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Dịch bệnh Covid-19, nhân tâm bất an 
 
Năm nay trong mùa dịch bệnh Covid-19, từ Trung Quốc lan tràn khắp thế giới.  
Trước tiên từ Trung Quốc lan truyền sang Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi Iran, Ý …, có 
thể nói từ Châu Á lan truyền sang Châu Âu rồi Mỹ. 
 
Số người bệnh tăng nhanh chóng và con số tử vong cũng cao. Người có bệnh 
không biết rằng mình có bệnh, vì mầm bệnh có thể ủ trong người bệnh khoảng 2 
tuần, trong lúc ủ bệnh có thể lây lan sang người khác. 
 
Covid-19 như bóng ma, người ta có thể bị nó lây lan bất kỳ ở người nào có bệnh, 
bất kỳ nơi đâu. Do đó người ta lo, người ta sợ mình bị lây lan, sợ mình bị bệnh, sợ 
mình có bệnh mà không biết, để lây lan cho người thân, bệnh không có thuốc chữa, 
chết nhanh chóng. 
 
Chết mà thân nhân không biết, thân nhân không được thăm nuôi. Còn chi đau lòng 
hơn trong nhừng trường họp sinh ly, tử biệt nầy. 
 
Bệnh không có thuốc đặc trị, Trung Quốc sau 1 tháng cho biết là đã chận được 
dịch, nhưng không phổ biến phương pháp, không cho Mỹ đến tìm hiểu. Người ta 
cho rằng Trung Quốc sản xuất vũ khí hóa học nhằm mục đích trở thành cường 
quốc số 1, thống trị thế giới, cạnh tranh với Mỹ. 
 
Sau 5 tháng, trên thế giới số người nhiễm bệnh vẫn không ngừng và số người chết 
cũng vẫn tăng.  
 
Dich bệnh lây lan do người tiếp xúc với người, muốn tránh lây lan không để cho 
người tiếp xúc với người, như thế trường học, hảng xưởng đóng cửa, chợ búa hạn 
chế dẫn đến thất nghiệp, kinh tế ngưng trệ. 
 
Những hệ lụy đó làm cho nhân tâm bất an. Đứng về mặt tâm linh, người ta thấy 
mọi việc xảy ra đều có nguyên do, vì nghiệp của chúng sinh, có cộng nghiệp và 
biệt nghiệp. 
 

Cho nên đứng trước vấn nạn nầy, người Phật tử cần giữ tâm thanh tịnh, luôn cầu 

nguyện cho dịch bệnh qua mau, thế giới an bình, nhân dân an lạc. 

BBT/NS/PHẬT HỌC 
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(Khởi đăng từ PHẬT HỌC số 302) 

Bài 10 

Năng lực của năm thành phần 

 Đến đây chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu 

về thế giới tâm thần và tâm linh, vậy hãy lưu 

ý là những gì mà chúng ta sẽ bàn thảo với 

nhau trong phần dưới đây đều thuộc vào thế 

giới đó, và năm thành phần (đất, nước, lửa, 

không khí và không gian) sẽ biểu trưng cho 

các giai đoạn biến cải năng lực tâm lý và 

tâm linh (các thể dạng tri thức từ thấp đến 

cao trong tâm thần của một người tu tập). 

Vậy trong lúc này chúng ta đang ở trong bối 

cảnh của thế giới nội tâm, không còn là thế 

giới bên ngoài nữa.   

 Trong thế giới đó (tức là thế giới tâm 

thần và tâm linh), đất biểu trưng cho năng 

lực tĩnh (static/bất động), đó là năng lực ở 

thể dạng tiềm năng, hơn là năng lực đúng 

nghĩa của nó, hoặc cũng có thể xem đó là 

một thứ năng lực bị ngăn chận hay tắc nghẽn 

(bởi tác động của năm thứ chướng ngại tâm 

thần/"ngũ triền cái"). Tiếc thay đấy cũng là 

thể dạng tâm thức của nhiều người. Các bạn 

cảm thấy mình có thừa sinh lực bên trong 

con người mình, thế nhưng thật ra năng lực 

đó ở trong tình trạng bị tắc nghẽn, tương tự 

như lửa bị vùi lấp thật kín bên trong một 

ngọn núi lửa. Năng lực đó không tìm được 

một lối thoát, không có một kẽ hở nào giúp 

nó thoát ra ngoài. Trong tình trạng đó năng 

lực không những bị tắc nghẽn mà còn bị đẻ 

nén. Nếu không tìm cách giúp nó thoát ra thì 

cuối cùng nó sẽ tiếp tục bị dồn nén [không 

tạo ra được một tác động nào].   

 Toàn bộ quá trình phong tỏa, ngăn 

chận, dồn nén và loại trừ đó có thể tiếp tục 

qua những năm tháng dài. Sau cùng các 

năng lực đó thường trở thành đông cứng, tê 

liệt và lạnh buốt. Một khi đã rơi vào tình 

trạng năng lực đông cứng dó thì chính mình 

cũng sẽ trở thành một khối khô cằn và cứng 

nhắc. Đối với một người như thế, có nghĩa là 

năng lực của mình đã bị tê liệt, thì khó tránh 

khỏi ngày càng hóa đá, không buồn trả lời 

khi có ngưòi hỏi, cũng không muốn giao tiếp 

với ai cả. Họ mất dần sức sống và trở thành 

tương tự như một người đã chết. Đôi khi họ 

cũng muốn làm nhẹ bớt cảnh buồn chán của 

mình bằng cách tạo ra một sự bùng nổ nào 

đó. Các mảnh vụn của khối đá - các chất liệu 

khô cứng - bắn tung khắp nơi. Thế nhưng 

cách hành xử đó không mang lại một chút gì 

tốt đẹp cả. Tiếc thay tình trạng đó lại thường 

thấy xảy ra.   

 Rất nhiều người không thật sự bị bế 

tắc, cũng không có một sự trấn áp hay gạt bỏ 

nào thật sự xảy ra với mình, thế nhưng họ 

chỉ có thể tận dụng được một phần rất nhỏ 

Thiền định  
một phương pháp biến cải tâm linh 

Đức Đạt-lai Lạt-ma và Urgyen Sangharakshita 
Hoang Phong chuyển ngữ 
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năng lực tiềm tàng của mình, tiếc thay 

không mấy người ý thức được tình trạng đó. 

Khi nào vẫn còn rơi vào thể dạng đất, thì 

năng lực của chúng ta sẽ là một thứ năng 

lực bất động, một hình thức năng lực tiềm 

tàng, không phải là một thứ năng lực đúng 

thật (đoạn trên đây nói đến những người ở 

thể "đất", ù lì, bất động, không có một ý chí 

nào cả, các nguồn năng lực của mình bị tắt 

nghẽn và đông cứng).    

 Thể  dạng nước là năng lực tương đối 

được giải thoát, thế nhưng chỉ trong một 

giới hạn nào đó. Trái ngược với đất và đá, 

nước linh động hơn, có thể chảy từ đầu này 

đến đầu kia trên một mặt phẳng, hoặc gần 

như phẳng. Năng lực của nước chỉ có thể 

chảy xuống phía dưới nhưng không chảy 

ngược lên phía trên được. Cũng tương tự 

như vậy, một phần nhỏ năng lực [bên trong 

chúng ta] có thể được giải thoát và trở 

thành tương tự như nước, nó có thể di 

chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. Năng lực 

đó dù không thể di chuyển thật xa, nhưng 

có thể chảy đến một điểm nào đó và quay 

lại chỗ cũ. Nói một cách khác, năng lực đó 

hay thể dạng nước đó, luân lưu theo từng 

cặp đối nghịch nhau: giữa thương yêu và 

hận thù, giữa thu hút và ghê tởm, giữa hy 

vọng và sợ hãi, giữa thích thú và đớn đau. 

Ở cấp bậc này năng lực chỉ có thể tạo được 

các tác động trong một không gian hạn hẹp. 

Dù đã được giải thoát, thế nhưng năng lực 

đó chỉ tạo ra được một tầm ảnh hưởng thật 

giới hạn, tương tự như một con dê bị cột 

vào một cái cọc, nó chỉ có thể gặm cỏ bên 

trong một ranh giới nhất định nào đó mà 

thôi. Khi chỗ này hết cỏ thì nó sẽ phải 

chuyển sang chỗ khác. 

 Lửa là năng lực di chuyển lên phía 

trên, nhờ đó thể loại năng lực này sẽ được 

giải tỏa ngày càng nhiều. Nhờ đó trình độ 

toàn thể con người và toàn thể tri thức sẽ 

dần dần được nâng lên cao hơn. Chúng ta sẽ 

cảm nhận được một niềm hân hoan thật 

thanh thoát và tràn đầy phúc hạnh, v.v. Khi 

ngọn lửa bốc cao và năng lực căng tràn, thì 

các sự xung đột và các khó khăn trong nội 

tâm sẽ được giải tỏa - tất cả các thứ ấy sẽ trở 

thành tương tự như những lọn khói tỏa ra 

khắp hướng, hoặc tương tự như những tia 

lửa nhỏ bắn ra khắp nơi. Đó là một thể dạng 

hình thành liên tục, thường xuyên có một cái 

gì đó mới lạ và vượt bực hơn hiện ra với 

mình. Thể dạng lửa là một thể dạng cảm 

nhận tâm thần mang tính cách thăng tiến liên 

tục. Đó là thể dạng tâm thần của những 

người nghệ sĩ đích thật hay những bậc tu 

hành cao thâm. Thể dạng đó không phải là 

thể dạng bình dị trong cuộc sống thường 

nhật của họ, thể dạng đó chỉ hiện ra với họ 

trong những lúc cảm hứng và ngọn lửa dâng 

cao, chẳng hạn như trong lúc sáng tác, hoặc 

hòa nhập với một thế giới siêu phàm. 

 Nếu lửa là năng lực hướng lên trên, 

thì không khí là năng lực tỏa ra khắp hướng. 

Đó là một thứ năng lực phát tán từ một điểm 

trung tâm và bung ra khắp hướng trong cùng 

một lúc. Không khí là năng lực tuôn trào 

không ngưng nghỉ, phát sinh từ một nguồn 

suối trung tâm, tương tự như ánh sáng và hơi 

nóng tỏa ra từ mặt trời trong thái dương hệ. 

Sự tỏa rộng đó không có một giới hạn nào 

cả. Thể loại năng lực đó tuôn trào bất tận và 

khắp nơi trong cùng một lúc.   
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 Tiếp theo là năng lực không gian. Đó 

là một thể loại năng lực gần như vượt lên 

trên mọi ngôn từ và tư duy (không thể hình 

dung hay mô tả được). Người ta có thể bảo 

rằng thể loại năng lực đó thuộc vào một lãnh 

vực khác mang những kích thước khác - có 

thể là kích thước thứ tư, thứ năm hay thứ sáu 

(không gian thường được hiểu là có ba 

chiều, một số các nhà vật lý và toán học trên 

lý thuyết cho rằng không gian có nhiều 

chiều hơn. Nhà sư Sangharakshita không 

phải là một khoa học gia nhưng có "cảm 

giác" là năng lực ở thể dạng cao nhất dường 

như vượt thoát ra khỏi không gian ba chiều 

để tiếp cận với một thế giới với các kích 

thước mới lạ và to rộng hơn). Người ta có 

thể bảo rằng không gian là một thể dạng 

trong đó năng lực tự nó có thể tỏa rộng đến 

vô tận và lưu lại vĩnh viễn trong bầu không 

gian đó.   

 Trên đây là năm thành phần mang ý 

nghĩa tâm lý và tâm linh (psychospiritual). 

Năm thành phấn này được biểu trưng bởi 

các kiến trúc stupa theo quan điểm Tantra, 

nói lên một sự thăng tiến tuần tự đối với sự 

biến cải năng lực trong lãnh vực tâm lý và 

tâm linh.  

 Dưới đây tôi sẽ nêu lên các thể loại 

người tương quan với mỗi thể dạng trên đây, 

tức là tâm thần của những người ở thể dạng 

đất, thể dạng nước, thể dạng lửa, v.v. 

 Một người ở thể dạng đất sẽ không 

khác gì với một tù nhân, chân tay bị trói 

chặt. Theo tôi hầu hết mọi người đều ở trong 

tình trạng này, nếu không phải là đang trong 

lúc này thì cũng là lúc khác. Đã là một người 

tù thì không cử động được, không cựa quậy 

được. Đôi mắt cũng có thể bị bịt kín, muốn 

chớp mắt cũng không được. Người tù không 

làm được việc gì cả, hoàn toàn không phát 

động được một cử chỉ nào, năng lực hoàn 

toàn bị tắc nghẽn. Đó là một người ở thể 

dạng đất.  

 Trong khi đó một người tù khác biết 

cởi trói cho mình, tháo khăn bịt mắt. Người 

này thấy mình đang ở trong một gian ngục 

bé xíu, mỗi bên hai thước. Người này có thể 

cử động được: đưa tay hay duỗi chân được, 

đi đứng được, có thể đi tới đi lui suốt ngày 

(có nghĩa là tri thức tha hồ hướng vào hai 

đối tượng ngược chiều nhau: thương yêu - 

hận thù, thèm khát - ghét bỏ, v.v., nhưng 

không thể vượt xa hơn hay cao hơn các tư 

duy và xúc cảm đó, chẳng hạn như nhiều 

người rất lanh lợi, nhưng thật ra cũng chỉ 

loanh quanh với các tư duy và xúc cảm đại 

loại như trên đây), thế nhưng cũng chỉ bên 

trong phòng giam chật hẹp của mình mà thôi 

- hai thước theo chiều này, hai thước theo 

chiều kia. Nói một cách khác là chỉ có một 

phần rất nhỏ năng lực chuyển động trong 

một không gian giới hạn: năng lực đó có thể 

tiến đến một bức tường theo hướng này hay 

một bức tường khác theo hướng khác, tóm 

lại chỉ có vậy. Đấy là thể dạng nước, chòng 

chành đôi chút giữa các cặp đối nghịch - thể 

dạng đó đôi khi cũng có thể tạm gọi là "tự 

do". 

 Trong thể dạng lửa thì người tù khoét 

được một lỗ hổng trên nóc nhà giam, giúp 

mình chui qua lỗ hổng để bay bổng lên bầu 

trời cao, tương tự như một người du-gịà Tây 

Tạng [đang hành thiền], và cảm thấy bầu 
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trời đó càng lúc càng cao.   

 Trong thể dạng không khí, người tù sẽ 

khám phá ra là mình không những có thể 

bay lên cao mà còn có thể tỏa ra khắp 

hướng, lan ra chung quanh, hoặc hướng 

xuống phía dưới hay bay lên cao. Nó có thể 

tỏa rộng theo mọi chiều hướng Đến đây cách 

so sánh bằng hình ảnh tương đồng sẽ không 

còn đủ khả năng để diễn tả nữa, bởi vì thể 

dạng không khí có thể du hành cùng một lúc 

trong tất cả mọi phương hướng (người tù 

được giải thoát "ở thể dạng không khí" 

không thể nào trong cùng một lúc chính 

mình du hành trong tất cả mọi phương hứng 

được, do đó hình ảnh này không thể dùng để 

diễn tả thể dạng năng lực ở thể dạng không 

khí). Tuy nhiên chúng ta cũng có thể hình 

dung một ảo thuật gia hay một người du-già 

Tây Tạng có một khả năng siêu việt biến 

mình trở thành vô số các nhân dạng khác 

giống như mình, có nghĩa là chính mình hóa 

thành hàng triệu người khác, giúp mình phát 

xuất từ một điểm duy nhất để có thể cùng 

một lúc du hành khắp mọi hướng trong vũ 

trụ, vĩnh viễn và vô biên.  

 Không gian là thể dạng cao hơn tất cả 

các thể dạng trên đây Thật ra tôi không có ý 

định mở rộng cách so sánh bằng hình ảnh 

hay ngôn từ đối với không gian, chẳng qua 

vì trong lãnh vực này ngôn từ và hình ảnh sẽ 

không còn đủ khả năng để diễn tả, vì vậy chỉ 

còn cách phải tưởng tượng mà thôi (chỉ có 

thể tực tiếp cảm nhận được bằng phép thiền 

định).  

 Trên đây là các giai đoạn thăng tiến 

tuần tự trong việc biến cải năng lực tâm lý 

và tâm linh: từ đất chuyển sang nước, từ 

nước chuyển sang lửa, từ lửa chuyển sang 

không khí, từ không khí chuyển sang không 

gian. Đó là các giai đoạn trên con đường tu 

tập Tantra mang lại sự Giác Ngộ. Các giai 

đoạn này được biểu trưng bởi năm thành 

phần (đất, nước, lửa, không khí và không 

gian) dưới hình thức các biểu tượng Tantra 

(các hình thể hình học) trong kiến trúc của 

các stupa./.- 

 

Chiếc lá và giọt nước 
 

Minh Đức Triều Tâm Ảnh 
 
Xanh xanh 
Chiếc lá nhân sinh 
Hôm qua giọt nước 
hữu tình đến chơi 
Vì thương 
sa mạc lòng đời 
hóa văn 
tình lọc 
chữ đời nguồn trong! 
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Tâm thiền là vắng lặng nhưng không phải là 
sự yên lặng mà tư tưởng có thể nhận thức 
được. Thiền không phải là cái vắng lặng của 
một buổi tối. Nó thật sự vắng lặng khi tất cả 
những tư tưởng, lời nói và nhận thức hoàn 
toàn ngừng bặt. Tâm thiền này là tâm tôn 
giáo mà không bị quản thúc bởi một tôn giáo 
hay bất cứ một hình thức lễ nghi nào. Tâm 
tôn giáo là sự bộc phát của tình yêu. Một thứ 
tình yêu hoàn toàn không có sự phân biệt. 
Ðối với nó xa là gần. Nó không phải là một 
mà cũng chẳng phải là nhiều, hay nói đúng 
hơn là một thứ tình yêu mà tất cả sự phân 
biệt đã dứt bặt. Giống như cái “đẹp” không 
thể diễn tả bằng lời nói. Từ sự yên lặng này 
tâm Thiền phát khởi. 
 
Thiền là một trong những nghệ thuật tuyệt 
vời trong cuộc sống. Có lẽ là tuyệt vời nhất 
và không ai có thể dạy cho bất cứ ai. Ðó là 
cái đẹp của Thiền. Tự nó không có kỹ thuật 
cho nên không có người thiện xảo. Khi bạn 
tìm hiểu về chính mình, nhìn vào chính 
mình, nhìn vào những bước đi của bạn, bạn 
ăn như thế nào, nói cái gì, ghét hay thương... 
Nếu như bạn biết được tất cả những cái đó 
trong bạn mà không có sự phân biệt thì đó 
chính là một phần của Thiền.Do đó Thiền có 
thể xảy ra trong lúc bạn đang ngồi trên xe 
buýt hay đang đi trong cánh rừng rợp bóng 
mát, hoặc đang lắng nghe chim hót hay đang 
nhìn vào gương mặt vợ con bạn. Thật sự bạn 
muốn biết tại sao Thiền trở nên quan trọng 
như thế! Nó không có sự khởi đầu cũng 
không có sự chấm dứt. Nó giống như giọt 
mưa, trong nó hàm chứa tất cả những sông 
hồ và biển cả. Hạt mưa ấy nuôi dưỡng trái 

đất và con người. Không có nó, trái đất sẽ 
trở nên sa mạc. Không có Thiền thì tâm sẽ 
trở thành khô cằn, một vùng đất hoang tàn. 
 
Thiền sẽ tìm thấy trong tâm với tất cả những 
hoạt động hay những kinh nghiệm của nó có 
thể hoàn toàn vắng lặng. Không nỗ lực 
nhưng hiện tại bạn nỗ lực, đó là nhị nguyên. 
Bạn có thể nói rằng: “Tôi thích có một kinh 
nghiệm phi phường, cho nên tôi phải bắt tâm 
tôi vắng lặng. Bạn sẽ chẳng bao giờ làm 
được điều đó cả. Nhưng nếu như bạn bắt đầu 
tìm kiếm quan sát, lắng nghe tất cả những 
hoạt động của tư tưởng, tình trạng của nó, 
mục đích của nó, những sợ hãi và những 
cảm giác của nó, hãy theo dõi tâm của bạn 
hoạt động như thế nào rồi bạn sẽ thấy tâm 
của mình trở nên vắng lặng một cách phi 
thường. Sự vắng lặng đó không phải là sự 
ngủ yên mà là một cách hoạt động tích cực 
và do đó nó yên lặng. Một máy phát điện lớn 
chạy tốt hầu như không hề có tiếng động, chỉ 
khi nào có sự va chạm thì khi đó có tiếng 
động. 
 
Sự yên lặng và không gian đi cùng với nhau. 
Sự bao la của yên lặng là sự bao la của tâm 
thức mà trong đó không có điểm trung tâm. 
 
Thiền là việc làm khó khăn. Nó đòi hỏi hình 
thức cao nhất của giới luật mà không phải là 
sự tuân thủ, cũng không phải là sự bắt 
chước. Thiền chỉ là giới luật mà chỉ đến 
hoàn toàn bằng sự tỉnh thức không những 
những vấn đề bên ngoài và còn cả những 
vấn đề bên trong của bạn. Do đó, Thiền 
không phải là hành động xa vời mà ngay 

ThiŠn là gì ? 
Jiddy Krisnamurti 
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chính trong cuộc sống hằng ngày, nó đòi hỏi 
sự cộng tác, sự nhạy cảm và sự thông minh. 
Không có nền tảng của một đời sống chân 
chánh thì Thiền sẽ không có giá trị đối bất 
cứ ai, một đời sống chân chánh là không 
tuân theo những đạo đức xã hội mà là thoát 
khỏi sư ghen tỵ, ham muốn và tìm kiếm 
quyền lực. Thoát ly khỏi những thứ này sẽ 
không phải bằng ý muốn mà là sự tỉnh thức. 
Không biết những hoạt động của tự ngã 
Thiền sẽ trở nên sự ham thích cảm giác và 
nó trở nên vô nghĩa. 
 
Luôn luôn tìm kiếm rộng, sâu, những kinh 
nghiệm hảo huyền là một lý do cách xa chân 
lý “cái gì”, mình là gì, và tình trạng của tâm 
là sao. Một cái tâm tỉnh thức, thông minh, 
giải thoát tại sao không nên có? Tại sao 
không nên cần? Ánh sáng là ánh sáng. Nó 
không đòi hỏi gì hơn là ánh sáng. 
 
Thiền là một trong những điều phi thường, 
và nếu bạn không biết nó là gì bạn sẽ giống 
như một người mù đang di chuyển trong một 
thế giới đầy màu sắc và ánh sáng. Nó không 
phải là một vấn đề của tri thức, mà là khi 
tâm hồn thể nhập vào tâm thức thì tâm thức 
sẽ có một khả năng khác, nó là chân lý, vô 
hạn không những trong khả năng tư duy, 
hành động một cách hiệu quả mà còn trong ý 
thức về cuộc sống trong không gian bao la 
nơi mà bạn là một phần của nó. 
 
Thiền là một thứ tình yêu. Nó không phải là 
tình yêu của một người cũng không phải của 
nhiều người. Nó giống như nước mà người 
ta uống trong bất kỳ loại chai nào cho dù là 
nó được làm bằng vàng hay bằng đất nung: 
Nó là vô tận. Và một điều quan trọng xảy ra 
là nó không phải là ma túy cũng không phải 
là sự thôi miên nhưng nó đã xảy ra và một 
điều quan trọng xảy ra khi tâm thể nhập vào 
chính nó, bắt đầu từ khởi đầu và thể nhập 

sâu dần cho đến khi ý niệm về sâu – cao mất 
đi ý nghĩa của nó và mọi hình thức của sự đo 
lường hoàn toàn đoạn diệt. Ðó là trạng thái 
hoàn toàn an tịnh- không thỏa mãn những gì 
xãy ra bằng sự hài lòng, chỉ là sự an tĩnh một 
cách quy củ, đẹp và mãnh liệt. Tất cả có thể 
bị hủy diệt như bạn hủy một bông hoa và 
chính sự tổn thương này nó bất diệt. Bạn 
không thể học phương pháp Thiền này từ 
người khác. Bạn phải bắt đầu từ số không và 
bắt đầu loại bỏ dần dần vô minh. 
 
Mảnh đất mà tâm Thiền có thể phát khởi đó 
là cuộc sống hàng ngày, sự xung đột, nỗi 
đau khổ và mang đến quy củ và cũng từ đó 
đi đến sự vĩnh cửu. Nhưng nếu bạn chỉ liên 
hệ bằng sự thứ tự và chính cái thứ tự ấy sẽ 
mang đến sự giới hạn và chính tâm sẽ trở 
thành tù nhân của nó. Trong tất cả những 
hoạt động này bạn không biết phải bắt đầu 
hay chấm dứt từ đâu. Bờ bên này chẳng có 
liên hệ gì với bờ bên kia và không biết làm 
sao để vượt qua dòng sông. Bạn lao xuống 
nước nhưng không biết phải bơi như thế nào. 
Và cái đẹp của Thiền là bạn chẳng bao giờ 
biết bạn đang ở đâu, bạn đang đi đâu, và 
cuối cùng là gì. 
 
Thiền không phải là cái gì khác cuộc sống 
hàng ngày. Ðừng đi ra khỏi phòng để hành 
thiền chừng 10 phút rồi dừng thì chỉ là một 
kẻ đồ tể của ảo ảnh và thực tiễn. 
 
Thiền là một trong những điều nghiêm túc 
nhất. Bạn có thể thực hành suốt ngày, trong 
văn phòng, với gia đình, khi bạn nói với ai 
đó là “Tôi yêu bạn” khi bạn quan tâm đến 
con cái. Bạn giáo dục chúng trở nên những 
chiến binh, hy sinh để bảo vệ độc lập, tôn 
trọng màu cờ tổ quốc, giáo dục chúng hiểu 
rõ những cạm bẫy của thế giới hiện đại. 
Quan sát tất cả những thứ này, thấy rằng bạn 
là mộ phần trong đó, tất cả những thứ ấy là 
một phần của Thiền. Và khi bạn Thiền như 
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vậy bạn sẽ thấy ở Thiền một cái đẹp phi 
thường. Bạn thực hành ngay trong trong 
hiện tại và nếu bạn không thực hành ngay 
trong lúc ấy thì cũng chẳng có vấn đề gì bạn 
sẽ thực hành trở lại. Bạn sẽ không thấy hối 
tiếc. Thiền là một phần của cuộc sống nó 
không xa rời cuộc sống. Nếu bạn chuẩn bị 
thiền, thì đó không phải là thiền. Nếu như 
bạn muốn bày tỏ sự lương thiện thì cái thiện 
đó chẳng bao giờ nở rộ. Nếu bạn cố tình trau 
giồi đức tính khiêm cung, thì đức tính ấy sẽ 
hoại diệt. Thiền là một cơn gió thoảng đến 
khi bạn mở cánh cửa sổ ra, nhưng nếu như 
bạn chủ tâm mở cửa, chủ ý muốn chờ đợi 
một cơn gió thì nó chẳng bao giờ xuất hiện. 
 
Thiền không phải là phương tiện. Nó là cả 
hai: phương tiện và cứu cánh. Thiền là một 
điều phi thường. Nếu có bất cứ một sự bắt 
buộc, cố gắng bắt tư tưởng phải tuân thủ, bắt 
chước, thì Thiền sẽ là một gánh nặng. Sự 
yên lặng trong khao khát những chấm dứt 
đang được làm sáng tỏ. Nếu như nó sự tìm 
cầu những ảo ảnh và những kinh nghiệm thì 
nó sẽ dẫn đến những ham muốn và ích kỷ. 
Chỉ trong sự thăng hoa của tư duy và sự 
chấm dứt tư duy như thế sẽ làm cho Thiền 
trở nên nổi bật. Tư duy chỉ có thể nở hoa 
trong tự do, chẳng bao giờ ở trong phạm trù 
của tri thức. Kiến thức có lẽ chẳng bao giờ 
có những kinh nghiệm của một cảm giác 
tuyệt vời chỉ có tâm đang tìm kiếm những 
kinh nghiệm những thứ ấy thì thật là non 
nớt. Sự trưởng thành thoát khỏi những kinh 
nghiệm. Nó không chịu ảnh hưởng bởi hiện 
hữu hay không hiện hữu. Sự trưởng thành 
trong Thiền là thoát khỏi tâm của kiến thức, 
bởi vì nó hình thành và kiểm soát những 
kinh nghiệm. Một cái tâm như ánh sáng thực 
sự cần thiết chứ không phải là kinh nghiệm. 
Không trưởng thành là sự ham muốn những 
kinh nghiệm tuyệt vời hơn và lớn hơn. Thiền 
là sự rong ruỗi trong thế giới của kiến thức 

và sự tự do bước vào những lãnh vực chưa 
biết. Tự mình phải tìm thấy chính mình mà 
không qua bất kỳ ai cả. 
 
Chúng ta có những bậc thầy, những vị cứu 
rỗi, và những đạo sư. Nếu thật sự bạn muốn 
biết Thiền là gì thì bạn phải gạt bỏ hoàn toàn 
những thế lực đó. Hạnh phúc và hỷ lạc bạn 
có thể mua ở bất cứ đâu nhưng giải thoát thì 
bạn không thể mua cho cá nhân bạn hoặc 
cho bất cứ ai. Hạnh phúc và hỷ lạc là sự trói 
buộc của thời gian. Chỉ khi nào một trạng 
thái hoàn toàn tự do thì giải thoát mới thật 
sự xuất hiện. Hỷ lạc cũng như hạnh phúc 
bạn có thể tìm kiếm bằng nhiều cách nhưng 
nó đến rồi đi, giải thoát thì không. Bạn 
không thể kiếm tìm nó. Khi nó có mặt, lệ 
thuộc hoàn toàn vào tâm của bạn, nó nó tồn 
tại một cách không điều kiện và vô tận và 
không thể đo bằng thời gian. Thiền là sự 
theo đuổi của hỷ lạc hoặc là sự tìm kiếm 
hạnh phúc. Hay nói một cách khác Thiền là 
trạng thái của Tâm mà trong đó không có 
khái niệm hay một công thức và do đó nó 
hoàn toàn tự do. Chỉ có một cái tâm như thế 
thì giải thoát đến không phải tìm kiếm, 
không mời mọc. Khi thiền có mặt dù là bạn 
đang sống trong một thế giới đầy náo động 
thích thú và thù hận, thì những thứ này cũng 
không ảnh hưởng đến tâm bạn. Khi thiền có 
mặt thì những xung đột chấm dứt. Nhưng sự 
chấm dứt những xung đột này không hoàn 
toàn tự do. Thiền là sự vận động của tâm 
trong giải thoát. Trong sự giải thoát này cái 
nhìn được thực hiện một cách innocent và 
tình yêu là benediction. Tôi không biết bạn 
đã từng để ý hay không là khi bạn hoàn toàn 
tập trung có một sự yên lặng hoàn toàn. Và 
trong sự tập trung đó không có biên giới 
không có trung tâm cũng không có cái “tôi” 
được biết hay chú ý. Sự tập trung đó là một 
trạng thái của thiền. Chúng ta hầu như chưa 
từng nghe tiếng chó sủa, hay tiếng của một 

http://nsphat-hoc.org


Trang - 15 Phật Học số  306 Tháng 1, 2020 

Mục Lục Trang Nhà Trang 15 

đứa bé hoặc tiếng cười của một người đàn 
ông khi ông ta đi ngang qua. Chúng ta tách 
rời chúng ta ra khỏi mọi thứ và từ sự tách 
biệt này nhìn và lắng nghe tất cả mọi thứ. 
Chính sự tách biệt này quá tiêu cực, bởi vì 
trong đó hàm chứa tất cả những xung đột và 
nhầm lẫn. Nếu bạn lắng nghe âm thanh của 
tiếng chuông một cách im lặng hoàn toàn thì 
bạn sẽ cỡi trên nó hơn nữa nó sẽ mang bạn 
qua những thung lũng và những ngọn đồi. 
 
Cái đẹp của nó là chỉ khi nào bạn và âm 
thanh là một bạn là một phần của nó. Thiền 
là sự chấm dứt sự phân biệt không bị lệ 
thuộc bởi những hoạt động của ý chí hay 
ham muốn. Thiền không phải là một cái gì 
đó cách biệt khỏi cuộc sống mà chính ngay 
trong cuộc sống hằng ngày. Lắng nghe âm 
thanh của tiếng chuông, nghe tiếng cười của 
người nông phu khi ông ấy đi ngang qua 
cùng với vợ ông ta, lắng nghe tiếng chuông 
của chiếc xe đạp cô một bé gái vừa mới 
ngang qua. Ðó là toàn bộ cuộc sống và thiền 
bắt đầu. Thiền là nhìn thấy nó là gì và đang 
là gì. Nhận thức, không có ngôn ngữ, không 
tư tưởng, là một trong những hiện tượng lạ 
nhất. Ðó là sự nhận thức rất tinh xảo, không 
những bằng não bộ và còn bằng những ý 
thức. Sự nhận thức như thế không phải là 
một phần của trí tuệ cũng không phải là vấn 
đề của sự cảm xúc. Nó có thể gọi là một sự 
nhận thức hoàn toàn và nó là một phần của 
Thiền. Trong Thiền nhận thức mà không có 
người nhận thức là sự tư duy về cao sâu của 
không gian. Sự nhận thức này hoàn toàn 
khác với cái thấy một đối tượng mà không 
có chủ thể nhận thức. Bởi vì trong sự nhận 
thức của Thiền không có đối tượng và vì vậy 
cho nên không có sự cảm nhận. Tuy nhiên 
thiền thể xảy ra khi mắt đang mở và khi tiếp 
xúc với những đối tượng chung quanh. 
Nhưng những đối tượng này không có quan 
trọng. Khi mắt thấy sắc nhưng không có sự 

nhận thức điền này có nghĩa là không có sự 
cảm nhận. 
 
Vậy Thiền là gì ? Nó không có nghĩa, không 
có tiêu chuẩn. Nhưng trong Thiền có một 
trạng thái hỷ lạc mà không phải là những 
cảm giác bình thường. Ðó là cảm giác từ 
mắt truyền đến não và đưa đến tâm một cách 
tự nhiên. Nếu không thấy được cuộc sống 
như là một cái gì đó mới mẻ thì cuộc sống sẽ 
trở nên một cái vòng lẩn quẩn, buồn tẻ và vô 
nghĩa. Do đó Thiền là một trong những điều 
quan trọng nhất. Nó mở ra cánh cửa của bất 
khả tư nghì. Thiền không lệ thuộc thời gian, 
thời gian không đưa đến sự thay đổi, nó có 
thể mang đến những thay đổi cần phải thay 
đổi như những cải tổ. Thiền thoát ra khỏi sự 
ràng buộc của thời gian, nó hoàn toàn tự do 
và nếu như không có tự do thì nó chỉ là một 
sự chọn lựa và sự xung đột. Chúng ta phải 
cải tạo xã hội, những bất công, sự suy đồi về 
đạo đức và sự chia rẽ. Những điều này đã 
tạo nên những khoảng cách giữa người và 
người, những cuộc chiến tranh và sự hụt 
hẫng tình thương đã đưa đến sự hủy diệt thế 
giới. Nếu bạn thiền vì mục đích cá nhân, chỉ 
vì niềm vui của cá nhân thì đó không phải là 
thiền. Thiền là một sự thay đổi cơ bản của 
khối óc và con tim. Ðiều này chỉ có thể có 
khi ý thức bên trong hoàn toàn vắng lặng và 
sự vắng lặng này dẫn đến ý thức tôn giáo. 
Tâm đó biết được những gì thiêng liêng. 
Ðẹp có nghĩa là sự nhạy cảm. Một thân thể 
đẹp có nghĩa là có một cuộc sống quân bình 
và tâm trở nên yên tịnh một cách tự nhiên. 
Bạn không thể bắt buộc tâm yên tĩnh bởi vì 
bạn là một kẻ tinh nghịch, bối rối và lo âu. 
Làm thế nào bạn có thể làm cho tâm mình 
an tịnh? Chỉ có khi nào bạn hiểu được yên 
lặng là gì khi nào bạn hiểu được sự bối rối là 
gì, buồn là gì và có phải nỗi buồn là vô tận 
hay không và khi nào bạn thật sự hiểu được 
hạnh phúc sau đó ra khỏi những thứ ấy thì 
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một tâm yên tịnh phi thường sẽ đến; bạn 
không cần phải tìm kiếm nó. Bạn phải bắt 
đầu từ đầu và bước đi đầu tiên sẽ là bước đi 
cuối cùng và đây chính là Thiền. Thiền 
không phải là một sự trốn tránh cuộc đời, nó 
không phải là một sự cách biệt mà là những 
sinh hoạt rất gần gũi với mình đúng hơn là 
sự hiểu biết về cuộc đời và những phương 
diện của nó. Cuộc đời có quá ít cơ hội để 
dâng hiến ngoài những thứ như thức ăn, áo 
quần, nhà cửa và những khoái lạc với đầy 
rẫy những khổ đau. Thiền là đi ra khỏi thế 
giới khổ đau này để trở thành một người 
hoàn toàn tự do. Cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn 
và vẻ đẹp của thiên đàng và trái đất là vĩnh 
hằng. Tình yêu không phải là sự khoái lạc. 
 
Từ điều này tất cả hoạt động bắt đầu, nó 
không phải là kết quả của sự căng thẳng, của 
mâu thuẫn, sự tìm kiếm những khát vọng 
hay là chán nản quyền lực. Nếu bạn thận 
trọng chọn một tư thế, một vị trí để mà hành 
thiền thì thiền sẽ trở thành một trò chơi, một 
thứ đồ chơi của tâm. Nếu bạn thật sự giải 
thoát khỏi những lo lắng và những khổ đau 
của cuộc đời rồi nó sẽ trở thành một điều mà 
bạn không thể hình dung được và đây không 
phải là thiền. Tâm sáng suốt hay không sáng 
suốt đều không vai trò gì trong đó cả, thậm 
chí cũng không biết được lãnh vực và cái 
đẹp của thiền. Nếu như biết được thì bạn chỉ 
cần đi mua một cuốn tiểu thuyết. Khi hoàn 
toàn tập trung vào thiền, bạn sẽ không có cái 
biết, không có nhận thức cũng không nhớ 
một sự việc đã xảy ra. Thời gian và tư duy 
sẽ chấm dứt bởi vì chúng bị giới hạn bởi tầm 
nhìn của chính nó. 
 

J.Krishnamurti 
Minh Tâm dịch 

Bạn thân mến! 

Tôi biết bạn chẳng có tên, tuổi gì cả. Cho 
đến khi bạn ra đời sau gần một tháng trời, 
người ta vẫn tranh cãi việc đặt bạn tên gì. 
Cho dù gọi bạn là Covid19, CoVy, Corona, 
virus Wuhan, virus China hay gì đi nữa thì 
cũng chỉ là giả danh, tạm đặt cái tên để dễ 
xưng hô với nhau. 

Có người nói bạn sinh ra từ tô cháo rắn, từ 
nồi lẩu dơi, người thì bảo quê hương của bạn 
là chợ hải sản, một thuyết khác thì nói bạn 
được khai sinh từ phòng thí nghiệm. Dù bạn 
ra đời ở đâu thì chắc chắn rằng bố mẹ bạn là 
tâm thức con người. 

Bạn xuất hiện khiến nhân loại chao đảo, 
người ta bảo là thiên tai. Nhưng, do nhân 
tâm mà bạn có mặt nên tôi nói đây là nhân 
tai. Nếu nói bạn nhỏ thì đúng là bạn chỉ bằng 
1/900 của đầu sợi tóc, nhưng nếu nói bạn lớn 
thì cũng đúng - bạn có thể lớn bằng một 
chiếc xe, chiếc máy bay, bằng một bệnh 
viện, một thành phố, thậm chí bằng một 
quốc gia hay hơn nữa là bằng cả địa cầu. 

Tâm thư gửi bạn Covid-19 
Thích Trí Chơn  

Thượng Tọa Thích Trí Chơn hiện là Uỷ Viên  
Hội Đồng Trị Sự, 

Chánh đại diện Phật giáo Quận 12, Trụ trì Tu viện 
Khánh An, Q12, Tp. HCM.  
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Tôi gọi bạn là “Con” cũng được mà gọi bạn 
là “Ngài” cũng không sai. Bạn ở trong con 
dơi, con rắn, con người nên bạn là “Con”. 
Nhưng nếu bạn ở trong một người khoác 
chiếc áo thủ tướng, nghị sĩ hay hoàng gia thì 
bạn nghiễm nhiên được gọi là “Ngài”. Nghĩa 
là từ thành phần thấp hèn cho đến quyền quí, 
cao sang, từ những phương tiện giao thông 
công cộng cho đến chuyên cơ của nguyên 
thủ, từ nhà trọ cho đến vương cung, đâu bạn 
cũng có mặt. 

Bạn có mặt để làm gì? 

Chỉ trong khoảng ba tháng nay, bạn đã định 
đoạt hơn 43.000 sinh mạng con người đi vào 
cõi chết và gần 900.000 người đang trong 
cơn mê (Con số sẽ chưa dừng lại). 

Trước giờ con người cho rằng “Trái đất này 
là của chúng mình”. Vậy nên người ta muốn 
đi đâu thì đi, muốn làm gì trái đất thì làm. 
Nhưng bạn xuất hiện, con người chỉ còn bốn 
lựa chọn: ở nhà, ở khu cách ly, ở bệnh viện 
hoặc chiếc quan tài. 

Con người luôn nhân danh là kẻ đứng đầu lẽ 
sống, kẻ thống trị thế giới nên điều khiển tất 
tần tật mọi chuyện trên trời, dưới đất. Giờ thì 
kẻ thống trị thế giới, điều khiển tất tần tật 
mọi chuyện dưới đất, trên trời là bạn. Chỉ 
nghe đến bạn, con người chạy như chạy 
giặc, trốn như trốn động đất, sóng thần. Bạn 
có thể bắt con người ngồi vào một chỗ và 
bạn cũng có thể giải tán đám đông. 

Người ta oán bạn vì đã làm thế giới hoang 
mang, có những đô thị phồn hoa giờ như 
vùng đất chết. Bạn đẩy những mạng người 
vào hố chôn tập thể, thậm chí người thân 
không dám đi đưa tang. Bạn khiến kinh tế 
thế giới suy thoái, giao thương ngưng trệ, 
chứng khoán lao dốc, sân bay, tàu biển đóng 
cửa, cơ man là công ty, xí nghiệp phá sản, 
các khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch điêu 
đứng, hàng triệu người thất nghiệp, trẻ em 
không được đến trường... Bạn tàn ác. 

Nhưng .... 

Nhờ thực tập hạnh lắng nghe của Bồ Tát 
Quán Thế Âm với sự chú tâm và thành khẩn, 
ngồi nghe với tâm không thành kiến, không 
phán xét, không phản ứng, ngồi nghe để hiểu 
- hiểu những điều đang nghe và cả những 
điều không nói. Nhờ biết lắng nghe như vậy 
nên tôi đã thấy được bạn, biết bạn là ai, bạn 
thuộc dòng họ nào, bạn có mặt nơi đây để 
làm gì. 

Nhiều chục năm nay, anh, chị, em, bà con, 
dòng họ của bạn; những “ tuýp người” nóng 
nảy như động đất, sóng thần, cháy rừng, 
ngập mặn, khô hạn và cả những “tuýp 
người” âm ỉ bực tức như SARS, HIV, dịch 
tả, dịch hạch, dịch cúm, đậu mùa, sởi, lao, 
phong... nhiều lần xuất hiện để thức tỉnh 
nhân loại. 

Tôi biết những cơn động đất, sóng thần, 
cháy rừng, ngập mặn hay khô hạn kia là sự 
quằn quại, đau thương của đất mẹ, những 
biến đổi khí hậu, hâm nóng toàn cầu là sự 
rên xiết của thiên nhiên; những SARS, HIV, 
dịch tả, dịch hạch, dịch cúm, đậu mùa, sởi, 
lao, phong ... là sự mất cân bằng sinh thái, 
tác động trực tiếp lên con người, khiến con 
người mệt mỏi, nóng sốt với nhiều trạng thái 
đau đớn thậm chí dẫn đến tử vong. 

Vậy mà con người nào có chịu để tâm. Trái 
đất là căn nhà duy nhất để con người sinh 
sống; môi trường, không gian là bầu dưỡng 
khí duy nhất để con người thở. Nhưng, con 
người cho rằng trái đất không biết đau nên 
tha hồ vùi dập; tài nguyên thiên nhiên không 
bao giờ cạn kiệt nên tha hồ khai phá, bức 
bách. Đạt được sự bức phá nào đó, con 
người kiêu hãnh với “trí tuệ”, với “thành 
công” của mình. 

Một người mà kiêu hãnh vì đã đốn được cột 
nhà mình, khoét được mái nhà đang che chở 
cho mình thì thử hỏi tương lai người đấy đi 
về đâu. Khoan nói đến đất mẹ hay thiên 
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nhiên, con người đã đang thiếu tử tế với 
chính mình. 

Mấy tháng nay, trong vô hình, bạn đã lặng lẽ 
điều chỉnh con người dần về với trật tự của 
vũ trụ, với thiên nhiên, dần trở về với những 
gì cần thiết nhất cho lẽ sống tự nhiên của 
muôn loài, trong đó có con người. 

Con người dần ý thức được hai chữ “Dừng 
lại”. Dừng vận chuyển máy bay, tàu biển, xe 
lửa, xe hơi, hàng hoá; dừng sản xuất, thương 
mại, kinh doanh, du lịch; dừng tụ tập, hội 
họp dưới mọi hình thức. Nó gián tiếp nhắc 
nhở con người phải dừng khai thác tài 
nguyên, tàn phá thiên nhiên, chạy đua vũ 
trang, sản xuất vũ khí, sát hại sinh mạng, 
phát triển kinh tế, lối sống ích kỷ, đua đòi 
vật chất, tham lam hưởng thụ... Tất cả mọi 
cái gọi là “thành công” của con người đều 
phải “Dừng lại”, vì ít nhiều nó có bóng dáng 
của tàn ác đối với thiên nhiên. 

Bạn Covid19 thân mến! 

Kể từ bạn xuất hiện, hai chữ “Dừng lại” đã 
được con người gọi tên. Một số khẩu hiệu 
như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, khi 
tiếp xúc phải cách xa 2 mét. Nó gần như là 
những câu thần chú cho con người thực tập 
mỗi giờ. 

Vậy thì con người cần phải “Dừng lại” 
những gì? 

Con người đã và đang nằm trên núi vật chất 
và sống với thói quen hưởng thụ. Hai chữ 
“Dừng lại” với con người nghe sao lạ quá, 
thật khó chấp nhận. Phát triển kinh tế thực 
chất là dồn dập sản xuất, kinh doanh, dùng 
mọi biện pháp quyến rũ, kích thích người 
dùng. Thành quả mà con người tạo ra và thụ 
hưởng suy cho cùng là xác chết của thiên 
nhiên. 

Nếu con người là con của mẹ thiên nhiên thì 
muôn loài, muôn vật cũng là con của mẹ 
thiên nhiên, nhưng con người chỉ muốn 

quyền ưu tiên thuộc về mình. Con người tự 
cho mình cái quyền được đào, được bới, 
được khoan được moi tận sâu thẳm trong trái 
tim của mẹ - lòng sông, lòng biển, lòng núi, 
lòng đất. Chưa hết, con cá dưới nước, con 
chim trên trời, con thú trong rừng cho đến rễ 
cây, ngọn cỏ đều là... vật dưỡng nhơn. 

Con người lấy tinh hoa của thiên nhiên 
nhiều quá nhưng trả lại thiên nhiên chỉ toàn 
chất độc. Hiện nay, những cụm từ nguy 
hiểm chết người như ô nhiễm môi trường, ô 
nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm 
nước, ô nhiễm tiếng ồn... nghe đã quen tai. 
Ngay như đồ ăn, thức uống cũng đầy dẫy 
độc tố. Tất cả mọi thứ ô nhiễm này đều xuất 
phát từ ô nhiễm tâm. 

Con người được mẹ thiên nhiên chở che, 
đùm bọc bằng tình thương yêu lớn quá. Có 
phải vì “đứa con được chiều thường thiếu 
ngoan hiền”. Trớ trêu thay, khi quả đắng đến 
thì con người không còn nhớ nhân tạo mà 
chỉ biết thốt lên... thiên tai. 

Covid19 ạ, con người đã dần nhận ra một 
phần rằng, tài sản lớn nhất là sức khỏe, là 
sinh mạng chứ không phải vật chất phù 
phiếm xa hoa; hạnh phúc đích thực là tình 
người chứ không phải quyền uy, thế lực. 
Biết là vậy nhưng để thay đổi thói quen - 
nghiệp - thì không biết đến bao giờ. Tôi tin 
con người sẽ thay đổi và bạn chắc chắn cũng 
sẽ thay đổi. Nghĩa là, thay vì bắt bạn hãy 
biến đi thì giải pháp phù hợp nhất là con 
người nên thay đổi chính mình. 

Kể từ sau “biến cố Vũ Hán”, con người bắt 
đầu “Dừng lại”. Dù chỉ một thời gian ngắn 
thôi mà sức sống kỳ diệu của thiên nhiên 
như được hồi sinh. Bầu khí quyển đã dần tan 
màu chết, dòng sông nào đen thẩm, hôi thối 
nay đã bắt đầu trong và các loài thuỷ tộc đã 
biết đùa vui; các đô thị lớn trên thế giới ngày 
nào hình chụp từ vệ tinh một màu xám xịt, 
thì nay màu sự sống đã dần sáng ra. 
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Nhờ “Dừng lại”, không ra khỏi nhà mà 
những đứa trẻ bắt đầu tìm được tình thương 
trong vòng tay của mẹ, những phụ nữ tìm 
được hạnh phúc bên chồng. Con người quen 
sống với văn minh vật chất bên ngoài nên 
năng lượng tâm linh bên trong cạn kiệt, hao 
mòn. 

Do đó mọi bất an, sợ hãi, hoang mang, bấn 
loạn khởi lên. Nhờ “Dừng lại” mà con người 
có cơ hội được ngơi nghỉ cả thân và tâm, để 
nhìn lại những tranh giành vô nghĩa với 
những thành bại, được mất, sướng khổ, có 
không... để rồi tự chọn cho mình cái gì mới 
là hạnh phúc bền lâu, tài sản nào mới là giá 
trị đích thực. 

Năm xưa, Đức Thế Tôn đang trên đường đi 
khất thực, tên cướp Angulimāla đã rượt đuổi 
với hy vọng lấy được mạng Ngài. Rượt mãi 
mà không được, tên cướp ra lệnh: “Sa môn 
Cồ Đàm hãy dừng lại”. Đức Phật khoan thai 
đáp: “Ta đã dừng rồi, này Angulimāla. Và 
ngươi hãy dừng lại!”. Tên cướp hét lên: 
“Ông vẫn đang đi mà sao lại nói dừng rồi”. 
Đức Phật giải thích: “Trên con đường độc 
ác, với trượng, với kiếm và cung, Ta dừng 
lại từ rất lâu. Ngươi cũng hãy dừng lại đi”. 
Nghe xong, tên cướp đã gục xuống, rơi 
gươm. 

Ánh sáng trí tuệ của Thế tôn đã bẻ gãy thanh 
gươm tàn độc và cái ác đã phải dừng lại, cúi 
đầu. Phải chăng con người ai cũng có cái 
chất “Angulimāla” trước thiên nhiên vạn 
hữu? 

Rửa tay sát khuẩn: 

Nhắc nhở rửa tay, cứ ngỡ như chỉ dành cho 
những đứa bé lên 3. Ấy vậy mà nó đã trở 
thành hiệu lệnh không chỉ ở cấp quốc gia mà 
còn mang tính toàn cầu. 

Tại sao phải rửa tay? Vì tay bẩn, vì sợ dính 
Covid19. Con người kinh tởm bạn đến thế 
sao? Vì cảnh giác cao, nói đến bạn là người 
ta vội đi sát khuẩn, tức là phải sát... bạn. Giá 

như con người cảnh giác từ thưở... cháo rắn, 
lẩu dơi, hải sản hay ngồi vào phòng thí 
nghiệm thì câu chuyện đã khác. Nhưng tuyệt 
đại đa số con người sẽ la toáng lên tôi không 
ăn cháo rắn, lẩu dơi, hải sản, không ngồi 
phòng thí nghiệm sao bà Covid19 hãm hại 
đời tôi thế này? 

Bạn hãy trả lời cho con người đi Covid19. 
Bàn tay không chạm tô cháo rắn, lẩu dơi, hải 
sản nhưng liệu có chạm tê tê, cầy hương, 
trâu, bò, heo, chó, gà...? Có bồi bổ tấm thân 
người bằng cao hổ, cao khỉ, cao ngựa, ngà 
voi, sừng tê giác, vi cá...? Có sử dụng túi 
xách, mang giày bằng da trâu, da cá sấu, da 
trăn...? Có mặc ấm, mặc đẹp bằng lông cừu, 
lông vịt, lông ngỗng... 

Không ngồi phòng thí nghiệm nhưng liệu có 
ngồi phòng máy lạnh, xe hơi, máy bay, hay 
các công xưởng là những “vật chủ” xả 
“dòng họ covid19” ra môi trường mỗi ngày? 
Vậy thì bàn tay nào “sạch sẽ” trước thiên 
nhiên? Ai không là tội đồ của đất mẹ? 

Có phải con người tạo ra ô nhiễm nhưng 
luôn tự hào với bàn tay sạch? Gặp nhau, con 
người luôn bắt tay, biểu thị hành động “đoàn 
kết” và chào nhau với mỹ từ “thân ái”, 
nhưng trong bàn tay ấy có Covid19 hay 
không, lời nói kia phun ra có Covid19 không 
thì chỉ bạn mới biết. Có một phụ nữ bị cáo 
buộc là kẻ tội lỗi. Rất đông người đã đến xử 
tội người phụ nữ này bằng cách ném đá. Đức 
Giêsu đã lên tiếng: "Ai trong các ông với 
bàn tay sạch thì cứ việc lấy đá mà ném trước 
đi." 

Chiếc Khẩu trang: 

Tôi hình dung chiếc khẩu trang được sử 
dụng để bịt mũi, miệng nhằm bảo vệ người 
đeo khỏi bị hít thở khói, bụi, mùi hôi... 
Những người nấu ăn thì mang khẩu trang để 
tránh nói chuyện khiến nước bọt, nước 
miếng đi vào thức ăn. Những người làm 
trong môi trường y tế, hoá chất thì mới mang 
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khẩu trang phòng ngừa các loại vi khuẩn, 
dịch bệnh. 

Đành rằng, chiếc khẩu trang giúp ngăn ngừa, 
bảo vệ mũi khi hít thở, nhưng tên của nó là 
“khẩu trang” cơ mà. Mục đích chính của nó 
là trang bị cho cái miệng. Cái miệng ăn 
uống, nói năng, khạc nhổ, phun vãi nhiều 
quá, mà toàn là những chất phải đưa người 
khác đi cách ly, đi bệnh viện. 

Có phải chiếc khẩu trang nhắc con người 
hãy tiết độ trong ăn uống, cẩn thận khi phát 
ngôn, hay quí giá hơn là sống nếp sống im 
lặng. Con người oa oa từ chiếc nôi rồi oang 
oang lúc trưởng thành, cho đến nấc nấc lúc 
sắp vô quan tài. Con người nói cả đời, chưa 
hề biết im lặng. 

Tiếp xúc phải cách xa 2 mét: 

Bạn Covid19 hỡi! 

Nghịch lý quá phải không. Ai đời, trong tình 
người, tiếp xúc cách xa ta là thương ta. Kẻ 
gần ta dưới 2 mét là kẻ xấu của ta. Bạn bẩn, 
độc hay con người bẩn, độc mà để đối xử 
nhau đến mức thế? Uhm, thì bạn độc, bạn 
bẩn, bạn cố tình chui vào miệng, vào mũi 
con người. Nhưng đó là trường hợp đầu tiên 
bạn núp trong bát phở rắn, nồi lẩu dơi. Sau 
đó thì con người cứ phun vào nhau để bạn 
có mặt toàn cầu. Cái “môi trường kia” “tốt” 
thế nào mà bạn sinh sôi nảy nở giỏi đến vậy? 

Giờ thì, cái bắt tay đã trở thành nỗi sợ hãi, 
mở miệng nói phải bịt khẩu trang, gặp nhau 
phải đứng cách xa 2 mét thì đây là thời văn 
minh gì? Đâu là biểu tượng niềm tin giữa 
con người với con người lúc này. 

Sự hiện hữu của Covid19, con người gọi đây 
là biến cố, là tê liệt kinh tế, là đại dịch toàn 
cầu, là khủng hoảng nhân loại hay gì gì đi 
nữa thì thông điệp bạn gửi đến nhân loại có 
phải là: 

1/ Hãy quay về: 

Hãy quay về an trú với chính căn nhà của 

mình. Hãy đốt lên bếp lò làm ấm hạnh phúc 
gia đình; đừng la cà ăn chơi, sa vào những 
thú vui nơi thanh lâu tửu điếm. Đừng tụ tập 
nơi chốn đông người, dễ “kết duyên” với 
Covid19 lắm. Hãy thay đổi thói quen “đông 
mới vui”. Đằng sau cái “Đông - Vui” ấy là 
Đui - Vong. (Đui là mù, vong là mất). 

An thân chưa đủ, phải an tâm nữa. Hãy quay 
về căn nhà tự tánh, soi chiếu, dọn dẹp “ổ 
dịch” bên trong. Hãy sát khuẩn tự tâm cho 
thanh tịnh. 

2/ Hãy rửa tay: 

Sống với bàn tay sạch - hành động đẹp - biết 
làm thiện, sống biết ơn, biết kính trọng thiên 
nhiên, con người và vạn loại chúng sinh. 

3/ Chiếc khẩu trang: 

Hãy tiết độ trong ăn uống, cẩn thận khi nói 
năng; nếu có thể hãy thực tập nếp sống của 
bậc thánh: sống tĩnh lặng. 

4/ Sống biết dừng. 

Dừng di chuyển với tấm thân này, với mọi 
phương tiện giao thông chưa đủ, phải dừng 
“trí tuệ tàn phá thiên nhiên”, dừng “phát 
minh khoa học hủy diệt”, dừng “thành tựu 
kinh tế hưởng thụ”. 

5/ Ai cũng có sứ mạng 

Covid19. Bạn thật nhỏ. Nhỏ lắm. Mắt 
thường không thấy được. Nhưng bạn biến 
hoá khôn lường. Trong cái vô hình bạn đã 
điều khiển tất thảy hữu hình. Tiếc thay, do bị 
sinh ra từ tâm thức tam độc (tham, sân, si) 
nên bạn trở thành đứa nghịch tử. Nếu được 
sinh ra từ Bốn tâm vô lượng (từ, bi, hỷ, xả) 
bạn chắc chắn sẽ được tôn vinh là thiên tử, 
thánh nhân. 

Dù thế nào thì ai xuất hiện trên đời cũng đều 
có sứ mạng nhất định. Bạn đến đây để nhận 
tiếng đời trách oán, nhưng cũng không ít 
người lên tiếng minh oan. 

6/ Sống chung an lạc: 
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“Trái đất này là của chúng mình” phải được 
hiểu rằng trái đất này là của trời, người, cầm 
thú, chim muông, sông, biển, núi, rừng, cỏ, 
cây, hoa, lá, chất rắn, chất lỏng, chất nóng, 
chất khí; tất thảy các loài hữu tình, vô tình, 
hữu hình, vô hình, các loài được sinh bằng 
bào thai, bằng trứng, bằng sự biến hoá và 
sinh nơi ẩm thấp... Con người chỉ là một 
trong vô số sự sống. Trong thiên nhiên 
không có chức vụ “kẻ thống trị thế giới” mà 
chỉ có hoà đồng, sống chung an lạc. 

7/ Thiên nhiên tự hài hoà. 

Bạn không xuất hiện nhưng bạn khiến thế 
giới biểu hiện. Bạn vô hình nhưng bạn tác 
động lên thế giới hữu hình một cách mãnh 
liệt trên cả hai bình diện sinh và diệt. Trong 
nỗi lo bệnh và chết của con người thì có 
mầm hồi sinh của thiên nhiên vạn hữu. Đây 
là sự cân bằng hài hoà ngoạn mục, tái cấu 
trúc sự sống muôn loài. 

8/ Cuộc mong manh. 

Kiếp người mong manh, mong manh như 
chính sự sống của Covid19. Bơi trong không 
khí, bạn sống được 3 tiếng, bám trên kim 
loại đồng 4 tiếng, bìa carton 24 tiếng, nhựa 
và thép không rỉ 3 ngày, trên bề mặt vật 
dụng gia đình 9 ngày. 

Con người bám trên trái đất này được tính 
bằng chục năm, trăm năm nhưng một khi 
Covid19 gọi tên thì mạng sống không hơn 
Covid19 lắm. 

9/ Một trong tất cả. 

Hơi thở của một người bên Dương Tử giang 
lại có thể tác động đến hơn bảy tỷ người trên 
thế giới. Như vậy để thấy một niệm khởi lên 
đều tương tác đến cả nhân loại. Thế nên, hãy 
luôn khởi niệm thiện lành cho thế giới này 
tươi đẹp. 

Chào thân mến, 

Thích Trí Chơn 
01/04/2020 

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 
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…  
 

(Xem tiếp trang 29) 

Hư Hư Lục 
Thích Nữ NhÜ Thủy 
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Sau khi Phật niết bàn, những lời dạy của 
Ngài đã được các vị thánh đệ tử kết tập lại 
thành ba tạng kinh điển, trong đó triển khai 
tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập, khai mở 
cho chúng sanh con đường dứt trừ vọng 
tưởng, thê nhập chân như. Một trong vô số 
pháp môn tu tập, với sự hành trì rất đơn giản 
nhưng thành tựu nhiệm mầu, đó là pháp môn 
Tịnh độ. 
 
Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì 
Tịnh độ tại Việt Nam 
 
Pháp môn Tịnh độ là một trong mười tông 
phái của Phật giáo Trung Hoa, đây là tông 
phái siêu việt được các bậc cổ đức liệt vào 
tông phái Đại thừa viên đốn. Nói Đại thừa 
bởi tông này lấy tâm bồ đề làm nhân, lấy 
quả vị cứu cánh Phật làm quả. Nói Viên bởi 
tông này lý sự vẹn toàn, tóm thâu bốn giáo 
trước (Tiểu thừa giáo, Đại thừa thỉ giáo, Đại 
thừa chung giáo, Đại thừa đốn giáo). Nói 

Đốn bởi tông này không luận bàn về pháp 
tướng, mà chỉ chuyên ròng về chân tánh, 
không cần trải qua nhiều thứ lớp, tu tập 
trong một đời có thể chứng lên quả vị Bất 
thối chuyển (A bệ bạt trí). Đây quả thật là 
điểm siêu xuất của tông Tịnh độ. 
 
Giáo nghĩa Tịnh độ được y cứ trên ba bộ 
kinh và một bộ luận làm cơ sở nòng cốt để 
phát huy, đó là Phật thuyết A Di Đà kinh, 
Vô Lượng Thọ kinh, Quán Vô Lượng Thọ 
kinh (còn gọi Thập Lục Quán kinh) và một 
bộ luận là Tịnh độ vãng sanh luận của Bồ tát 
Thế Thân. 
 
Nơi Tinh xá Kỳ viên thuộc nước Xá Vệ, 
Đức Thế Tôn tuyên thuyết kinh A Di Đà. 
Ngài tóm lược giới thiệu vị giáo chủ và y 
báo trang nghiêm của thế giới Cực lạc, 
khuyên chúng sanh phát nguyện sanh về thế 
giới đó, bằng phương pháp chuyên trì danh 
hiệu Phật, đồng thời dẫn lời tán dương và ấn 

Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ tại Việt Nam 
 

Theo Văn Hóa Phật Giáo 
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chứng của mười phương chư Phật để làm 
tăng tiến niềm tin cho người niệm Phật. Ở 
núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, 
Ngài tuyên thuyết kinh Vô lượng thọ, diễn tả 
quá trình hành Bồ tát đạo của tỳ kheo Pháp 
Tạng (tiền thân Phật A Di Đà), trong khi tu 
nhân đã đối trước Đức Thế Tự Tại vương 
Như Lai phát bốn mươi tám đại nguyện thù 
thắng cao cả, để trang nghiêm Phật độ, nhiếp 
hóa quần sanh; kế đó nói về công đức tu 
hành, trí tuệ thần biến của thánh chúng cõi 
ấy, khiến chúng sanh sanh tâm khát ngưỡng 
phát nguyện sanh về. 
 
Tại vương cung Tần Bà Sa La thuộc thành 
Vương Xá, do sự thỉnh cầu của hoàng hậu 
Vi Đề Hy, Ngài tuyên thuyết kinh Quán vô 
lượng thọ, chỉ bày mười sáu pháp quán làm 
nhân tố cầu sanh Tịnh độ, đây là những pháp 
quán rất tinh vi và sâu thẳm. Sau này Bồ tát 
Thế Thân nương vào kinh Vô lượng thọ tạo 
bộ Tịnh độ vãng sanh luận, tán dương cảnh 
giới trang nghiêm thù thắng của Cực lạc và 
xiển dương pháp tu Ngũ niệm môn (lễ bái, 
tán thán, phát nguyện, quán tưởng và hồi 
hướng) làm nhân tố cầu sanh. Ngoài ba kinh 
và một luận trên, còn có rất nhiều kinh luận 
Đại thừa khác như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, 
Bảo Tích..., Đại Trí Độ, Đại Tỳ Bà Sa... 
cung đều tán thán và đề cao tư tưởng cầu 
sanh Tịnh độ Phật A Di Đà. 
 
Khi Phật giáo mới truyền sang Trung Hoa, 
pháp môn Tịnh độ đã sớm hòa nhập vào 
dòng tư tưởng của người bản xứ. Trung Hoa 
quả thật là một mảnh đất màu mỡ, để tông 
Tịnh độ đâm chồi nảy lộc. Sau Ca Diếp Ma 
Đằng và Trúc Pháp Lan, kế tiếp có các đại 
sư từ Ấn Độ sang, phụng sắc chỉ dịch các bộ 
kinh từ chữ Phạn sang Hán, kinh sách Tịnh 
độ cũng được theo đó mà truyền vào. 
 
Thời Đông Tấn (317- 419), Pháp sư Đạo 

An (312- 385) đã làm sách luận về Tịnh độ, 
mở trường pháp phái nêu rõ chánh tông, 
phát huy những điểm đặc sắc của Tịnh độ. 
Dưới thời Tào Ngụy (220-280), Ngài Khang 
Tăng Khải (đến Trung Quốc năm 252) dịch 
kinh Vô Lượng Thọ. Đời Dao Tần (còn gọi 
Hậu Tần 354-417), bậc dịch kinh nổi tiếng 
Cưu Ma La Thập (344- 413), phụng dịch 
Phật thuyết A Di Đà kinh. Thời Lưu 
Tống (năm 420), Ngài Cương Lương Da 
Xá (383- 420) dịch Quán Vô Lượng Tho 
kinh. Từ đó, giáo nghĩa tông Tịnh độ đã 
hoàn bị. Vào đầu thế kỷ thứ năm, hệ tư 
tưởng hình thành tông phái tín ngưỡng Di 
Đà giáo đã chính thức khai nguyên; bậc cao 
Tăng được đăng quang lên ngôi vị khai tổ là 
đại sư Huệ Viễn (344- 415) ở chùa Đông 
Lâm Lô Sơn, lừng danh với hội Bạch Liên 
Xã mà âm hưởng còn vang vọng đến ngày 
nay. 
 
Sau đó vào thời Tuyên Đế - Bắc Ngụy (500- 
512), pháp sư Bồ Đề Lưu Chi (sang Trung 
Hoa vào năm 508) dịch bộ Tịnh độ vãng 
sanh luân của Bồ tát Thế Thân, là bộ luận 
căn bản, đến đây hệ thống giáo nghĩa của 
tông Tịnh độ đã hoàn thành. 
 
Pháp môn Tịnh độ còn gọi là pháp môn 
niệm Phật. Ý nghĩa niệm Phật là đem tâm 
thanh tịnh mà tưởng nhớ đến công đức mầu 
nhiệm và thân tướng trang nghiêm của Phật. 
Chữ Niệm ở đây là một tâm sở trong năm 
biệt cảnh tâm sở, ý nghĩa của nó là nhớ nghĩ 
vào hiện tại, buộc tâm vào một đối tượng 
không rong ruổi theo niệm trần, nhưng niệm 
này không hê lụy vào một cảnh giới nào mà 
thông suốt ba đời, thường tỉnh thường giác 
hiện rõ trước mặt. Chữ Phật là chỉ cho bản 
thể bất sanh bất diệt, cái chân như thật tánh 
bình đẳng ở nơi chư Phật và chúng sanh. 
Hành giả niệm Phât là quán tưởng thân 
tướng hay niệm danh hiệu Phật, danh này 
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bao trùm các công đức, trí tuệ, từ bi... của 
các Đức Phật. 
 
Do đức lập, nhờ danh chiêu cảm đức. Lấy 
danh hiệu làm cảnh sở niệm, tâm thanh tịnh 
làm đối tượng năng niệm, thường trụ vào 
bản tánh bất sanh bất diệt ấy tất sẽ đạt đến 
cảnh giới an vui chân thật. Hành giả thường 
trụ vào câu Phật hiệu hay quán tưởng thân 
tướng trang nghiêm của Phật, với tâm thanh 
tịnh sẽ tạo thành một năng lực tuyệt đối 
nhiệm mầu, quét sạch mọi vọng tưởng điên 
đảo, khơi dậy tự tánh Di Đà bên trong của 
mỗi chúng sanh. Từ đây vọng tưởng quyết 
dứt trừ, cảnh giới an vui lặng mầu sẽ hiển lộ, 
như trong Quán vô lượng thọ kinh có 
dạy: "Chư Phật Như lai là thân pháp giới, 
vào trong tâm tưởng chúng sanh, cho nên 
tâm các người tưởng Phật thì tâm ấy là ba 
mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp, tâm ấy 
làm Phật tâm ấy là Phật. Biển chánh biến tri 
của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh, vì thế 
các ông phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ 
thân của Đức Phật kia". 
 
Lập trường căn bản của tông Tịnh độ được 
kiến lập trên nền tảng của nhân quả, tức có 
gây nhân mới mong hưởng quả. Điều này 
xác quyết, hành giả nếu muốn mai hậu làm 
thánh chúng cảnh giới Cực lạc thì ngày hôm 
nay phải có tư cách của bậc thánh. Vì vậy, 
trong cuộc sống hiện tại, hành giả cần phải 
thường xuyên cải hóa ba nghiệp thân khẩu ý 
hướng đến chiều hướng thanh tịnh. Ví như 
học trò trong việc học tập phải có sự tiến bộ, 
từ lớp nhỏ tiến dần đến lớp lớn, có như vậy 
mới mong có ngày thành tài đỗ đạt. Người 
niệm Phật cũng thế, nếu hôm nay cứ sống 
trong sự buông thả, không chịu nỗ lực tinh 
tấn tu hành, mà cứ van xin và tin rằng ngày 
mai Phật sẽ cứu độ; nếu tin như thế thì thật 
trái với lý nhân quả, chẳng khác nào luận 
thuyết của ngoại đạo và hoàn toàn không 

phù hợp với giáo lý nhà Phât. 
 
Vẫn biết, pháp môn Tịnh độ là pháp phương 
tiện siêu thắng, cho dù đến bậc Bồ tát Đẳng 
giác còn chưa thấu triệt rốt ráo, và nguyện 
lực tối thâm của Phật A Di Đà thật là vô tận, 
hàm nhiếp tất cả nguyện lực của mười 
phương ba đời chư Phật. Đối với nghiệp lực 
của phàm phu, ngay cả đến các bậc Sơ địa 
Bồ tát, nếu không nương vào oai lực tiếp độ 
của Phật, chỉ nương vào sức tự lực tu hành 
của mình cũng không thể vãng sanh. Nhưng 
tha lực đó chỉ thành tựu trên cơ sở hành giả 
phải có sức tự lực. Ví như người mẹ luôn 
nghĩ đến con, nhưng người con không nghĩ 
đến mẹ, thì dầu mẹ có thương con cũng đành 
cam chịu không thể cứu được. Tha lực của 
Đức Phật cũng thế, mặc dầu vô song, nhưng 
điều quan trọng ở điểm là hành giả có hội đủ 
tư cách tu trì, có chân thành tiếp nhận sự cứu 
độ đó hay không. Có rất nhiều người tu Tịnh 
độ, không nhận ra được lý này, rồi quan 
niệm Đức Phật như một đấng thân linh luôn 
ban ân cứu rỗi, và cảnh giới Cực lạc chẳng 
khác nào thiên quốc của thần giáo. Để rồi từ 
đó có lắm kẻ thiển cận cho rằng pháp tu 
Tịnh độ là pháp của ngoại đạo mê tín dị 
đoan, hoặc là hành môn của hạng hạ căn. 
Đây quả thật là những ngộ nhận sai lầm 
đáng tiếc đã xảy ra. 
 
Tóm lại, người niệm Phật muốn vãng sanh 
Tịnh độ, ngoài lực hộ trì và tiếp dẫn của 
Phật, cần phải có sức tự lực tu tập, tức phải 
có chánh nhân Tịnh độ. Theo kinh Quán Vô 
lượng thọ, hành giả muốn được vãng sanh 
Tịnh độ phải hội đủ ba điều kiện: "Một là 
hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, 
giữ lòng từ không sát hại, tu tập mười 
nghiệp lành. Hai là thọ trì ba pháp quy y, 
đầy đủ các giới không phạm oai nghi. Ba là 
phát Bồ Đề tâm, tin sâu lý nhân quả, đọc 
tụng kinh điển Đại thừa, khuyên người khác 
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cùng tu". Ba điều trên đây gọi là chánh nhân 
Tịnh độ. Ba điều này có thể tóm thâu vào hai 
việc, một là phát Bồ Đề tâm, hai là nghiêm 
trì tịnh giới. 
 
Việc đầu tiên của người niệm Phật là phát 
Bồ Đề tâm. Thế nào là phát Bồ Đề tâm? Tức 
phát tâm trên mong cầu quả vị Phật, dưới 
mong hóa độ các loài chúng sanh. Người tu 
Phật nếu không phát Bồ Đề tâm, dẫu có tinh 
tấn thực hành các hạnh lành cũng chỉ là nhọc 
công vô ích. Điều này trong kinh Hoa 
Nghiêm có dạy: "Vong thất Bồ Đề Tâm, tu 
chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp" (Quên 
mất tâm Bồ Đề, dẫu tu các hạnh lành, cũng 
đều là nghiệp ma). Vì vậy, hành giả muốn 
thành tựu ước nguyện vãng sanh, thì trước 
hết phải phát tâm Bồ Đề mà niệm. Đây là 
điểm vô cùng quan trọng không thể thiếu đối 
với người tu Phật nói chung và người tu 
Tịnh độ nói riêng. 
 
Điều cần thiết thứ hai của người niệm Phật 
là nghiêm trì tịnh giới. Tức mỗi người tùy 
theo giới luật bản thân đã thọ mà hành trì. 
Bởi vì bất kỳ tông phái nào trong đạo Phật 
cũng không thể ly khai tinh thần giới luật, vì 
giới là nền tảng nhập đạo, là thọ mạng của 
Phật pháp. Nếu không có giới thì định huệ 
cũng không từ đâu phát sanh. Giới định tuệ 
đã không phát sanh thì Pháp thân huệ mạng 
biết nương đâu thành tựu. 
 
Lại đối với tông Tịnh độ, việc giữ giới lại 
càng thiết yếu, chúng ta có thể nói Luật tông 
và Tịnh độ tông là hai tông phái hỗ tương 
bao trùm và không thể tách rời nhau. Hai 
tông này tóm thâu toàn bộ tám tông khác của 
Đại thừa, như đại sư Thái Hư nói: "Luật là 
nền tảng của tam thừa, Tịnh độ là mái che 
chung tam thừa". Hành giả nghiêm trì giới 
luật, từ đó câu niệm Phật mới hiển lộ hết 
công năng mầu nhiệm, như trong kinh Quán 

Vô lượng thọ có dạy: "Một câu niệm Phật, 
có thể tiêu trừ tám mươi vạn ức kiếp sanh tử 
trọng tội". 
 
Trên nền tảng của việc phát Bồ Đề tâm và 
nghiêm trì tịnh giới, hành giả phát tâm khát 
ngưỡng cầu sanh Tịnh độ. Tâm cầu sanh 
Tịnh độ này phải hội đủ ba đức tính quyết 
định là tín sâu, nguyện thiết và hạnh 
chuyên. Tín là đức tin, là yếu môn để nhập 
đạo, là cội nguồn của mọi công đức. Người 
tu Phật thiếu mất yếu tố này sẽ không thoát 
ly sanh tử, đạt kết quả an vui giải thoát. Bởi 
tất cả công đức vô lậu đều nương nơi tín lập 
và do tín mà thành, như trong Khế kinh có 
dạy: "Phật pháp như biển cả do tín mà vào". 
Hành giả niệm Phật ngoài việc có đức tin 
trong sạch tuyệt đối với Tam bảo, với sự tìm 
hiểu bằng kiến chiếu của trí tuệ Bát nhã kiên 
định không ngờ vực, trên nền tảng đó gia 
thêm lòng tin kiên cố vào pháp môn niệm 
Phật. Đức tin này được dựng lập trên ba 
điểm. 
Thứ nhất hành giả tin tưởng Đức Phật Thích 
Ca là bậc đã thân chứng cảnh giới Tịnh độ, 
những lời dạy của Ngài về cảnh giới Cực lạc 
và khuyên chúng sanh phát nguyện cầu sanh 
là có thật. Hai là tin Đức Phật A Di Đà với 
bốn mươi tám đại nguyện vĩ đại tiếp độ 
chúng sanh, nếu ai có tâm mong về thế giới 
của Ngài thì người ấy sẽ được Phật tiếp độ. 
Ba là tin vào tự tánh thanh tịnh, vào khả 
năng sẵn có của mình, nếu hiện đời phát tâm 
niệm Phật thì mai hậu quyết định sẽ được 
vãng sanh Tịnh độ. 
 
Trên cơ sở của tín, hành giả cầu sanh Tịnh 
độ cần phải có đủ yếu tố thứ hai là Khẩn 
thiết phát nguyện. Trong "Phát Bồ Đề tâm 
văn" của đại sư Tĩnh Am có dạy: "Nhập đạo 
yếu môn, phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ lập 
nguyện cư tiên. Nguyện lập tắc chúng sanh 
khả độ, tâm phát tắc Phật đạo kham 
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thành" (Cửa yếu vào đạo lấy sự phát tâm 
làm trước, việc cấp thiết tu hành lấy lập 
nguyện làm đầu, nguyện có lập thì chúng 
sanh mới độ, tâm co phát thì Phật đạo mới 
thành). Lời dạy của Tổ sư đã cho chúng ta 
thấy được tầm quan trọng của sự phát 
nguyện đối với việc tu hành như thế nào. 
 

Tâm nguyện cầu sanh Tây phương theo Thiên Thai Trí 

Giả đại sư gồm hai điều là yêm ly và hân nguyện. Tâm 

yểm ly là tâm chán lìa. Hành giả phải luôn ý niệm sắc 

thân này vốn là hư tưởng, chỉ là sự tổ hợp 
của năm uẩn luôn nhuốm màu khổ đau và 
bất tịnh. Thân phận con người so với chư 
thiên chẳng khác nào bây dòi chen chúc 
trong hầm phẩn. Mọi phiền não cuộc đời 
luôn cấu xé tâm can, chúng như những mũi 
tên độc găm vào da thịt như những trận tra 
tấn cực hình. Nhờ thường xuyên quán sát 
như thế, hành giả sanh tâm nhàm chán, đối 
với thân xác và mọi thú vui dục lạc ở đời sẽ 
không sanh tâm đắm nhiễm. 
 
Tâm chán bỏ thế giới Ta bà càng lớn thì chí 
nguyện cầu sanh càng mạnh. Người niệm 
Phật trước sau chỉ có một ước nguyện duy 
nhất là mong cầu sớm thoát khoi lao tù Ta 
bà hiện tại, nguyện thác sanh về Cực lạc 
ngày mai. Tâm tha thiết cầu sanh đó ngàn 
trâu kéo không lại. Chẳng khác nào như kẻ 
tha phương trông ngóng cố hương, người xa 
cha mẹ mong ngày đoàn tụ, như trong Di Đà 
sớ sao có câu: "Trông về Cực lạc như nhớ cố 
hương, ngưỡng mến đức Từ tôn như cha 
mẹ". 
 
Tín nguyện đã đầy đủ nhưng thiếu phần 
Hạnh, người tu Tịnh độ cũng khó thành tựu, 
vì vậy cần phải chú trọng vấn đề hành trì. 
Đại sư Ngẫu Ích tưng dạy: "Được vãng sanh 
hay không cũng đều do ở tín và nguyện; 
phẩm vị cao hay thấp là bởi ở chỗ hành trì 
có cạn hoặc sâu". 
 

Tín và Nguyện đã có, tức đã chuẩn bị tư 
lương, nhưng muốn đạt mục đích, hành giả 
cần phải thực hiên các sự nghiệp phước đức 
và trí tuệ. Đây là món tư lương thứ ba của 
người tu niệm Phật. Ngoài việc tu tạo phước 
đức trí tuệ và giữ gìn giới luật làm trợ hạnh 
vãng sanh, hành giả phải thực hành chánh 
hạnh. Chánh hạnh ơ đây là phát tâm thanh 
tịnh thường trì thánh hiệu Phật. Theo pháp 
môn Tịnh độ thì việc niệm Phật bao gồm 
bốn môn là Thật tướng niệm Phật, Quán 
tưởng niệm Phật, Quán tượng niệm Phật và 
Trì danh niệm Phật. 
Thật tướng niệm Phât là thể nhập vào đệ 
nhất nghĩa đế niệm tánh Phật bản lai của 
mình. Bản thể xưa nay vốn thanh tịnh vắng 
lặng không bị phiền não cấu nhiễm. Hành 
giả trụ tâm vào tánh Phật bản lai đó, khiến 
tâm không vọng động, không chạy theo 
niệm trần, tâm lần hồi trong sáng thể nhập 
vào cảnh giới nhất tâm. 
 
Quán tưởng niệm Phật là hành giả quán 
tưởng Chánh báo và Y báo trang nghiêm của 
Đức Phật A Di Đà và thế giới Cực lạc, cho 
đến khi mở mắt hay nhắm măt, cũng đều 
thấy cảnh giới Cực lạc rõ ràng. 
 
Quán tượng niệm Phật là người tu luôn 
nhiếp tâm vào hình tượng của Phật A Di Đà, 
cho đến khi có đối trước hay không đối 
trước tượng, hình tướng oai nghiêm của Phật 
A Di Đà vẫn hiện ra trước mắt. 
 
Sau cùng là trì danh niệm Phật, đó là niệm 
thầm hay niệm ra tiếng bốn chữ hay sáu 
chữ "Nam mô A Di Đà Phật". Hành giả 
niệm Phật với tâm tha thiết chí thành không 
xen lẫn tạp niệm, chỉ chú tâm vào danh hiệu 
Phật lần hồi sẽ thể nhập vào cảnh giới nhất 
tâm. 
 
So với ba môn trước thì pháp trì danh niệm 
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Phật có phần giản dị dễ tu và dễ thành tựu. 
Đây quả thật là phương tiện thù thắng trong 
các phương tiện, là đường tắt tu hành trong 
mọi đường tắt, như trong Di Đà sớ sao có 
câu: "Ví như chim hạc tung mình đâu bằng 
đại bàng cất cánh, ngựa ký ruỗi vó đâu bằng 
rồng chúa tung bay". 
 
Bởi do căn tánh của chúng sanh có thiên sai 
vạn biệt, nên pháp trì danh được các bậc cổ 
đức chia thành nhiều cách, như Ký thập trì 
danh; Phản văn trì danh; Sổ châu trì danh; 
Tùy tức trì danh; Truy đảnh trì danh; Giác 
chiếu trì danh; Lễ bái trì danh; Liên hoa trì 
danh; Quang trung trì danh và Quán Phật trì 
danh. Trong đó có thể nói pháp Ký thập trì 
danh là pháp tu rất dễ thành tựu, dễ đưa 
hành giả chứng đắc Niệm Phật tam muội. 
  
Sanh tiền, đại sư Ấn Quang thường khuyên 
các liên hữu nên ứng dụng cách thức này, đó 
là cách niệm ký số, cứ mười câu làm một 
đơn vị, người hơi dài có thể niệm thành hai 
lượt, một lượt năm câu, người hơi ngắn có 
thể chia thành ba lượt, hai lượt đầu ba câu và 
lượt sau bốn câu. Sau khi niệm đủ mười câu, 
thì đếm một vài lần cho đến khi được một 
trăm, tức niệm được một ngàn. Cứ như thế 
lại đếm từ đầu là một lại, từ đó có thể biết 
một ngày niệm được bao nhiêu vạn. Niệm 
theo lối này tâm đã niệm Phật lại còn ghi 
nhớ số. Như vậy dù không chuyên cũng bắt 
buộc chuyên, nếu không chuyên thì sẽ bị sai 
lạc số mục. Cho nên pháp này là một 
phương tiện cưỡng bức giúp cho hành giả 
chuyên tâm, rất có công hiệu và đưa đến 
thành tựu cho người niệm Phật một cách 
nhiệm mầu. 
 
Ngoai ra, vấn đề quan trọng của pháp niệm 
Phật là trong khi niệm phải giữ tâm thanh 
tịnh, bởi tâm thanh tịnh là nhân tố quyết 
định cho việc thành tựu cảnh giới nhất tâm. 

Muốn đạt được điều này cũng theo tổ sư Ấn 
Quang: "Khi hành giả đề khởi câu Phật hiệu, 
tai phải nghe rõ ràng từng chữ, tâm phải trụ 
vào câu Phật hiệu, không chạy theo vọng 
trần và nhiếp tâm liên tục hành giả sẽ tiến 
sâu vào cảnh giới chánh định". Theo đại sư 
Liễu Nhất: "Khi tâm chuyên chú vào câu 
Phật hiệu, quên cả thân tâm ngoại cảnh, 
tuyệt cả không gian thời gian, đến lúc sức 
lực công thuần ngay cả nơi niệm trần mà 
vọng hoặc tiêu tan, tâm thể bừng sáng, hành 
giả có thể chứng được niệm Phật tam muội". 
Qua những điểm trình bày sơ lược về ba yếu 
tô Tín, Nguyện, Hạnh của pháp môn niệm 
Phật, chúng ta thấy pháp môn này có phần 
đơn giản dễ thực hành mà kết quả lại cao 
tuyệt. Môn này quả thật là pháp môn siêu 
tuyệt, là thuyên từ ra khỏi Ta bà, là cửa mầu 
để vào Phật đạo: "Xuất Ta bà chi bảo phiệt, 
thành Phật đạo chi huyền môn". Sự dễ tu dễ 
chứng so với các pháp môn khác được các 
bậc cổ đức đánh giá: "Tu các pháp môn 
khác, như con kiến bò dọc theo ống tre, hành 
trì môn Tịnh độ như con kiến đục thủng ống 
tre ra ngoài". 
 
Phải chăng, pháp môn Tịnh độ là pháp môn 
duy nhất trong thời mạt pháp, để cho chúng 
sanh y cứ tu tập thoát ly sanh tử luân hồi; 
như trong kinh Đại tập nguyệt tạng, Đức 
Phật có dạy: "Mạt pháp ức ức nhân tu hành, 
hãn nhất đắc đạo, duy y niệm Phật đắc độ 
sanh tử" (Thời mạt pháp vạn vạn người tu 
hành, song ít có người đắc đạo, chỉ nương 
vào pháp môn niệm Phật mà khỏi thoát luân 
hồi). Đó có phải là mật ý vi diệu, là tình 
thương bao la của bậc có trí tuệ bất tận đối 
với chúng sanh căn cơ hèn kém, như trong 
kinh Vô lượng thọ nói: "Đương lai chi thế, 
kinh đạo diệt tận, ngã dữ từ bi ai mẫn, đặc 
lưu thử kinh chi trụ bách tuế. Kỳ hữu chúng 
sanh trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai 
khả đắc độ" (Trong đời tương lai, khi kinh 
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đạo diệt hết, Ta dùng sức từ bi thương xót, 
riêng lưu trụ kinh này một trăm năm. Chúng 
sanh nao gặp, tùy theo sở nguyện, đều có thể 
đắc độ). 
 
Vì tính cách khế lý khế cơ ấy mà từ trước 
đến nay không biết bao nhiêu người niệm 
Phật được kết quả vãng sanh. Sự mầu nhiệm 
đó như rồng bay phượng múa, ngọc chạm 
vàng khua mà trong "Tịnh độ thánh hiền 
lục" đã ghi lại rõ ràng. Pháp môn này lại bao 
quát cả ba căn, trên từ các bậc Đẳng giác Bồ 
tát, các bậc Đại đức cao tăng, dưới cho đến 
những kẻ cùng hung cực ác, nhẫn đến những 
loài súc sanh như nhồng, sáo, uyên ương, se 
sẻ... cũng nhờ trì niệm danh hiệu Phật A Di 
Đà mà được thoát ly thân cầm thú sanh về 
cảnh giới Tịnh độ. 
 
Trải qua bao thế hệ thăng trầm của dòng thời 
gian biến đổi, các tông phái khác có nguy cơ 
bị hoại diệt hoặc trở thành một triết lý hỗ 
tương. Riêng tông Tịnh độ có tính cách thiết 
thực, đã ngày càng đứng vững và phổ cập, 
trở thành một trong hai tông phái tu tập căn 
bản của Phật giáo Đại thừa là Thiền tông và 
Tịnh độ tông. Có thể nói đây là hai tông phái 
bao trùm toàn bộ tinh hoa, đường lối tu tập 
của Phật giáo Đại thừa. 
 
Với sự tán dương truyền thừa tông Tịnh độ, 
từ trước đến nay đã có biết bao vị cao tăng 
thạc đức, các bậc văn nhân chí sĩ... đã làm 
các sớ giải, các luận văn, làm truyện, làm kệ, 
làm thi, làm phú... để khen ngợi và xiển 
dương tông phái này. 
 
Ngoài ra, các bậc cao đức, chuyên tu tịnh 
nghiệp, cầu sanh Tây phương số lượng 
không sao kể xiết, như Ngài Bách Trượng 
Hoài Hải với bản Bách trượng thanh quy 
làm quy củ cho Thiền tông, cũng không 
ngoài ý nghĩa quy túc Tịnh độ. Các Tổ bên 

Thiền tông như Vĩnh Minh Diên Thọ; Thiên 
Như Duy Tắc; Thiên Thai Hoài Ngọc... Bên 
Luật tông như các Ngài Nguyên Chiếu; Hoài 
Tố... Bên Tam luận tông như các Ngài Cát 
Tạng; Đạo Lãng... Bên Duy thức tông như 
các Ngài Khuy Cơ; Hoài Cảm... Bên Mật 
tông như các Ngài Bất Không; Hồ Đồ Khắc 
Đồ... Bên Hoa Nghiêm tông như các Ngai Đỗ 
Thuận; Trừng Quán... Bên Pháp Hoa tông 
như các Ngài Trí Giả; Quán Đảnh... Các bậc 
cao tăng xướng lãnh các tông phái trên đây 
và vô số danh tăng khác, cũng đều phát 
nguyện cầu sanh cảnh giới Cực lạc. 
 
Tại nước Việt Nam, pháp môn Tịnh độ đã 
sớm truyền vào và phát triển mạnh mẽ. Trong 
thế kỷ XI, có thiền sư Tĩnh Lực (thuộc phái 
Vô Ngôn Thông) là vị đã chứng niệm Phật 
tam muội. Cũng trong thế kỷ này, một lang 
tướng của Lý Thánh Tông đã dựng một 
tượng Phật A Di Đà cao hai thước rưỡi tây tại 
núi Lan Kha, huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. 
Thiền sư Không Lộ (mất năm 1141) đã từng 
dựng tượng Phật A Di Đà ở chùa Quỳnh 
Lâm. Thảo Đường quốc sư, vị khai tổ dòng 
thiền thứ ba của Phật giáo Việt Nam (vào thế 
kỷ XI) đã khuyên đồ chúng nên tu Tịnh độ 
với bài Pháp ngữ thị chúng tuyệt vời. Tôn giả 
Huyền Quang tam tổ thiền phái Trúc Lâm 
cũng đã lập tháp Cửu phẩm liên đài tại chùa 
Bút Tháp để khích lệ tứ chúng cầu nguyện 
vãng sanh. Thời cận đại có các bậc cao tăng 
như HT. Tâm Tịnh, HT. Khánh Anh, HT. Hải 
Tràng, HT. Trí Thủ, HT. Thiền Tâm... đã tự 
tu và truyền bá pháp môn này từ Bắc chí 
Nam, làm cho Phật pháp được hưng thạnh và 
lan truyền cho đến ngày hôm nay. 
 
Thiết nghĩ, trên bước đường tu tập người xuất 
gia lẫn tại gia, ai cũng mong muốn đạt đến 
kết quả giải thoát giác ngộ, nhưng thành tựu 
sở nguyện đó là điều không phải dễ dàng. 
Khi tự thân chúng ta luôn tràn đầy những 
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nghiệp lực chi phối, cộng thêm hoàn cảnh xã 
hội bên ngoài, luôn có những năng lực tác 
động đưa con người đi vào trong quỹ đạo 
của dục vọng đê hèn. Chỉ một tập quán xấu 
nhỏ nhưng diệt trừ nó không phải đơn giản, 
hoặc một chút điều lành nhưng thực hiện 
không phải một sớm một chiều. Để rồi trong 
âm thầm, cuộc sống của chúng ta cứ trôi lăn 
trong vòng sanh tử, trong sự chỉ đạo của 
phiền não, tồn tại với bao ước vọng hão 
huyền, rồi một mai khi tấm thân tứ đại này 
tan rã, biết hướng về đâu mà nương tựa. 
 
Chi bằng, đặt trọn tấm lòng thành hướng về 
với Tam bảo, mỗi niệm xả ly Ta bà, mỗi 
niệm cầu về Cực lạc. Quyết chí nương nhờ 
Phật lực, phát nguyện cầu sanh Tây phương, 
đến khi thành tựu quả vị Vô thượng Bồ Đề, 
trở lại Ta bà tiếp độ chúng sanh. Có như vậy 
mới hợp với bản hoài thị hiện của Đức Phật 
Thích Ca, đúng với hạnh nguyện tiếp dẫn 
của Đức Phật A Di Đà và không cô phụ tánh 
linh của mình. 

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.  
 
Được lời dạy dỗ của đức Thế Tôn, chú Tăng 
Hộ bình tĩnh ở lại tu viện và tu cho 
đến ngày đắc quả A La Hán… tuy lâu lâu, 
chú vẫn bị lâm vào cảnh mở mắt chiêm bao, 
nhưng không khi nào chú trở cán quạt gõ 
vào đầu sư phụ như lần trước vì chú đã biết 
cách chăn trâu và cột trâu rồi.  

Hư Hư Lục 
Thích Nữ NhÜ Thủy 

 

 
(Tiếp theo trang 21)  

 
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 
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Trong cuộc sống chúng ta thường xuyên chứng 
kiến một số người nóng vội, bởi vì một chút 
việc nhỏ mà nổi trận lôi đình. Hoặc bởi vì một 
câu nói của người khác không hợp ý mình mà 
buông lời nhục mạ. Nhưng cũng có khi lại thấy 
một số người, mỗi ngày đều là dùng tâm thái 
bình tĩnh để xử lý vấn đề, không sợ hãi trước 
vinh nhục, đó là bởi họ giữ được “tâm tĩnh như 
nước”. 
 
Vậy người như thế nào mới có thể tĩnh tâm? 
Người như thế nào mới có thể nhẫn nhịn không 
tranh biện? Có một vị thiền sư từng nói: “Một 
người muốn tĩnh tâm như nước thì điểm mấu 
chốt là có thể bỏ qua được những phiền não về 
danh lợi, vứt bỏ được những quấy nhiễu của 
tình sắc. Cho nên, muốn làm được điều ấy thì 
phải biết buông bỏ.” 
 

Quả thực, trong cuộc sống không ngừng phân 
tranh, rất nhiều người tinh thần không yên tĩnh, 
tâm thần không an định, họ không thể nào tĩnh 
tâm đều là bởi vì họ đặt nặng bản thân mình. 

Tĩnh tâm mới có thể sản sinh trí tuệ, tâm tĩnh 
như nước là biểu hiện của một loại trí tuệ cao. 
Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Gia Cát Lượng 
sau khi bị thất thủ ở Nhai Đình, lại nghe được 
tin Tư Mã Ý dẫn theo mười lăm vạn đại quân 
tấn công Tây Thành. Trong tay Gia Cát Lượng 
lúc ấy chỉ có vẻn vẹn 2500 quân lính giữ thành. 
Nhưng Gia Cát Lượng không hề hoảng loạn, mà 
bình tâm tĩnh khí dẫn hai tiểu đồng cầm đàn, 
dựa vào lan can trong thành ngồi gảy đàn. 

Tư Mã Ý dẫn quân kéo đến Tây Thành, thấy 
tình cảnh như vậy lấy làm lạ, đăm chiêu nghe 

Tĩnh tâm như nước là cảnh giới tinh thần cao thượng 

Hiểu Mình 
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Gia Cát Lượng gẩy đàn một lúc, rồi hạ lệnh 
cho quân nhanh chóng tháo lui. Tiếng đàn 
“bình tĩnh bất loạn” của Gia Cát Lượng đã hù 
dọa được Tư Mã Ý thoái lui. Đây được gọi 
là “Núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà 
sắc mặt không thay đổi, con nai có nhảy múa 
bên cạnh thì ánh mắt không liếc ngang.” Khí 
độ siêu phàm như vậy, một người bình thường 
tất nhiên không thể làm được. 

Có một khoảng thời gian, Khổng Tử cùng các 
học trò của ông trên đường đi từ nước Trần đến 
nước Thái thì bị vây khốn, gặp phải nguy nan. 
Họ còn bị cạn hết cả lương thực. Lúc ấy, các 
học trò của Khổng Tử đều mang vẻ mặt rất rầu 
rĩ, thất vọng, nhưng Khổng Tử vẫn giữ được 
tâm thái bình tĩnh, không một chút hoang mang 
lo sợ mà ca hát, soạn nhạc. 

Ông nói: “Người quân tử yêu thích âm nhạc 
chính là vì ở trong âm nhạc mà tĩnh tâm, hồi 
tưởng lại chuyện lúc xưa, tự hướng lại bản 
thân mà kiểm điểm chính mình, xóa bỏ đi tính 
khí kiêu ngạo.” 

Một người hiểu rõ bản chất của sinh mệnh mới 
có thể tĩnh tâm như mặt nước. Thành công 
khiến con người vui sướng tựa như sự mãnh 
liệt của hải triều. Nhưng hải triều lên rồi cũng 
tự nhiên xuống, tâm người nếu vui buồn theo 
hải triều thì sẽ mệt mỏi vô cùng. Cho nên, tĩnh 
tâm như nước mới là cảnh giới tinh thần cao 
nhất trong cuộc đời. 
 
Vì sao người ta càng đến tuổi trung niên lại 
càng thấy thanh tĩnh, thản nhiên xem nhẹ mọi 
thứ trong cuộc sống? Đó là bởi vì trải qua 
những năm tháng cuộc đời, người ta bắt đầu 
hiểu ra rằng đặt nặng được mất, xem nặng danh 
lợi chỉ khiến tâm hồn mệt mỏi. Thản nhiên, 
xem nhẹ là một loại phẩm cách, một loại hạnh 
phúc, một loại khoan dung độ lượng và là cảnh 
giới tinh thần cao thượng. 
 
Tĩnh tâm là khi tâm bình khí hòa, tâm tính ổn 
định mới có thể không vì được tài vật mà vui, 
không vì cái mất của bản thân mà buồn, vô cớ 

bị nhục mạ mà không phẫn nộ, đứng trước gian 
nguy mà không kinh sợ. Khi đối mặt với những 
lên xuống, những mừng vui và bi thương của 
cuộc đời mới có thể thản nhiên ứng đối. Người 
thực sự hiểu được ý nghĩa sinh mệnh, ý nghĩa 
nhân sinh sẽ không vì những “vật ngoại thân”, 
những việc nơi cuộc sống đời thường làm khó 
khăn, phiền não. Họ gặp chuyện không hoảng 
hốt, lâm nguy không sợ hãi, lấy mỉm cười để 
đối đãi với lời phỉ báng, lấy từ bi đối đãi với 
phản bội, gặp biến cố có thể thong dong bình 
tĩnh. 
Khi ấy, người ta đã thực sự đạt đến cảnh giới 
tinh thần cao thượng: tĩnh tâm. 
 

Nguồn: Trithucvn 

Pháp Cú 
HT. Thích Minh Châu dịch 

 
Phẩm Tỷ Kheo  

 

362.  
 

Người chế ngự tay chân, 
Chế ngự lời và đầu, 
Vui thích nội thiền định, 
Ðộc thân, biết vừa đủ, 
Thật xứng gọi tỷ kheo.  
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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 
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