thiền, 

tính tình tôi dịu đi rất nhiều, không còn 

nóng nảy như trước nữa. Nguyên một năm 

trời học thiền, giúp tôi phần nào làm chủ 

được suy nghĩ của mình, không những tiếng 

nói u ám trong đầu nữa.” 

“Vợ tôi cứ kêu tôi bỏ hút thuốc mãi mà tôi 

bỏ không được. Làm sao mà bỏ được? 

Công việc, đời sống căng thẳng quá, nên 

nhiều khi có điếu thuốc để cho qua chuyện. 

Nhiều lúc còn phải uống mấy thứ thuốc an 

thần để bình tĩnh lại, uống rồi cũng phải bỏ 

vì tác dụng phụ ghê quá. Cũng may là học 

được cách thiền và khí công để tịnh tâm,” 

ông cho biết thêm. 

Theo hội trưởng Tuệ Nguyên, mỗi buổi 

sinh hoạt đều có khoảng 20 đến 30 đến tập. 

Không chỉ tập thiền và khí công, nhiều 

người đến để nghe giảng Phật học, nghe 

kiến thức lý thuyết thiền học, khoa học và 

học về các kỹ thuật thực hành. Ngày nào 

cũng có buổi sinh hoạt tập thiền hoặc khí 

công, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy 

Ai muốn biết về phái thiền Tánh Không, 

xin lên trang web https://tanhkhong.org/ để 

tìm hiểu. 

Địa chỉ của thiền đường: 13071 Brookhurst 

St #197, Garden Grove, CA 92843 gần ngã 

tư với đường Garden Grove. 

Một buổi hành thiền tại 

Thiền Tánh Không 
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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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