
Trong số này

03 PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
Ba học, Giới-Định-Tuệ (tt) 
■ Thích Đức Thắng

28 NGHIÊN CỨU: Khái niệm 
Niết-bàn theo quan điểm tâm 
lí học ■ Pháp Thường (dịch)

40 PHẬT GIÁO & XÃ HỘI: Thiền 
tập trong ngành Tâm lý trị liệu 
của Hoa Kỳ ■ Th. Hạnh Tuấn

47 TƯ TƯỞNG: Sơ chuyển Pháp 
luân - Tứ đế, Thập nhị nhân 
duyên (tt) ■ Pháp Hiền cư sĩ

53 DANH TĂNG: Cuộc đời của 
đức Đạt-lai Lạt-ma thứ VIII 
■ Biển Xanh

59 TẢN MẠN 
Tấm lòng 
■ Mục Đồng

62 TRUYỀN THÔNG 
Chương trình video về các 
bậc danh tăng ■ Minh Thạnh

Trao Đổi Kiến Thức Cơ Bản Phật Học
PL.2550 - DL.2007 

TẬP SAN PHÁP LUÂN

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

• USA
Dharma Wheel Corporation
27119 Harmony Hills, 
San Antonio, TX 78258, USA
Tel: 1.713.3209317 
Email: usphapluan@yahoo.com

• AUSTRALIA
Quang Duc Monastery
105 Lynch Road
Fawkner VIC. 3060, Australia
Tel: 61.03.93573544 
Email: auphapluan@yahoo.com

• CANADA
Bat Nha Temple
1720-36 St. SE
Calgary Alberta, T2A-1C8, Canada
Tel: 1.403.8633666
Email: caphapluan@yahoo.com 

• EUROPE
Kaiser-Wilhelm-Ring 2 
55118 Mainz Germany
Tel: 49.6131.6035699
Email: euphapluan@yahoo.com

• VIETNAM 
Email: vnphapluan@yahoo.com

37
Tháng 03 - Đinh Hợi

f



65 TRUYỆN NGẮN 
Biển vọng hồn xa 
■ Lam Khê

71 VĂN HỌC 
Sonomana 
■ Diệu Trân

74 PHÁP THOẠI 
Ngôn ngữ và sự phá sản 
■ Thích Thái Hòa

77 PHẬT PHÁP VÀ TUỔI TRẺ 
Giáo dục trong gia đình Phật 
tử ■ Tâm Minh

86 SỐNG ĐẠO: Vận dụng Lục 
hòa trong đời sống 
■ Nguyên Minh

91 TÙY BÚT 
Đường đến lớp 
■ Hạnh Dung

93 Hậu thân của đạo sư Lama 
Konchog

94 Lễ tưởng niệm ngày sinh 
Babasaheb Ambedkar

96 Pakistan tổ chức Đại lễ Phật 
đản 2007

THƠ
17. Hạnh Phương
39. Vĩnh Thi
46. Hoàng Đức
76. Thế Huyền

NHẠC: chấp nhận
thơ Phổ Đồng
nhạc Hà Lan Phương

(Ảnh bìa của thầy Hải Trang, Huế)

08 Ba bài học về nghệ thuật diễn 
giảng lãnh hội qua Phật pháp 
■ Tâm Hỉ

11 Giảng dạy giáo lý trong bối 
cảnh hiện tại 
■ Thích Quảng Trí

18 Thiền, trẻ em và stress 
■ Quốc Bảo



TẬP SAN PHÁP LUÂN  3

BA HỌC
PHẬT PHÁP CĂN BẢN

(tiếp theo)

G I Ớ I - Đ Ị N H - T U Ệ

III . TUỆ: Sanskrit gọi là prajñā, Pāli 
gọi là paññā, Trung Hoa dịch âm là Bát-
nhã, có nghĩa là suy lý, là chỉ khả năng 
suy lý phán đoán mọi tác dụng  tinh 
thần đối với sự vật và lý tính, là tên của 
tâm sở, là một trong bảy mươi lăm pháp 
theo Câu-xá luận, hay là một trong một 
trăm pháp theo Duy thức, là phần học 
cuối của ba học. Vì Tuệ có khả năng 
thứ nhất là hiển lộ bổn tánh xưa nay 
của chúng sanh, thứ hai là có khả năng 
lựa chọn đoạn trừ các loại phiền não vô 
minh và cuối cùng, có khả năng thấy rõ 
thật tướng của chư Phật, cho nên Tuệ 
thông cho cả ba tánh thiện, bất thiện và 
vô ký. Nếu là ác tuệ thì gọi là ác kiến, là 
một trong năm kiến; nếu là thiện tuệ thì 
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gọi là chánh kiến, chánh tuệ.  
Theo Bát thánh đạo thì tuệ 

chỉ cho chánh kiến và chánh tư 
duy.  Hành giả nào phụng hành 
Bát thánh đạo thì không bao lâu 
sẽ chứng đắc quả A-la-hán, tức 
là có khả năng đạt được mười 
pháp vô học. Mười pháp vô 
học này ngoài tám pháp vô học 
Bát Thánh đạo thì cộng thêm 
Chánh giải thoát và Chánh trí 
thành ra mười pháp vô học. 
Hai pháp này cũng thuộc vào 
tuệ học của vô học. Ngoài ra, 
nói theo tương đối thì tuệ với 
trí cùng chung danh, đối với 
tướng trí hữu vi thì gọi là trí, 
nhưng đối với lý không của vô 
vi thì gọi là tuệ. Câu xá luận 26 
cũng nói tuệ được chia ra hai 
loại hữu lậu tuệ và vô lậu tuệ. 
Loại tuệ thứ nhất cùng với pháp 
phiền não tương quan mật thiết 
với nhau không thể nào thoát 
ly được, chúng hỗ tương quan 
hệ ảnh hưởng lẫn nhau và tùy 
thuộc vào nhau, mang tính chất 
của trí hơn là tuệ nên chúng 
ta thường nghe đức Phật bảo 
những người có đôi chút biện 
tài trong lý luận câu hữu với vô 
minh, tuệ vô ngại tại thế gian 
gọi là thế trí biện thông. Loại 

tuệ thứ hai được gọi là Thánh 
tuệ là do nhờ nghe pháp mà có 
được nên gọi là văn tuệ, hoặc 
do nhờ tư duy khảo xét mà có 
được thì gọi là tư tuệ, hay do tu 
tập theo pháp Phật mà có được 
thì gọi là tu tuệ; ba loại này gọi 
chung là ba tuệ văn-tư-tu. Ba 
loại tuệ này nếu đem cộng thêm 
với tuệ di truyền từ kiếp trước 
sinh ra có được gọi chung tứ 
tuệ. Căn cứ vào Bồ-tát Anh Lạc 
Bồn nghiệp kinh quyển thượng, 
trong giai đoạn Bồ-tát hành, trí 
tuệ có thể phân ra làm sáu loại 
tức là ba tuệ văn-tư-tu cùng với 
vô tướng tuệ (đã chứng ngộ 
Không-vô tự tánh), chiếu tịch 
tuệ (dùng tuệ của trung đạo 
quán chiếu thấy lý trung đạo) 
và, tịch chiếu tuệ (là tịch và 
chiếu không phải hai, định tuệ 
bình đẳng). Tùy theo thứ lớp mà 
cùng với sáu vị Thập trụ, Thập 
hạnh, Thập hồi hướng, Thập 
địa, Đẳng giác, Diệu giác mà 
phối hợp nhau trong thực hành. 
Ngoài ra, trong mười trí thì trí 
ban đầu, tức là thế tục trí, thuộc 
về tuệ hữu lậu, còn chín trí kia 
như Pháp trí, Loại trí, Khổ trí, 
Tập trí, Diệt trí, Đạo trí, Tha 
tâm trí, Tận trí và Vô sanh trí là 
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thuộc về tuệ vô lậu. 
Đứng về mặt tác dụng của 

tuệ mà nói thì, theo Câu xá 
luận 26,  tuệ có những tác dụng 
tùy thuộc vào mỗi thuộc tính 
của các pháp mà có ý nghĩa 
tác dụng khác nhau như kiến, 
nhẫn, trí. Kiến thuộc nghĩa so 
sánh lựa chọn, tức là tìm cách 
so sánh tác dụng đúng sai của 
mọi sự vật. Nhẫn, có nghĩa là 
chấp nhận, tức là xác nhận mọi 
sự vật tất cả là như vậy. Trí, có 
nghĩa là quyết đoán, tức là chỉ 
cho tác dụng quyết đoán hoàn 

toàn dứt hết tâm nghi ngờ. Cũng 
theo luận Đại Tỳ-bà-sa 42 thì, 
tuệ có khả năng phân biệt tự 
tướng các pháp, cũng có khả 
năng phân biệt cộng tướng của 
các pháp, nên có sự sai biệt từ 
Văn thành tuệ, Tư thành tuệ, Tu 
thành tuệ cùng Sanh đắc tuệ. 

Như trên chúng ta đã biết, 
tuệ cũng có nhiều giai đoạn 
để chúng ta phân biệt từ thấp 
lên cao từ thế gian ra khỏi thế 
gian, từ hữu lậu đến vô lậu, 
vì thế dụng ngữ dành cho tuệ 
cũng theo đó mà có tên gọi 
khác nhau. Thông thường tuệ 
chúng ta thường gọi chung là 
trí tuệ. Trí tuệ này là mục đích 
tối hậu của Phật giáo trong việc 
thực hiện giác ngộ tuệ giác giải 
thoát. Không luận là ba học, 
hay mười pháp vô học, sáu Ba-
la-mật, tất cả đều đặt trí tuệ vào 
phân vị cuối cùng. Tuy vậy, trí 
tuệ vẫn được phân ra làm nhiều 
cấp độ như trí tuệ hữu lậu của 
cõi dục thế tục, trí tuệ sơ bộ 
của các bậc mới chứng ngộ, trí 
tuệ của các bậc A-la-hán Thinh 
văn, trí tuệ của các bậc Bích-chi 
Phật (Duyên giác), trí tuệ theo 
từng giai đoạn của các cấp vị 
Bồ-tát, cuối cùng trí tuệ cao tột 
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là của các đức Phật. Như vậy 
tùy theo thuộc tính của từng 
cấp bậc mà chúng ta hình dung 
được dụng ngữ của trí tuệ như: 
Skrt: prajñā, Pāli: paññā, tuệ, 
trí tuệ, Bát-nhã; Skrt: jñāna, 
Pāli: ñāṇa, trí, trí tuệ, Xà-na; 
Skrt: vidyā, Pāli: vijjā, minh; 
Skrt: buddhi, giác; Skrt: medha, 
tuệ; Skrt: bhūri, quảng, quảng 
tuệ; Skrt: darśana, Pāli: das-
sana, Kiến, nai-lại-xá-na; Skrt: 
dṛṣṭi, pāli: diṭṭhi, kiến; Skrt: 
vipaśyanā, Pāli: vipassanā, 
quán, tỳ-bát-xá-na; Skrt: 
anupaśyanā, Pāli: anupassanā 
tùy quán; Skrt: parijñā, Pāli: 
pariññā, biến tri; Skrt: abhijñā, 
Pāli: abhiññā, chứng trí, thần 
thông; Skrt: ajñā, Pāli: aññā, 
liễu tri, dĩ tri, a-nhã; Skrt: 
samprajāna, Pāli: sampajāna, 
chánh tri; Skrt: mīmāṃsā, Pāli: 
vīmaṃsā, quán, quán sát; Skrt: 
parīkṣā, Pāli: parikkhā, quan, 
quan sát; Skrt: pratyavekṣaṇa, 
Pāli: paccavekkhaṇa, quan 
sát; Skrt: dharma-vicaya, 
Pāli: dhamma-vicaya, trạch 
pháp; Skrt: pratisaṃvid, Pāli: 
paṭisambhidā, vô ngại giải, vô 
ngại biện. Ngoài những dụng 
ngữ dành cho cấp bậc tu chứng 

trên ra, trí tuệ còn đem ra để 
làm thí dụ như: Skrt: cakṣu, 
Pāli: cakkhu, nhãn; Skrt: āloka, 
quang minh. Và, trí tuệ còn 
được cụ thể hóa  sự thể nghiệm 
qua Bồ-đề (Bodhi), giác, đạo, 
tam-bồ-đề (sambodhi), chánh 
giác, đẳng giác. Đó tất cả 
những thể hiện qua ngôn ngữ 
biểu trưng cho thuộc tính từng 
chủng loại riêng biệt, nhưng 
chúng cũng biểu trưng cho trí 
tuệ tùy theo từng thuộc tính 
của chúng. Tuy nhiên dụng ngữ 
mà chúng ta thường thấy dùng 
rất nhiều trong kinh-luật-luận 
luôn là prajñā (pñāna) và jñāna 
(ñāṇa), hai từ này dịch nghĩa 
là trí tuệ, đó là cách dịch xưa. 
Theo cách tân dịch của ngài 
Huyền Tráng thì prajñā dịch là 
tuệ, jñāna dịch là trí. Tuệ trong 
ba học, trong sáu ba-la-mật hay 
trong bát-nhã ba-la-mật đều 
là tuệ cả. Tuệ (prajñā, paññā) 
là trí tuệ mang ý nghĩa rộng 
lớn. Y cứ vào A-tỳ-đạt-ma thì 
tác dụng của tuệ bao gồm có 
thiện, ác và vô ký trong tất cả 
mọi nhận thức, thậm chí nó bao 
gồm cả liệt tuệ của phàm phu 
hữu lậu cho đến tuệ tối cao của 
vô lậu. Bát-nhã, về mặt nào đó, 
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trí tuệ của Bát-nhã được nhận 
thức là trí tuệ tối cao, mà thật 
ra thì Bát-nhã chỉ là một loại trí 
tuệ phổ thông, nhưng nếu cộng 
thêm từ Ba-la-mật (pāramitā) 
vào thì mới thật sự trở thành tối 
cao, hoàn toàn mang ý nghĩa 
trí tuệ của Bát-nhã Ba-la-mật. 
Trí (jñāna, ñāṇa) chủ yếu được 
dùng lại từ hình dung trí tuệ 
khai ngộ. Những loại tận trí, vô 
sanh trí, chánh trí đều là trí tuệ 
của các bậc A-la-hán, còn trí 
ba-la-mật là trí tuệ tối cao của 
thập địa Bồ-tát như Thành sở 
tác trí, Diệu quan sát trí, Bình 
đẳng tánh trí, Đại viên cảnh trí 
được gọi là Tứ trí, nếu cộng 
thêm với Pháp giới thể tánh 
trí thì gọi là Ngũ trí, tất cả đều 
thuộc về trí tuệ giác ngộ của 
Bồ-tát. Ngoài ra còn có ba trí 
là Nhất thiết trí, Đạo chủng trí 
và Nhất thiết chủng trí, đây là 
trí tuệ nói chung chỉ cho trí tuệ 
giác ngộ từ các vị Thinh văn, 
Duyên giác, Bồ-tát cho đến quả 
vị Phật. 

Về mặt tác dụng của trí tuệ 
thì chúng ta có thể phân ra 
làm hai loại: Hữu phân biệt trí 
(vsavikalpa-jñāna) và vô phân 
biệt trí (savikalpa-jñāna). Hữu 

phân biệt trí là trí tuệ có chủ ý 
nhận thức đến một đối tượng 
nào đó; còn Vô phân biệt trí 
là trí tuệ không có chủ ý nhận 
thức đến đối tượng, mà nó cùng 
với đối tượng hợp làm một thể, 
là trí tuệ chứng ngộ tối cao. Vô 
phân biệt trí là trí tuệ không của 
quán sắc tức không. Lý tưởng 
trước tiên của Phật giáo là, 
trong lý luận, bằng cách nào để 
làm sáng tỏ qua nhận thức cho 
mọi người biết rằng tất cả các 
pháp là không ngã, không có 
tự tánh. Tiếp đến là quán chiếu 
đạo lý vô ngã không tự tánh này, 
tức là phải dùng thái độ không 
chấp trước không chỗ được, từ 
đó biến hoạt động thường nhật 
của mỗi chúng ta thể hiện trong 
công việc vô ngại tự tại. Không 
dụng lực, nên tâm tự tại vô ngại, 
tự nhiên như pháp, đó chính là 
sự thể hiện trí tuệ của pháp nhĩ 
tự nhiên của vô phân biệt trí. 
Đây là trí tuệ tối cao, còn gọi là 
Đại trí Bát-nhã Ba-la-mật.

(còn tiếp)
Thích Đức Thắng
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Đức Phật là một vị đạo 
sư tâm linh đồng thời 

cũng là một vị Thầy lỗi lạc 
trong khi dùng ngôn từ để giáo 
hóa đệ tử. Qua kinh sách của 
Phật giáo, người viết bài này – 
một giảng viên ngôn ngữ nhiều 
năm ở đại học –  đã lãnh hội 
được ba bài học về nghệ thuật 
diễn giảng.

Ba bài học về

TÂM HỶ

Thứ nhất là bài học về chọn 
lựa đề tài. 

Muốn diễn giảng có thông 
tin và hấp dẫn được người nghe 
thì giảng sư phải  chọn lựa cho 
được một đề tài mới lạ và hữu 
ích.

Phật pháp mới lạ vì đó là sự 
phủ nhận tận gốc rễ tất cả những 
cái gì mà phần đông người đời 
đã hiểu biết và đang ham muốn. 
Ai cũng tin có một cái ngã thì 
đức Phật dạy vô ngã. Nhiều sự 
vật mà ta cho là thường thì đức 
Phật khẳng định là vô thường. 
Mọi người đang mê say với tài, 
sắc, danh, thực và thùy, nhưng 
đức Phật  gọi đó là những cái 
bẫy sập mà người trí phải biết 
xa lánh, v.v… Tuyên thuyết 
giáo pháp nhiệm mầu, đức Phật 
đã nêu một phản đề lớn đối với 

NGHỆ THUẬT DIỄN GIẢNG
lãnh hội qua Phật pháp
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phần còn lại của văn minh và tư 
tưởng nhân loại.

Phật pháp hữu ích vì đức 
Thế Tôn đã đặt ra và giải đáp 
một vấn đề có quan hệ sinh tử 
với con người. Đó là khổ và 
diệt khổ. Phật giáo, như nho sĩ 
Nguyễn Công Trứ đã quan niệm 
trong bài hát nói có tiêu đề Vịnh 
Phật, là chiếc “thuyền từ” vớt 
những người “chìm đắm” trong 
bể khổ để đưa lên “cõi tĩnh”. 
Cuộc đời còn lắm khổ đau, cõi 
nhân sinh còn nhiều hệ lụy thì 
giáo pháp của đức Thế Tôn mãi 
mãi cần thiết như một thứ thần 
dược để chữa trị tâm bệnh của 
muôn vạn con người đang vì 
tham, sân, si, mạn, nghi mà gây 
đau khổ mình và đồng loại.

Thứ hai là bài học về giới hạn 
đề tài. 

Đề tài phải được giới hạn để 
bài thuyết pháp được tập trung 
và nhất quán.
Đề tài đã được xác định rồi 

thì nhập đề, thân bài và kết 
luận không được nói ra ngoài 
giới hạn ấy. Suốt 49 năm hoằng 
pháp độ sinh, đức Như Lai chỉ 
thuyết giảng một chủ đề được 

tóm tắt vào hai chữ giải thoát. 
Đức Như Lai từng tuyên thuyết: 
Nếu nước đại dương có một vị 
là vị mặn thì đạo ta cũng chỉ có 
một vị là vị giải thoát. Cần nhớ 
rằng dù bị khiêu khích, khi kẻ 
ngoại đạo đặt ra những câu hỏi 
“siêu hình” như sau khi chết ta 
còn hay không còn, ta vừa còn 
hay vừa không còn, đức Như 
Lai cũng không trả lời để khỏi 
phải nói ra ngoài  giới hạn của 
vấn đề đã xác định. 

Thường có một số người 
không thể nói gì mới lạ và sâu 
sắc khi vượt ra ngoài phạm 
vi  kiến thức chuyên môn của 
mình. Nhưng đức Phật không 
ở vào trường hợp ấy. Bằng 
tuệ giác, bậc Thầy của trời và 
người đã chứng ngộ được chân 
lí, đã có hiểu biết bao trùm mọi 
lãnh vực. Nhưng Người không 
muốn nói ngoài chủ đề để bảo 
đảm tính nhất quán của hệ thống 
tư tưởng, để không làm rối trí, 
phân tâm và gây trở ngại cho đệ 
tử trên đường tu học. Có một 
lần từ trong rừng đi ra với một 
nắm lá ở trong tay, đức Phật 
nói với đệ tử rằng những điều 
Người biết nhiều như lá trong 
rừng nhưng những điều Người 
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nói thì ít như lá trong tay.

Thứ ba là bài học về nghệ 
thuật diễn đạt ý tưởng bằng 
hình tượng, bằng ảnh dụ hàm 
súc và sinh động.

Biểu đạt bằng hình tượng 
là đặc trưng của ngôn ngữ thơ. 
Hình tượng là hình ảnh gợi tả 
nhiều ý nghĩa. Ví dụ trước mắt 
chúng ta đang có một cái giếng 
là hố đào thẳng đứng, sâu vào 
lòng đất, dùng để lấy nước. 
Nhưng khi hình ảnh giếng nước 
ấy đã đi vào thơ thì nó trở thành 
hình tượng để gợi tả cho người 
đọc biết bao tâm trạng, biết bao 
nỗi niềm:

 “Tưởng giếng sâu anh nối 
sợi dây dài,

  Ai ngờ giếng cạn anh tiếc 
hoài sợi dây!”.

Tụng đọc kinh sách của Phật 
giáo, Phật tử tiếp xúc thường 
xuyên với những hình tượng 
mà các nhà Phật học thường gọi 
là ảnh dụ. Những ảnh dụ này 
giúp người đọc lãnh hội đầy đủ 
ý nghĩa sâu sắc của câu kinh 
mà không cần giải thích dài 
dòng. Nói đến nhận thức tương 
đối của con người về chân lí 

tuyệt đối, đức Phật dùng ảnh 
dụ người mù sờ voi. Nhắc nhở 
đệ tử  phải biết lấy Phật pháp 
làm phương tiện để tu chứng, 
đức Như Lai mượn hình tượng 
chiếc bè dùng để đưa người qua 
sông. Giải thích cho đệ tử biết 
do mê lầm, do vọng tưởng mà 
con người phải chịu khổ đau, 
đức Thế Tôn lấy hình ảnh một 
sợi dây thừng mà chúng sanh 
tưởng lầm là con rắn, v.v…

Với ba đặc điểm vừa nêu ở 
trên về nghệ thuật diễn giảng, 
giáo pháp của đức Thế Tôn vốn 
khó hiểu đã không còn khó tiếp 
thu với mọi người, giáo lí của 
đức Như Lai vốn khô khan đã 
trở nên sinh động và dễ dàng 
thấm sâu vào tâm hồn của đại 
chúng, lời dạy của Đấng Giác 
Ngộ có một tầng nghĩa ở dạng 
tiềm năng của ngôn ngữ thơ để 
có thể phù hợp với căn cơ của 
mỗi người. Luân lưu như một 
dòng sông dễ dàng tiếp nhận 
vào lòng nó cảnh sắc của đôi 
bờ, Phật giáo thích hợp với mọi 
không gian và thời gian để trở 
thành chân lí vĩnh hằng của 
nhân loại. ■



TẬP SAN PHÁP LUÂN  11

CHUYÊN ĐỀ ☸

Bước sang những 
năm đầu của thế kỷ 

XXI, xã hội loài người đã 
đạt được những thành quả 
to lớn, đã có những bước 
tiến thần kỳ về khoa học kỹ 
thuật và công nghệ thông tin. 
Những thành quả ấy đã giúp 
cho cuộc sống con người 
tiện nghi hơn nhiều, khoảng 
cách về không gian được 
thu ngắn lại. Tuy nhiên, bên 
cạnh những thành quả ấy thì 
cũng nảy sinh những vấn đề 
gây nhức nhối trong xã hội. 
Môi trường sống của con 
người đang bị xuống cấp 
nghiêm trọng. Con người 
đang phải đối mặt với nhiều 
nguy hiểm do thiên tai gây 
ra. Chưa bao giờ mạng sống 
của con người lại mong 
manh như bây giờ, con 
người có thể bị ốm đau, bị 
mất khả năng lao động và 
thậm chí là có thể bị mất 
mạng chỉ trong phút chốc 
do những phương tiện hiện 
đại mà con người đã tạo ra. 
Nguy cơ hủy diệt loài người 
do chiến tranh hạt nhân, 
chiến tranh sinh học đang 
rình rập và có thể xảy ra bất 
cứ lúc nào. 

Giảng Dạy Giáo Lý 
Trong Bối Cảnh 

Hiện Tại

THÍCH QUẢNG TRÍ
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Quan trọng hơn là vấn đề đạo 
đức, nhân phẩm của con người 
đang bị xuống dốc nghiêm trọng. 
Con người càng ngày càng ích 
kỷ hơn và sống theo bản năng 
nhiều hơn. Con người bị cuốn 
vào dòng xoáy của công việc, 
tiền tài, danh vọng và địa vị. Vì 
chịu nhiều áp lực của cuộc sống, 
họ luôn sống trong trạng thái 
căng thẳng, họ hiếm có được 
thời gian để thư giãn cho thật 
bổ ích, họ sống vội, sống cuồng, 
tìm thú vui trong vật chất để lấp 
đi khoảng trống trong tâm hồn, 
nhưng càng lấp thì càng cảm 
thấy trống trải. Vì vậy họ luôn 
phải đối mặt với sự cô đơn, buồn 
khổ. Sống trong biển lớn của 
vật chất mà vẫn luôn cảm thấy 
khát, cảm thấy thiếu. Họ thiếu 
tình thương yêu và khát khao có 
được sự bình lặng của tâm hồn. 
Hơn bao giờ hết, đây chính là 
lúc để cho các tôn giáo thể hiện 
chức năng của mình. Trong đó, 
vai trò của Phật giáo không kém 
phần quan trọng. Vậy thì Phật 
giáo phải làm gì, phải truyền bá 
giáo lý của mình như thế nào để 
có thể góp phần đưa nhân loại 
vượt qua được những khó khăn 
trong hiện tại?

Giáo lý mà đức Thế Tôn đã 
giảng dạy là cả một kho tàng 

vô cùng phong phú và quí báu. 
Mặc dầu đã trải qua hơn 25 thế 
kỷ, nhưng những lời dạy ấy 
mang lại nhiều giá trị, phù hợp 
với con người trong hiện tại và 
giúp ích rất nhiều cho xã hội. 

Vì thế, những người đệ tử 
Phật phải là những tấm gương 
sáng trong việc học hỏi và thực 
hành theo những lời đức Phật 
dạy và phải chung sức với nhau 
để truyền bá đạo Phật, để giúp 
cho nhiều người biết đến đạo 
Phật, biết đến giáo lý của đức 
Phật và được tắm gội trong biển 
giáo pháp ấy. 

Nhiệm vụ hoằng truyền giáo 
pháp của đức Phật là nhiệm 
vụ chung của những người đệ 
tử Phật, chứ không riêng gì tu 
sĩ. Tu sĩ cũng như cư sĩ đều có 
thế mạnh riêng của mình trong 
công cuộc hoằng truyền giáo 
pháp. Dẫu rằng tu sĩ là lực lượng 
nòng cốt, nhưng số lượng tu sĩ 
so với cư sĩ thì không đáng là 
bao. Hơn nữa, cư sĩ lại là những 
người trực tiếp tham gia vào các 
hoạt động của xã hội, vì thế họ 
có điều kiện tiếp xúc với nhiều 
người và môi trường sống, làm 
việc của họ rộng hơn nhiều so 
với tu sĩ. Vả lại, cư sĩ thường am 
hiểu nhiều về các lĩnh vực khoa 
học và đời sống. Nếu họ có nền 
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tảng vững chắc về giáo lý đạo 
Phật thì họ sẽ rất dễ thành công 
trong việc hoằng truyền chánh 
pháp đến với mọi người, dễ cảm 
hóa người khác đến với đạo 
Phật. Chẳng hạn một giáo viên, 
trong lúc giảng về các lĩnh vực 
khoa học mà có thể trích dẫn 
những lời dạy của đức Phật để 
chứng minh, để giảng giải vấn 
đề và có thể lồng ghép một cách 
khéo léo những tư tưởng của 
đạo Phật vào trong bài giảng thì 
rất dễ làm cho người học cảm 
mến đạo Phật, tin vào đức Phật 
và niềm tin của họ kiên cố hơn 
nhiều. Có thể là những học viên 
đó không chính thức trở thành 
một Phật tử, không đi chùa, lễ 
Phật, nhưng không nhất thiết 
phải như thế. Chỉ cần họ hiểu 
giáo lý của đạo Phật và sống 
theo giáo lý ấy thì họ nghiễm 
nhiên đã là Phật tử rồi chứ 
không cần phải có lễ quy y. Tuy 
nhiên nếu họ có thể quy y Tam 
bảo thì càng tốt. 

Trong lịch sử Phật giáo Việt 
Nam, có không ít những vị cư 
sĩ là giáo thọ sư, có công lao 
rất lớn trong công cuộc hoằng 
pháp. Họ không chỉ giảng dạy 
cho cư sĩ mà họ còn là bậc thầy 
của những vị tu sĩ. Thời đại Lý 
Trần thì có Tuệ Trung thượng sĩ, 

thầy của Sơ tổ Trúc Lâm Trần 
Nhân Tông. Trong công cuộc 
chấn hưng Phật giáo vào đầu thế 
kỷ XX thì có Bác sĩ Tâm Minh 
Lê Đình Thám, có bác Chánh 
Trí Mai Thọ Tuyền, cư sĩ Thiều 
Chửu, v.v… Những vị ấy có sức 
ảnh hưởng lớn không kém gì các 
vị cao tăng, thạc đức. Vì thế, các 
vị cư sĩ cần ý thức được vai trò 
và trách nhiệm của mình trong 
công cuộc hoằng truyền giáo 
pháp, cư sĩ cũng có thể giảng 
đạo, cũng có thể truyền bá chánh 
pháp. Và không nhất thiết phải 
“thăng tòa thuyết pháp” mới là 
giảng đạo. Họ có thể truyền bá 
chánh pháp dưới bất cứ hình 
thức nào và bất cứ ở đâu, đôi khi 
chỉ cần một lời an ủi, động viên, 
chỉ cần lắng nghe và tâm sự với 
bạn bè, người thân… cũng đã là 
truyền bá chánh pháp. 

Một điều hết sức quan trọng 
mà những người truyền bá 
chánh pháp phải luôn luôn ghi 
nhớ, giáo lý của đức Phật không 
phải là triết thuyết, không phải 
để luận bàn suông. Giáo lý ấy là 
giáo lý thực nghiệm, tri hành hợp 
nhất. Vì thế, tự thân mình phải 
biết vận dụng những lời dạy của 
Ngài vào trong cuộc sống, phải 
là những người mẫu mực trong 
giáo pháp của Phật. Truyền bá 
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chánh pháp không chỉ bằng lời 
nói mà bằng hành động, hay nói 
cách khác là không chỉ có “khẩu 
giáo” mà còn phải có cả “thân 
giáo”. Trong đó, thân giáo có 
sức cảm hóa lớn hơn nhiều. Và 
khi mình đã thực tập thì mình 
sẽ có được kinh nghiệm tu tập. 
Kinh nghiệm ấy sẽ giúp ích rất 
nhiều cho mình trong việc giảng 
dạy hay chia sẻ với người khác. 
Để cho tất cả Phật tử đều có 

thể trở thành sứ giả của Như 
Lai, có thể giảng giải cho người 
khác hiểu giáo lý của Phật thì họ 
cần được đào tạo. Ít nhất là phải 
giúp họ hiểu và nắm vững những 
vấn đề cơ bản, những giáo lý 
nền tảng, cốt yếu của đạo Phật. 
Vì thế, bên cạnh công việc tất 
yếu là phải đào tạo những vị tu 
sĩ trẻ, chăm lo cho thế hệ tương 
lai của Phật giáo, cần phải tổ 
chức những khóa tu tập, các lớp 
học để giảng dạy giáo lý cho 
hàng ngũ Phật tử tại gia. Vấn đề 
này cũng không kém phần quan 
trọng. Còn về phía Phật tử tại 
gia thì phải có tinh thần học hỏi 
giáo lý, phải biết thao thức trước 
vận mệnh và tương lai của đạo 
pháp. Phật tử cần phải biết tận 
dụng mọi cơ hội để có thể học 
hỏi giáo lý và mở rộng tri thức, 
kinh nghiệm của mình. Những 

lúc Phật tử đến chùa lễ Phật, 
gặp gỡ quý thầy cô, trò chuyện 
cùng quý thầy cô là những dịp 
tốt để Phật tử học hỏi giáo lý, họ 
có thể nêu lên những nghi vấn 
của mình hoặc là nhờ các vị ấy 
giảng giải thêm về những giáo 
lý mà mình còn mập mờ, chưa 
hiểu thấu đáo… Nếu làm được 
như thế thì không chỉ người 
Phật tử hiểu sâu về đạo Phật, mà 
họ còn tạo ra động lực thúc đẩy 
các vị tu sĩ tích cực học tập và 
nghiên cứu giáo lý, chuyên 
tâm áp dụng những giáo lý đã 
được học tập trong đời sống của 
mình. 

Việc giảng dạy giáo lý cũng 
như giảng dạy những kiến thức 
khác, phải tùy theo đối tượng 
mà lựa chọn những nội dung và 
phương pháp truyền thụ thích 
hợp. Tính phù hợp là nhân tố 
quyết định sự thành công của 
bài giảng. Để đánh giá một bài 
giảng hay thì không chỉ dựa vào 
nội dung của nó mà còn phải 
dựa vào tính phù hợp của nó 
nữa, tức là bài giảng đó được 
người học tiếp thu ở mức độ 
nào. Đành rằng nội dung hợp 
với chân lý, chuyển tải nhiều 
kiến thức, nhiều thông điệp là 
điều quan trọng. Nhưng nếu 
như khi nghe nội dung ấy, người 
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nghe không hiểu, hoặc là hiểu 
rất mơ hồ thì không thể xem là 
thành công được. Do đó, không 
phải cứ trích dẫn cho thật nhiều 
kinh sách, chú thích nhiều ngoại 
ngữ, nêu lên thật nhiều những 
giáo lý cao siêu là đạt. Phải tùy 
theo đối tượng để rồi truyền đạt 
những nội dung phù hợp với họ. 
Có khi cần phân tích, đào sâu 
giáo lý, nhưng đôi khi chỉ cần 
những câu nói mộc mạc, đơn 
giản, những ví dụ cụ thể, gần gũi 
với cuộc sống cũng có thể giúp 
cho người nghe hiểu được vấn 
đề. Chính vì vậy, người truyền 
đạt cần phải linh động, cần phải 
nhạy cảm trước đối tượng của 
mình, phải nắm bắt được đặc 
điểm của đối tượng để có thể 
làm cho bài giảng của mình đem 
lại nhiều lợi ích cho người nghe. 
Để làm được điều đó thì có một 
vài vấn đề mà người truyền đạt 
cần phải đặt ra cho mình và phải 
giải quyết được chúng trước khi 
đến truyền đạt cho người, đó 
là phải biết: Giảng dạy cho ai? 
Giảng dạy những gì? Giảng dạy 
như thế nào? Giảng dạy như 
thế thì có thể giúp ích gì cho 
người nghe? Nếu người giảng 
thông suốt được những vấn đề 
này thì chắc chắn bài giảng sẽ 
thành công. Và những vấn đề 

này cũng nên đặt ra cả khi trò 
chuyện với người khác. 

Trong xã hội hiện tại, mọi 
người đang chạy đua với thời 
gian, vùi đầu vào công việc, 
vì thế họ ít có thời gian để đến 
chùa nghe pháp. Do vậy, để có 
thể tổ chức những lớp học giáo 
lý tập trung cho Phật tử là vấn 
đề không phải dễ. Mà có tổ chức 
được thì hầu hết những người 
tham dự là những người Phật tử 
đã thuần thành. Để có thể rộng 
truyền chánh pháp trong thời đại 
ngày nay, chúng ta phải biết tận 
dụng những tiến bộ của khoa 
học kỹ thuật, phải biết tận dụng 
các phương tiện truyền thông 
hiện đại trong việc hoằng pháp, 
chẳng hạn như mạng lưới Inter-
net, băng, đĩa, sách, báo, và cả 
vô tuyến truyền thanh, vô tuyến 
truyền hình nữa. Đấy là những 
phương tiện hỗ trợ rất đắc lực 
cho việc truyền bá chánh pháp 
đến với mọi thành phần, mọi 
tầng lớp trong xã hội. 

Có một thực trạng đáng buồn 
trong Phật giáo hiện tại, có một 
bộ phận không nhỏ những người 
Phật tử không hiểu gì về giáo lý 
của đạo Phật, hoặc là hiểu rất 
mơ hồ. Họ đến với đạo Phật với 
niềm tin không đúng đắn. Phật 
hay Bồ-tát đối với họ là những 
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vị thần có thể ban phước giáng 
họa, là những vị thần tài, thần 
hộ mạng. Họ lễ Phật để cầu mua 
may bán đắt, để cầu tai qua nạn 
khỏi, tật bệnh tiêu trừ,… Họ 
rất sùng mộ đạo Phật, nhưng 
cũng rất dễ bỏ đạo, trở lại phỉ 
báng đạo. Như thế thì thật là 
tội nghiệp cho họ và nguy hiểm 
cho đạo vô cùng. Họ không biết 
được rằng, đức Phật chỉ là người 
thầy chỉ đường, Ngài không có 
uy quyền gì để ban phước giáng 
họa cả. Họa hay phước là do 
chính mình tạo ra. Tất cả đều 
vận hành theo định luật nhân 
quả. Họ chỉ có thể đạt được niềm 
an vui, hạnh phúc khi chính họ 
biết áp dụng những lời dạy của 
Phật vào trong đời sống của bản 
thân. Nguyên nhân chính của 
thực trạng trên là do sự thiếu 
hiểu biết. Ý thức là nhân tố ảnh 
hưởng, tác động đến hành động. 
Khi ý thức đã được thay đổi, có 
sự hiểu biết đúng đắn thì hành 
động cũng theo đó mà thay đổi 
dần dần. Vì thế, để giúp họ có 
được chánh tín đối với Tam 
bảo, trở thành một Phật tử chơn 
chánh thì phải tạo điều kiện cho 
họ học hỏi giáo lý, giúp họ hiểu 
giáo lý và biết cách áp dụng 
giáo lý vào trong cuộc sống, 
giúp họ cảm nhận được những 

lợi ích thiết thực từ việc thực tập 
giáo lý của đức Phật. Làm được 
điều đó thì không lo gì không có 
được những người Phật tử chơn 
chánh, có tâm huyết với đạo. 
Đạo pháp được trường tồn là 

nhờ sự có mặt của chúng đệ tử 
xuất gia lẫn tại gia. Cả hai chúng 
ấy đều có trách nhiệm trong việc 
hoằng truyền chánh pháp, cộng 
tác với nhau và hỗ tương cho 
nhau để truyền dạy giáo lý đến 
với mọi người một cách hiệu 
quả nhất. Nếu thiếu một trong 
hai chúng đó thì đạo Phật không 
thể nào tồn tại ở thế gian được. 
Trong xã hội hiện tại, rất cần 
có sự cộng tác giữa tu sĩ và cư 
sĩ, rất cần có một lực lượng đủ 
mạnh có tâm huyết với đạo, có 
hiểu biết về giáo lý và có kinh 
nghiệm tu tập để có thể đem đạo 
vào đời. Mong sao những người 
đệ tử Phật sẽ sát cánh bên nhau 
để xiển dương đạo pháp, góp 
phần xây dựng cuộc sống ngày 
thêm tươi đẹp.■
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Sớm chiều áo vải mong manh
Tương chao qua quýt, trong lành ước mơ
Trái tim tận hiến niềm thơ
Sáng chân thiện mỹ cho bờ cõi xanh
Sớm mơi nhẹ bước thiền hành 
Trẩy câu lục bát viên thành hội hoa 
Bước trầm hương bước âu ca 
Bước nương chân Bụt, dặm xa dặm gần 
Bước hành hương diệu thậm thâm 
Từng trang vô tự pháp âm ngọt ngào 
Nụ cười nở đẹp trăng sao 
Mười phương Phật ngự dạt dào hồng ân
Bước nào cũng bước thanh tân
Nên câu tuyệt diệu nên vần láng lai.

Hạnh Phương

Cho Xanh Cõi Bờ
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Thiền định là chìa khóa giúp cho con người có sự cân nhắc 
một cách chín chắn, kỹ lưỡng, tự tin hơn trong hành động, 

nói năng, hay suy nghĩ, nhờ nó mà con người có thể cải thiện được 
cuộc sống của mình, không hệ lụy, bế tắc do điều kiện xã hội, hay 
môi trường khách quan đưa lại. Thiền định là phương pháp hữu 
hiệu chữa lành tất cả tâm bệnh của thời đại, trong đó có Stress.

Stress là một trong những từ thông dụng của thập kỷ 90. Khi 
nói đến stress ai cũng hiểu rằng đó là một trong những triệu chứng 
làm cho con người căng thẳng, cáu bẳn, mệt mỏi, tinh thần không 
thoải mái. Hoạt dụng của nó tác động mạnh mẽ khi xã hội phát 
triển, con người hướng ngoại; nó cũng chính là nguyên nhân gây 
nên tất cả căn bệnh như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, huyết áp cao… 
Một cuộc thí nghiệm cho biết, người ta cho một người bị bệnh 

Thiền, 
trẻ em

và stress

QUỐC BẢO

k
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stress vào để kiểm tra, sau cuộc 
kiểm tra họ thấy rằng, khi stress, 
do sự căng thẳng của não bộ, 
tim mạch người đó bị kích thích 
rất mạnh, điều này dễ dàng đưa 
con người đến sự đột quỵ hay 
huyết áp cao. Một thí nghiệm 
tương tự, người ta khảo nghiệm 
trên các bà mẹ bị stress, và thấy 
rằng mỗi người đã uống thuốc 
suy nhược thần kinh để điều 
trị stress. Vì vậy, stress được 
xem là một trong những chứng 
bệnh trầm kha của thiên niên 
kỷ như kẻ tâm thần luôn bám 
theo bạn. Nó không chỉ hiện 
hữu như khi bạn có công việc 
nặng nhọc, khi bạn thất nghiệp 
trong thời gian lâu dài, bạn bị 
ly hôn, hay đang chuẩn bị mua 
một căn hộ mới, mà thậm chí 
trong khi bạn đang đi du ngoạn. 
Stress đã khiến cho mọi người 
rơi vào đau khổ, nhưng trẻ em 
thì không bị chi phối.

Hầu hết chúng ta thích nghĩ 
về tuổi thơ ấu, đó là thời gian 
hạnh phúc và ngây thơ nhất. 
Tuy trẻ em cũng chịu nhiều áp 
lực như chúng ta, các cuộc thi 
cử buộc các em phải học bài và 
làm bài căng thẳng, phải nhồi 
nhét nhiều kiến thức, tri thức để 

đỗ đạt theo nhu cầu của cha mẹ 
đề ra, nhưng những điều đó lại 
không làm cho trẻ em bị stress. 
Trong lúc, áp lực lứa tuổi đang 
theo chiều hướng phát triển, 
nhiều gia đình đổ vỡ trước hôn 
nhân dẫn đến tình trạng trẻ bị 
bỏ rơi, không nơi nương tựa, 
thậm chí trong thời gian gần 
đây, khi khoa học công nghệ 
thông tin phát triển, nhiều biến 
chuyển xảy ra, xung đột màu 
da, sắc tộc, những cuộc chiến 
vì màu da phải đổi lại biết bao 
tang thương mất mát, nhà tan 
cửa nát, huynh đệ tương tàn, 
cha con chồng vợ phải chia lìa 
bằng những tấn bom vô nghĩa, 
hay trẻ em tiếp cận những game 
thủ đầy chết chóc, tàn ác, gieo 
hạt giống chém giết, tàn sát bạo 
động, mặc dù được sinh ra trong 
một thế giới đầy sự ồn ào náo 
nhiệt như vậy, nhưng trẻ em có 
thể tìm lại những giây phút an 
bình trong giấc ngủ của mình. 
Dù rằng thế giới bên ngoài mà 
những giây phút trước đây các 
em đã gặp phải, dù rằng chiến 
tranh hay bom đạn rơi khắp nơi, 
nhưng giấc ngủ của em vẫn đầy 
thơ mộng và an vui, không có tác 
động nào có thể chi phối giấc ngủ 
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của chúng.
Trong khi đó, những người 

lớn cố thử những phương cách 
đặc biệt để giảm stress, chẳng 
hạn như ngâm mình trong 
những bể nước lớn, thả hồn 
theo khói thuốc, tìm sự thoải 
mái trong các chuyến picnic, 
du ngoạn hay các phương pháp 
thể dục nhịp điệu để phục hồi 
tinh thần sau những công việc 
mệt nhọc, nhưng có lẽ, áp lực 
cũng không giảm được phần 
nào mà còn rơi vào stress trầm 
trọng hơn. Chẳng qua những 
điều người lớn thực hiện chỉ 
để mong sao chóng lãng quên 
sự cô đơn, cực nhọc sau những 
giây phút làm việc của mình. 
Còn stress là một vấn đề khác, 
bản thân của nó biểu thị trên 
tất cả mọi phương diện, huyết 
áp cao, đưa đến những căn 
bệnh xơ cứng động mạch, sự lo 
lắng, sự chán nản và chứng mất 
ngủ. Vậy nguyên nhân đưa đến 
stress là gì?

Những nguyên nhân của stress
Để vượt qua vấn đề này, 

chúng ta có thể nói, hình thức 
buông xả hoàn toàn là nhu cầu 
cần thiết, trong đó điều quan 

trọng là phải biết cách giải 
tỏa những stress thân và tâm. 
Nghĩa là biết thả lỏng thân và 
tâm một cách thực sự. Khi nói 
ra điều này dễ gây cho chúng ta 
một sự kinh ngạc, tại sao vậy? 
Bởi vì, trong khi thực hành, tâm 
vị hành giả thấy rằng không có 
một thứ gì bên ngoài có thể 
thiết lập đời sống hạnh phúc 
an lạc cho chính mình, chỉ khi 
hành giả quán sát theo dõi thân 
tâm của mình, biết buông xả, 
nhận diện ra được bản chất cấu 
trúc tư tưởng vọng động tồn tại 
trong con người thì khi ấy mới 
không bị nó níu kéo, buộc ràng. 
Thiền định đều đặn là phương 
pháp hiệu quả nhất giúp đạt 
được điều đó, con người sẽ cải 
thiện cuộc sống không còn bị 
stress. Giới y học đã tiến hành 
một cuộc khảo nghiệm trên cơ 
thể một người có thực tập thiền 
định. Sau cuộc thử nghiệm họ 
nhận ra rằng, sự biểu thị stress 
gây nên đau khổ và căng thẳng, 
chẳng hạn như bệnh nhồi máu 
cơ tim, áp huyết cao hay các 
bệnh xơ cứng động mạch, 
có chiều hướng giảm rõ rệt. 
Nguyên nhân gây nên những 
căn bệnh này ở độ tuổi trung 
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niên và tuổi già, và nó đã biểu 
hiện đều đặn trong một thời 
gian dài ở thời thơ ấu. Vì vậy, 
nhận thức về căn bệnh stress, 
thấy rõ nguyên nhân gây nên 
căn bệnh này kéo dài trong thời 
gian không chỉ ở lứa tuổi trung 
niên và sau này mà ngay cả ở 
thời thơ ấu, thì chúng ta cần 
phải tìm hiểu ra phương pháp 
tận diệt nguồn gốc stress ở lứa 
tuổi trẻ em. Để thực thi được 
điều này, chúng ta cần hướng 
dẫn các em áp dụng thiền định, 
giúp các em nhận thấy lợi ích 
to lớn của hành thiền, nghĩa là 
sau khi hành thiền sẽ giúp cho 
các em một cơ thể mạnh khỏe, 
một tinh thần tươi vui, hoạt bát, 
sáng suốt hơn trong lúc học 
hành, đối xử và thương yêu 
nhau hơn trong tập thể.

Những tác giả viết về cách 
dạy thiền định cho trẻ em, 
như ông David Fontana và                  
Ingrid Slack, hai nhà tâm lý học 
chuyên khảo sát về các hoạt 
động trẻ em, tin rằng nếu các 
em hành thiền hằng ngày thì 
đời sống của chúng sẽ tốt hơn. 
Họ đề nghị các bậc cha mẹ nên 
dẫn các em đến những nơi có 
tổ chức tu tập thiền định để nhờ 

các vị thiền giả dạy thiền cho 
các em, bởi vì “chúng ta càng 
giúp cho trẻ em có sự an bình 
cho cơ thể thì chúng ta càng có 
nhiều cơ hội tốt hơn để giúp cho 
các em không trở thành những 
kẻ sát nhân sau này”. Bởi vậy, 
việc cho trẻ tiếp cận học hỏi 
thiền là một nhu cầu cấp thiết 
không chỉ cha mẹ khuyến khích 
mà các địa phương chính quyền 
cũng nên động viên khích lệ, 
tạo điều kiện môi trường giúp 
các em được sống an bình hạnh 
phúc trong hiện tại, chính sự 
an bình đó mà xã hội tương lai 
sẽ tốt đẹp hơn. Thiền định có 
những lợi ích gì khiến cho các 
em thực tập theo?

Lợi ích của thiền định
Lợi ích của thiền định thì rất 

nhiều. Tùy theo đối tượng thực 
hành mà cấp độ lợi ích của nó 
được sanh khởi nhiều hay ít. 
Theo kinh Trung Bộ, thiền 
định là nấc thang hướng hành 
giả đến giải thoát. Hòa thượng 
Thích Minh Châu cho biết 
rằng: “Hành Thiền, chính là 
một nếp sống lành mạnh trong 
sáng, một phương pháp giáo 
dục hướng thượng”, bởi một 
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khi thực hành thiền, hành giả sẽ 
không sợ bị tâm thần điên loạn, 
thêm ý chí nghị lực, đối trị sợ 
hãi rụt rè, mà trái lại, thiền còn 
giúp cho hành giả điều hòa 
thân, tâm, điều hòa hơi thở; 
nhờ nếp sống lành mạnh, nhờ 
tâm tư an lạc nên ngủ ngon, 
không mộng mị, thân thể luôn 
khỏe mạnh. Ngoài ra, nhờ tu 
tập thiền hành giả nhớ lâu rất 
lợi cho việc học hành, thiền còn 
làm cho hành giả tăng trưởng 
trí tuệ, đạt được thiền lạc, thân 
tâm thường được hoan hỷ, sảng 
khoái, phấn khởi. 

Mặt khác, thiền định còn là 
điều kiện giúp cho trẻ em minh 
mẫn trong khi suy nghĩ và kiểm 
soát các cảm xúc, không những 
kiểm soát sự nóng giận của bản 
thân mà còn nâng cao sự tự chủ, 
tự quyết. Fontana và Slack cho 
biết rằng, thiền định như là một 
biện pháp mát dịu để vượt qua 
những vấn đề do tâm lý và cách 
hành xử đưa lại, chẳng hạn như 
sự băn khoăn lo âu, tính hiếu 
động thái quá trong công việc... 
Họ xem thiền định là thước đo 
chung có thể đem lại nhiều lợi 
ích khi hướng dẫn các trẻ em 
ứng dụng thực hành.

Tuy nhiên, khái niệm về 
hành thiền cho trẻ em đến nay 
vẫn chưa được nhận thức đúng 
và triển khai rộng rãi. Chỉ có 
một số nơi ở Thái Lan, Tích 
Lan, Miến Điện… có áp dụng 
môn thiền học cho trẻ nhưng 
còn rất hạn chế. Ở đây, chúng 
ta thử tìm hiểu qua cách tu tập 
thiền trong trường học Maha-
rishi. Người học cho biết rằng, 
điều quan trọng trong khi thực 
hành chính là biết rõ, ghi nhận 
tâm của mình, không nên đặt 
nặng niềm tin tôn giáo, hãy 
thực tập thiền định một mình, 
còn TM (phương pháp phát 
triển tâm linh) không là gì cả. 
Và hiện nay, phương pháp TM 
có hơn 4 triệu người áp dụng tu 
học trên khắp thế giới.

Riêng người lớn, phương 
pháp này bắt buộc một ngày 
dành 20 phút để chuẩn bị cho 
sự tụng đọc câu thần chú mang 
tính chất tôn giáo. Đây là một 
phương pháp dễ thực hiện dù 
bạn bị mất trí thường xuyên 
hay chìm trong giấc ngủ. Bạn 
chỉ trở lại việc tụng niệm thần 
chú khi bạn nhận ra bạn không 
còn tình trạng như trước nữa. 
Đối với trẻ em thì khác, bởi vì 
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chúng không thích hợp phải 
ngồi hằng giờ với việc nhắm 
mắt. Thay vào đó, chúng ta 
hướng dẫn chúng cách đi bộ 
đến trường trong chánh niệm, ý 
thức hay chơi với các đồ chơi 
mang tính giáo dục lành mạnh. 
Nên dành cho các em mỗi ngày 
10 phút để “thực hiện trò chơi” 
và sau đó thêm một phút cho 
mỗi năm khi chúng lớn lên.

Áp dụng Thiền định vào học 
đường

Từ trước đến nay chỉ có một 
số trường trên thế giới áp dụng 
thiền định vào trong lớp học và 
xem nó như là một môn học 
chính, môn học trị liệu tâm lý. 
Chẳng hạn như trường Maha-
rishi ở Skelmersdale, áp dụng 
môn thiền này vào năm 1986 
dạy cho 14 trẻ em. Hiện nay có 
hơn 100 em. Trường phân theo  
từng độ tuổi, 4 tuổi học lớp sơ 
cấp, 16 tuổi tham dự lớp GCSE 
(General Certi cate of Sec-
ondary Education). Do hành 
thiền đều đặn nên kết quả học 
vấn được nâng cao, cụ thể là 
trường Maharishi đã đứng đầu 
liên hiệp Lancashire về những 
kết quả GCSE, bao gồm luôn 

cả việc đứng đầu các trường 
tư thục tuy rằng trong kỳ tuyển 
sinh có đón nhận các em không 
có sức khỏe tốt. 

Derek Cassells, hiệu trưởng 
cho biết rằng, thành công có 
được của trường chính là chìa 
khóa thiền định; chúng ta có 
chương trình giảng dạy truyền 
thống, nay lại áp dụng thêm 
TM, ngôn ngữ phát triển trí tuệ 
cho lớp trẻ. Ngoài ra, ông ta 
xem stress là nguyên nhân gây 
ra tất cả vấn đề nhận thức và 
hành xử. Để giải quyết  được 
điều đó, chúng phải được nghỉ 
ngơi thật sâu, ít nhất hai lần 
trong ngày, như giấc ngủ sâu 
chẳng hạn. Bởi giấc ngủ sâu sẽ 
giúp con người thư giãn tất cả 
những cực nhọc sau một ngày 
làm việc và cảm thấy an vui 
hơn trong khi làm việc. 

Stress và tình trạng căng 
thẳng tâm trí cần được chuyển 
hóa thật sự và cần điều chỉnh 
cân đối hệ thống thần kinh. Sự 
cân đối đó sẽ đem đến rất nhiều 
lợi ích, chẳng hạn như khả năng 
tập trung tốt hơn, và điều này 
đem lại những kết quả tốt đẹp. 
Đây không phải là mục đích của 
chúng ta, chúng chỉ là một tác 
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động thứ yếu. Điều quan trọng 
là trẻ em đang ở trạng thái thoải 
mái, chúng tạo hứng thú trong 
học tập, phát huy hết khả năng 
của mình và làm nổi bật cái có 
sẵn trong bản thân của chúng”.

Ông Mark Gaskell, giáo sư 
toán học, khuyên các giáo sư 
cũng nên thực tập thiền định. 
Ông nói rằng: ở hệ thống học 
đường, mỗi ngày chúng ta nên 
thực tập thiền định. Bởi vì tôi 
thấy rằng, sau khi tôi nhắm mắt 
lại và mở mắt ra thì tôi thấy lớp 
học trở nên im lặng. Sự im lặng 
này sẽ tạo cho các em sự tập 
trung, dễ tiếp thu, thông minh, 
lanh lợi. Đây là một lợi thế to 
lớn đối với giáo viên. Trong 
một số trường học khác, nỗ lực 
chỉ để có một lớp biết cách im 
lặng và lắng nghe đã là khó, 
huống chi dạy chúng mọi thứ. 
Nhờ đó, chúng được làm tươi 
mát và hạnh phúc. Cũng nên 
để cho chúng tự sáng tạo, lý 
thuyết chẳng qua chỉ là sự gắn 
kết tạo nên nguồn cảm hứng và 
tư tưởng học hỏi sáng tạo mà 
thôi.   

Với sự thành công này, 
Cassells tiếp tục khuyến khích 
các trường học khác nên áp 

dụng thiền định vào trong học 
đường: “Mọi người đang tìm 
kiếm cho mình một hệ thống 
giáo dục tốt đẹp, nhưng lại nhồi 
sọ và áp đặt các em, phương 
pháp đó rốt cuộc dẫn đến sự 
tiếp thu không tốt. Giáo dục 
cần có sự tự nguyện để nghĩ về 
mọi thứ khác. Chúng ta đang 
nói đến các ngôi trường sẽ 
quan tâm việc sử dụng phương 
pháp của chúng ta”.

Trẻ em, khó khăn trong học tập
Keith Snape, giáo viên 

chuyên gia tư vấn tâm lý cho 
các em học sinh gặp những tình 
cảnh khó khăn trong học tập, 
ông cho biết, “vẫn còn nhiều 
khía cạnh mới mẻ để giới thiệu 
thiền định đến với một số em 
học sinh, bởi các giáo viên, học 
sinh và tất cả cha mẹ đòi đưa 
ra những kết quả xác thực”.

Dĩ nhiên, những ngôi trường 
như vậy thì ngoại lệ, trong khi 
sức ép đối với các em ngày 
càng gia tăng, David Fontana 
và Igrid Slack lại cho biết, “bất 
hạnh thay, trong môi trường 
quan trọng lại không được thực 
hiện để giúp các em học cách 
hiểu về chúng, để kiểm soát 
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những lo âu, quá trình nhận 
thức của chúng và để khám phá 
ra sự bình lặng tâm hồn, sự hài 
hòa và giữ thăng bằng trong 
chính bản thân của chúng”.

Ngoài những khó khăn gặp 
phải trong học tập ra, các em 
còn gặp rất nhiều khó khăn nữa 
trong cuộc sống, như giao tiếp 
hành xử với mọi người, v.v...

  
Trẻ em, một số phương pháp 

hành trì
Để giúp cho các em có một 

đời sống thánh thiện, có tâm 
hồn trong sáng và an vui hơn 
trong học tập, việc tìm ra một 
liệu pháp là điều cần thiết nên 
được ứng dụng thực hành. Ở 
đây, chúng ta có thể tham khảo 
một số phương pháp sau: 

Tập thở
Đây là môn học căn bản đầu 

tiên khi tập thiền định cho cả 
người lớn lẫn trẻ em, nhưng 
đối với người lớn thì thực tập 
20 phút hay lâu hơn nữa, còn 
trẻ em chỉ nên thực hiện nó 
trong vòng thời gian khoảng 
hơn 5 phút và chỉ tiến hành 
một hay hai lần đối với các em. 
Điều này sẽ tạo cho các em sự 

bình lặng trong khi thở chậm, 
chúng ta thở nhanh hơn và hời 
hợt khi nóng giận lo lắng, thì 
khi áp dụng thiền định sẽ giúp 
cơ thể thư giãn, thở chậm có ý 
thức hơn.

Người lớn có thể thực hiện 
điều này trên một cái ghế, hai 
chân tiếp xúc với nền nhà, 
nhưng trẻ em thì thích ngồi kiết 
già trên nền nhà. Để tạo cho các 
em ngồi lâu trong tư thế đó, nên 
cho các em ngồi trên một cái bồ 
đoàn (hay nệm) và chỉnh thẳng 
lưng, nhắm mắt. Rồi hướng dẫn 
thiền định như sau: 

Em nhận thấy hơi thở của 
em đang đi vào trên mũi. Em 
cảm thấy hơi mát đi vào mũi 
khi em thở vào và cảm thấy ấm 
khi em thở ra. Đừng để sự chú 
ý của em theo hơi thở vào trong 
buồng phổi. Em hãy nghĩ mình 
như là một người lính gác đang 
làm nhiệm vụ bảo vệ hoàng 
cung, em hãy kiểm soát cẩn thận 
mọi thứ vào ra qua cánh cổng, 
em kiểm soát hơi thở cũng như 
vậy. Trong lúc đang thở, nếu 
em thấy trong tâm sanh khởi 
những ý nghĩ khác thì em hãy 
xem chúng thật đơn giản như 
người đang cố thử quấy rầy em 
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và không nên để ý đến chúng.

Cách đếm hơi thở
Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn 

các em thực tập đếm hơi thở. 
Khi các em thở vào đếm là 
một, thở ra đếm là hai. Chúng 
ta đếm đến 10 rồi đếm trở lại 
một. Chú ý vào hơi thở và đếm 
chúng một cách rõ ràng. Nếu 
trong khi đang đếm có suy nghĩ 
khác nổi lên làm cho chúng ta 
không nhớ là hơi thở thứ mấy 
thì hãy đếm lại. Đếm đến khi 
nào thuần thục, cảm thấy sự an 
tịnh nhẹ nhàng trong hơi thở, 
rồi sau đó chuyển sang cách 
đếm khác.

Thiền đi
Đây là một phương pháp 

thực tập cho các em cách đi 
bộ trong chánh niệm. Khi đi 
biết mình đang đi, đứng biết 
mình đang đứng, ngồi biết 
mình đang ngồi, nằm biết mình 
đang nằm. Làm sao cho các em 
nhận thức ra được trong từng 
hành động việc làm của mình. 
Bảo các em hãy chú ý quán sát 
vào những điều đó. Nhìn thấy 
chúng và cảm thấy thích thú 
với chúng. Thiền đi sẽ khiến 

cho các em cảm thấy thích thú, 
thoải mái hơn sau thời ngồi 
thiền. Phương pháp này hướng 
dẫn các em sự di chuyển chậm, 
đi từng bước với sự chỉ dẫn kỹ 
lưỡng. Hãy chọn cho các em 
một con đường để bước đi và 
chỉ dạy cho các em cách nhấc 
chân lên nhẹ nhàng chậm rãi, 
và nhận ra mỗi sớ thịt, bắp cơ 
được vận động trong từng bước 
đi cũng như sự nặng nề khi nhấc 
chân lên và đặt chân xuống của 
mình. Khi đặt chân xuống nên 
đặt một cách nhẹ nhàng và êm 
thắm, đầu nhìn thẳng về phía 
hướng chân sẽ bước tới. Khi 
bước chân thứ nhất đứng vững 
trên mặt đất, chúng ta hướng 
dẫn các em bước bước thứ hai. 
Trẻ em rất thích điều này, đây là 
một lợi thế giúp các em dễ dàng 
tiếp cận với môn học thiền.

Nơi an toàn
Phương pháp thiền định này 

dạy cho các em khi chúng đang 
bị stress hay lo lắng. Trước 
tiên, chọn cho các em một 
không gian mát mẻ rồi bảo các 
em nhắm mắt lại, thở vào thở 
ra một hay hai phút. Sau đó, 
hãy giảng cho các em biết cách 
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buông xả các bộ phận trên cơ 
thể. Chỉ dẫn cho các em thấy 
rõ rằng các em đang ngồi đây 
được sự gia hộ của chư Phật, 
che chở hướng dẫn của thầy, thì 
không có gì phải căng thẳng, 
lo sợ, hãy bắt đầu quan sát từ 
đầu ngón chân cái, chân, lưng, 
bụng, vai, cổ, đầu và da đầu. 

Sau đó, hỏi chúng bức tranh 
trong tâm của chúng nãy giờ 
nhìn thấy thế nào? Để cho các 
em trả lời theo cách suy nghĩ 
của chúng. Hỏi bức tranh đó có 
đẹp hay xấu, để các em miêu 
tả. Khi hỏi điều này, một số nơi 
chúng biết, chúng sẽ trả lời, 
thậm chí trả lời một số nơi do 
các em tưởng tượng ra. Chúng 
ta tôn trọng sự suy nghĩ của các 
em. Sau khi trình bày xong, hãy 
hướng dẫn các em đem tâm đi 
vào những nơi này và quán sát 
chúng. Hãy nhìn xung quanh 
chúng để xem tất cả các vật mà 
em thấy, em thích và có được. 
Rồi giải thích rằng, đây là một 
nơi an toàn các em có thể đến 
bất cứ lúc nào, hãy dẹp bỏ sự 
băn khoăn của mình, không 
nên lo lắng.

Cho các em một vài phút để 
cảm nhận cảm giác vừa tiếp cận 

rồi mang chúng trở lại phòng. 
Sau đó, bảo các em tập thở một 
hai phút. Rồi bảo chúng mở 
mắt và nhắc nhở rằng đây là nơi 
đặc biệt vì chúng luôn hiện hữu 
trong tâm của mỗi người, các 
em có thể đến đó bất kì lúc nào. 
Khi các em mệt hay học hành 
căng thẳng thì nên biết buông 
xả và ngồi nhắm mắt để trở về 
với tâm của mình, trở về với 
nơi an toàn của mình. Nhờ đó, 
có thể giúp cho các em nhiều  
sáng kiến trong học tập. 

Thiền định chính là một 
trong những phương pháp quan 
trọng nhất có thể giúp trẻ em 
xây dựng cuộc sống của chúng 
ở cả phương diện cá nhân và 
học tập ngày càng tốt đẹp hơn. 
Thiền định còn giúp các em 
kiểm soát đời sống nội tâm của 
mình, sử dụng năng lực tâm lý 
trị liệu có hiệu quả thay vì làm 
tiêu hao trong sự lo lắng và suy 
nghĩ không có mục đích. Tu 
học thiền định, các em sẽ phát 
huy khả năng sáng tạo trong 
tâm của chúng, những điều mà 
trước đây chưa từng được thực 
hiện...■
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Khái niệm Niết-bàn vốn thành hình cách đây hơn 2500 
năm. Các học giả và các triết gia khác nhau trong suốt 

nhiều thế kỷ liền đã nỗ lực lý giải khái niệm này bằng cách tận 
dụng sự hiểu biết hạn chế của mình.

Thật ra, để lý giải khái niệm về Niết-bàn bằng thuật ngữ theo 
quy ước [thế gian] thì quá mênh mông và khó khăn. Khái niệm 
Niết-bàn thường bị hiểu nhầm và đôi khi còn bị lạm dụng trong 
ngữ cảnh Tây phương (chẳng hạn, nhóm nhạc Rock Niết-bàn hay 
Hộp đêm Niết-bàn). Một vài học giả Tây phương đã sai lầm khi 
cố gắng chuyển dịch từ này như là một trạng thái gây nhạy cảm 
hay giống như một khoái cảm cực độ.

RUWAN M. JAYATUNGE

N I Ế T - B À N
THEO QUAN ĐIỂM TÂM LÝ HỌC
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Khái niệm Niết-bàn đầu tiên 
được đức Phật Thích-ca [566-
486 trước Tây lịch] chứng giải. 
Vào độ tuổi 35, bậc Thánh ấy 
đã đạt đến sự giác ngộ, toàn tri 
về thật tánh của hiện thực, tức 
là Niết-bàn hay chân lý tuyệt 
đối. Từ Niết-bàn này xuất phát 
từ nghĩa gốc là “thổi tắt”, chỉ 
cho sự dập tắt tham, sân, si mà 
chúng được minh dụ như là 
những ngọn lửa bừng.

Khi những phiền não thuộc 
tâm và cảm thọ ấy được trí tuệ 
tận hủy, thì khi ấy tâm thức trở 
nên tự tại, tỏa sáng, an lạc và 
lúc chết không còn bị tái sinh 
nữa. Niết-bàn chính là đại an 
lạc.
Đức Phật mô tả sự an trú 

Niết-bàn như là một trạng thái 
“bất diệt” và là sự chứng đắc 
tâm linh tối thượng, đấy là 
phần thưởng cho những ai sống 
đời phạm hạnh. Nhất là, Nibbana 
[trong thuật ngữ pāli, tác giả 
muốn nói đến truyền thống 
Tiểu thừa hiểu Niết-bàn như thế 
nào] mang ý nghĩa gắn liền với 
sự ngộ đạo, gắn liền với trạng 
thái tâm hành tịch diệt, tức là 
sự chấm dứt mọi hoạt động của 
cảnh giới tâm. 

Niết-bàn chỉ có thể được mô 
tả bằng sự phủ định là “phi giác” 
mà thôi. Theo đó, đức Phật đã 
giải thích khái niệm sâu sắc này 
cho một trong những đệ tử của 
Ngài. Ngài hỏi có phải khi lửa 
đã bị dập tắt rồi, người ta có thể 
cho là nó đã đi từ đây đến bốn 
phương Đông, Tây, Nam, Bắc 
hay không. Dù sao đi nữa thì 
Niết-bàn không thể cho là hữu, 
phi hữu, hoặc vừa hữu vừa phi 
hữu hay là vừa phi hữu lại vừa 
phi phi hữu.
Đại đức Dr. Walpola Rahula 

mô tả khái niệm về Niết-bàn 
như sau:

“... Sự phúc đáp hợp lý nhất 
là không bao giờ Niết-bàn được 
trả lời trọn vẹn và thỏa đáng 
bằng ngôn từ cả, bởi vì ngôn 
ngữ của thế gian quá nghèo 
nàn đến độ không thể nào biểu 
đạt được bản chất  của chân lý 
tuyệt đối hay thực tại tối hậu, 
tức là Niết-bàn. Ngôn ngữ được 
con người tạo ra và đã dùng để 
diễn đạt các thông tin về sự vật 
và các khái niệm được năm căn 
và ý cảm nhận”. 

Một thể nghiệm xuất thế 
gian thuộc về chân lý tuyệt đối 
không thể nào có một phạm trù 
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như vậy. Ngôn từ mà chúng ta 
biết là những biểu tượng thể 
hiện các sự vật và ý niệm; và 
những biểu tượng này không 
phải và không thể chuyển tải 
ngay cả thật tánh của các sự vật 
thông thường. Ngôn từ được 
xem là dễ đánh lừa và làm sai 
lạc trong việc nhận thức chân 
lý. Thế nên, kinh Lăng già dạy 
rằng, chúng sinh vô minh bị 
đọa ở ngôn từ như voi sa lầy. 
Tuy nhiên, chúng ta không thể 
không có ngôn từ.

Thật là sai lầm khi nghĩ 
rằng, Niết-bàn là kết quả tự 
nhiên của sự tận diệt khát ái [sự 
diệt dục]. Niết-bàn không phải 
là thành quả của bất cứ cái gì 
cả. Nếu có thể là một kết quả, 
thế thì Niết-bàn phải là một kết 
quả do nhân nào đó sinh ra. Nó 
sẽ là cái “được sinh” và “có 
điều kiện”. Niết-bàn phi nhân, 
phi quả [chẳng phải nhân mà 
cũng chẳng phải quả]. Như 
Thiền-na [dhyana] và Đẳng chí 
[samadhi- xa-ma-tha/ một loại 
thiền định tối thắng], Niết-bàn 
không bị sinh ra giống như là 
một trạng huống thần bí, tâm 
linh hay tâm lý nào đó.

Người ta hay hỏi: có cái gì 

sau khi nhập Niết-bàn? Câu hỏi 
này không thể nào được đặt ra, 
bởi vì Niết-bàn là chân lý tối 
hậu. Làm gì có cái nào ở sau 
Niết-bàn khi nó là tối hậu. Nếu 
có cái gì sau khi nhập Niết-bàn, 
thì cái đó sẽ là tối hậu và không 
phải là Niết-bàn.

Bậc đã chứng được chân lý, 
Niết bàn, là người hạnh phúc 
nhất trong thế gian này. Ngài 
thoát khỏi mọi “phức tạp rối 
ren” và những dằn vặt, những 
phiền não và nghi hoặc mà 
chúng là tác nhân gây khổ đau 
cho người khác. Phẩm chất tâm 
của Ngài là toàn hảo [luôn an 
trú trong thiền định], nghĩa là 
Ngài tự tại suốt cả ba thời [quá 
khứ, hiện tại và vị lai].

Ngài sống trọn vẹn trong 
hiện tại. Do vậy, Ngài hiện trú 
và an lạc các pháp bằng bản 
chất tâm bất sinh, vô ngã tưởng 
của mình1.  Ngài an lạc, hoan 
hỷ, hân thưởng cuộc sống thanh 
đạm, vui theo khả tính [tri túc] 
của mình, hoàn toàn tĩnh lặng, 
trong sáng, giải thoát hẳn phiền 
ưu.

Bởi vì đã thoát khỏi sự khát 
ái, sân hận, vô minh, kiêu mạn, 
tự tôn, và mọi thứ “nhiễm ô” 
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như vậy, nên Ngài tịch tịnh và 
thanh thoát, trọn vẹn đại bi, lòng 
từ mẫn, thiện tính, vị tha, hiểu 
biết và khoan dung. Hạnh lợi 
tha của Ngài thì thuần tịnh, vô 
niệm, vì không có niệm tưởng 
nào về ngã cả. Ngài không 
giành lấy hay tích lũy bất cứ 
điều gì, bởi vì Ngài tách rời hẳn 
ảo tưởng về cái tôi và sự “thèm 
khát” cái đang hiện hữu.

Niết-bàn và tâm chúng sinh
Con người được tạo thành 

do 6 yếu tố hay lục đại: tánh 
cứng, độ lỏng, hơi nóng, sự 
chuyển động, không gian và 
thức [đất, nước, gió, lửa, không 
gian và thức hay địa đại, thủy 
đại, phong đại, hỏa đại, không 
đại, thức đại]. Như vậy mọi 
nhận thức của nhân loại đều sở 
y trên những cực vi [các thành 
phần nhỏ nhất] và dựa vào các 
lực của thời gian và không gian, 
mà chúng là sự giả hữu của 4 
sự vật có thể tách ly được [tứ 
đại phân ly]. Điều này gây nên 
nhiều nạn vấn cho nhân loại bởi 
vì sự liên hệ tất yếu giữa các sự 
vật [các pháp] ấy là không thể 
lãnh hội.

Tính chất kép thuộc về thân-

tâm được xem như là vấn đề 
“tâm lý” đã được tác phẩm 
“Những trạng thái suy nghiệm” 
của Descarts2, nhà triết học và 
toán học rút gọn thành công 
thức, ấn hành vào năm 1641. 
Descarts thấy rằng, thế giới bao 
gồm hai thực thể sai biệt căn 
bản: tâm và vật.

Theo Descarts thì vật chất 
chiếm lĩnh không gian 3-D 
[không gian 3 chiều], còn tâm 
thì không. Ông không thể giải 
thích thỏa đáng là vì sao mà 
hai thực thể ấy, tâm và vật, 
lại có quan hệ với nhau như 
vậy. Đến Benedictus Spinoza 
(1632-1677)3 nhận thấy tâm và 
thân là hai thuộc tính đồng nhất 
thể [thực thể giống nhau]; tiến 
trình của một thực thể và sự vật 
giống nhau này được biểu đạt 
trong hai cách khác nhau.

Cái gì là sự tương quan giữa 
thân và tâm nhân loại? Tâm 
chúng sanh có thể đạt được 
những chức năng thần kinh cao 
cấp nhất qua quá trình tiến hóa 
không? Thuyết tiến hóa đã nói 
lên điều gì? Sự giải thích của 
Darwin dựa trên hàng loạt dữ 
liệu đặc biệt được khoa học tập 
thành, nó được ràng buộc vào 
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nhau bằng một khối giả thuyết: 
trái đất và sự sống phát triển 
qua các tiến trình vật lý, hóa 
học và sinh vật học trải suốt 
hàng tỷ năm.

[Theo Darwin] nhân loại 
tiến hóa từ loài khỉ bằng quá 
trình biến đổi vật chất thuần 
túy của “sự chọn lọc tự nhiên”, 
tiến trình tương tợ này xuyên 
suốt mọi đời sống tiến hóa.

Do vậy, bộ môn Vũ trụ khoa 
học là một bộ môn phát triển 
và tiến bộ liên tục xuyên suốt 
các thời kỳ dài đăng đẳng. Con 
người đã đạt được những thành 
công to lớn trong lãnh vực này. 
Não bộ của họ đã phát triển 
đến một điểm cao hơn. Còn 
tâm thức con người thì tuyệt vô 
giới hạn. Nền khoa học đương 
thời đã không khám phá được 
chí đến 5 phần trăm não bộ của 
con người và khả tính thông tuệ 
của nó [nói chi đến lãnh vực 
tâm thức].

Các nhà Thần kinh học hằng 
ngày đều khám phá ra những 
giản đồ mới, và các chức năng 
não bộ siêu cấp. Tất cả đều có 
quan điểm chung rằng, tâm 
thức con người là một hệ thống 
phi thường tiến bộ gấp hàng 

triệu lần những máy tính mới 
nhất. Theo Phật giáo, tâm và 
vật là bất khả phân [không có 
sự phân biệt nào giữa các khía 
cạnh vật lý và đời sống tâm lý]. 
Kinh nghiệm của người này 
ảnh hưởng đến người kia. 

Niết-bàn có thể quan sát thấy 
bằng tâm. Nói cách khác, tâm 
thức con người có thể được tập 
luyện trong những hoạt động 
nhận thức cao hơn. Khi tâm 
thức vươn đến một trạng thái 
như vậy thì nó có thể “xứng lý 
tác Phật sự” (luận chứng đúng 
như lý và xuất sinh thiện hạnh). 
Sự thực chứng Niết-bàn là một 
hình thái chứng đắc tâm thức 
siêu việt.
Đây là một quả vị mà trong 

đó người ta thể nghiệm tánh 
nhất thể và thực tướng của 
các pháp như nó đang là. Tánh 
nhất thể và duyên sinh4 này 
của vạn pháp là thực tại khách 
quan / thực tại phi chủ thể] 
phát nguyên từ quan điểm Phật 
giáo.

Thức và Niết-bàn
Bởi vì não bộ không chỉ 

được hình dung như là một 
hệ thống chuỗi thần kinh liên 
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kết, hơn thế, đặc biệt nó còn 
được hình dung như là một “hệ 
thống” sóng vật chất [a matter 
wave ‘system’] cộng hưởng 
các khu vực [não bộ] và kiềm 
chế ngay cả những khu vực não 
bộ khác nữa. Cái gì chúng ta 
gọi là thức và ký ức, thì có lẽ 
cái đó được mô tả như là những 
cộng chấn và chế ngự toàn bộ 
hệ thống não bộ.

Cũng có thể, thức và trí năng 
là một cộng chấn của hệ thống 
sóng vật chất não bộ; một hiệu 
ứng của hệ thống não kết nối 
với ngoại giới (thế giới bên 
ngoài). Cấp độ của thức cho 
phép người ta sở hữu được thì 
hẳn là phụ thuộc vào cấp độ kết 
tập của hệ ba động não bộ có 
tính đồng vị và đồng thời với 
môi trường5. Hệ thống não bộ 
càng tương tác và cộng chấn 
hơn với môi trường thông qua 
cảm quan, thì hệ thống đó càng 
khiến cho thức căn [chính là 
thẩm quyền của căn. Luận sư 
Thế Thân trong Câu-xá luận 
nói: “Dưới ách thống trị của 
căn” Skrt: Indrye] lớn mạnh 
hơn.
Đức Phật đã dạy, thức sanh 

do cảnh duyên, vô cảnh vô 

duyên thì không có thức. Thức 
phụ thuộc vào sắc tướng, cảm 
thọ, tri giác và các xung lực 
(sắc, thọ, tưởng, hành) để nó 
hiện khởi và nó không thể tồn 
tại độc lập. Theo thực chất mà 
nói, chức năng của nó là đánh 
giá, đo lường.

Sự hòa hợp của vô thức và 
hữu thức (ý thức)

Một cá thể đặc trưng hóa 
là một cá thể được vô thức và 
hữu thức hòa hợp và cái tôi thì 
không được chuyên nhất. Điều 
này đạt được bằng cách khai 
thác [cho được] mối liên hệ 
với vô thức, và mối liên hệ này 
không cho phép bị cái tôi hay 
cái ngã áp đảo. Rõ ràng là cái 
tôi đã có giá trị.

Những hàm năng hiện hữu 
bên dưới cái ngưỡng của thức 
cần được mang lên trên cái 
ngưỡng ấy, những thứ chứa 
đựng bóng dáng khổ đau bị 
đè nén và những hành tướng 
nguyên vẹn chủ yếu do vô thức 
kết tập cần phải được nhận ra.  

Theo Phật giáo, trong tâm 
con người, có 9 cấp độ của thức 
[cửu chủng thức - 9 loại thức]. 
Năm thức đầu tiên [tiền ngũ 
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thức] tương đương với năm 
giác quan của chúng ta và được 
gọi là: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức và thân thức, 
(thức của mắt, của tai, của mũi, 
của lưỡi và của thân6). Bốn 
thức còn lại thuộc về các loại 
thức chủng tử tâm hay tâm ý 
thức [mind consciousness].

Thức thứ sáu kiểm soát nhận 
thức về thế giới ngoại tại và thế 
giới vật chất. Thức thứ bảy liên 
hệ đến cảnh vực tinh thần bên 
trong của chúng ta và điều phối 
khả tính của mình trong việc tư 
duy và đánh giá. Thức thứ tám 
là kho chứa của Nghiệp, được 
gọi là Tàng thức hay Alaya. 
Thức thứ chín là nền tảng của 
nhất thiết tâm linh, được gọi là 
Amala, tức là bạch tịnh thức, 
vô cấu nhiễm, trong sáng như 
thủy tinh [Amala] vậy.

Giác ngộ thành tựu từ trạng 
thái mà nơi đó tâm ý thức [con-
scious mind] làm phát khởi 
được tiềm năng của mình7  qua 
tu tập ba pháp vô lậu: giới, định, 
tuệ. Niết-bàn, quả vị cứu cánh 
của Phật giáo là trạng thái vô 
ưu, vô tham và vô ngã tưởng.

Niết-bàn là trạng thái hạnh 
phúc tuyệt đối. Theo học thuyết 

Nibbana, Niết-bàn [theo truyền 
thống Nguyên thủy] chẳng 
những chỉ cho tâm thức bất khứ 
bất lai mà nó còn là một quả vị 
viên chứng nữa, nhờ thế mà “sự 
giải thoát có thể được cho là 
nhờ tâm xả ly, cũng giống như 
Niết-bàn trong Phật giáo.”
Ở nơi khác, đức Phật dạy, 

Niết-bàn là “yếu tánh vô lậu”.

Ngoài tầm học thuyết Freud
Freud đã mô tả về khoa tâm 

bệnh lý hay Phân tâm học ở 
mức độ cơ bản. Bộ môn Phân 
tâm học này dựa trên tiến trình 
tâm lý ý thức và vô thức. Freud 
phát triển học thuyết về thái độ 
ứng xử và tâm thức, dục tính 
hay những hoạt động của nó kể 
cả các niệm tưởng.

Hoạt động vô thức là khái 
niệm cốt tủy của bộ môn này. 
Khái niệm về Siêu Tôi mà Phân 
tâm học hướng đến nó không 
khác với Niết-bàn, mà điều này 
thì chẳng dễ gì mô tả. Luận về 
cái Siêu Tôi cực đoan (xin đọc 
tác phẩm Phân tâm học tác giả 
viết chung với Clinical Evi-
dence, xuất bản 2004, Colom-
bo, Sri Lanka) nêu ra một vài 
ý tưởng căn bản về các chức 
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năng của Siêu Tôi và cái Siêu 
Tôi cực đoan trong con người 
có tâm thức đã phát triển. Con 
người với tâm thức phát triển 
cao như vậy, thì những xung 
động bản năng sẽ giảm xuống 
và chiều hướng tâm thức của 
họ ưu việt hơn.

Thuyết hiện sinh và khái niệm 
Niết-bàn

Người ta đã phát hiện ra một 
vài điểm giống nhau khi so sánh 
giữa Phật giáo và các trường 
phái theo học thuyết hiện sinh. 
Những nghiên cứu như vậy 
thường sử dụng chủ yếu là các 
phương pháp siêu hình truyền 
thống và thực tế là chúng biểu 
lộ rõ sự phối hợp lẫn nhau về 
một vài hình thái của phương 
pháp luận [về] hiện tượng học.

Khoa Tâm lý học hiện sinh 
đã giải quyết những vấn đề cơ 
bản về sự tồn tại mà có lẽ nó 
là nguồn gốc gây ra mâu thuẫn 
nội tại trong mỗi con người. 
Những vấn đề này mang tính 
phổ quát và cố hữu trong kiếp 
người [humain condition]; cái 
chết, sự tự do, và tính cô độc 
bẩm sinh [essential aloneness] 
và sự vô nghĩa nữa. Cả Phật 

giáo và Nietzsche đều đề cập 
đến sự giả hợp của kiếp người. 

Từ khổ [dukkha] nói lên ý 
nghĩa triết học sâu xa về khổ, 
không của Phật giáo. Dukkha là 
chữ Phạn, thường được chuyển 
dịch là “thống khổ”. Tuy nhiên, 
loại khổ quan trọng nhất chính 
là hành khổ, sở dĩ có sự đau khổ 
là bởi tâm thức vô minh.

Khoa tâm lý học hiện sinh 
nhấn mạnh đến ý nghĩa của 
đời sống và sự giải phóng con 
người. Khái niệm Niết-bàn mà 
đức Phật đã sử dụng còn ưu 
việt hơn cả khái niệm về tự do. 
Niết-bàn chỉ cho sự tự do siêu 
việt và là sự giải thoát tịch mặc 
diệu kỳ, đó là mục đích tối hậu 
của tất cả những lời đức Phật 
dạy.

“Đây là an lạc, đây là tính 
vi diệu - sự giải trừ mọi hư 
vọng, sự xả ly mọi chấp trước, 
sự chấm dứt khát ái, sự vô dục, 
tịch tịnh, Niết-bàn.” 

Tâm lý học cấu trúc và khái 
niệm Niết-bàn

Từ Gestalt8 có nghĩa là nhất 
thể hay là viên mãn nghĩa, 
nhưng mà ở đây người ta dùng 
nó cho mục đích của việc 
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nghiên cứu Tâm lý học. Nghĩa 
là, Tâm lý học cấu trúc được 
thiết lập trên sự khảo sát mà 
chúng ta thường thể nghiệm 
các sự vật, chứ không phải là 
những cảm nhận riêng lẽ, đơn 
thuần của chúng ta.  

Trong sự nhận thức, có nhiều 
nguyên lý tổ chức được gọi là 
luật cấu trúc. Con người không 
thể nhìn thấy thực thể đa chiều, 
bởi vì quan năng của con người 
bị giới hạn trong không gian 3 
chiều, ngay cả thế giới đa chiều 
hơn cũng chỉ là một tập hợp con 
của hệ thống đa chiều mà thôi.

[Khi mà] một bộ phận tương 
hợp của các nguyên lý chỉnh 
thể được phát triển thì thế giới 
đa chiều được khám phá bằng 
hệ thống lý luận chỉnh thể ấy. 
Điều đó đem lại các giải thích 
phổ thông dễ hiểu về những 
hiệu ứng vật lý lượng tử và 
cung cấp những câu trả lời hợp 
lý cho nhiều vấn đề đã không 
thể giải quyết được, chẳng hạn 
như tất cả những vấn đề đối lập 
nhau, sự tương tác giữa thân và 
tâm, cấu trúc nội tại của tâm 
thức con người, khởi thủy của 
cuộc sống, và bản chất sáng tạo 
của tiến hóa.

Qua những cuộc thí nghiệm 
về vật lý lượng tử cho thấy rằng 
các nguyên tử, các khối cấu trúc 
cơ bản được cho là thuộc về vũ 
trụ, về mặt bản chất, chúng đều 
trống rỗng. Do vậy, khoa vật lý 
lượng tử đã mang lại sự hiểu 
biết hoàn toàn mới về những 
hạt cực vi và chân không. Theo 
vật lý hạt9 khối lượng không 
còn được xem như là một thực 
thể vật chất nữa, mà được xem 
như là một dạng năng lượng.

Trong kinh Pháp cú [Dham-
mapada], nghĩa Niết-bàn được 
giải thích như sau:

“Có cái lượng độ10 mà ở đó 
không có đất, nước, gió, lửa; 
không có giới hạn về kích thước 
của không gian, cũng không có 
giới hạn của thức, không có hư 
không giới, không có tưởng hay 
phi tưởng, không có cõi này, 
không có cõi kia, cũng không 
có cả mặt trời và mặt trăng.

Ta nói ở đấy, vô khứ, vô lai, 
vô trụ, bất sinh, bất diệt; ở đó 
không có định kiến, không có 
nền móng, không có đối tượng 
của thức. Đúng như thế, ở đây 
là sự chấm dứt khổ đau.”

Các nhà Tâm lý học cấu trúc 
tin vào trực giác hay là sự thể 



TẬP SAN PHÁP LUÂN  37

NGHIÊN CỨU ☸

nghiệm TỰ THÂN hay THÂN 
CHỨNG11, hay nói một cách 
chính xác là sự đốn ngộ [sud-
den perception of critical rela-
tionship-lãnh hội đột ngột về 
mối liên hệ cơ bản]. Sự lãnh 
hội Niết-bàn đôi khi có được 
như là sự đốn ngộ [Aham 
kāromi parikṣāṃ]. Lúc các khả 
năng lãnh hội được thăng tiến 
thì ngay sau đó người ta có thể 
nắm bắt và hiểu rõ một vài vấn 
đề phức tạp nữa.

 
Kết luận

Nói chung, khía cạnh quan 
trọng của Niết-bàn không phải 
là một điều gì đó xảy ra từ một 
chuỗi nguyên nhân, cũng không 
phải là một điều gì đó hiện hữu 
như là kết quả của một hành vi 
sáng tạo, hay là sự tích hợp các 
yếu tố nhân quả; nó không bao 
giờ được tạo ra; nó vốn đã là, 
đang là, và sẽ là. Thế nhưng, 
do phẩm hạnh suy kém và tâm 
thức vô minh của con người, do 
chúng sinh lỡ bước trầm luân12, 
nên Niết-bàn vẫn còn bị che 
đậy bởi vô minh vọng tưởng.■

Pháp Thường 
(dịch và chú thích)

Chú thích:

1. Duy chỉ Phật Thế Tôn, do chứng 
đắc phần đối trị, mới diệt trừ sự vô tri 
ấy một cách toàn diện khiến nó không 
còn tái sinh trong tất cả mọi đối tượng 
nhận thức. (A-tỳ-đạt-ma Câu-xá luận/ 
T.Tuệ Sỹ).
2. René Descarts (1595-1650), được 
xem như là người khai sáng cho lịch 
sử Triết học của Tây phương. Ông là 
một nhà khoa học, triết gia, nhà toán 
học, nhà đạo đức, nhà luận lý. Mặc 
dù là một người theo đạo công giáo, 
nhưng ông vẫn tin là có những chân lý 
quan trọng mà các tác giả của Thiên 
chúa giáo không thể nào nắm bắt 
được. Những tác giả ấy đã cho rằng, 
các chân lý gắn liền với bản chất tối 
hậu của những sự vật hiện hữu. Ông 
cho rằng cái gì ông thấy và phân biệt 
một cách trong sáng thì cái đó là sự 
thật, còn cái gì thuộc về giác quan và 
tưởng tượng thì theo ông là không 
thật. Và, ông tin là có một đấng tác 
thành ông... Bởi vì, dưới những giác 
quan sai lầm ấy là tính trong sáng 
và phân biệt chính xác. Thế thì, tâm 
và vật là hai thực thể biệt lập. Trong 
tác phẩm Phương pháp luận, câu nói 
nổi tiếng của ông: “cogito, ergo sum 
- Tôi tư duy, tôi hiện hữu” (xem The 
histoiry of Western Philosophy / B.t 
Russell).
3. Benedictus Spinoza (1632-1677) 
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là một triết gia ôn hòa. Gia đình ông 
là một trong những gia đình theo đạo 
Do Thái đã bỏ trốn Portugal sang Hà 
Lan để tránh những cực hình dã man. 
B.T Russell nhận xét: “Nhà triết học 
ấy đã bỏ cả đời để quan sát suy gẫm. 
Và một thế kỷ sau cái chết của ông, 
một con người làm cho sự đồi bại 
phải run sợ.” 
Theo Spinoza, không có chuyện đa 
thực thể như Descarts quan niệm, 
chỉ có một thực thể vô tận mà thôi. 
Spinoza đã đánh đồng thực thể này 
cùng Thượng đế, nhưng chứng cớ 
về Thượng đế thì ông không sai lầm. 
Thượng đế của Spinoza đơn thuần là 
Thực thể uyên nguyên hay thực thể 
căn bản, hoàn toàn không phải là 
Thượng đế theo kiểu Do Thái - Cơ 
Đốc. Hơn thế, Thực thể uyên nguyên 
chỉ là tổng thể tối hậu của mọi thứ mà 
nó đang là. Chính là thực tại, tự nhiên. 
Mặc dầu Spinoza được cho là kẻ theo 
thuyết vô thần, nhưng với ông thì 
không. Ngược lại, ông là một người 
hữu thần, ông tuyên bố: Thượng đế 
là tất cả. (The power of ideas / B.N. 
Moore and K. Bruder).
4. Interconnectedness-tính liên hệ = 
relationess, chữ thường dùng của TH. 
Stcherbatsky trong Buddhist Logic.
5. The degree that one may have might 
depends upon the collective degree of 
the brain wave-system being in-phase 
with the environment - sở hành cảnh 

giới của thức, tức là sự tiếp xúc giữa 
căn và cảnh phát sinh nhận thức.
6. Thực tế thì chỉ có một thức mà thôi. 
Song, Duy Thức thiết lập Tám thức, 
trừ Bạch tịnh thức ra [bởi thức này 
không thuộc về Dị thục thức, tức là ở 
bên ngoài cảnh duyên và năng duyên, 
nó chính là Phật tánh vậy, nên cho 
là cấp độ thứ Chín. (Khóa Duy thức 
học/ T.Tuệ Sỹ).
7. The conscious mind is depoten-
tiated of energy. depotentiated = 
δεσποτετια [Grk] -làm phát khởi đại 
năng lực, hay thánh trí bằng sự nỗ lực 
làm việc. Greek-Engl Lexicon.
8. Gestalt là chữ thuộc về thời kỳ 
Trung cổ nước Đức, phái sinh từ động 
từ gestalten:bố trí, bày biện, sắp đặt, 
bố cục. Grk: διαμορφωνω.
9. Vật lý hạt là ngành vật lý chuyên 
nghiên cứu về các hạt sơ cấp chứa 
trong vật chất và bức xạ, cùng với 
những tương tác giữa chúng.
10. Chiều kích. Eng: dimention. Pāli: 
parimāṇa.. H.D: 量度 (Theo English-
Pāli dictionary và Pāli Phật giáo từ 
điển).
11. Aha experience. Skt: Aham + 
kāromi + parikṣāṃ: Tôi tự tạo / tôi 
nắm lấy sự chứng nghiệm (Theo Anh-
Hán từ hải).
12. Sansarically benighted beings-
sansarically là chữ đã đươc Anh hóa, 
chính là samsara của Phạn ngữ.
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ừ thì đến và đi
và thăng trầm vốn lẽ
dòng sinh diệt người trước sau nào hẹn
một lối về một ngã rẽ tùy duyên

hôm qua sương rơi muộn
quỳnh hương ngan ngát chờ
trăng về tìm lặng lẽ
thềm không một khách thơ

phố khuya tịch mịch phố
hẻm nhỏ hun hút sâu
đôi tiếng rao vang vọng
mưu sinh mẹ rao hờ

đất trải lòng rộng rãi
cây ươm mầm vô tư
và hoa trái ngọt lành cho muôn loại
vốn khách trần xin một niệm tri ân.

V ĨNH  TH I
Tản mạn khuya
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T H I Ề N  T Ậ P 

Ngày nay vấn đề thiền tập (tu tập thiền định theo Phật 
giáo) không còn là một vấn đề xa lạ trong đời sống hằng 

ngày của chúng ta. Sự hiện diện của thiền tập như một phép mầu 
đã và đang làm thay đổi cái nhìn của người Tây phương, nhất là 
trong lãnh vực Tâm lý trị liệu. Riêng đối với dân tộc Việt Nam, 
thiền tập đã có mặt từ đầu thế kỷ thứ III Tây lịch. Tinh thần và 
hình thái của thiền tập đã thấm nhuần trong nếp sinh hoạt của 
người Phật tử Việt Nam. Thiền đã đi vào đời sống con người một 
cách nhịp nhàng uyển chuyển. Tuy nhiên, vấn đề được đem ra ứng 
dụng hằng ngày ngõ hầu đem đến kết quả tốt đẹp cho sự sống, đó 
mới chính là điều mà chúng ta cần tìm hiểu và thảo luận trong bài 
viết nầy.

Thống kê mới nhất của ngành Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết 
rằng trong vòng 20 năm qua con số những người tự tử vì thất 
vọng và chán nản mà nguyên nhân chính là không tìm thấy một 

THÍCH HẠNH TUẤN

trong ngành Tâm lý  tr ị  l iệu của Hoa Kỳ
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thế đứng quân bình trong đời sống tinh thần đã tăng lên gấp bội 
so với những năm về trước. Trong số những người tự vẫn nói trên 
hầu hết là sinh viên và lứa tuổi vị thành niên. Trong hai thập niên 
nầy đã có khoảng 5,000 người chết trong số 500,000 người đã có 
ý mưu sát. Điều nầy đã làm cho một số nhà Tâm lý trị liệu của 
Hoa Kỳ cũng như những nhà lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo 
lo lắng, lưu tâm suy nghĩ.

Nguyên nhân và tỉ lệ của những vụ tự vẫn đó được thống kê 
như sau:

Thất tình giữa trai gái (9%).
Mang thai lúc vị thành niên (7%).
Có cha mẹ quyên sinh (5%).
Có bà con và bạn thân tự tử (7%).
Cha mẹ ly dị hoặc mồ côi cha mẹ (17%).
Có cha mẹ ghẻ (mẹ ghẻ con chồng) (24%).
Cha mẹ tái hôn nhiều lần (13%).
Cha mẹ nghiện ngập rượu chè (5%).
Bệnh tâm thần nghiêm trọng (có cha mẹ săn sóc) (6%).
Bệnh tâm thần nghiêm trọng (không có cha mẹ săn sóc) (7%).
Những tệ trạng nêu trên cho chúng ta thấy xã hội Hoa Kỳ là 

một xã hội bệnh hoạn về mặt tinh thần mặc dù rất giàu có vật 
chất. Bị chi phối bởi nếp sống vật dục, người Mỹ bị cuốn theo 
vòng xoáy của đời sống vật chất ồn ào thác loạn. Họ phải làm 
việc cả ngày lẫn đêm chạy theo máy móc. Hãy nhìn cách đi đứng 
của người Mỹ chúng ta đủ thấy họ phải lo lắng như thế nào. Họ 
đi nhanh lắm, giống như chúng ta chạy vậy. Đối với họ, sự nghỉ 
ngơi yên tĩnh dường như bị khuấy động. Sự dừng lại của họ chỉ 
là một dấu hiệu mệt mỏi từ một công việc để rồi họ dần quên vun 
xới đời sống tâm linh. Đó là nguyên nhân đưa họ đến sự kiệt quệ 
lớn về tinh thần và sức khỏe.

Từ đầu thập niên 60 đến nay, với sự truyền bá của một số Thiền 
sư đến từ các nước Á châu như Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, 
Đại Hàn, Tích Lan, Việt Nam, v.v… thiền tập đã bắt đầu chiếm 
một vị trí quan trọng trong lãnh vực Tâm lý học của người Tây 
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phương. Áp dụng phương pháp 
thiền tập như là phương thức 
trị liệu tâm lý cho bệnh nhân đã 
giúp người Mỹ nhìn ra hướng 
giải quyết tích cực những tệ 
nạn nêu trên.

Bác sĩ Herbert Benson, giám 
đốc bệnh viện và hội đồng Y 
khoa kiêm giáo sư của trường 
đại học Harvard, qua một thời 
gian thực nghiệm đã cho biết: 
Thiền tập có khả năng làm giảm 
những dao động thần kinh mà 
đã đưa tới sự lo âu buồn chán. 
Thiền tập còn làm thấp mức độ 
tiêu thụ năng lượng khí Oxyen 
trong cơ thể, đem chúng ta trở 
về sự điều hòa trong nhịp đập 
của tim. Và thiền tập còn làm 
giảm bớt sự căng thẳng của hệ 
thống thần kinh giao cảm mà 
nguyên nhân của sự căng thẳng 
nầy có thể đưa tới bệnh cao áp 
huyết, bệnh ép tim và một số 
bệnh nan y khác.

Theo sự quan sát của một 
nhóm nghiên cứu tại bệnh viện 
Beth Israel ở Boston cho biết 
họ đã theo dõi một nhóm người 
đang thiền tập 2 lần trong một 
ngày, mỗi lần 20 phút. Họ đã 
thử nghiệm bằng cách theo dõi 
nhịp đập của tim, hơi thở và 
mức độ lưu lượng máu trong 

cơ thể của những thiền sinh với 
những thời khắc khác nhau tùy 
theo sự hoạt động của họ như 
khi đi, đứng, nằm, ngồi, nghỉ 
ngơi và làm việc… Kết quả cho 
thấy kích thích tố giữa những 
tế bào trong cơ thể của những 
thiền sinh nầy thực sự yên tĩnh 
thoải mái trong suốt thời gian 
nầy. Những kích thích tố nầy 
sẽ tăng trở lại tùy theo mức độ 
thay đổi những hoạt động của 
họ.

Thí nghiệm trên đưa tới kết 
luận: Thiền tập sẽ làm vơi nhẹ 
những ảnh hưởng của những 
kích thích tố trong cơ thể, giúp 
cho chúng ta điều hòa hơi thở 
và nhịp đập của con tim đưa 
đến cho chúng ta một sự thoải 
mái trong tâm hồn. Bác sĩ John 
Hoffman, giáo sư ngành y học 
tại Viện đại học Harvard cho 
biết, khi mức độ kích thích tố 
trong cơ thể được điều hòa và 
ngưng đọng bằng phương pháp 
thiền tập thì mức độ lưu lượng 
của máu cũng như nhịp đập của 
tim sẽ được bình thường, khác 
hẳn với những lúc chúng ta 
mệt nhọc và những lúc cơ thể 
chúng ta có những đòi hỏi khác 
thường. Như vậy, thiền tập có 
thể giúp chúng ta bảo vệ được 
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sự nguy hiểm cho tánh mạng 
của những người mang một số 
bệnh nan y như bệnh áp huyết 
cao, bệnh ép tim, bệnh AIDS 
và bệnh tiểu đường.

Bác sĩ M. S. Frebert và bác 
sĩ T. M. Mead, hai trong số 116 
nhà nghiên cứu y dược của Hoa 
Kỳ đã cùng hợp tác theo dõi một 
cuộc thí nghiệm như sau: Chia 
hai nhóm sinh viên có cùng 
một trình độ, môn học, thời 
gian và sức khỏe giống nhau. 
Nhóm thứ nhất học hành và 
giải trí tùy theo sở thích. Nhóm 
thứ hai vừa học vừa có những 
giờ thiền tập được hướng dẫn 
chu đáo. Sau một thời gian theo 
dõi, hai bác sĩ nầy đã nhận thấy 
rằng khả năng ghi nhận về trí 
nhớ của nhóm thứ hai (nhóm 
được hướng dẫn thiền tập song 
song với việc học hành) được 
đầy đủ và rõ ràng hơn nhóm 
thứ nhất. Trong các kỳ thi khảo 
sát bài vở tại nhà trường, nhóm 
thứ hai nhận được một số điểm 
khá cao so với nhóm thứ nhất.

Lại có hai nhà nghiên cứu 
khác trong số 116 nhà nghiên 
cứu trên, ông Patel và ông 
Marmot đã chia một số bệnh 
nhân mắc bệnh tâm thần có 
một căn bệnh tương đối giống 

nhau thành bốn nhóm và nhận 
bốn phương thức trị liệu khác 
nhau.

- Nhóm thứ nhất nhận sự 
chữa trị bằng thuốc men.

- Nhóm thứ hai nhận sự 
chữa trị trực tiếp của bác sĩ theo 
đúng chế độ ăn uống đã được 
quy định có đầy đủ dinh dưỡng. 
Nhóm nầy cần phải tập thể dục 
và ngưng hút thuốc.

- Nhóm thứ ba uống thuốc 
theo liều lượng của bác sĩ và 
nghỉ ngơi một nơi yên tĩnh.

- Nhóm thứ tư thiền tập đều 
đặn theo thời khoá quy định 
hằng ngày. Uống thuốc theo 
một liều lượng ít hơn so với 3 
nhóm trên.

Sau một thời gian theo dõi, 
hai bác sĩ Patel và Marmot ghi 
nhận được rằng thiền tập đã 
đem lại một kết quả tốt đẹp cho 
nhóm thứ tư. Trong khi thiền 
tập, những bắp thịt trong cơ thể 
được trở về vị trí bình thường 
và tiếp nhận được sự lưu thông 
của máu một cách dễ dàng. 
Kèm theo đó, nhờ sự theo dõi 
và điều hòa hơi thở đã giúp cho 
nhịp đập của tim giữ được trạng 
thái bình thường. Những kích 
thích tố giữa các tế bào trong 
cơ thể dường như không có cơ 
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hội để phát triển, do đó, cơ thể 
trở về sự thoải mái toàn diện.

Với những ghi nhận, thống 
kê trong ngành Tâm lý trị liệu, 
chúng ta thấy rằng thiền tập đã 
giúp cho ngành y học của Hoa 
Kỳ có hướng giải quyết tích 
cực cho một số bệnh nan y. Về 
lãnh vực tôn giáo, thiền tập lại 
càng có một giá trị cao hơn như 
chúng ta thường nghĩ. Người 
Phật tử quan niệm rằng thân và 
tâm là một (thân tâm nhất như). 
Sự hội nhập đó là một thực thể 
tương quan trên bình diện tâm 
sinh lý – không thể bảo rằng 
chúng ta có một thân thể bình 
an trong khi chúng ta có một 
tâm hồn bất ổn. Vì vậy, sự phát 
triển nội tâm rất cần phải được 
liên hợp với sự phát triển sinh 
lý. Sự liên hệ nầy được coi như 
là một sự liên cảm – khi tâm 
lý có những tiến triển rõ ràng 
và tốt đẹp thì đó chính là bước 
đầu của những tiến triển nội 
tâm – vượt qua những ức chế 
của những bệnh tâm thần và 
giúp chúng ta bảo vệ được sức 
khỏe, chống lại chứng bệnh cao 
áp huyết, chứng bệnh ép tim 
và điều hòa được hơi thở. Đó 
cũng là những nguyên tắc căn 
bản của đời sống nội tâm bắt 

nguồn từ những phương pháp 
thiền tập trong Phật giáo.

Trong kinh Pháp cú, đức 
Phật dạy rằng: “Trong các 
pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn 
đầu, tâm tạo tác tất cả…”. 
Đây là câu kinh vô cùng quan 
trọng liên hệ đến tâm sinh lý 
của con người. Để chứng minh 
điều này, các nhà y học đã dùng 
những dụng cụ y học để đo đạc 
những hệ thống thần kinh trong 
chúng ta vào những lúc thiền 
tập và những lúc bình thường 
(không thiền tập) đã đưa tới 
một kết luận rằng sự vui buồn, 
sầu đau, giận, ghét, v.v... đều là 
những nguyên nhân làm tăng 
trưởng những kích thích tố 
trong cơ thể con người đưa đến 
hậu quả có thể làm tăng nhịp 
đập của tim, có ảnh hưởng lớn 
đến sự hô hấp và cao áp huyết. 
Trong Phật giáo, thiền tập làm 
lắng đọng dòng tâm thức đang 
bị tán loạn, đưa tâm tư trở về 
niềm an định tự do thoải mái, 
sân hận được diệt hẳn và chỉ 
có sự bình an hiển lộ. Thực tập 
thiền như vậy là chúng ta đang 
nuôi dưỡng một thân thể bình 
an, tươi mát phát nguồn từ một 
tâm thức lắng dịu trong sáng.

Dưới đây là những trình tự 
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mà Bác sĩ Herbert Benson cũng 
như nhiều bác sĩ khác đã dựa 
theo kinh điển của Thiền Phật 
giáo hướng dẫn những bệnh 
nhân của họ thực tập trong khi 
thí nghiệm bằng những dụng cụ 
y học:

1. Hãy chọn một chữ hay 
một câu ngắn đầy đủ ý nghĩa 
phát xuất từ đức tin của mình để 
thầm niệm trong khi ngồi thiền 
(nếu là Phật tử thì hãy chọn một 
câu thần chú hay danh hiệu của 
một đức Phật hay Bồ-tát).

2. Ngồi một cách yên lặng 
trong một tư thế tự nhiên, bất 
cứ tư thế nào mà mình cảm 
thấy thoải mái (nếu là Phật tử 
thì hãy ngồi trong tư thế bán già 
hay kiết già).

3. Khép mắt lại một cách 
tự nhiên (không cần nhắm kín, 
nên mở mắt chừng 3/10).

4. Để cho các bắp thịt thoải 
mái bằng cách buông thả 
–  không gắng gượng trong khi 
ngồi – và mặc áo quần rộng 
rãi.

5. Hít vào và thở ra thật đều 
và thật sâu trong khi đó lặp lại 
câu (thần chú) mình đã chọn.

6. Đừng để tư tưởng phóng 
ra ngoài vì bất cứ một điều gì. 
Giữ sự bình thản nhẹ nhàng và 

theo dõi hơi thở, chú ý vài điều 
đang lặp lại.

7. Tiếp tục như trên ít nhất 
từ 10 đến 20 phút.

8. Thiền tập thường xuyên 
mỗi ngày hai lần.

Nên nhớ rằng trong khi thiền 
tập theo những phương pháp 
trên đây đừng có ý niệm mong 
cầu cho một sự bình an hay 
chứng ngộ. Hãy thực tập như 
sự cần thiết của thức ăn cho cơ 
thể. Có như vậy chúng ta mới 
tự thân chứng nghiệm lời Phật 
dạy cũng như những lời tuyên 
bố của các bác sĩ trong ngành 
Tâm lý trị liệu Hoa Kỳ.■

Tài liệu tham khảo
- Hales and Williams, An Invitation 
to Health, Benjamin , 3rd edition, 
1986.
- Health Magazine, July 01st, 1982. 
p.16.
- New Scientist 21, February, 1988, 
pp. 38-39.
- American Medical News, May 5th, 
1989, p. 34.
- Hebert Benson, The Relaxation 
Respond, William Morrow, New 
York, 1975.
- Psychology Today, January, 1981, 
p. 87.
- Guy and Claxton, Beyond Therapy, 
Wisdom, London, 1986.
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Ngàn âm hưởng đã xoáy thành hồ rộng
Thành sông dài, thành núi tảng, đá reo
Đời mênh mông khi lòng không ước hẹn
Lời tự tình treo vút đỉnh hư không.

Ngày qua từng đoàn người quay tìm phố mộng
Lệ hoa tàn, kết hạt, dấu trần gian
Cũng từ đó, nghĩa Thiên đường, mật đắng
Khúc phù du, tênh lặng kiếp con người.

Có bao giờ được rong chơi mãn kiếp
Sẽ tới ngày trùng điệp hết bơ vơ
Vì tuổi mới là sương mù ngày cũ
Xóa hạn kỳ kết nối cõi không hư.

Ta là sông, là biển, là mây trời em ạ!
Lên cao xuống thấp, lặng biệt ở trong người
Bởi nụ cười, em xem, muôn đời là phép lạ
Những buồn thương cùng hạnh ngộ nối liền.

Bên vườn xưa, cây lá kết vô biên
Mẹ tần tảo, cỏ hoa tròn ước nguyện
Trời mây trắng, chia miền lên biền biệt
Nụ bình yên, trần gian nở tháng ngày.

Lặng nghe này, khúc hát loài cỏ cây
Lời sinh diệt phơi bày lên sự sống
Ôi sỏi đá, võng xoay trời lồng lộng
Đất chuyển lưu, huyền diệu, tròn đầy.

H O À N G  Đ Ứ C



TẬP SAN PHÁP LUÂN  47

TƯ TƯỞNG ☸

SƠ  C H U YỂN  P H Á P  L U Â N
tứ  đế ,  t hập  n h ị  n h â n  d u yê n
Phật giáo bách khoa toàn thư, Giáo nghĩa quyển
Hán ngữ: Lại Vĩnh Hải chủ biên
Việt dịch: Pháp Hiền cư sỹ

Tứ chánh cần
Tứ chánh cần có khi còn 

được mệnh danh là Tứ chánh 
đoạn. Pháp tu này là một trong 
37 trợ đạo phẩm. Ý nghĩa cơ 
bản của nó là sự nỗ lực thực 
tiễn đối với bốn loại phương 
pháp tu hành chính xác đã đề 
cập ở trên. Dựa vào văn bản 
Tam tạng pháp số, cái gọi là 
“chánh cần”, “Chánh là không 
nghiêng lệch, cần là không lười 
biếng.” Thế thì “chánh cần” 
chỉ cho sự tinh tấn, tính cổ súy, 
nhắm vào sự nỗ lực thắng tấn 
tu hành, dứt trừ các loại biếng 
nhác gây chướng ngại trên quá 
trình tu. Cụ thể, tứ chánh cần 
bao gồm: 1/ Những điều ác 
đã sinh khiến bị chặt dứt một 
cách vĩnh viễn; tức là những 

tư tưởng, hành vi bất thiện đã 
sinh rồi, hành giả mong muốn 
và thực hiện việc đoạn dứt vĩnh 
viễn không cho chúng tái sinh. 
2/ Những điều ác chưa sinh, 
khiến cho không sinh; tức là 
các ác pháp, tư tưởng và hành 
vi bất thiện chưa sinh, hoặc là 
vừa mống khởi, hành giả khiến 
cho mãi mãi không sinh, làm 
khô héo hoàn toàn mầm mống 
của chúng. 3/ Thiện pháp chưa 
sinh khiến cho được sinh; tức 
là đối với các tư tưởng thiện, 
các hành vi thiện, lấy pháp môn 
phương tiện của Phật giáo, đôn 
đốc chúng, sách tấn chúng để 
mau chóng sinh khởi. 4/ Các 
thiện pháp đã sinh khiến cho 
tăng trưởng; đối với các thiện 
niệm, những hành vi lành đã 

(tiếp theo)
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từng làm cho tăng trưởng, lại 
dùng pháp môn phương tiện 
hộ trì, thúc đẩy, sách tấn, làm 
cho chúng phát triển đưa đến sự 
viên mãn toàn diện.

Phật giáo cho rằng, hành giả 
tu tập tứ chánh cần luôn luôn 
nỗ lực, khuyến phát, không 
ngừng loại trừ các ác pháp, thì 
các thiện pháp đã sinh, đang 
sinh, chưa sinh khởi sẽ luôn 
luôn tăng trưởng hướng đến 
cứu cánh viên mãn.

Tứ thần túc
Tứ thần túc là một pháp môn 

tu hành trong 37 trợ đạo phẩm. 
“Thần”, có nghĩa là thần thông. 
“Túc”, có nghĩa là “cơ sở hay 
nền tảng”. Như vậy, tứ thần túc 
cũng chính là pháp môn thiết 
yếu để 4 loại thần thông có thể 
sở y và phát sinh. Thần thông 
còn có nghĩa là sự diệu dụng 
không thể đo lường, là sự vô 
ngại tự tại, và vi diệu vô cùng 
tận, bậc tu hành đạt đến lãnh 
vực này rồi thì vị ấy có mọi 
khả năng như ý tự tại; do vậy, 
Tứ thần túc còn được gọi là 
Tứ như ý túc. Trong Tam tạng 
pháp số cho biết: “Tứ như ý 
túc là pháp môn tu hành, hoàn 
mãn đúng như ý nguyện”. Sự 

tu hành của Phật giáo lấy thiền 
định làm nền tảng, do vậy, trên 
mặt thực tế, Tứ thần túc là chỉ 
cho bốn chủng loại có thể đạt 
đến trạng thái thiền định thần 
thông, tức là đạt đến sự tự tại 
vô ngại với tất cả các pháp. Bốn 
loại thiền định này là: dục, cần, 
tâm, quán.

1/ Dục thần túc, hoặc gọi là 
Dục như ý túc, tức là do hoài 
bão đạt đến sở nguyện thần 
thông nên sinh ra ý chí và hành 
vi tu tập thiền định.

2/ Cần thần túc, hoặc gọi là 
tinh tấn như ý túc. Dục là nơi 
y cứ của tu hành, vì vốn đã có 
ý nguyện tu hành, nên mới có 
thể tinh tấn tu tập. Có nghĩa là 
đối với pháp sở tu, hành giả 
luôn luôn chuyên chú nhất tâm, 
không ngừng phát triển để cho 
năng lực của thiền định được 
khởi sinh.

3/ Tâm thần túc, hoặc xưng 
là tâm như ý túc, niệm như ý 
túc. Pháp này được biết như là 
dùng năng lực của tư duy để 
cho thiền định phát khởi. Tu 
pháp môn thiền định này chẳng 
những hành giả luôn duy trì 
được trí nhớ đời đời kiếp kiếp 
về những pháp tu của mình mà 
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hơn thế, các pháp ấy lại được 
tăng tiến mãi mãi.

4/ Quán thần túc hay quán 
như ý túc, tuệ như ý túc hoặc tư 
duy như ý túc... Do tư duy khảo 
sát giáo nghĩa của đức Phật mà 
thiền định được thành tựu.

Phật giáo cho rằng, tu tập 
pháp môn Tứ thần túc này, 
hành giả có thể phát sinh các 
loại thần thông, tùy theo tâm ý 
mà đắc ngay thực tại.

Ngũ căn
Ngũ căn là một bộ môn trong 

37 trợ đạo phẩm. Căn có nghĩa 
là năng sinh và tăng trưởng. Ở 
đây cụ thể là chỉ cho tín căn, cần 
căn, niệm căn, định căn và tuệ 
căn. Phật giáo cho rằng tu tập 
năm pháp này có thể làm phát 
sinh và tăng trưởng tất cả thiện 
pháp. Năm pháp này cũng là cơ 
sở phát sinh mọi thiện pháp, tức 
là nói đến “5 nền tảng tu hành”. 
Như Câu-xá luận, quyển 3, 
dạy: “Ở nơi pháp thanh tịnh, 
ngũ căn gồm tín, v.v... có lực 
dụng tăng thượng. Tại sao vậy? 
Bởi vì, thế lực của chúng hàng 
phục được các phiền não, dẫn 
vào Thánh đạo”. 

Tín căn, trong một ý nghĩa 
nào đó chỉ cho niềm tin kiên 

định của hành giả cần có đối 
với Phật giáo, lòng tin kiên cố 
ấy nhắm vào giáo nghĩa “Tứ 
đế” được Phật giảng dạy và đấy 
là thật lý, nhờ vậy mà khởi tâm 
tu hành. Niềm tin kiên định ấy 
không những nói lên trạng thái 
nhậm trì phương pháp tu hành 
được lưu xuất từ giáo nghĩa, mà 
chúng còn có thể dẫn dắt chúng 
ta chứng đắc giải thoát, tức là 
đạt tới bồ-đề.

Cần căn còn được gọi là tinh 
tấn căn. Trên mặt cơ bản, pháp 
tu này chỉ cho niềm tin kiên cố 
của hành giả đối với Phật giáo. 
Nói một cách cụ thể, Cần căn 
là kiên trì tu tập “tứ chánh cần” 
trong 37 trợ đạo phẩm không 
một giây phút nào mang tâm 
trạng lười biếng.

Niệm căn chỉ cho trạng thái 
nhất tâm chuyên chú, ghi nhớ 
thường xuyên những lời Phật 
dạy, y chỉ tu hành không cho 
tán thất.
Định căn tức là khi tu hành 

Phật pháp, hành giả chuyên 
tâm vào một cảnh, không cho 
tán loạn. Định chính là “Thiền 
định”, thực tế là chỉ cho “tứ 
thiền” hay tứ thần túc trong 37 
trợ đạo phẩm.
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Tuệ căn, ở ý nghĩa lâm thời, 
là chỉ cho khả năng nhận thức 
và để soi sáng Phật pháp một 
cách chính xác triệt để, với lại 
có thể lấy quan điểm của Phật 
giáo để khảo sát và nhận thức 
thế giới. Tuệ căn là nền tảng 
đạt được trí tuệ Bát-nhã ở nghĩa 
hàm ngôn của giáo chỉ.

Phật giáo cho rằng, hành giả 
tu tập ngũ căn, chẳng những 
khai triển và tăng trưởng sự 
nhận thức đối với giáo nghĩa 
của Phật một cách vững chắc, 
mà còn mau chóng phát sinh 
công năng “kiến đạo” nữa.

Ngũ lực
Lực có nghĩa là năng lực và 

sức mạnh. Đây là một chủng 
loại tu hành nằm trong 37 trợ 
đạo phẩm của Phật giáo. Luận 
Đại trí độ, quyển 19 giải thích: 
“Ngũ căn tăng trưởng, do 
không bị phiền não phá hoại, 
thế nên gọi là sức mạnh vậy”. 
Đoạn luận giải này muốn nói 
là bởi vì tu tập năm căn gồm 
tín căn, v.v… khiến cho năm 
lực lượng nội tại hùng mạnh 
phát huy để có thể duy trì sự 
tu tập và chứng đắc giải thoát. 
Loại năng lực mạnh mẽ này, 
Phật giáo tuyên dương và tán 

thán là: “Thiên ma, ngoại đạo 
không thể nào gây chướng hoại 
được”.

Như vậy, năm sức mạnh này 
do phối hợp với việc tu tập năm 
căn mà được sản sinh, tức là do 
năm chi ngũ lực dựa vào năm 
chi ngũ căn mà thành tín lực, 
tinh tấn lực, niệm lực, định lực 
và tuệ lực.

Tín lực là lòng tin kiên định 
vào giáo nghĩa của Phật và sau 
đó do trau dồi niềm tin căn bản 
này mà căn lành ấy càng ngày 
càng phát triển. Người ta cho 
rằng, sức mạnh đó có khả năng 
triệt phá mọi nghi hoặc, mọi tư 
tưởng bất định và tất cả tà tín.

Tinh tấn lực là sức mạnh diệt 
trừ sự lười biếng trong quá trình 
tu tập, có năng lực đoạn tận các 
pháp ác bất thiện chủ yếu nhờ 
vào pháp tu tinh tấn này.

Niệm lực do tu pháp môn 
Tứ niệm xứ khiến cho chánh 
niệm được kiên định, phá trừ 
mọi quan niệm sai lầm không 
phù hợp với Phật pháp. Định 
lực, do tu định căn mà năng lực 
thù thắng của thiền định được 
tăng thịnh. Định lực này có thể 
phá vỡ mọi tư niệm loạn động 
trong tiến trình chuyên chú tập 
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trung tu hành.
Tuệ lực, do tu tập tuệ căn mà 

sự thông tuệ được tăng trưởng, 
khiến cho hành giả có thể tiếp 
nhận năng lực của Phật giáo để 
mà quán sát, nhận thức và nắm 
bắt được bản chất của thế giới 
một cách rõ ràng. Thực tiễn mà 
nói, tuệ lực là dựa trên nền tảng 
trí tuệ của Phật giáo mà thẩm 
nghiệm được nghĩa thú của Tứ 
đế, tháo bỏ và tận trừ các phiền 
não kiến hoặc của tam giới, từ 
đó mà thành tựu trí tuệ của Phật 
giáo, chứng đắc cảnh giới vô 
thượng Bồ-đề.

Tóm lại, ngũ lực hiện khởi là 
do tu ngũ căn, phối hợp với ngũ 
căn mà tu tập, duy trì và thúc 
đẩy ngũ căn tăng trưởng. Ngũ 
lực và ngũ căn phối hợp với 
nhau mà tương bổ tương thành, 
chỉ có thành quả của chúng là 
có sai biệt. Theo sự lý giải của 
bản văn Nhiễm tập luận, khi 
tu tập ngũ căn và ngũ lực, đối 
tượng phát sinh nhận thức [sở 
duyên chi cảnh], cùng với bản 
thân của sự tu tập, tức là ngũ 
căn đều giống nhau, còn hiệu 
năng của hai pháp tu thì hoàn 
toàn bất đồng. Nói một cách 
tương đối, ở phương diện diệt 

trừ những chướng ngại và các 
nhân tố bất lợi trong quá trình 
tu tập, thì ngũ lực có hiệu năng 
mạnh hơn là pháp tu tập ngũ 
căn.

Thất giác chi
Thất giác chi, thường được 

gọi là thất giác phần, thất đẳng 
giác chi, thất bồ-đề phần, v.v...
những danh từ như vậy, thật ra 
đều chỉ cho “giác ngộ”, hoặc 
“trí tuệ”, trong Phật giáo chúng 
được gọi chung là “bồ-đề”. 
“Chi”, là ý nghĩa của sự phân 
loại hay loại biệt. Do thế,  kết 
tinh “thất giác chi” lại trong 
thực hiện tu tập, khiến hành giả 
có thể đạt đến sự giác ngộ triệt 
để như Phật giáo tuyên thuyết. 
Phật giáo lại đem pháp tu đặc 
biệt này với các cấp độ của 
chúng quy vào trong 37 trợ đạo 
phẩm, do vậy, thất giác chi trở 
thành một khoa trong bảy khoa 
của 37 trợ đạo phẩm.

Nói cụ thể, thì thất giác chi 
là: niệm giác chi, trạch pháp 
giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ 
giác chi, khinh an giác chi, định 
giác chi, xả giác chi.

Niệm giác chi, có nghĩa là 
nhớ nghĩ Phật pháp, không để 
vong thất.
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Trạch pháp giác chi, có 
nghĩa là tuyển chọn pháp nào là 
chân, pháp nào là hư dối, cũng 
chỉ cho là phải lấy Phật pháp 
làm tiêu chuẩn phân biệt pháp 
nào thiện và pháp nào ác.

Tinh tấn giác chi, có nghĩa 
là nỗ lực không lười biếng 
trong tiến trình tu tập, cho đến 
bao giờ đạt đến giải thoát như 
nguyện ước trong tinh tấn.

Hỷ giác chi, có nghĩa là vì 
khế ngộ Phật pháp mà sinh tâm 
vui mừng. Trạng thái này có thể 
khiến cho thân tâm nhu nhuyến 
thanh thoát.

Khinh an giác chi, có nghĩa 
là hoàn toàn trừ diệt những 
gì đè nặng tâm thức dẫn sinh 
phiền não, khiến cho thân tâm 
nhẹ nhàng khoan khoái.

Định giác chi, có nghĩa là 
chuyên dùng sức thiền định do 
nhất tâm quán sát đối tượng để 
đạt đến cảnh giới trí tuệ.

Xả giác chi, có nghĩa là tách 
ly hẳn mọi vọng tưởng phân 
biệt, tách ly hẳn mọi cảnh giới 
sở niệm và bản chất của tư kiến, 
dùng quan điểm Phật pháp quan 
sát các pháp.

Bát chánh đạo
Bát chánh đạo còn được gọi 

là Bát chi chánh đạo, Bát thánh 
đạo, Bát thánh đạo phần… 
“Chánh” là không nghiêng lệch, 
đạo có nghĩa là lộ trình, là con 
đường. Như vậy, Bát chánh đạo 
là những con đường hay là các 
pháp tu hành đưa đến Niết bàn 
giải thoát được Phật giáo vạch 
ra. Bát chánh đạo còn được gọi 
là Bát thánh đạo, nói thế có 
nghĩa là tu hành theo phương 
pháp này, hành giả có thể đạt 
đến cảnh giới siêu phàm nhập 
thánh và đấy cũng là các pháp 
tu mà các bậc thánh đã tuần tự 
tu tập qua, do vậy mà chúng 
được gọi là “Thánh đạo”. Bát 
thánh đạo là một loại tu pháp 
trong 37 trợ đạo phẩm do Phật 
thuyết. Theo truyền thuyết, sau 
khi thành đạo dưới cội bồ-đề, 
đầu tiên đức Phật hướng đến 
năm vị tỳ-kheo sơ chuyển pháp 
luân. Nội dung được Ngài giảng 
dạy trong đó có Bát thánh đạo 
này. Thế nên, Bát thánh đạo là 
một trong những giáo nghĩa cơ 
bản của Phật giáo.

 (còn nữa)
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Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ VIII ra đời vào năm 1758 tại 
Thobgyal, Lhari Gang, thuộc vùng Tsang miền Tây 

Nam của Tây Tạng. Cha mẹ ngài là Sonam Dhargye và Phuntsok 
Wangmo. Họ vốn là người từ vùng Kham và đã tìm về tổ tiên ở 
Dhrala Tsegyal, một trong những nơi sản sinh ra các anh hùng 
huyền thoại của thiên anh hùng ca Gesar. Ngay sau khi mẹ của 
ngài mang thai, vùng Lhari Gang đã được ban phúc với những vụ 
mùa bội thu, những điều kỳ diệu đã xảy ra trong lúc ngài đản sinh, 
những cầu vồng rực rỡ đã bao quanh căn nhà khi ngài cất tiếng 
khóc chào đời. Các đại diện từ Lhasa được gởi đến kiểm chứng 
ngài như thường lệ và khẳng định ngài chính là tái sinh của đức 
Đạt-lai Lạt-ma thứ VII. Vào năm 1761, ngài được đức Panchen 
Lama chính thức tuyên bố ngài chính là hiện thân của đức Đạt-

CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA THỨ VIII 

BIỂN XANH
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lai Lạt-ma thứ VII – Kelang 
Gyaso. Qua năm sau, ngài được 
viên quan nhiếp chính đưa đến 
Lhasa và làm lễ đăng quang ở 
cung điện Potala. Ngài Pan-
chen Lama đã truyền Ngũ giới, 
đặt Pháp danh là Jampal Gyat-
so, sau đó chính thức truyền lễ 
xuất gia cho ngài năm 1765 và 
truyền giới Cụ túc năm 1777. 
Panchen Lama cũng đã dạy 
dỗ, hướng dẫn và trao truyền 
giáo pháp Kinh tạng và Mật 
tông cho Jampal Gyatso trong 
suốt nhiều năm. Ngài được đào 
tạo theo truyền thống Gelugpa 
cũng giống như đức Đạt-lai Lạt-
ma thứ VII. Tuy nhiên, sau này, 
ngài đã theo truyền thống của 
các Đạt-lai Lạt-ma trước, là kết 
hợp giáo lý của phái Gelugpa 
và Nyingmapa trong quá trình 
hành pháp của mình.

Sau cái chết của viên quan 
nhiếp chính Jampal Delek, đức 
Đạt-lai Lạt-ma được yêu cầu 
lên nắm chính quyền nhưng 
ngài đã từ chối và tuyên bố 
rằng ngài chưa hoàn tất việc 
học hành của mình. Do vậy, 
ngài Ngawang Tsultrim ở chùa 
Tsernonling, một người rất nổi 
tiếng, một học giả lỗi lạc, là 

thầy giáo của hoàng đế trong 
suốt 14 năm - đã được đề cử lên 
làm quan Nhiếp chính để phụ 
giúp ngài về vấn đề chính trị. 
Một năm sau, ông được chọn 
làm Tri Rinpoche - người đứng 
đầu Tăng đoàn của phái Gelug-
pa và đứng vị trí thứ III trong 
giới Tăng sĩ Tây Tạng. Ông đã 
hoàn tất nhiệm kỳ của mình 
trong vòng 7 năm. Suốt thời 
kỳ vị thành niên của đức Đạt-
lai Lạt-ma thứ VIII, thanh thế 
của ông càng trở nên nổi tiếng. 
Richardson suy luận về điều 
này rằng do đức Đạt-lai Lạt-
ma thứ VIII trưởng thành quá 
chậm và không có nét gì nổi 
bật. Ông cũng ghi về Panchen 
Lama: “Một người có tính cách 
đặc biệt, thông thái và đầy tài 
năng” , khác với một viên quan 
nhiếp chính dưới sự giám sát 
của chính quyền Trung Quốc, 
ngài được tự do hành động mà 
không có bất cứ sự can thiệp 
nào. Ngài được hoàng đế kính 
trọng, thường hay đến tham 
khảo ý kiến về các vấn đề tâm 
linh và chính trị. Nhà đại diện 
của Anh - George Bogle - người 
đến Tashi Lhunpo để thảo luận 
về vấn đề thương mại và các 
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mối quan hệ về tiềm năng 
ngoại giao đã xem đức Pan-
chen Lama như “là một chiến 
sĩ thật sự bảo vệ cho quyền lợi 
của Đạt-lai Lạt-ma và nhân dân 
Tây Tạng”. 

Theo lời mời của hoàng đế 
Ch’ien Lung, sau khi đã cùng 
với Hội đồng chính phủ Tây 
Tạng và viên quan nhiếp chính 
cân nhắc thận trọng, Panchen 
Lama thực hiện chuyến viếng 
thăm Trung Quốc. Ngài ở trong 
Cung điện Màu Vàng mà trước 
kia đã xây cất cho đức Đạt-lai 
Lạt-ma thứ V. Ngài rất được 
kính trọng, có uy thế lớn và 
được chọn làm thầy giáo của 
hoàng đế. Ngài có thể ngăn 
chặn được sự can thiệp của Mãn 
Châu với những vấn đề quốc sự 
của Tây Tạng và tăng thêm uy 
lực của đức Đạt-lai Lạt-ma sau 
khi đức Panchen Lama, thầy 
dạy của Ngài viên tịch vào năm 
1780. 

Sự ra đi của đức Panchen 
Lama đã thúc giục Trung Quốc 
phải trao toàn bộ quyền lực 
cho đức Đạt-lai Lạt-ma. Ngài 
đã đồng ý nhận lãnh những 
trách nhiệm này thể theo sự hối 
thúc của hoàng đế và lời thỉnh 

cầu của hội đồng chính phủ 
và quan nhiếp chính. Ngài lên 
nắm quyền vào tháng 07-1781. 
Tuy nhiên, đức Đạt-lai Lạt-ma 
đã yêu cầu quan nhiếp chính 
trợ giúp cho ngài về mặt này 
cho đến năm 1786 khi Nga-
wang Tsultrim trở lại Trung 
Quốc theo yêu cầu của hoàng 
đế. Trong thời kỳ này, đức Đạt-
lai Lạt-ma đã ra lệnh xây dựng 
cung điện Nabulingka, nơi trú 
ngự vào mùa hè cho các đức 
Đạt-lai Lạt-ma. Cũng trong 
năm ấy ngài đã nhận ra hiện 
thân của đức Panchen Lama, 
truyền giới Ưu-bà-tắc cho ngài 
và đặt tên là Tenpe Nyingma. 
Năm 1789, đức Đạt-lai Lạt-ma 
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đã truyền lễ Xuất gia cho đức 
Panchen Lama thứ IV và truyền 
giới Cụ túc vào năm 1801, ngài 
cũng đảm trách việc giảng dạy 
kinh điển và Mật tông cho vị 
Panchen Lama trẻ này.

Lúc đức Panchen Lama thứ 
III viên tịch, người em trai và 
cũng là thủ quỹ của ngài đã lấy 
toàn bộ của cải được xem là 
di sản của ngài để lại. Ông ta 
không chia nó cho ai cả, vì vậy 
đã khiến cho dân chúng và các 
chùa chiền bất mãn, đặc biệt 
là đã làm cho người em trai út 
của ngài - vị Sharmapa Tulku 
thứ IX - rất bực bội. Ông ta 
đã về hưu một thời gian trước 
khi đến Nepal sống với dân 
tộc Gurkhas - những người mà 
hiện thời đang cùng ông bày 
mưu kế đòi quyền chia gia tài 
với anh trai của mình. Dân tộc 
Gurkhas là những người Hindu 
chính thống và là sự khinh bỉ 
của đa số nhân dân Tây Tạng, 
trước kia họ đã lật đổ triều đình 
Newari và củng cố quyền lực 
của mình ở Nepal. Họ đã tức 
giận vì những cuộc tranh cãi 
về vùng biên giới Tây Tạng và 
sự phàn nàn của Tây Tạng liên 
quan đến những chính sách về 

tiền tệ. Sự than phiền của vị 
Sharmapa Tulku thứ IX đã trở 
thành cái cớ để cho họ xâm 
chiếm Tây Tạng.

Người Gurkhas xâm lấn Tây 
Tạng chiếm giữ 3 quận vùng 
biên giới. Binh lính Trung 
Quốc được điều động sang để 
giải quyết tình hình này. Tuy 
nhiên, người Trung Quốc đã 
phản lại những ước vọng của 
nhân dân Tây Tạng, bao gồm 
cả hiệp ước mà Tây Tạng đã 
đồng ý cống nạp hàng năm cho 
Nepal. Các tài liệu của Tây 
Tạng đã mô tả về Trung Quốc 
như một sự chướng ngại, trong 
khi đó sử liệu Trung Quốc ghi 
chép lại những điều hoàn toàn 
trái ngược.

Theo Petech, viên phó quan 
nhiếp chính mới Tenpai Gonpo  
sớm được triệu đến Bắc Kinh, 
do em trai của đức Đạt-lai Lạt-
ma vi phạm nên ông đã lợi 
dụng chức quyền trong một số 
việc hành chính. Shakabpa có 
đề cập rằng hai người em trai 
của Đạt-lai Lạt-ma, một là thư 
ký tài chính, một là thủ quỹ 
và những người khác (nhưng 
không có viên quan phó nhiếp 
chính) đã bị quan nhiếp chính 
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Ngawang Tsultrim - người 
được điều về từ Bắc kinh - đưa 
đi lưu đày.  Tuy nhiên, sự qua 
đời của ông vào năm 1791 đã 
buộc phải triệu phó quan nhiếp 
chính - người đang trên đường 
đến Bắc Kinh - phải quay trở 
về.

Những người Gurkhas trở 
lại lấn chiếm Tây Tạng. Lần 
này họ xâm nhập vùng Shigatse 
và cướp bóc những kho báu của 
Tashi Lhunpo. Đức Panchen 
Lama phải tỵ nạn đến Lhasa. 
Các đại sứ ở đó đã thúc giục 
ngài và đức Đạt-lai Lạt-ma nên 
tránh sang vùng Kham. Dân 
chúng bắt đầu hoang mang. 
Đức Đạt-lai Lạt-ma đã trấn an 
họ bằng cách từ chối việc rời 
bỏ Lhasa, thêm vào đó, các 
vị Viện chủ của ba ngôi chùa 
chính đã cam kết là sẽ bảo vệ 
đức Đạt-lai Lạt-ma, cung điện 
Potala và ngôi chùa Jokang. 
Nhờ có nạn dịch hoành hành 
những toán lính của Nepal nên 
quân đội Tây Tạng đẩy lùi được 
dân Gurkhas. Một đội quân 
Trung Quốc được chi viện đến 
cùng với dân Tây Tạng để đẩy 
lùi người Nepal, chiếm đóng 
thủ đô Nepal. Sharmapa Tulku 

đã tự tử bằng độc dược, sau hậu 
quả của chiến tranh, của cải và 
tài sản của ông đã bị chính phủ 
Tây Tạng tịch thu. Một hiệp 
ước đã ký kết buộc người Gur-
khas phải cống nạp cho triều 
đình và hoàn trả lại toàn bộ số 
của cải mà họ đã cướp bóc của 
Tashi Lhunpo.

Hoàng đế Ch’ien Lung ra 
lệnh cải cách lại bộ máy chính 
quyền Tây Tạng cũng như các 
hoàng đế trước vẫn thường làm. 
Các đại sứ được ban thêm nhiều 
thẩm quyền hơn. Đức Đạt-lai 
Lạt-ma và Panchen Lama phải 
thông báo với họ nhiều hơn với 
hoàng đế. Snellgrove, Richard-
son và Shakabpa vạch trần rằng 
Trung Quốc chỉ chống đỡ sự 
kết thúc trong mối quan hệ giữa 
giáo sĩ - người đỡ đầu của họ 
bằng cách gởi những toán lính 
viện trợ đến Tây Tạng mà thôi. 
Họ cũng nhận thấy rằng cương 
vị chúa tể của Trung Quốc chỉ 
tồn tại trong một thời gian ngắn 
và những biến đổi vào tháng 
03-1792 đã khiến cho nó chỉ 
còn “tồn tại chủ yếu trên mặt 
giấy tờ”.

Sự thay đổi dẫn đến việc 
đóng cửa các đường biên giới 
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đối với tất cả người ngoại quốc, 
dường như để đối phó lại, Trung 
Quốc cũng thực hiện một chính 
sách tương tự. Shakabpa đưa ra 
giả thuyết rằng người Tây Tạng 
đã làm như thế dưới sức ép 
từ các ngôi chùa lớn ở Lhasa, 
những người đang lo ngại về 
mối đe dọa sự ảnh hưởng ngoại 
bang đối với những vùng Phật 
giáo. Tây Tạng đã trở thành 
một vùng đất khép kín trong 
suốt thế kỷ XIX.

Vào năm 1793, sự thay đổi 
đã gây sự tranh cãi lớn ở Tây 
Tạng, đó là việc đưa ra một 
phương pháp chọn sự tái sinh 
của các bậc Cao Tăng bằng 
phương pháp xổ số (điều may 
rủi). Trung Quốc cảm thấy việc 
chọn lọc những nhân vật tôn 
giáo vĩ đại ở Tây Tạng và Mông 
Cổ đã trở thành chủ đề cho sự 
lạm dụng, viện dẫn những tính 
thường xuyên xảy ra mà các 
Tulkus đã được chọn từ những 
gia đình quý tộc. Một chiếc 
bình bằng vàng dùng để đựng 
tro hỏa táng được gởi đến từ 
Trung Quốc, trong đó có đựng 
tên của các ứng cử viên cho 
các tái sanh của Lama và một 
cái thăm bốc trúng cho người 

thắng cuộc. Tuy nhiên, lần đầu 
tiên sử dụng cách tuyển chọn 
ấy lại trúng ngay đức Đạt-lai 
Lạt-ma, do vậy phương pháp 
này đã bị phớt lờ đi.
Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ VIII 

– Jampal Gyatso – viên tịch 
vào năm 1804. Theo Mullin thì 
“ngài đã thể hiện được những 
phẩm chất tâm linh tuyệt diệu 
xen lẫn với sự chán ghét đối 
với mưu đồ chính trị”. Đệ tử 
của ngài, Tenpa Nyima - đức 
Panchen Lama thứ IV - đã rất 
mực kính trọng ngài bởi vì ngài 
có liên quan đến các bậc đại 
Đạo sư và để lại bộ máy chính 
quyền Tây Tạng cho các viên 
quan nhiếp chính. Trong thời 
kỳ lãnh đạo của ngài, do hoàn 
cảnh chiến tranh giữa Tây Tạng 
và Nepal nên một lần nữa Tây 
Tạng đã phải chịu sự thống trị 
của Trung Quốc. Đức Đạt-lai 
Lạt-ma thứ VIII đã được tưởng 
nhớ nhiều nhất nhờ vào việc 
xây dựng cung điện mùa hè 
Norbulingka cho các vị Đạt-lai 
Lạt-ma.■
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Trăm năm trước thì ta chưa có
Trăm năm sau có cũng hoàn không
Cuộc đời sắc sắc không không
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi.

TẤM  LÒNG

Ngồi tĩnh lặng, mắt nhìn sâu 
vào tâm thức, tai lắng nghe 

tiếng chim hót du dương, vạn 
vật tồn sinh vẫn nhịp nhàng trôi 
chảy theo dòng đời bất tuyệt, 
như nhiên. Ai trong chúng ta đã 
bao lần lãng quên chính mình, 
và rồi cũng lãng quên đi tất cả 
hạnh phúc xung quanh. Con 
chim non kia có đòi hỏi gì đâu, 
chỉ xin hiến dâng đời một tiếng 
hót; ngọn gió nọ nào có phân biệt 
thân sơ, suốt đời âm thầm làm 
dịu mát cho đời những không khí 
thanh lương. Mây trên bầu trời 
cứ lờ lững trôi, nước suối trong 
veo vẫn ngày đêm róc rách… 
Và đâu đó xa xa, bên lưng gộp 
đá, dưới tàn cây cổ thụ, một lão 
thiền sư ngồi giặt áo thời gian, 
ngẫm ngợi bóng chớp đời mình 
đã đến, đã đi như chưa bao giờ 
có tuổi.

Cuộc đời người có khác nào 
con cóc trong bài thơ nổi tiếng 
“dỏm”: Con cóc trong hang, 
con cóc nhảy ra, con cóc ngồi 
đó, con cóc nhảy đi. Và, cứ 
thế…! Chỉ có cái khác duy nhất 
giữa con người và con cóc, đó là 
ngoài bốn giai đoạn trong hang 
- nhảy ra - ngồi đó - nhảy đi, con 
người còn song hành với tấm 
lòng: “Sống trong đời sống, cần 
có một tấm lòng… để gió cuốn 
đi”. Chỉ với hai chữ đơn giản, 
“tấm lòng” của con người đã vẽ 
ra muôn màu muôn vẻ của cuộc 
sống. Có khi tấm lòng dâng cao 
như Thái Sơn, rộng sâu như biển 
cả, nhưng có khi tấm lòng cũng 
khiêm tốn như ngọn kim, nhỏ 
hẹp như đường chỉ.

Có một số người cho rằng, 
tấm lòng quý hơn tất cả mọi thứ 
bạc vàng châu báu trên trần đời. 

MỤC ĐỒNG
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Cụ thể như cụ Nguyễn Du: “chữ 
tâm kia mới bằng ba chữ tài”. 
Hễ nói đến tấm lòng, chúng ta 
thường liên tưởng đến tính tốt 
của con người. Nhưng cái tốt 
từ đâu mà có? Dĩ nhiên, nhờ 
phân biệt với cái xấu mà cái tốt 
hiện hành. Nếu thế gian toàn là 
màu trắng thì không thể có cái 
gọi là màu trắng. Ở đây và nơi 
này, nơi mà tâm thức của lão du 
sĩ chỉ biết nhìn màu hoàng hôn 
và đếm nhịp thời gian, tấm lòng 
của lão cũng tạm thời trình diễn 
vài khía cạnh bên lề.

“Tấm lòng” theo ca từ của 
Trịnh Công Sơn là một trong 
những khía cạnh tốt đẹp của tâm 
thức, nó bao hàm nghĩa mến 
yêu, thương cảm trước số phận 
khổ đau, và vui mừng cho ai khi 
hạnh phúc. Bằng ấy là cũng khá 
đủ rồi, nhưng kẻ chăn trâu như 
tôi vì muốn tìm trâu cho kỹ nên 
phá lệ mà gợi thêm một chút 
dông dài. Khi nói đến tính tốt 
trong tâm lý người, có thể kể 
đến nhiều khía cạnh: lòng tin, tự 
thẹn với mình, xấu hổ với người, 
không tham lam, không nóng 
giận, không si mê, không phóng 
đãng, không hại, sự buông bỏ, 
thư thái, nhu nhuyến, thích ứng, 
chánh trực, thương yêu, vui vẻ, 
v.v… Còn những khía cạnh xấu, 

nó lấn chiếm rất nhiều diện tích 
trong mảnh ruộng tâm, chúng 
ta có thể nhận diện: lòng tham, 
sự nóng giận, ngu si, kiêu mạn, 
nghi ngờ, nhìn nhận sai lầm, 
sự phẫn uất, hận thù, che giấu, 
phiền muộn, ganh tỵ, keo kiệt, 
lừa dối, nịnh bợ, tự cao tự đại, 
v.v…

Kể ra cho nhiều để làm rối 
bời lẫn nhau, thật ra chỉ cần có 
tấm lòng là dung hòa được tất cả. 
Một tấm lòng tốt luôn luôn tiềm 
ẩn những khía cạnh khác của cái 
tốt trong chính nó, một tâm lý 
xấu cũng vậy. Cho nên, khi để 
lòng yên tĩnh, thì thời gian và 
không gian đều du dương theo 
nhịp đàn nhân nghĩa, một chút 
muộn phiền là đau khổ nảy sinh. 
Khi chú tâm trau dồi lòng tốt 
thì tính xấu không còn đất cắm 
dùi. Quên đi thực tại đời người, 
chằm hăm vào địa vị tiền tài, thì 
đời sống này còn gì hoa trái, hay 
chỉ chôn vùi trong giành giật, 
đấu tranh. 

Trong đời sống xã hội này, 
làm sao không có chuyện vàng 
thau lẫn lộn, thiện ác cộng sinh. 
Cũng vậy, trong tâm lý người, dĩ 
nhiên luôn song hành giữa tấm 
lòng và sự đua tranh, ích kỷ. 
Cái đẹp cũng của mình, cái xấu 
cũng đâu phải ở ngoài ta. Muốn 
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phát huy cái đẹp trong lòng và 
tẩy trừ tính xấu đang xâm chiếm 
tâm hồn, dĩ nhiên không làm 
sao lột bỏ như cởi chiếc áo dơ, 
hay thay bìa quyển sách cũ. Mà 
vấn đề chính yếu là phải từng 
phút giây ta nhận diện. Thấy 
được bản chất em rồi, thì xấu 
đẹp gì anh cũng yêu thương. 
Bởi vì “em là tôi và tôi cũng là 
em”, trong ta chưa từng cách 
biệt. Có cách biệt chăng, là do 
anh quên nhìn em mỗi ngày, và 
em cũng chẳng thấy anh trong 
từng khoảnh khắc. Giả sử anh 
tên là “tấm lòng”, em được khai 
sinh là sự ghen tuông ích kỷ. 
Nếu anh và em cùng ngồi chung 
một chiếc ghế màu xanh, qua 
mây nước của cây trời vô tận, 
dõi mắt nhìn về một khung trời 
tịch lặng xa xa, thì anh và em 
còn đâu tên tuổi. Hòa nhịp trong 
nhau rồi, thì ta cùng san sẻ cho 
nhau, mặt trời mọc lùa trâu cày 
ruộng, buổi hoàng hôn mình vác 
cuốc đi về, khi giàu có ta cùng 
nhau chung hưởng, lúc nghèo 
hèn thì chia nhau chén ruột bầu 
nấu với râu tôm.

Cuộc sống còn có gì đâu khi 
tấm lòng đã an nhiên ngự trị. 
Khi tâm thái an nhiên rồi, thì ta 
cứ như cánh chim kia tung bay 
trong không gian bao la của tình 

thương mến, ban cho đời những 
tiếng hót thanh tao. Ta trải lòng 
mình như trăm suối đổ về sông, 
ta thong dong như áng mây lơ 
lửng, ta không hờ hững trước 
những nỗi bất an. Chỉ đơn giản 
vậy thôi, thế mà có những đóa 
hoa đời vẫn rong ruổi truy cầu, 
làm sao đây để tẩy trừ tâm tính 
xấu, làm sao đây khi tôi muốn 
mình hoàn toàn là đóa hoa tuyệt 
sắc của trần gian. Cần gì bận 
tâm, cần gì lo lắng, cứ như thế 
mà lẳng lặng nhìn nhận tâm 
hồn, nhìn nhận khổ đau. Khi 
nhìn nhận rõ ràng thì mình sẽ 
có khả năng làm chủ, hướng 
dẫn tấm lòng hãy đồng hành với 
người yêu của mình là dại dột, 
vụng về.

Chỉ có thế, và cuộc đời này 
đâu có gì ngoài như thế, xin chia 
sẻ cùng người vài giây phút trầm 
tư. Hy vọng thiện ác nhất như, 
thân sơ vô biệt, tâm cùng tâm 
như mây trời xanh biếc, người 
cùng người tràn ngập niềm 
thương yêu. Xin bà con nhớ cho 
một điều, tấm lòng ấy là chơn 
như giá trị. Bóng mặt trời vừa 
khuất sau đồi núi, cánh chim 
chiều đã mỏi cánh tìm nơi, trâu 
tôi chăn cũng vừa no cỏ, cánh 
đồng xanh xin từ giã quay về.■
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Nhu cầu chương trình video về các bậc danh 
tăng thạc đức 

Trên các đài truyền hình, loại phim về tiểu 
sử các nhân vật chiếm một tỷ lệ đáng chú ý 
trong thể loại phim tài liệu. Các đài truyền 
hình coi đây là việc thực hiện “chức năng 
giáo dục” của truyền hình.

Phật giáo của chúng ta có rất nhiều vị danh 
tăng, có công lớn trong sự nghiệp hoằng pháp 
lợi sinh, là những tấm gương lớn về cuộc 
sống đạo đức, có nhiều đóng góp cho xã hội. 
Đã có một số sách về cuộc đời các vị danh 
tăng thời kỳ hiện đại, tuy nhiên, rất hiếm, nếu 
không muốn nói là không có, các chương 
trình video về các bậc danh tăng. Đây là một 
điều đáng tiếc, vì các chương trình video, qua 
hình ảnh sinh động, mới có thể tái hiện một 
cách cụ thể, chân thật chân dung các bậc danh 
tăng tiền bối hữu công. Những chương trình 
như vậy cũng còn là sự thể hiện tình cảm của 
các môn đồ đối với quí ngài, cũng là một cách 

MINH THẠNH

CHƯƠNG TRÌNH VIDEO 
về các bậc danh tăng
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để phổ biến và lưu giữ những 
kỷ niệm về các ngài, khiến cho 
các bài học do quí ngài để lại có 
điều kiện phổ biến rộng rãi hơn 
và dễ đi vào lòng người hơn.

Phật giáo chưa có một cơ 
sở truyền hình để đứng ra phụ 
trách việc này, nhưng các tờ 
báo, cơ sở văn hoá, tự viện, tập 
thể và các cá nhân môn đệ vẫn 
có thể tổ chức thực hiện các 
chương trình video về các bậc 
cao tăng tiền bối thầy tổ của 
mình. Đây là loại chương trình 
cần thực hiện sớm chừng nào 
tốt chừng đó, vì càng về sau, 
khả năng thất tán, mai một tư 
liệu càng lớn.

 
Đề xuất nội dung chương trình 
video về các bậc danh tăng 

Các chương trình video về 
tiểu sử nhân vật chiếu trên các 
kênh truyền hình đều nhắm vào 
mục tiêu cung cấp các thông tin 
xác thực về tiểu sử các nhân vật, 
giúp người xem nắm được một 
số yếu tố gia cảnh xuất thân, 
thời thơ ấu của nhân vật, ảnh 
hưởng của gia đình và xã hội 
đến nhân vật trong thời thiếu 
niên, thanh niên. Sau đó, sẽ là 

những đóng góp của nhân vật 
đối với đất nước, xã hội, đoàn 
thể… tính cách, phẩm chất của 
nhân vật…

Các chương trình video về 
danh tăng Phật giáo cũng không 
nằm ngoài khuôn khổ chung đó. 
Nhưng tất nhiên, những chương 
trình Phật giáo sẽ đặc biệt nhấn 
mạnh đến đạo hạnh riêng biệt 
của từng vị danh tăng, đến 
đóng góp của các vị vào hoạt 
động hoằng hóa, những vấn đề 
chủ đạo trong quá trình dạy dỗ, 
giáo huấn đệ tử của riêng từng 
vị.
Đối với những vị danh tăng 

đã viên tịch, chúng ta vẫn có thể 
thực hiện các chương trình video 
về các vị, dù rằng không thể ghi 
lại hình ảnh các vị được nữa. 
Trước tiên, cần thu thập những 
hình ảnh, hiện vật kỷ niệm và 
trước tác của các ngài. Đây là 
điều không thể thiếu cho việc 
thực hiện chương trình, nhưng 
không phải là khó thực hiện, vì 
để thực hiện chương trình, chỉ 
cần ghi hình tại chỗ hiện vật, 
không phải tập trung, hay mất 
công thu thập quản lý. Những 
cơ sở mà các ngài đã tạo dựng 
(chùa, tháp, công trình phúc 
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lợi…) cũng là những tư liệu 
tốt. Đặc biệt cần là lời kể về các 
ngài từ chính các đệ tử gần gũi, 
thị giả, Phật tử và cả những vị 
đồng môn, bạn đạo với các ngài 
khi còn hiện tiền. Các phim tư 
liệu trên truyền hình về tiểu sử 
nhân vật thường sử dụng những 
lời kể của người cùng thời, 
đồng nghiệp, đồng học về nhân 
vật như là một trong những 
biện pháp thể hiện chính. Đối 
với phim về các danh tăng, cần 
làm sao qua lời kể lại, có thể 
khắc họa chân dung, tính cách, 
đạo hạnh, đạo phong của các 
vị danh tăng, tiền bối, thể hiện 
được chân dung của các ngài.

Ngày nay, dĩa video (DVD, 
VCD) cho khả năng lưu trữ tư 
liệu, hình ảnh qua thời gian bền 
hơn rất nhiều so với băng video 
cassette trước đây. Do đó, các 
chương trình video về các bậc 
danh tăng Phật giáo sẽ có thể 
đóng vai trò những “nhà lưu 
niệm”, những “bảo tàng” nhỏ 
về các vị danh tăng thạc đức, là 
niềm tự hào của Phật giáo chúng 
ta và là những bài học lớn cho 
những thế hệ đệ tử đời sau. Chi 
phí cho một nhà lưu niệm là 
không nhỏ, nhưng chi phí cho 

một chương trình video ghi dĩa 
hiện nay đã là không đáng kể 
so với vai trò mà nó đảm nhiệm 
và khả năng tác động của nó.

Chúng tôi được biết trước 
đây một số Tăng, Ni, Phật tử 
cũng đã có ý tưởng xúc tiến 
việc thực hiện phim tài liệu 
về các vị danh tăng, tiền bối 
hữu công. Lễ tang Đại lão Hòa 
thượng Thích Tịnh Khiết vào 
năm 1973 đã được quay bằng 
phim màu, chuẩn bị tư liệu 
để sau này làm phim về cuộc 
đời ngài. Như vậy, đề xuất mà 
chúng tôi nêu ra ở đây không có 
gì mới cả. Chỉ có điều phương 
tiện video ngày nay đã trở thành 
phương tiện rất phổ cập, thiết 
bị kỹ thuật và chi phí thực hiện 
giảm đi rất nhiều, nên việc đề 
xuất có lẽ thực tế hơn mà thôi.

Việc báo đáp ơn đức của liệt 
vị danh tăng tổ sư bằng hình 
thức thực hiện các chương trình 
video về các ngài là một việc 
làm nhiều ý nghĩa. Đó là một 
phương tiện giữ và lưu truyền 
mãi hình ảnh các ngài trong 
chúng ta, cũng là giữ quí ngài 
còn mãi với chúng ta.■
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ió miên man thổi từ phía chân trời. Gió làm xôn xao mặt 
biển trong một ngày nắng ấm nơi vùng bão táp vừa đi 
qua. Xa xa, từng cánh buồm chao nghiêng rẽ sóng, trông 
hệt như những con diều lớn đang cơn khát gió cứ lượn lờ 

qua lại rồi mất hút ngay dưới lớp mù sương lãng đãng...

Biển vọng hồn xa

Lam Khê

LAM KHÊ
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Bờ biển buổi sáng thật yên 
tĩnh. Tôi đi lần ra cồn cát ngay 
phía trước cổng Tịnh xá. Nước 
rút làm cho bờ cát thoai thoải 
trải dài một màu trắng bạc lấp 
lánh. Để nguyên đôi chân trần, 
tôi thả từng bước chậm rãi để 
tận hưởng chút hơi lạnh dưới 
làn cát mịn. Gió biển ban mai 
nghe mằn mặn lẫn cả mùi rong 
rêu sò ốc trôi dạt bám hờ bên 
ghềnh đá. Thoáng chút chạnh 
lòng, tôi quay nhìn về ngôi 
Tịnh xá. Cả mặt dựng uy nghiêm 
ngày nào gần như đổ sập. Vẻ 
tan hoang trong ngày biển lặng 
vẫn không đủ sức để người giàu 
tưởng tượng như tôi thấy hết sự 
tàn phá ghê hồn mà gió bão vừa 
quét qua một nơi vốn có tiếng 
là điểm du lịch ngàn phương lý 
tưởng này.

 Tôi về thăm biển khi cuộc 
sống cư dân làng chài đã trở 
lại bình thường. Mất mát đau 
thương nhưng người ta vẫn 
phải mưu sinh để tồn tại. Dân 
miền biển mà. Ý chí nghị lực 
đã bám sâu vào lòng cuộc 
sống rồi thì việc phải đối diện 
với sóng gió trùng dương là 
điều tất yếu. Suốt một đêm 
tôi không thể nào chợp mắt. 

Những câu chuyện thương tâm, 
những lời kể rời rạc đứt quãng 
cũng đúc kết thành một kho bi 
sử tình lâm ly giữa vùng bão 
tố. Cả tuần nay, vị Sư trụ trì đã 
lập đàn tụng kinh siêu độ cho 
những vong linh vừa bỏ mình 
ngoài biển xa. Sư nói: “Bờ biển 
này nổi tiếng thơ mộng bình 
yên. Cả mấy mươi năm chưa 
từng có bão lớn... Đâu ai nghĩ 
sự tàn phá lại kinh khủng như 
vậy... có lẽ luật nhân quả đã 
đến hồi báo ứng...”

 Tôi không muốn lý giải luật 
nhân quả vào lúc này và với 
một khung cảnh quá nên thơ 
tuyệt vời như thế. Mà đã nói 
đến nhơn quả trả vay thì người 
ít niềm tin nhất cũng không thể 
phủ nhận. Nhưng xem ra… có 
vẻ hơi bất công cho những cư 
dân vùng biển. Còn luận về luật 
bù trừ thì thiên hạ thời nay cũng 
đang lên tiếng tranh luận. Tạo 
hóa đã mang tới cho con người 
cả một kho tàng đại dương trù 
phú thì cũng có thể gieo rắc mọi 
tai ương để giành lại những gì 
mà con người đôi lúc quá thờ 
ơ vung phí. Thôi thì đành vậy. 
Biển sâu thì sóng lớn, gió lộng 
thì mây trôi. Chuyện phù vân 
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tan hợp là lẽ thường nhiên xưa 
nay rồi. Những cánh buồm ra 
khơi mang theo giấc mơ một 
đời người bỗng chốc tan tành 
theo sóng gió.
Đi mãi mỏi chân, tôi đến 

ngồi trên chiếc ghế xếp mà ai 
đó đặt sẵn. Bầu trời đang trong 
vắt bỗng như tối sầm lại. Khói 
mây mù che kín một góc trời. 
Sóng biển rì rào sao nghe có 
cả lời ai oán bi thương. Đang 
lúc mơ màng, tôi chợt thấy một 
thanh niên bước đến ngồi xuống 
đối diện bên tảng đá. Hắn có vẻ 
mặt xanh xao buồn thảm. Bộ 
quần áo dày màu cỏ úa rách 
tươm làm lộ rõ cả làn da xám 
nâu của người miền biển. Hắn 
đưa mắt nhìn ra biển. Còn tôi thì 
lặng lẽ ngắm con người chẳng 
hiểu từ mặt đất chui lên hay từ 
cung trời rơi xuống. Trông hắn 
lạ lẫm đáng thương sao sao...
Bỗng chàng trai quay qua nhìn 
tôi cất giọng khẽ khàng mà rắn 
rỏi: “Tôi chẳng phải từ trời bay 
xuống hay dưới lòng đất trồi 
lên, mà ở tận ngoài tâm bão trở 
về. Thầy là người từ phương xa 
đến nên không biết... chứ ở đây 
chẳng ai xa lạ gì với thằng Lạc 
mồ côi này cả!”.

Sống lưng tôi lạnh toát. 
Thoáng chốc cả cơ thể hâm hấp 
nóng ran như đang lên cơn sốt. 
Trời buổi sáng biển êm gió mát 
mà mồ hôi cứ đổ giọt, hơi thở 
dồn dập. Điều bình thường khi 
tiết trời đột ngột thay đổi hay 
vì câu chuyện thương tâm bất 
thường nơi vùng bão biển mà 
tôi vừa loáng thoáng nghe qua 
hồi chập tối. Cậu bé mồ côi tên 
Lạc từ vùng biển xa trôi dạt đến 
tận làng chài thanh bình này từ 
những ngày giông tố xa xưa, 
bỗng được mọi người nhắc lại 
để cho câu chuyện thời hiện 
đại thêm thắt đôi phần liêu trai 
kỳ bí. Vào cái buổi sáng định 
mệnh ấy... những người đi biển 
sớm đã nhìn thấy một chiếc 
thuyền thúng dập dìu theo triều 
sóng gần kè đá. Ngỡ thuyền 
của dân đi biển bị cuốn trôi, 
họ lội đến xem và đều sững 
sờ đứng lặng không tin cả vào 
mắt mình. Một đứa bé sơ sinh 
nằm thiêm thiếp và tay chân đã 
lạnh tím. Mọi người bế vội đứa 
bé đưa vào trạm xá của làng. 
Nó được cứu sống. Rồi người 
ta bắt đầu cuộc tìm kiếm thân 
nhân trẻ thất lạc... Cả tháng trời 
biển động dữ dội. Nhiều làng 
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chài nơi các vùng biển lân cận 
vừa trải qua những ngày tang 
thương bão táp. Ròng rã một 
thời gian dài, họ tìm đến các 
ngôi làng bị bão quét, cả đăng 
tin trên báo mà vẫn không có 
cha mẹ thân thuộc nào đến nhận 
lại con. Thế là Lạc, dân làng 
đã đặt tên cho thằng bé, được 
giao cho một phụ nữ góa chồng 
không con nuôi dưỡng. Cho 
đến năm mười hai tuổi, Lạc lại 
mồ côi khi người mẹ nuôi lâm 
bịnh qua đời...

Chàng trai có thân hình vạm 
vỡ lớn lên nơi vùng biển cát 
nhờ tấm lòng cưu mang của 
dân làng nên cũng tập tành 
theo người lớn học nghề đi 
biển. Cho đến khi kịp trưởng 
thành, Lạc chỉ biết làm bạn với 
gió biển mây ngàn, thỏa lòng 
với đời lãng tử phiêu du, chẳng 
cần chi một bến bờ neo đậu. 
Rồi một lần, Lạc theo đám bạn 
chài vào quán hát hò vui chơi 
và làm quen với Thúy, con của 
người chủ quán. Thúy xinh xắn 
nết na nên có nhiều chàng trai 
để ý theo đuổi. Nhưng Thúy chỉ 
thích Lạc. Hai người cũng đôi 
lần hẹn hò đi chơi và cảm thấy 
thật hạnh phúc vui vẻ sau mỗi 

lần gặp gỡ chuyện trò. Rồi Lạc 
lại theo bạn thuyền giong buồm 
vượt sóng ra khơi. Đợt đi biển 
ấy là lần đầu tiên Lạc biết lo sợ 
khi nhìn thấy biển động. Những 
cơn sóng dâng cao đã bao trùm 
hết niềm mơ ước chưa dám ngỏ 
thành lời của chàng trai trẻ từng 
bao phen tung hoành nơi biển 
cả.

- Như vậy… Tôi cất tiếng 
hỏi mà nghe giọng mình rời rạc 
run lên - Cậu từ biển trở về và 
vẫn còn sống?... Dân làng đã 
lập bàn thờ cho cậu. Mấy hôm 
nay lại mời quý thầy về lập trai 
đàn chẩn tế...

Chàng trai bật lên tràng cười 
khô khan nghe khùng khục như 
tiếng sóng vỗ ầm ầm vào lúc 
biển động:

- Vâng. Vì dân làng lập đàn 
chẩn tế giải oan cho nên... cho 
nên tôi mới trở về đây. Sự thật 
thì... bộ thầy không nhận ra 
một hồn ma đang nói chuyện 
với mình sao?

Tôi trố mắt, run bắn nhưng 
cố trấn tĩnh hỏi: ... Cái gì? ... 
Hồn ma? Làm gì có chuyện ma 
cỏ vào giữa ban ngày ban mặt 
thế này.

Lạc cười. Lúc này nụ cười 
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nhẹ nhàng như sương khói trên 
khuôn mặt trắng xanh mờ ảo:

- Biết nói với Thầy thế nào 
đây? Ở đời này bất cứ chuyện 
gì cũng có thể xảy ra. Hôm ấy 
nơi vùng trú bão... những chiếc 
thuyền cá bị sóng đánh vỡ tan. 
Nhiều bóng người vật vã cố 
ngoi lên từ những con sóng dữ 
để tìm sự sống. Thuyền của tôi 
may mắn không bị bão nhấn 
chìm... Có thể tôi đã sống nếu 
cố lái thuyền quay về đất liền, 
nhưng tôi đưa thuyền trở lại nơi 
những chiếc tàu bị chìm với hy 
vọng cứu được người sống sót. 
Tôi đã cứu được nhiều người. 
Trên đường trở về... trời đã nhá 
nhem, bỗng tôi nghe có tiếng 
kêu cứu. Qua ánh trăng lờ mờ, 
tôi trông thấy cánh tay giơ lên 
nơi cột buồm bị gãy của một 
con tàu đã chìm. Sóng gió vẫn 
hoành hành. Những người trên 
thuyền khuyên không nên quay 
lại vì rất nguy hiểm. Song tôi 
bất chấp. Làm sao đành tâm 
khi thấy người ta sắp chết. Khi 
đến nơi chúng tôi thả dây cho 
người kia bám leo lên. Sóng 
đánh mạnh và gió xoáy làm 
cho thân chiếc tàu lắc lư chao 
đảo. Cứu được người, do trời 

tối và một đợt sóng dâng cao 
lên làm cho tôi mất thăng bằng 
chới với ngã nhoài xuống biển. 
Mọi người hoảng loạn nhưng 
không thể làm gì được. Vả lại 
còn mấy chục sanh mạng trên 
tàu nên chẳng ai dám mạo hiểm 
vào lúc như thế. Tôi bị sóng 
cuốn ra xa mất hút. Không thể 
ngoi lên. Không kêu được một 
tiếng. Trước khi chìm hẳn, tôi 
thoáng thấy cha mẹ mình, và có 
cả hình bóng người con gái mới 
quen...

Lời kể rõ ràng mạch lạc với 
đầy đủ mọi chi tiết mà tôi đã 
nghe. Có điều... phải nghe lời 
tự thuật của người từ thế giới 
vô hình trở về, mới thấy rờn 
rợn như ở chốn âm cung lạnh 
giá. Dù hơi bấn loạn, nhưng tôi 
cũng ý thức kịp ra mình thuộc 
hàng Chúng trung tôn, sao lại 
đi sợ một hồn ma? Tôi liền 
hắng giọng dò hỏi:

- Quý thầy về đây theo lời 
mời của Sư trụ trì đã lập đàn 
chẩn tế cầu siêu độ cho các 
vong linh. Cậu hiện thân về... 
chắc có điều gì chưa ổn...?

- Dạ không. Con trở về… 
- Kẻ tự xưng là hồn ma bỗng 
đổi cách xưng hô - để thăm 
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lại chốn cũ lần cuối trước khi 
đi đến một cõi đời khác. Ngày 
trước dân làng đã cứu vớt một 
đứa bé lạc loài và nuôi dưỡng 
cho đến ngày khôn lớn, thì nay 
con cứu người mà bỏ mạng 
cũng là hợp theo lẽ sống làm 
người nơi trần thế. Đó cũng có 
thể cho là duyên số hay nghiệp 
lực trả vay với đời mà kinh 
Phật đã nói. Thầy là người tu 
hành, lại có duyên với người tử 
nạn, nên con muốn có ít lời giãi 
bày... Vì cảm kích dân làng quá 
tôn vinh thờ phụng lại còn lập 
trai đàn cầu siêu độ cho vong 
linh, nên con mới trở về. Con 
được tái sinh thì ân đức sâu dày 
này hằng ghi tạc... Con chẳng 
biết nói gì hơn là cầu mong 
sóng gió luôn bình yên để mọi 
người cùng vui sống trong cảnh 
an lành no đủ... 

Một cơn gió lạnh thổi qua 
làm tôi giật mình tỉnh thức. 
Vừa chợp mắt mà ánh nắng đã 
lên cao. Lúc này nơi phía bờ 
biển đã đông người. Mặt biển 
luôn sinh động với nhiều màu 
sắc của một ngày mới gần như 
muốn khỏa lấp mọi tàn tích 
thương đau của những ngày 
qua. Hít một hơi thở dài để 

chứng thật mình vẫn còn tỉnh 
táo, tôi đưa mắt dò xét xung 
quanh. Tảng đá nhỏ trước mặt 
vẫn im lìm vắng lặng... Dường 
như bóng ma chàng trai tên Lạc 
đã lẫn theo dòng người xuôi ra 
biển mất rồi. Không biết ngoài 
tôi thì có ai nhìn thấy? Nhưng 
đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Bồi 
hồi nghĩ ngợi... tôi chẳng hiểu 
mình từ cõi mộng bước ra hay 
vẫn sống trong cảnh thật mà 
tâm trí lại vọng tưởng nên bao 
điều...

Trên đoạn đường trở về, 
tôi thoáng thấy nhiều đoàn y 
vàng, y nâu cũng vừa đến để 
dự buổi lễ hoàn mãn trai đàn 
chẩn tế. Khi cúi nhìn xuống... 
tôi cố bước nhẹ vì phát hiện 
nhiều loài vật biển nằm phơi 
mình trên mấy đụn cát. Hình 
như hôm nay chúng cũng dự 
cảm được điều khác lạ nơi này. 
Trong ánh ban mai rạng rỡ, mọi 
sinh linh bé nhỏ cũng biết tận 
hưởng cuộc sống qua giây phút 
bình yên hiện hữu...

Mặt đất bỗng trở nên thâm 
diệu hơn khi tiếng tụng kinh 
vọng hồn đồng điệu vang lên.■
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Một lần, tôi đọc được ở đâu 
đó mấy câu thơ ngắn. Vì 

ngắn, và đối với tôi rất hay, nên 
đọc qua một lần là nhớ:

“Tâm sầu lắm ư,
Thôi đi nhị kiến
Chẳng còn ba, tư
Trên con đường thật
Người về với Như”.
Không biết tác giả nhưng tôi 

chắc thi sĩ này phải có tâm đạo 
lắm!

Gieo hạt xuống, hội đủ 
duyên, có ngày hạt sẽ nẩy 
mầm. Các cụ nói đúng thật. Cái 
mầm tôi vừa thấy từ cái hạt ghi 

lại trong tâm mấy câu thơ trên 
chính là buổi chiều nay. Lang 
thang trên Net thế nào, tôi lại 
gặp ngay tác giả. Hóa ra, những 
câu thơ đó chỉ là phiên dịch, 
còn nguyên bản là của một 
thiền sư Nhật Bản, ngài Ikkyu, 
tác giả hàng trăm bài Đạo thi 
nổi tiếng!

Mấy câu thơ trên, nguyên 
bản tiếng Nhật như vầy:

“Nageku nayo
Makoto no michi wa
Sonomama ni
Mittsu tomo nashi”.
Không cần phải biết tiếng 

SONOMAMA
DIỆU TRÂN
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Nhật, quý vị cứ thử theo đúng 
vần, đọc bài thơ nguyên bản 
xem sao. Mời quý vị thử đi, 
xem âm thanh của chữ nào làm 
tâm quý vị xôn xao?

Hơn bốn mươi năm trước, 
tôi có dịp học tiếng Nhật, đã có 
thể viết thư đơn giản, đàm thoại 
những câu thông thường, nhưng 
sau đó chẳng bao giờ dùng tới 
nên vốn liếng Nhật ngữ của tôi 
ngày nay chỉ còn lại “Toyota, 
Honda, Yamaha, Mazda, Su-
zuki…” nên đành “Sayonara” 
cho tiện việc sổ sách!

Tuy thế, đọc bài thơ trên, 
tôi cảm nhận sự rung động trên 
từng âm thanh của chữ “So-
nomama”. 

Sonomama được dịch là 
“như”. Người về với Như là 
về với Sonomama, về với Phật 
tánh, về với bản lai diện mục 
của mình. Về, tựa hồ gã cùng 
tử trong kinh Pháp hoa, khi 
bóng tối vô minh được giải tỏa 
mới thực sự biết trở về bằng 
Con đường thật (Mittsu tomo 
nashi) mà bắt gặp Chân như 
(Sonomama).

Lò dò thêm vài bước nữa 
vào thế giới của thiền sư Ikkyu, 
tôi gặp những câu ngắn hơn mà 

súc tích, thâm sâu. Mời quý vị 
đọc chậm rãi những câu này:

“Ima wa haya
Kokoro ni kakaru
Kumo mo nashi
Tsuki no irubeki
Yama shi nakereba”.
Nghĩa là:

“Trái tim ơi,
Không mây,
Không núi
Trăng tìm bóng tối
Biết tìm nơi đâu!”.
Không thấy tên dịch giả nên 

đành ghi lại nơi đây lời cám ơn 
vị nào dịch mà hay quá! Chuyên 
chở trọn vẹn ý thơ. Lời như 
bâng quơ mà ẩn dụ bao thiền 
ý. Sao thiền sư Ikkyu không 
gọi “Tay ơi! Chân ơi!” mà lại 
gọi “Trái tim ơi!”? Vì chỉ trái 
tim mới hiểu được câu “Trăng 
tìm bóng tối”. Trăng trên cao, 
tỏa sáng bình đẳng xuống mọi 
nơi đón nhận, tại sao trăng còn 
phải đi tìm những nơi tối tăm 
để chiếu rọi? Nơi tối tăm đó là 
gì?  Có phải là vô minh không? 
Nếu đúng thế thì trăng mà 
Ikkyu nói ở đây không phải 
chỉ là vầng nguyệt mà chính 
là ánh sáng đạo pháp. Chỉ ánh 
sáng đạo pháp mới mở lòng từ 
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bi, đi tìm bóng tối vô minh mà 
soi dọi. Trăng soi sáng tâm vô 
minh để Tâm Sáng với Trăng là 
một. Khi ấy, chúng ta lại thấy:

“Sonomama ni
Mittsu tomo nashi”
Trên con đường thật
Người về với Như.
Thật tuyệt vời! Chỉ dăm 

bước chánh niệm là về tới căn 
nhà Phật, có trắc trở, rắc rối chi 
đâu!

Quý vị còn muốn đọc nữa 
không? Chỉ những câu rất ngắn 
thôi mà giúp chúng ta vượt bao 
chặng đường dài. Như bài này:

“Yomosugara
Hotoke no michiwo
Tazunereba
Waga kokoro ni zo
Tazune irikeru”.
Phiên dịch là:

“Suốt đêm dài
Nếu ta tìm kiếm
Con đường Như Lai
Tìm hoài sẽ gặp
Tâm mình chứ ai!”.
Khi ý thức được là mình 

có Phật tánh thì ta không còn 
phải nhọc lòng tìm kiếm đâu 
nữa. Con đường này tưởng như 
trước mắt với người này mà lại  
muôn dặm vời xa với người 

kia! Ikkyu nhắc lại lời Phật như 
kinh nghiệm bản thân làm bằng 
chứng, giúp ta vững tin mà thu 
ngắn dặm dài. Có phải đó là 
tinh thần Pháp Hoa tam muội 
không, thưa quý vị?

Từ Pháp Hoa tam muội, ta 
lại dễ dàng nhìn thấy lý duyên 
sinh khi đọc những câu:

“Ame arare
Yuki ya korito
Hedatsuredo
Otsureba onaji
Tanigawa no mizu”.
Phiên dịch là:

“Mưa, giá, tuyết sương
Khác nhau là thường
Thế rồi rơi xuống
Qua đồi qua lũng
Một dòng nước tuôn”.
Cái này có mặt vì cái kia có 

mặt. Cái này diệt cho cái kia 
sinh nên diệt đó thực chẳng 
là diệt, sinh đó thực chẳng là 
sinh, vạn hữu mầu nhiệm trong 
tương nhập, tương tức. Đây 
cũng chính là “khai tam hiển 
nhất” mưa, gió, tuyết cũng chỉ 
tụ về “một dòng nước tuôn”. 
Dùng phương tiện Tam thừa 
nhưng liễu ngộ thì chỉ là Nhất 
thừa mà thôi.■
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Trong đời sống hàng ngày, 
ta cố ý nói sai sự thật để 

đánh lừa người khác là chính 
ta không những chỉ phá hoại và 
làm thương tổn lời nói của ta, 
mà chính ta còn làm thương tổn 
và phá hoại sự hiểu biết và nhân 
cách của ta nữa.

Lời nói của ta không thể tự 
có, mà nó có là do liên hệ cả một 
chuỗi nhân duyên tốt đẹp giữa 
ta và người, từ quá khứ đến hiện 
tại và ngay cả tương lai nữa.

Nên, nếu ta cố ý nói sai sự 
thật là chính ta đã phá hỏng nhân 
duyên tốt đẹp của ngôn ngữ và 
làm thương tổn nhân cách cũng 
như sự hiểu biết của ta. Ta là kẻ 
phản bội phước báo của ta trong 
quá khứ và là người đang làm 
tổn thương những phước báo của 

ta trong tương lai. Ngôn ngữ của 
ta chỉ có tác dụng lợi ích cho ta 
và cho người khác khi chính nó 
có khả năng chuyển tải sự thật. 
Hạnh phúc trong đời sống của 
ta phải được nuôi dưỡng từ chất 
liệu ấy. Cái chân, cái thiện và 
cái mỹ của ta cũng từ nơi chất 
liệu ấy mà biểu hiện.

Ta hãy đối diện và nhìn sâu 
vào những người câm để thấy 
rõ nỗi bất hạnh, khổ đau và ước 
mơ của họ là gì? Và để ta có 
thể hiểu được ý nghĩa và nhân 
duyên, cũng như tác dụng của 
lời nói trong đời sống của chính 
ta, khiến cho ta không phí phạm 
ngôn ngữ và không làm cho 
nhân duyên ngôn ngữ của ta bị 
tổn thương.

Và ta hãy đối diện với những 

N G Ô N  N G Ữ
THÍCH THÁI HÒA

söï phaù saûn
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người điếc để nói chuyện với 
họ, khiến ta có cơ hội cảm nhận 
phước báo của ta và thấy rõ 
những bất hạnh, khổ đau và khát 
thèm của những người bị điếc.

Người bị câm, thì ước mơ 
được nói; người bị điếc, thì thèm 
khát được nghe, nhưng những 
ước mơ và khát thèm ấy thử hỏi 
đến khi nào mới trở thành hiện 
thực đối với họ?

Những người câm có thể 
trong quá khứ của họ, đã phạm 
phải vào những sai lầm khi sử 
dụng ngôn ngữ. Họ có thể đã sử 
dụng ngôn ngữ phù phiếm và 
ba hoa để nói với người, hoặc 
có thể đã sử dụng những loại 
ngôn ngữ thô lỗ mà đối xử với 
người, hoặc họ đã sử dụng ngôn 
ngữ  có tính cách ngoại giao để 
dối gạt người, chính những sử 
dụng này đã phí phạm và phá 
sản ngôn ngữ, khiến cho dòng 
nhân duyên phát sinh ngôn ngữ 
nơi chính họ bị tắc nghẽn.

Và người điếc cũng vậy, 
có thể là những người đã từng 
không chịu lắng nghe những lời 
nói chân thực, tốt đẹp từ người 
khác, họ đã bị phạm phải sai 
lầm vào những cái nghe, khiến 
cho dòng nhân duyên phát sinh 
thính giác nơi họ bị nghẽn tắc.

Bởi vậy, nói và nghe là một 

trong những dòng nhân duyên 
phước báo căn bản để làm người, 
mà ngôn ngữ và âm thanh chân 
thực là những biểu hiện sống 
động của phước báo ấy.

Nên, người nào nói dối là 
người ấy làm cho dòng nhân 
duyên ngôn ngữ của họ bị 
thương tổn và là người suốt đời 
phản bội nhân cách của chính 
họ.

Câm và điếc đến với chúng ta 
không phải là một hình phạt từ 
trên trời cao, hay từ một vị thần 
thánh nào, mà từ hành động cố 
chấp không biết lắng nghe và từ 
những hành động phá sản ngôn 
ngữ của chúng ta.

Vậy, ta phải biết thực tập 
hạnh lắng nghe và nói lời chân 
thực là ta biết tôn trọng những 
giá trị thẳm sâu của ngôn ngữ và 
biết trân quý một trong những 
phước báo lớn nhất của ta và 
của thế giới chúng ta.

Và con người chỉ là người 
khi nào họ biết nói sự thực cho 
nhau nghe; và nếu không nói 
lên được sự thực cho nhau nghe, 
thì con người càng nói là ngôn 
ngữ và nhân cách của họ càng bị 
phá sản, hay càng nói là họ càng 
đưa nhau đi vào thế giới của hai 
người câm và điếc.■



76 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ THƠ

Đi trong chiều mưa về hoen mắt nhỏ
Lao công buồn đưa chổi lạnh đường trơn
Gánh hàng rong nặng oằn đời hoang mộ
Đống rác nuôi kham khổ áo vai sờn.
 
Và cứ thế đời trôi hoài vô định
Lũ quạ gầy kể lể chuyện rong rêu
Đống xương trắng gợi khúc trầm muôn điệu
Nắng với mưa xông tóc bạc đã nhiều.
 
Khi sầu đông tím hương hình bóng cũ
Nhăn nheo rồi con sóng cựa biển khơi
Để một buổi nằm yên khung gỗ lạnh
Tiếng yêu ma vênh váo cuộc gọi mời.
 
Mưa kể lại ngàn năm toàn cuộc mộng
Ta ngồi nghe như cùng tử nhớ nhà
Chiều ngưỡng vọng cha lành câu sám cũ
Con sẽ tìm trong chéo áo minh châu.

T H Ế  H U Y Ề N

Nghe Mưa
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Kính thưa quý vị và các bạn!
Tại sao phải thu gọn “giáo dục” lại thành giáo dục trong GĐPT? 

Xin thưa, bởi vì giáo dục nói chung quá rộng lớn và khi nhấn 
mạnh giáo dục trong GĐPT chúng tôi muốn nói đến giáo dục Phật 
giáo mà anh chị em huynh trưởng đã được trao truyền và áp dụng 
không chỉ trong việc giáo dục đàn em mà còn áp dụng cho chính 
bản thân nữa. Người làm công tác giáo dục trong GĐPT không 
phải chỉ cần biết trao truyền kiến thức, cũng không phải chỉ là nhà 
truyền giáo đơn thuần, mà còn phải biết dùng những phương tiện 
để thu hút các em, lôi cuốn các em đến học Phật và thấm nhuần 
Phật pháp một cách tự nhiên. Tất nhiên là không phải đến với 
GĐPT để tẩy não các em hay để nhồi nhét Phật pháp cho các em, 

TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 

GIÁO DỤC
T Â M  M I N H
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v.v… Giáo dục Phật giáo khác 
với giáo dục Khổng-Mạnh hay 
giáo dục của Jean Jacques Rous-
seau. Trong chương trình tu học 
của các em từ ngành Thiếu đến 
Huynh trưởng thì môn học Phật 
pháp là quan trọng nhất, nhưng 
vì các em không phải là người 
xuất gia hay chuẩn bị để xuất 
gia nên chương trình tu học cần 
phải có đủ thứ hết: ngoài Phật 
pháp còn có Hoạt động thanh 
niên (HĐTN), Văn nghệ, Trại 
+ Sinh hoạt Trại, ở hải ngoại 
còn có thêm môn Việt ngữ. 
Trong HĐTN có gút, truyền 
tin (Morse, Sémaphore, dấu đi 
đường…), cứu thương, đo đạc, 
thiên văn, v.v... Trong văn nghệ 
có báo chí, sân khấu, trình diễn, 
cách sử dụng những nhạc cụ 
thông thường, v.v…

Người Huynh trưởng GĐPT 
là những nhà giáo dục, có 
người không được đào tạo từ 
một trường Sư phạm nào cả, 
có người không có nhiều bằng 
cấp hay học vấn uyên thâm 
như những học giả, triết gia… 
Nhưng với tấm lòng thương yêu 
trẻ, vì Tam bảo và tổ chức GĐPT 
nên những anh chị ấy đã thành 
công trong việc giáo dục các em 

sống đúng theo chân tinh thần 
Phật giáo. Với tinh thần trách 
nhiệm, vì tình thương cho các 
em, các anh chị Huynh trưởng 
đã không ngừng thao thức, trăn 
trở… tìm những phương pháp 
thích hợp để hướng dẫn cho các 
em. Không phải đợi đến thế kỷ 
thứ 21 mới có một nền giáo dục 
mang tính chất nhân bản dân 
tộc và khai phóng, mà cách đây 
gần 3000 năm đức Thế Tôn đã 
chủ trương một nền giáo dục 
mang các đặc tính mà hiện nay 
các nhà trường tiên tiến trên thế 
giới đang áp dụng: tinh thần 
thực tiễn, tinh thần hướng dẫn, 
khích lệ, tinh thần tự tín tự chủ, 
tinh thần độc lập, tinh thần tùy 
duyên bất biến, v.v…

Trước khi mời quý vị và các 
bạn theo dõi buổi hội thoại giữa 
các huynh trưởng về phương 
pháp giáo dục trong GĐPT, xin 
kể quý vị nghe một câu chuyện 
để chúng ta thấy rằng dạy Trẻ 
có nhiều điều thú vị bất ngờ, và 
bài học mà người lớn muốn cho 
các em tiếp thu không phải khi 
nào cũng giống như điều mà 
người lớn đã dự tính đâu! 

Có một nhà quý tộc giàu nọ, 
một hôm đưa cậu con trai về 
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đồng quê để thăm nhà một nông 
dân rất nghèo, để dạy cho con 
biết “người nghèo sống như thế 
nào”. Cậu bé rất vui khi được 
hít thở không khí trong lành 
của đồng ruộng và rong chơi 
suốt ngày. Khi trở về người cha 
hỏi: con có thích cuộc đi chơi 
này không? Dạ thích lắm! 

Vậy con đã thấy người nghèo 
sống như thế nào chưa? Con đã 
học được những gì nào? 

Dạ con học được nhiều lắm! 
Thí dụ như nhà họ có bốn con 
chó, nhà mình chỉ có một con; 
nhà mình chỉ có một cái hồ bơi 
nhỏ ở trong vườn nhà thôi, còn 
họ có cả con kênh dài vô tận! 
Lồng đèn của mình chỉ thắp 
sáng trong vườn, còn họ thì có 
muôn ngàn vì sao trên trời soi 
sáng; nhà mình nhìn ra chỉ có 
cái patio nhỏ xíu, còn họ có thể 
nhìn xa ra tận chân trời. Nhà 
mình có người làm phục vụ, 
còn họ thì phục vụ người khác, 
mình phải mua thức ăn còn họ 
tự trồng để ăn; nhà mình có 
tường rào bao bọc che chở, còn 
họ có bạn bè, bà con láng giềng 
che chở. 

Người cha không nói được 
lời nào, cuối cùng cậu con thêm 

vào một câu: cảm ơn ba đã chỉ 
cho con biết, chúng ta thật là 
nghèo nàn biết bao! 

Có phải là thú vị bất ngờ 
không, thưa quý vị và các 
bạn??! ☺ ☺!!

Bây giờ, xin kính mời quý 
vị và các bạn theo dõi cuộc hội 
thoại về Giáo dục trong GĐPT 
sau đây với những huynh 
trưởng trẻ quen thuộc A,B,C:

A: Đề tài của chúng ta hôm 
nay là vấn đề giáo dục trong 
GĐPT phải không? 

B: Phải, phải, nhưng đi sâu 
vào phương pháp hướng dẫn 
các em, và còn định hướng cho 
các em của chúng ta nữa.

C: Không phải chỉ cho đoàn 
sinh mà còn cho huynh trưởng 
nữa đó! 

A: Chà! Sao nhiều vậy? 
Mình cứ thảo luận đến đâu hay 
đến đó nha! Trước hết bạn nào 
mở đầu bằng tinh thần giáo dục 
của GĐPT là gì đi nha!

B: Dạ được, tinh thần giáo 
dục của GĐPT đã được nêu 
lên làm châm ngôn của GĐPT, 
đó là: Bi, Trí, Dũng. Giáo dục 
trước hết phải thương yêu đối 
tượng mình giáo dục, phải 
không các bạn? Người Thầy, 
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người Huynh trưởng, phải mở 
rộng lòng mình ra để bao dung 
cho người học trò, người đệ 
tử của mình (bi). Nhưng lòng 
bao dung không phải là nuông 
chiều quá mức để học trò sinh 
hư mà phải có kỷ luật, nề nếp, 
vì vậy cần phải có hiểu biết 
(trí tuệ) mới có thể thương yêu 
đúng cách được. Sự hiểu biết 
và thương yêu này không chỉ 
duy trì trong vài giờ vài ngày 
vài tháng mà có khi đến vài 
năm cho nên cần phải có một 
tình thương vững bền, một sự 
tinh cần cao độ, một sự hy sinh 
không tính toán, một sự hỷ xả 
vô điều kiện (dũng) mới được.

C: Đúng vậy, cho nên ai 
đã “mang lấy nghiệp” huynh 
trưởng vào thân thì cũng đừng 
“trách trời gần trời xa” nha! ☺ 
☺!!

A: Phải rồi, vì làm huynh 
trưởng GĐPT không có lãnh 
lương, không có bene ts, 
không có vacation, mà còn tốn 
tiền xăng (đưa đón các em đi 
sinh hoạt, mua pizza cho các 
em ăn nếu tụi nhỏ đói bụng, 
v.v…) vậy mà số lượng huynh 
trưởng GĐPT ở trong nước 
hay hải ngoại cũng đều đông 

đảo cả! Nhưng bây giờ chúng 
ta bàn đến sự áp dụng tinh 
thần này vào các bộ môn sinh 
hoạt của GĐPT nha! Mục đích 
chính của chúng ta là phổ biến 
Phật pháp, vậy tại sao lại có bộ 
môn Văn nghệ trong GĐPT? 

B: Văn nghệ GĐPT cũng 
chuyên chở Phật pháp, đạo đức, 
tinh thần dân tộc, khai phóng, 
v.v...

C: Khoan đã, các bạn hãy 
cho tôi biết thế nào là tinh thần 
dân tộc? Và khai phóng là gì? 

A: Nói cho rõ một chút thì 
tinh thần giáo dục mới của thế 
giới ngày nay đòi hỏi một nền 
giáo dục toàn diện là phải đào 
tạo được một con người toàn 
diện với 3 tính chất: nhân bản, 
dân tộc và khai phóng.

B: Tính chất nhân bản (hu-
manity) nghĩa là con người 
đó phải biết mình là ai (ví dụ 
người Phật tử thì biết mình là 
một hợp thể ngũ uẩn, là kết hợp 
của 12 nhân duyên, v.v... chẳng 
hạn); tính dân tộc (nationality) 
nghĩa là giáo dục cho mình biết 
nguồn gốc của mình, ông bà tổ 
tiên của mình là ai, đất nước của 
mình nằm ở đâu, lịch sử dân 
tộc mình như thế nào, v.v... nếu 
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không biết thì mình được gọi là 
người mất gốc; tính khai phóng 
(liberty, liberal education, free) 
nghĩa là dạy cho mình biết mở 
mang tâm thức và trí tuệ, biết 
tiếp thu những tinh hoa của thế 
giới, những thành quả của khoa 
học hiện đại, phải biết mở lòng 
ra đón những ngọn gió mới 
làm cuộc đời tươi mát hơn… 
không phải chỉ khư khư ôm lấy 
quá khứ của mình, của dân tộc 
mình, dòng họ mình… rồi trở 
nên lạc hậu lúc nào không hay. 
Nói cách khác, gắn bó với quê 
hương dân tộc không có nghĩa 
là tự trói chặt mình vào những 
truyền thống, không mở rộng 
tầm nhìn ra thế giới đổi mới để 
học tập và tiến bộ.

C: Như vậy thì mình hiểu rồi, 
văn nghệ GĐPT nói riêng và 
các bộ môn khác nói chung quả 
thật đạt được các yêu cầu ấy. 
Này nha: mình dạy cho các em 
những điệu vũ dân tộc, có khi 
các em múa những điệu vũ Tây 
phương đã được cải biến cho 
hợp với giai điệu, phong cách 
của người Việt Nam, v.v... đã 
áp dụng computer vào chương 
trình học trên Net, họp viễn liên 
trên điện thoại để khỏi phải đi 

lại mất nhiều thì giờ, tiền bạc… 
Ở cái xứ sở rộng thênh thang 
này, tài liệu tu học từ ngành 
Thiếu đến Huynh trưởng, từ 
sinh hoạt ở Đơn vị đến sinh 
hoạt các Trại huấn luyện, v.v... 
đã được thâu vào những băng 
video, CD, DVD, v.v... để phổ 
biến rộng rãi. Ngoài ra mình 
còn dạy tiếng Việt cho các em 
Oanh vũ, dạy lịch sử và địa lý 
cho các em ngành Thiếu và 
Huynh trưởng nữa.

A: Về các bài hát sinh hoạt, 
các trò chơi nhỏ và HĐTN 
cũng vậy, không phải bất cứ bài 
hát hay trò chơi nào cũng dùng 
cho GĐPT được. Vì vậy đã có 
nhiều Huynh trưởng sưu tập 
những bài hát, những trò chơi 
nhỏ đã được Phật hóa… để dạy 
cho các em. Còn môn HĐTN, 
ví dụ với những Trò chơi lớn, 
cũng đã kết hợp đầy đủ những 
phương pháp rèn luyện tính 
tình, sự tháo vát, thông minh, 
khéo léo (skills), tác phong và 
đạo đức của các em rồi. 

B: Ngoài ra, dù với bất cứ 
môn học nào, đặc biệt là Phật 
pháp, phương pháp quen thuộc 
nhất của giáo dục GĐPT là 
văn, tư, tu. Văn là nghe, là huân 
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tập vào tâm trí mình những lời 
kinh, tiếng kệ, lời đức Phật và 
chư Tổ dạy, lời giảng của quý 
Thầy, quý anh chị Trưởng, 
v.v... Tư là suy nghĩ, trầm tư 
về những điều đã nghe, có gì 
không hiểu thì phải hỏi (hỏi tận 
gốc để không còn thắc mắc mới 
thôi). Tu là thực hành. Sau khi 
nghe rồi, hỏi kỹ lại những chỗ 
còn thắc mắc, suy gẫm, thảo 
luận với bạn bè xong thì phải 
thực hành. 

C: Phải rồi, nếu học Phật 
pháp mà không thực hành thì 
chúng ta chỉ là “những cái 
đãy đựng sách” đó! Ngoài ra, 
người Huynh trưởng phải là 
tấm gương cho đàn em soi nữa, 
nghĩa là vấn đề thân giáo không 
thể bỏ qua trong giáo dục GĐPT 

có phải không? 
A: Đúng vậy, cái khó của 

người Huynh trưởng GĐPT là 
phải “nói sao làm vậy, làm sao 
nói vậy” không thôi các em hỏi 
làm sao trả lời? Nếu chúng ta 
dạy các em ở lớp, ở trường, sắp 
nhỏ còn sợ chúng ta vì còn có 
thể bị cho zero, bị phạt, v.v... 
còn ở GĐPT mình còn khuyến 
khích cho các em hỏi, các em 
thắc mắc nữa! Còn nhớ có em 
hỏi một anh Huynh trưởng “sao 
anh dạy tụi em đừng sát sanh 
mà anh đi câu cá?”, anh ấy phải 
xin lỗi và từ đó về sau không 
bao giờ đi câu cá nữa. Tóm 
lại, một người Huynh trưởng 
GĐPT không chỉ giáo dục các 
em trong khi cầm còi, đứng trên 
bảng, trong chánh điện, trên 

đất trại, v.v... 
mà còn phải 
“dạy” các em 
ở mọi lúc, 
mọi nơi. Nói 
cách khác, các 
em của chúng 
ta có mặt ở 
khắp nơi, nếu 
chúng ta thiếu 
tỉnh thức, 
thiếu tu tập, 
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thì một ngày nào đó, ở một nơi 
nào đó rất bất ngờ chúng ta sẽ 
lúng túng không biết trả lời các 
em làm sao nếu chúng ta “nói 
một đường, làm một ngả”.

B: Đúng vậy. Và người 
Thầy, người Huynh trưởng 
không phải chuyện gì cũng bày 
vẽ được cho học trò của mình 
đâu; phải để cho người học trò 
của mình, đệ tử của mình, đàn 
em của mình tự làm chủ những 
vấn đề riêng của nó, mình đâu 
có phải là nó để thay thế nó mà 
giải quyết được.

C: Phải rồi, bây giờ các 
bạn nói cho mình nghe những 
phương pháp hướng dẫn các 
em như thế nào cho khế hợp 
với tinh thần Phật giáo trong 
thời đại mới đây? 

A: Mình nghĩ Phật pháp 
không bao giờ cũ. Những gì 
gọi là “nhân bản”, “dân tộc” 
và “khai phóng”, đức Phật đã 
nói cách đây hơn 2500 năm 
rồi! Không có gì cần phải thay 
đổi cả. Chỉ có phương pháp 
truyền đạt, ngôn ngữ dùng để 
truyền đạt có thay đổi mà thôi. 
Mình xin lấy ví dụ: nếu bây giờ 
dạy Phật pháp cho các em mà 
dùng lại bài của chúng mình 

học cách đây 50 năm trong đó 
toàn chữ Hán Việt, thì đó gọi là 
cũ; nếu còn dùng lối đọc trong 
các sách viết từ những năm 60 
ra… đó cũng là cũ. Đổi mới là 
gì? Ví dụ học Lịch sử đức Phật 
Thích-ca hay Sự tích đức Phật 
Di Lặc, mình cho các em coi 
phim Little Buddha (phim nói 
tiếng Anh) hay Sự tích Phật 
Di Lặc (phim nói tiếng Trung 
Quốc, được chuyển ngữ thành 
tiếng Việt) rồi bảo các em kể 
lại truyện phim, cho các em đặt 
câu hỏi và chúng ta cũng đặt 
câu hỏi cho các em, v.v… đó là 
một ví dụ về đổi mới. 

B: Đúng vậy, đối với các 
em lớn hơn một chút thì dùng 
phương pháp hội thoại trong 
lớp giữa các em với nhau; ví dụ 
anh/chị trưởng đưa ra một câu 
hỏi hay một vấn đề, các em trả 
lời, thảo luận, biện giải, v.v... 
những vấn đề này là từ những 
bài Phật pháp trong chương 
trình chứ không phải ở ngoài; 
nghĩa là mình phải hoàn thành 
chương trình để các em thi 
Vượt Bậc nhưng không khí học 
tập khác xưa, không phải anh/
chị giảng các em ngồi nghe mà 
các em đều tham gia thảo luận 
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về bài học của mình. Với cách 
này nội dung truyền đạt vẫn 
được bảo đảm.

C: Mình có thể chiếu phim 
cho các em coi về các cảnh 
chùa ở Việt Nam hay đưa các 
em đi thăm các chùa nơi thành 
phố mình ở. Có thể mời quý 
thầy, quý sư cô đến giảng cho 
các em một thời pháp, v.v... 
Quý thầy/ sư cô trẻ dùng tiếng 
Anh để giảng cho các em, các 
em rất thích vì sẽ hiểu nhiều 
hơn nếu chỉ đọc sách Phật pháp 
mà không có song ngữ hay có 
song ngữ nhưng văn viết (writ-
ten language) không phải văn 
nói (spoken language) làm các 
em thấy khó hiểu.

A: Hay lắm, tùy theo sáng 
kiến, các bạn có thể làm cho 
những bài học của chúng ta 
trở nên sống động hơn. Ví dụ, 
mình nhớ hồi đơn vị mình mời 
nhân viên cấp cứu về hỏa hoạn 
( re ghter) và toán tìm kiếm 
và tiếp cứu nạn nhân (search 
and rescue team) đến dạy cho 
các em mình cách ứng xử với 
những tai họa khẩn cấp (emer-
gencies & natural disasters) 
như hỏa hoạn, tai nạn xe, tor-
nado, lụt, v.v... họ bày cách dập 

tắt lửa, cách đem người từ trong 
nhà bị cháy ra hay cách tránh 
gió xoáy (tornado, vòi rồng), 
cách gọi cảnh sát giao thông, 
v.v...các em rất thích vì họ có 
những kiến thức chuyên môn 
rất hấp dẫn. Đó là những bài 
học rất sống động về cấp cứu, 
cứu thương, thoát hiểm, v.v... 

B: Nhiều người nói chương 
trình HĐTN của GĐPT quá cũ, 
ví dụ bây giờ đâu có ai dùng 
đến Morse, Sémaphore, v.v… 
nữa, các bạn nghĩ sao? 

C: Mình thấy những kiến 
thức đó cũng có giúp ích cho 
các em nhiều chứ, chỉ là mình 
diễn tả không được thông suốt 
thôi! Bạn A góp ý đi!

A: Đúng vậy, vấn đề không 
phải là vì bây giờ không ai 
dùng nên học về truyền tin 
(Morse, semaphore, mật thư, 
dấu đi dường…) là vô ích đâu! 
Những bài học ấy giúp các 
em phát triển trí thông minh, 
nhanh mắt, lẹ tay, thính tai, óc 
sáng kiến, khả năng nhạy bén 
về nhận xét chung quanh mình. 
Cách viết và giải các mật thư 
làm phát triển khả năng “trinh 
thám” và sự khéo léo sắp xếp 
thành những mật thư mới lạ… 
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rất có ích cho các em sau này 
gặp những tình huống tương 
tự. Vấn đề là những cái gì mình 
thấy thiết thực thì thay đổi một 
chút để dạy cho các em. Ví dụ 
ngày xưa ở quê nhà mình dạy 
các em thay bánh xe đạp, vá xe 
đạp, bây giờ đổi lại dạy “thay 
bánh xe hơi” mà thôi! Ngày 
xưa học vá áo, may áo, bây giờ 
đổi lại là “thực hiện trang Web” 
cho đơn vị, cho miền, v.v… 
Nói tóm lại, tâm huyết của 
người Huynh trưởng muốn tìm 
ra cách hay nhất để truyền đạt 
cho các em mình là điều quan 
trọng nhất.

B: Như vậy hôm nay chúng 
ta đã nắm được hướng giáo dục 
chung và giáo dục của GĐPT 
trong hướng giáo dục chung ấy, 
các bạn thấy giáo dục GĐPT có 
trở ngại gì cho hướng giáo dục 
con người toàn diện không? 

C: Mình thấy hình như ngay 
trong hướng giáo dục con người 
toàn diện của thế giới mới này 
hơi chỏi nhau đó! Ví dụ như 
tính dân tộc có làm trở ngại tính 
khai phóng hay không? Vì một 
mặt thì dạy phải giữ gia phong 
nề nếp, một mặt dạy “bung ra” 
để tiếp thu cái mới, không phải 

là chỏi nhau sao? 
A: Chính vì vậy mà sự tồn 

tại của hai mặt này mới quân 
bình lẫn nhau: nếu thiên về dân 
tộc tính quá thì đó là cố chấp, 
dính mắc với cái cổ truyền, 
không chịu tiếp cận với thế giới 
mới, dễ trở nên lạc hậu; còn nếu 
phóng khoáng tự do quá thì chỉ 
biết chạy theo cái mới, đánh mất 
gốc rễ của mình. Cả hai đều là 
cực đoan. Nhưng cách đây hơn 
2500 năm đức Thế Tôn đã cho 
chúng ta cái cẩm nang để đối trị 
sự “chỏi nhau” này rồi! 

B: Là tinh thần “tùy duyên 
bất biến” phải không? 

A: Đúng vậy! 
C: Vậy là giáo dục GĐPT 

cũng cùng chung hướng với 
nền giáo dục mới mang tính 
chất nhân bản dân tộc và khai 
phóng, phải không các bạn? 
Hôm nay mình được biết thêm 
nhiều từ mới. Buổi hội thoại 
thật vui và bổ ích ghê! Cảm ơn 
các bạn nhiều! Chào tạm biệt! 

A và B: Tạm biệt! Tạm 
biệt!■
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T ừ hơn 25 thế kỷ qua, Lục hòa kính vẫn luôn là khuôn 
thước của người xuất gia, giúp cho đời sống trong Tăng 

đoàn luôn duy trì được sự hòa hợp, an vui. Nhưng không chỉ là 
như thế, nếu chúng ta biết vận dụng Lục hòa kính một cách thích 
hợp vào đời sống thường ngày, chắc chắn cũng sẽ đạt được sự 
hòa hợp với tất cả mọi người quanh ta. Tuy nhiên, xưa nay, sáu 
nguyên tắc hòa kính chỉ vận dụng chủ yếu trong đời sống Tăng 
đoàn nhằm tạo ra môi trường hòa hợp để chư Tăng cùng nhau tu 
tập. Việc vận dụng các nguyên tắc này vào cuộc sống gia đình 
cũng như trong cộng đồng xã hội có vẻ như còn rất xa lạ đối với 
nhiều người. Điều đó vốn có lý do riêng của nó.

Trước hết, những nguyên tắc này có thể nói là quá lý tưởng 
đối với cuộc sống của những người bình thường, khi chưa có 
những sự chuẩn bị nền tảng về đạo đức, nhân cách nhất định. Khi 
chúng ta chưa hình thành được khuynh hướng tu dưỡng theo một 
số chuẩn mực đạo đức cơ bản, thì việc vận dụng những nguyên 
tắc hòa kính vào cuộc sống sẽ rất khó khăn, nếu không nói là sẽ 

vận dụng

LỤC HÒA 
trong đời sống

NGUYÊN MINH
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có phần xa lạ, không phù hợp. 
Chẳng hạn như, nếu chúng ta 
nói đến việc sống hòa hợp và 
chia sẻ với nhau mọi lợi ích vật 
chất, hầu hết những người bình 
thường đều sẽ thấy là không 
hợp lý, vì rõ ràng là năng lực 
cũng như hiệu quả làm việc của 
mỗi người trong tập thể đều 
không giống nhau, làm sao có 
thể chia sẻ đồng đều như nhau? 
Nguyên tắc này chỉ có thể được 
chấp nhận khi đời sống của mọi 
người đều dựa trên chuẩn mực 
của những giá trị tinh thần như 
lòng từ bi, đức nhẫn nhục... mà 
không phải là các giá trị vật 
chất nhìn thấy được.
Đời sống của chư Tăng hoàn 

toàn đáp ứng được yêu cầu đó. 
Các vị đều đã buông bỏ đời 
sống thế tục, buông bỏ mọi tài 
sản vật chất của thế gian để 
bước vào đời sống xuất gia, đời 
sống không có tư hữu. Mục tiêu 
theo đuổi của các vị không phải 
là những sự hưởng thụ vật chất 
tầm thường, mà là sự tôi luyện 
một tinh thần hướng thiện, 
tu dưỡng mọi đức tính để đạt 
đến đời sống an vui, giải thoát. 
Xuất phát từ nền tảng đó, các 
vị mới có thể tiếp nhận và thực 

hành các nguyên tắc hòa kính 
một cách phù hợp và hiệu quả. 
Đây là lý do giải thích vì sao từ 
xưa đến nay Lục hòa kính chỉ 
được vận dụng chủ yếu trong 
Tăng đoàn.

Nhưng điều đó hoàn toàn 
không có nghĩa là những người 
bình thường không thể thấy 
được giá trị tích cực của những 
nguyên tắc hòa kính. Vấn đề ở 
đây là, trong đời sống đầy dẫy 
ý thức tư hữu, chúng ta cần 
biết vận dụng chúng như thế 
nào cho phù hợp với đời sống 
thực tế của mỗi người, trong 
gia đình cũng như trong cộng 
đồng xã hội để thăng hoa đời 
sống của mình.

Trước hết, như đã nói, các 
nguyên tắc hòa kính là quá lý 
tưởng trong đời sống thế tục. 
Và vì quá lý tưởng nên tuy 
chúng ta vô cùng ngưỡng mộ, 
tôn kính nhưng lại rất khó làm 
theo. Bởi vậy, để vận dụng các 
nguyên tắc này, chúng ta nên 
xem đây là những nguyên tắc, 
những định hướng để noi theo 
mà không phải là những quy 
định, khuôn thước phải khép 
mình vào. Nhận thức theo cách 
này, chúng ta sẽ thấy là các 
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nguyên tắc hòa kính đều có thể 
được vận dụng tốt trong đời 
sống thế tục.

Khi chúng ta chấp nhận Lục 
hòa kính như là kim chỉ nam 
của cuộc sống chung giữa mọi 
người, chúng ta sẽ luôn hướng 
đến sự hòa hợp. Ngay cả khi ta 
chưa thực sự đạt được sự hòa 
hợp - và không nên đòi hỏi điều 
đó một cách tuyệt đối - thì chắc 
chắn chúng ta cũng luôn có thể 
làm cho cuộc sống ngày càng 
tốt đẹp hơn, và quan hệ giữa 
mọi người với ta cũng ngày 
càng gắn bó, cảm thông nhau 
nhiều hơn.

Trong quan hệ giữa mọi 
người trong gia đình, nếu chúng 
ta luôn ý thức được mục tiêu 
của đời sống hạnh phúc là sự 
hiểu biết lẫn nhau, đối diện với 
mọi bất đồng để cùng nhau giải 
quyết và hướng đến cuộc sống 
chung hòa hợp, chúng ta sẽ 
luôn tránh xa thái độ sống cách 
biệt, thiếu cảm thông và thờ ơ 
lạnh nhạt. Chúng ta biết rằng 
khi đã cùng chung sống dưới 
một mái gia đình thì không thể 
có hạnh phúc riêng cho mỗi 
người nếu mọi người không 
cùng nhau tạo ra được một môi 

trường sống hòa hợp và gắn bó. 
Cách hiểu như thế không gì xa 
lạ mà chính là nguyên tắc “thân 
hòa đồng trú” chúng ta đã bàn 
đến. Hơn thế nữa, chúng ta còn 
có thể vận dụng cách hiểu này 
trong quan hệ với mọi người ở 
nơi làm việc hay bất cứ tập thể 
nào mà chúng ta tham gia.

Thận trọng và khéo léo trong 
lời nói, hạn chế mọi sự tranh 
cãi và luôn tôn trọng, lắng nghe 
người khác, đó chính là khuynh 
hướng mà chúng ta phải noi 
theo khi thực hiện “khẩu hòa vô 
tranh”. Lời nói hòa hợp không 
chỉ cần thiết cho một gia đình 
hạnh phúc, mà cũng là nhân 
tố thiết yếu cho bất cứ tập thể 
hòa hợp nào. Vì thế, nếu chúng 
ta có thể luôn noi theo khuynh 
hướng này trong việc nói năng, 
tiếp xúc cùng mọi người quanh 
ta, điều tất nhiên là chúng ta 
sẽ góp phần tạo ra môi trường 
hòa hợp chung cho tất cả mọi 
người. Cho dù chúng ta chưa 
tạo ra được một tập thể hoàn 
toàn hòa hợp, nhưng sự đóng 
góp tích cực của khuynh hướng 
này là không thể phủ nhận.

Quan tâm giúp đỡ và phục 
vụ lẫn nhau trong công việc, 
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tạo ra được sự đồng lòng nhất 
trí trong mọi công việc chung 
của gia đình hoặc tập thể, đó 
là noi theo nguyên tắc “ý hòa 
đồng duyệt”. Nếu mọi người 
trong gia đình đều noi theo 
khuynh hướng này, công việc 
dù có khó khăn đến đâu cũng 
đều có thể cùng nhau vượt qua, 
và ngay cả khi có thất bại cũng 
không vì thế mà tổn hại đến 
hòa khí trong gia đình. Mỗi 
người đều biết nhận lấy phần 
trách nhiệm về mình, không đổ 
lỗi cho nhau nên sẽ không bao 
giờ có sự trách móc lẫn nhau. 
Đối với một tập thể, mối quan 
hệ gắn bó lẫn nhau theo khuynh 
hướng này cũng là yêu cầu tất 
yếu để có thể tạo ra được sự 
hòa hợp và đoàn kết.

Nói đến nguyên tắc “giới 
hòa đồng tu”, chúng ta thường 
nghĩ ngay đến sự giới hạn trong 
phạm vi những người xuất gia. 
Tuy nhiên, khái niệm này thật 
ra hoàn toàn có thể - và cần 
phải - mở rộng để vận dụng vào 
đời sống thế tục. “Giới” không 
chỉ là giới luật của người xuất 
gia, mà có thể được hiểu rộng 
hơn như là mọi khuôn thước, 
chuẩn mực mà những người 

trong một gia đình hay tập thể 
phải tuân theo. Hiểu theo cách 
này thì trong mọi môi trường, 
mọi hoàn cảnh, chúng ta đều có 
những “giới” khác nhau để tuân 
theo. Khi tham gia giao thông, 
ta phải tuân thủ luật đi đường; 
khi làm việc phải tôn trọng 
những quy định về an toàn lao 
động; khi về nhà phải tuân theo 
nền nếp sinh hoạt chung trong 
gia đình... Tất cả những chuẩn 
mực, khuôn thước đó đều là 
“giới”, bởi vì nếu mọi người 
trong cùng một môi trường, 
hoàn cảnh mà không nghiêm 
túc tuân theo những chuẩn 
mực, khuôn thước ấy thì điều 
tất yếu là tập thể đó sẽ phải bị 
rối loạn, xung đột. Chẳng hạn, 
khi có người tham gia giao 
thông không đúng luật, khi 
có người cùng làm việc lại vi 
phạm quy định về an toàn lao 
động, hoặc khi trong gia đình 
có người không tuân theo nền 
nếp sinh hoạt chung... tất cả 
đều sẽ là nguyên nhân gây ra 
xáo trộn và bất an cho những 
người khác chung quanh họ. Vì 
thế, môi trường nào cũng đều 
có những “giới” nhất định cần 
phải tuân theo.
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Mặt khác, khái niệm “tu” 
cũng không chỉ dành riêng cho 
người xuất gia. Theo nguồn gốc 
chữ Hán, tu (修) có nghĩa là sửa 
chữa, là điều chỉnh sự sai lầm, 
làm cho trở nên tốt hơn, hoàn 
thiện hơn. Hiểu theo nghĩa như 
vậy thì tất cả chúng ta cũng đều 
đang tu, không chỉ là các vị 
xuất gia. Chỉ có điều là các vị 
xuất gia tu học theo điều kiện 
và môi trường, chí hướng thoát 
trần của họ. Còn chúng ta chỉ tu 
để sửa chữa, loại bỏ dần những 
sai lầm, khuyết điểm trong đời 
sống của mình mà thôi.

Như vậy, “giới hòa đồng 
tu” cũng là một nguyên tắc vô 
cùng tích cực đối với đời sống 
thế tục của chúng ta. Nếu mọi 
người trong gia đình hay một 
tập thể đều nghiêm túc tuân 
thủ, tôn trọng những khuôn 
thước, nền nếp hay chuẩn mực 
chung và cùng khuyến khích 
nhau sửa chữa mọi sai lầm, 
khuyết điểm, thì gia đình hay 
tập thể đó chắc chắn sẽ sớm trở 
thành một môi trường hòa hợp, 
gắn bó mọi người với nhau để 
cùng tiến bộ.

Hai nguyên tắc cuối cùng 
là “kiến hòa đồng giải” và “lợi 

hòa đồng quân” có vẻ như rất 
khó đạt được sự tán thành của 
quan điểm thế tục. Trong khi 
mọi người đều cho rằng vốn 
liếng tri thức là tài sản của mỗi 
cá nhân, thì đối với việc chia sẻ 
kiến thức tất nhiên không phải 
ai cũng có thể đồng ý. Hơn thế 
nữa, vấn đề đặt ra là nếu chúng 
ta chấp nhận việc chia sẻ kiến 
thức trong khi những người 
khác lại không làm như thế thì 
sao? Mặt khác, làm sao chúng 
ta có thể chia sẻ đồng đều lợi 
ích với mọi người nếu như 
những người khác không chịu 
nỗ lực góp sức tương đương với 
chúng ta? Câu trả lời ở đây là: 
chúng ta cần phải thuyết phục 
mọi người thấy được giá trị 
chân thật của đời sống không 
nằm ở các giá trị vật chất, và 
vì thế mà cái gọi là “thiệt thòi” 
về mặt vật chất chưa hẳn đã là 
thua thiệt. Nhưng làm thế nào 
để thuyết phục những người 
khác tin tưởng và thực hiện theo 
những nguyên tắc mà chúng ta 
cho là đúng đắn? Trong một dịp 
khác, chúng ta sẽ bàn đến nội 
dung này qua việc vận dụng Tứ 
nhiếp pháp - bốn phương pháp 
thu phục lòng người.■
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Một buổi sáng mùa thu se lạnh, hai mẹ con cùng khăn 
gói ra bến xe. Mẹ đón xe xuôi vào Sài Gòn để học lớp 

Sơ cấp Phật học. Con ngược ra đất Thần Kinh để vào Học viện 
Phật giáo. 

Lâu lắm rồi, Tôi mới có dịp nhìn kĩ mẹ, cảm nhận được sự hy 
sinh của mẹ dành cho mình.Tôi nói khẽ: “Mẹ! Giờ mẹ thọ Đại 
giới rồi, con phải gọi bằng Sư cô chứ? Nhưng thôi... Mẹ ráng giữ 
gìn sức khỏe. Chương trình học chắc cũng không quá sức đâu. 
Học với lớp trẻ sẽ làm mẹ trẻ lại nhiều. Bắt đầu làm một Ni sinh 
rồi đấy nhé!”. Tôi nhe răng cười, Mẹ cũng gật đầu mỉm cười: 
“Thầy cũng vậy. Hãy sống thật xứng đáng. Mai mốt biết đâu thầy 
học xong, nếu có về làm Giáo thọ sư ở trường của mẹ thì chiếu cố 
một tí. Ni sinh này già rồi, đừng ép trả bài nhiều quá!” Tôi đùa 
thêm: “Ở trường, có nhiều vị giáo thọ là bạn bè con. Con đã nói 

Đường 
Đến 
Lớp

HẠNH DUNG

ảnh Hải Trang: Đường xưa một lối
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chuyện với họ rồi. Mẹ học cho khéo đấy nhé! Hi hi! Ngày xưa mẹ 
cũng như thế mà”. Hai mẹ con cùng cười.

Tôi nhận được giấy nhập học cách đây một tuần, mẹ tôi sau 
hai ngày. Nhưng mải lo thu xếp công việc, tối hôm trước ngày đi, 
cả hai mẹ con mới sắp xếp hành trang lên đường. Mẹ tôi như một 
đứa trẻ sắp được đến trường. Mẹ tỏ vẻ lo lắng theo hỏi tôi cặn kẽ 
về chương trình học, tài liệu và kể cả sinh hoạt trong chúng, v.v... 
Tôi bật cười hỏi mẹ: “Có vẻ giống ngày xưa mẹ nhỉ!”

Kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về. Cũng những buổi sáng mùa thu se 
lạnh. Mẹ dắt tay con đến trường. Con khóc vì sợ, mẹ phải dắt vào 
tận chỗ ngồi trong lớp, gửi tận tay cô giáo. Mẹ dạy con tập viết, 
làm toán, làm văn, làm thủ công, chơi thể thao, v.v... Không kể 
con là con trai, mẹ dạy con biết nấu cơm, vá quần áo, đan len, cả 
làm rẫy nữa... Rồi ngày tháng qua đi. Hết cấp I, con xa mẹ - xuất 
gia. Hành trang mang theo là lời dặn dò: “Con còn nhỏ quá, mẹ 
chỉ mong con ngoan, nghe lời thầy dạy, học giỏi và sống xứng 
đáng!”. Vậy mà ...

Tiếng loa giục khách lên xe, Mẹ nắm chặt tay tôi để thay lời 
khuyên nhủ. Dẫu rằng đã lớn, nhưng với mẹ, con vẫn là con, vẫn 
tự hứa với lòng mình luôn ghi nhớ lời mẹ dặn:

Em là cái bảng xinh xinh
Ngày ngày thầy viết lên mình đôi câu

Tỳ ni nhật dụng làm đầu
Để cho chú điệu nhớ lâu thực hành

Quy Sơn, Tổ dạy rành rành
Oai nghi tế hạnh ngọn ngành khuyên răn

Công phu sớm tối kinh văn
Em đều được học, ai bằng em đâu

Em và điệu rất thương nhau
Cùng tu, cùng học, cùng nhau trưởng thành.
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Singapore – Nhiều Phật tử 
đã công nhận một cậu bé 4 tuổi, 
người Nepal đang viếng thăm Sin-
gapore, là hiện thân tái sanh của 
một vị đạo sư tâm linh nổi tiếng, 
các nhà tổ chức lữ hành đã nói 
như thế vào hôm thứ sáu. Đức 
Đạt-lai Lạt-ma xác nhận cậu bé 
Tenzin Phuntsok Rinpoche là thân 
tái sanh của đạo sư Geshe Lama 
Konchog – người đã từng giảng dạy 
Phật giáo Kim Cang thừa khắp nơi 
trên thế giới cho đến khi Ngài viên 
tịch vào năm 2001. Đạo sư Lama 
Konchog cũng đã nhiều lần viếng 
thăm Singapore.

Cậu bé Lama Phuntsok 
Rinpoche đã thọ giới vào tháng 
1 năm 2006. Đây là chuyến xuất 
ngoại đầu tiên của Rinpoche. Tờ 
báo The Straits Times đã trích 
dẫn lời của Benny Soh – là thư ký 
kiêm trợ lý danh dự của trung tâm 
Phật giáo Amitabhya như sau: 

“Chuyến du hành lần này là cơ 
hội để Rinpoche gặp gỡ các học 
trò từ kiếp trước của mình khi còn 
là đạo sư  Lama.”  

Vị lãnh đạo tâm linh trẻ tuổi 
đang viếng thăm chùa chiền, ban 
phước lành cho đàn tín, tham 
quan Trung tâm khoa học Singa-
pore, thảo cầm viên  Singapore và 
một vườn chim trong suốt chuyến 
du hành 10 ngày đến thành phố. 
Các nhà tổ chức dự trù vào thứ 7 
sẽ có  hơn 1000 người tụ tập tại 
trung tâm để được chúc phúc.

Khi nhắc đến đạo sư Lama 
Konchog, chủ tịch trung tâm Tan 
Hup Chen nói với báo chí rằng: 
“Chúng tôi đã thành tâm cầu 
nguyện để Ngài được tái sanh.”   

Theo dự tính thì cậu bé sẽ 
cùng với cha, hai người chú và 
một người cô sẽ rời khỏi Singa-
pore vào ngày 14 tháng 4.

(Religion General News)

Cậu bé 4 tuổi, người 
Nepal, được công nhận 
là Hậu thân của đạo sư 
Lama Konchog

Hiếu Hạnh dịch
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Thủ Đô Delhi: Lễ tưởng niệm 
116 năm ngày sinh (14/4) của 
Ambedkar do Bộ Tư Pháp Ấn Độ 
tổ chức long trọng tại đài tưởng 
niệm ông trong khuôn viên Quốc 
hội nước Cộng hòa Ấn Độ.

Đến tham dự, có Thủ tướng 
Chính phủ, ông Manmohan 
Singh, Chủ tịch Đảng Quốc Đại, 
bà Sonia Gandhi cùng nhiều quan 
chức Chính phủ, dân biểu Quốc 
hội và Bộ Tư pháp. Phía Phật 
giáo, có Thượng tọa Satyapala, 
Trưởng Khoa Phật học thuộc Đại 
học Delhi cùng hàng trăm Tăng 
Ni thuộc nhiều truyền thống Phật 
giáo.

Ambedkar được xem là cha đẻ 
của Bản Hiến pháp nước Cộng 
hòa Ấn Độ và là Bộ trưởng Bộ Tư 
Pháp đầu tiên của nhà nước này; 

Lễ tưởng niệm ngày sinh 
Babasaheb Ambedkar

đồng thời là một Phật tử đóng 
góp rất nhiều cho công cuộc phục 
hưng Phật giáo tại Ấn Độ vào giữa 
thế kỷ XX.

Xuất thân từ một gia đình ng-
hèo theo truyền thống Ấn giáo, 
nhưng Ambedkar đã có đến 2 
bằng Tiến sĩ, tại Mỹ và Anh. Ông 
đã từng tham gia vào công cuộc 
giải phóng dân tộc với Mahatma 
Gandhi, Jawaharlal Nehru, v.v… 
Ông đã tuyên bố từ bỏ Ấn giáo và 
để chọn một tôn giáo khác cho 
cuộc sống tâm linh của mình sau 
khi đất nước hoàn toàn giải phóng 
năm 1947. Sau lời tuyên bố này, 
nhiều chức sắc các tôn giáo đã 
tiếp xúc với ông và ông cũng đã 
tiến hành nghiên cứu nhiều tôn 
giáo lớn trên thế giới. Trong Hội 
nghị Tình hữu nghị Phật giáo Thế 
giới tổ chức tại Rangoon, Myamar 
vào 1954, ông đã phát biểu: 
“Nếu thế giới cần có tôn giáo, thì 
tôn giáo đó phải là Phật giáo”. 
Ông rất xót xa khi nhìn thấy Phật 
giáo, một tôn tuyệt vời như vậy lại 
bị diệt vong tại Ấn Độ suốt gần 
700 năm kể từ đầu thế kỷ thứ 13. 
Ông kêu gọi những tổ chức Phật 
giáo trên thế giới hãy có kế hoạch 
phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ.

Ông chính thức quy y Tam bảo 
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nhằm ngày 14/10/1956, ngày 
vua A-dục theo Phật giáo. Sự kiện 
này đã kéo theo khoảng nửa triệu 
người ủng hộ ông cải đạo và quy y 
theo Phật giáo. 

Tuy đến 1956 ông mới chính 
thức quy y Tam bảo, nhưng từ 
năm 1907, sau khi tốt nghiệp 
Trung Học, cậu học trò Ambed-
kar đã được thầy giáo Shri K.A 
Keluskar tặng quyển sách Life of 

Gautam Buddha (Cuộc đời của 
đức Phật Gotama), và nội dung 
của sách này đã bắt đầu làm thay 
đổi dần tín ngưỡng truyền thống 
của ông.

Sau khi quy y Tam bảo, ông 
dấn thân trong cộng cuộc phục 
hưng Phật giáo Ấn Độ. Ông đã đi 
nhiều nơi để thuyết giảng lời dạy 
của đức Phật và trước tác nhiều 
tác phẩm để hướng dẫn mọi 
người thực hành theo lời dạy của 

đức Phật. Trong số các tác phẩm 
của ông, quyển The Buddha and 
His Dhamma (Đức Phật và Giáo 
lý của Ngài) rất được nhiều người 
đón nhận.

Ông Ambedkar đã dành phần 
lớn cuộc đời của mình cho sự 
nghiệp kêu gọi quyền tự do, bình 
đẳng và tình anh em giữa tất cả 
mọi giai cấp và thành phần xã hội 
Ấn Độ.

Theo lời nhận định của Tiến sĩ 
M.L. Kasare, phát biểu trong Hội 
nghị Phật giáo quốc tế lần thứ 
nhất được tổ chức tại Mumbai với 
chủ đề “Phật giáo và thế giới hiện 
đại: Một viễn cảnh của Ambed-
kar” - về sự kiện quy y Phật giáo 
của ông và nửa triệu người: “Thế 
giới đã chứng kiến một sự kiện cải 
đạo chưa từng có trước đây. Sự 
kiện lịch sử này cho thấy Ambed-
kar là một nhà tổ chức vĩ đại của 
Phật giáo trong thời hiện đại. Ông 
đã làm nổi bật tầm quan trọng về 
lời dạy của đức Phật. Ông là cứu 
tinh của giai cấp nghèo và đã mở 
ra nhiều cánh cửa Phật giáo cho 
giai cấp cùng đinh này. Bây giờ, 
họ không còn mặc cảm và tự ti về 
thân phận bần cùng của họ.”

Nguyên Lộc
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PAKISTAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ 
PHẬT ĐẢN 2007

LAHORE, Pakistan. Để đẩy 
mạnh tiến trình hòa hợp tôn giáo, 
chính phủ Pakistan chuẩn bị tổ 
chức đại lễ Phật đản vào 24 tháng 
5, 2007, các nguồn tin chính thức 
gần đây vừa gởi đến tờ báo Daiily 
Times tường trình như vậy.

Chính phủ bắt đầu kế hoạch 
phục hồi hơn 30 di tích lịch sử 
Phật giáo dựa theo đạo luật năm 
1985. Dự án phục hồi có tựa đề là 
“Từ Taxila đến Swat”. Dự án này 
chủ yếu tập trung vào các viện 
bảo tàng Phật giáo, nghĩa trang, 
đền tháp và tu viện. Nhiều di tích 
cũng đang được các nhà khảo cổ 
tiến hành khai quật.

Khu vực Taxila thuộc Bộ Khảo 
Cổ Liên Bang (FAD) được chỉ định 
việc phục hồi. FAD cũng sẽ chịu 
trách nhiệm đẩy mạnh ngành du 
lịch cho những khu vực này. Việc 
phục hồi “từ Swat đến Taxila” bao 
gồm các khu vực ở Peshawar, 
Mardan và thung lũng Swat. 

Các nguồn tin cho biết chính 
phủ muốn nâng cấp các di tích 
Phật giáo ở Pakistan giống như 
các khu di tích quan trọng của 

Ấn giáo và đạo Sikhs. Các Phật 
tử đã gởi lời thỉnh cầu lên chính 
phủ ngoài việc phục hồi các di 
tích còn xin phép tổ chức đại lễ 
Phật đản vào tháng Năm, 2007. 
Các nguồn tin lại cho biết thỉnh 
nguyện thư hiện không những 
được Tổng thống General Pervez 
Musharraf chấp nhận cho phép 
phục hồi các khu di tích mà còn 
có chính sách bảo vệ an ninh và 
du lịch cho Tăng sĩ.

Vị lãnh đạo đứng đầu Phật giáo 
ở Đại Hàn, ngài Jeon Woon Deok 
gần đây đã viếng thăm Pakistan. 
Các Phật tử đến từ Đại Hàn, Trung 
Quốc và Nhật Bản đồng tâm hỗ 
trợ cho việc phục hồi các di tích 
Phật giáo. Người phụ trách bảo 
tàng Taxila, Muhammad Inam-
ullah nói với tờ báo Daily Times 
rằng tổng ngân sách dự trù cho 
công trình phục hồi được chính 
phủ liên bang cho phép là 200 
triệu Rupees.

Chính phủ cùng kết hợp với các 
tổ chức phi lợi nhuận để chuẩn bị 
cho lễ hội văn hóa Gandhara vào 
ngày 27 tháng 3 đến 1 tháng 4 
năm 2007. 

Diệu Tánh chuyển ngữ
(Theo Daily Times)


