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LỜI NGỎ
(nhân kỳ tái bản lần năm 2007)
Trong tuần lễ vừa qua tại thành phố Melbourne này đã trải qua
một cơn kinh hoàng về vụ nổ súng bắn chết người, sự kiện đau
đớn này xảy ra khoảng 8 giờ 30 sáng thứ hai, 18-6-2007, ngay
trên góc đường William và Flinders, một loạt đạn nổ vào giờ
cao điểm buổi sáng đã biến trung tâm thương mại thành phố
Melbourne xinh đẹp thành quang cảnh của một tấn thảm kịch
đổ máu. Luật sư Brendan Keilar, 43 tuổi đã bị bắn gục khi ông
can đảm tìm cách ngăn cản một tay súng Hudson đang hành
hung cô Kara Douglas, 24 tuổi, người đang hành nghề người
mẫu và cố vấn du lịch. Cái chết thương tâm nhưng đầy lòng hy
sinh cam đảm của luật sư Keilar, ra tay cứu một người qua
đường mà ông không hề quen biết, đã làm bùng lên một làn
sóng tranh cãi trong quần chúng trên các hệ thống trực thoại
truyền thanh, truyền hình. Phần lớn những người góp ý đều tán
đồng việc ra tay cứu người lâm nạn dù phải trả giá đắt bằng
chính mạng sống của mình, là điều đáng ngưỡng phục và là
điều đáng làm.
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Ghi lại nơi đây đôi dòng về cái chết của cố Luật sư Keilar, để
tưởng niệm một người con dân Melbourne, một người hùng của
thời hiện đại. Ông đã ra đi vĩnh viễn bỏ lại phía sau mình một
vợ và ba con nhỏ dại cùng với một sự nghiệp thành công rực rỡ
ở phía trước. Cái chết của ông đã gây xúc động cho hàng vạn
người trên xứ sở hiền hòa này, những người chưa từng quen
biết ông. Đối với người đệ tử Phật, thì cái chết của Keilar thêm
một lần nữa khẳng định rằng trên cõi đời này không cái gì chắc
thật cả, tất cả đều mỏng manh và huyền ảo như giấc chiêm bao.
“Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá ít nước, nào
có vui gì, đại chúng nên tinh tấn tu tập, như cứu lửa đang cháy
trên đầu, nhớ nghĩ đến vô thường, mà cẩn thận chớ có buông
lung”. (Thị nhật dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy
ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu
nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật). Đây là lời
cảnh tỉnh, nhắc nhở cho hàng đệ tử Phật trong thời công phu
buổi chiều về mạng sống của con người trong cõi đời mong
manh này. Bình thường chúng ta ít để ý đến những lời dạy đơn
giản này, chúng ta chỉ ý thức được khi cái chết vào tận trong
nhà của mình. Chúng ta sợ hãi và đớn đau khi người thân của
mình qua đời, nhưng mấy ai biết chuẩn bị trước khi cái chết
đến với chúng ta? Ai cũng nghĩ rằng mình sẽ còn sống lâu lắm
trên đời này, nên từ từ mà chuẩn bị, vội vã gì.
Điều này lại được Đức Phật cảnh báo qua một ví dụ nhỏ, Ngài
hỏi các đệ tử: cái mạng sống của con người ở trong mấy giờ?
Một thầy tỳ kheo đáp: nó ở chỉ một ngày. Phật bảo: con chưa
biết đạo! Lại hỏi: mạng người ở trong mấy giờ? Một vị khác
đáp: ở trong một bữa ăn cơm. Phật quở: con cũng chưa biết
đạo! Lại hỏi: mạng người ở trong mấy giờ? Một vị tỳ kheo
khác bạch rằng: nó chỉ ở trong một hơi thở. Đức Phật khen: con
đã biết đạo rồi. Quả thật vậy, mạng sống con người chỉ ở trong
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một hơi thở. Tổ Quy Sơn Linh Hựu cũng dạy: “Vô thường già
chết, không hẹn cùng người, sớm còn tối mất, bỗng chốc đã
qua đời khác, cũng như sương mùa xuân, móc buổi sớm, chợt
có liền không, cây bên bờ, dây trong giếng nào được bền lâu . .
.”. “Vô thường lão bệnh, bất dữ nhơn kỳ, triêu tồn tịch vong,
sát na dị thế, thí như xuân sương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn
thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu”.
Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng tuyên bố: “Tam giới bất
an, do như hỏa trạch” tức là ba cõi không an, giống như ở
trong nhà lửa. Lửa ở đây chính là lửa vô minh, lửa tham lam,
lửa sân hận, lửa si mê, lửa điên đảo, lửa vọng tưởng…nếu hàng
đệ tử Phật không biết tu tập, các thứ lửa ấy ngày đêm sẽ thiêu
đốt, hủy diệt hạt giống bồ đề tâm để rồi phải uổng công vô ích
vào ra ba cõi sáu đường, vẫn còn bị chi phối trong vòng sinh tử
luân hồi.
Ngày nay, chúng ta có phước, có duyên gặp được Phật Pháp,
nên cố gắng dành thời gian còn lại trong đời mình để tu tập, để
sớm thoát cái vòng lẩn quẩn sinh tử khổ đau. Phật dạy: “siêng
năng, tinh tấn là đường dẫn đến Niết Bàn. Lười biếng, giải đãi
và trì hoãn là đường đưa về sanh tử luân hồi”. Thời gian trôi
nhanh như bóng câu qua cửa sổ, mới thấy đó thì liền mất đó,
mọi thứ trên đời này đều giả tạm, không có cái gì chắc thật và
trường tồn mãi mãi, chỉ có phước đức và nghiệp lực sẽ tồn tại
với ta trong hiện tại và ngay cả sau khi chúng ta rời khỏi trần
gian này, chính nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào tiến trình giải
thoát, giác ngộ hay là đọa lạc, trôi lăn trong vòng sinh tử luân
hồi. Mỗi người phải ý thức rằng “ nhơn thân nan đắc, Phật
pháp nan văn’’, thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, và
một khi đã mất thân người này rồi, biết bao giờ mới tìm lại
được nữa, nên người xưa từng nói: “Nhất thất nhơn thân, vạn
kiếp bất phục” là như vậy đó. Do vậy, chúng ta hãy cố gắng,
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siêng năng thực hiện mọi hạnh lành ngay khi có thể để mang lại
lợi ích thiết thực cho mình và cho người trong đời sống tâm
linh này.
Tập sách nhỏ mà quý vị đang cầm trên tay đã được tái bản lần
thứ 7, lần ấn hành này nhờ vào sự phát tâm của hai gia đình đạo
hữu Ngô Tùng Bảo và đạo hữu Nguyên Lượng Nguyễn Văn
Độ, với mục đích tri ơn và báo ơn song thân phụ mẫu trong
mùa Vu Lan Báo Hiếu, và cũng nhằm để góp phần lăn chuyển
bánh xe Pháp đến với chúng sanh trên thế gian này.
Xin chắp tay nguyện cầu cho Chánh Pháp được trường tồn,
chúng sanh được an lạc. Và cũng xin nguyện cầu cho Cửu
Huyền Thất Tổ, Cha Mẹ nhiều đời của chúng ta sớm tái sinh về
cõi giới an lành.
Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne, mùa Báo Hiếu 2007
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
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LỜI GIỚI THIỆU
ách "Chết và Tái Sanh" hội đủ nhân duyên dược
tái bản do nhu cầu độc giả gia tăng tại Úc, dựa hai
điểm chính sau:

S

Thứ nhất, ấn bản lần đầu tiên, 1000 cuốn vào tháng 10
năm 2000, đã phân phối rộng rãi nhiều nơi tại Úc và Việt
Nam. Sau hơn 2 tháng, vào cuối tháng 12, sách đã hết
sạch, có nhiều người muốn đọc mà không tìm thấy sách
nữa.
Thứ hai, sách đã được đài phát thanh SBS (Syndey)
trang trọng giới thiệu trong chương trình toàn quốc vào
sáng ngày 31 tháng 12 năm 2000, sau đó có rất nhiều thính
giả hoặc trực tiếp hoặc bằng điện thoại hỏi thỉnh sách.
Phần soạn dịch từ các tài liệu tiếng Anh qua ngòi bút
lưu lợi của Ðại Ðức Thích Nguyên Tạng, người đang
chăm sóc trang nhà điện tử của Tu Viện Quảng Ðức,
Melbourne (http://www.quangduc.com), thực hiện gởi đến
quý độc giả như món quà Xuân Di Lặc năm 2001 này.
Ngoài ra Ðại Ðức còn chuyên trách biên khảo về Phật
Giáo quốc tế, với các bài viết quen thuộc về đất nước,
nhân vật và sự kiện xảy ra đó đây trên khắp thế giới, được
đăng trên các tờ báo Phật giáo Việt Nam ở Việt Nam và
Hải Ngoại như Pháp Bảo (Úc), Pháp Âm (Na-Uy), Giao
Ðiểm, Hoa Sen, Phật Học (Hoa Kỳ), Tạp chí Phật Giáo,
Tuần báo Giác Ngộ (Việt Nam)... Riêng số lượng độc giả
vào xem mạng internet của Tu Viện Quảng Ðức ngày càng
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khá đông với số lượng ghi nhận của hệ thống automaticcounter là có trên 3000 người mỗi tháng.
Qua hai yếu tố văn phong trong sáng và sự làm việc
chuyên cần của bút giả, tôi ân cần giới thiệu đến độc giả
tác phẩm nhỏ này của Ðại Ðức Thích Nguyên Tạng, do
Phật tử Tu Viện Quảng Ðức tại Melbourne và Chùa Pháp
Bảo, Sydney hùn phước đóng góp tịnh tài ấn tống, để tác
phẩm sớm được phổ biến sâu rộng đến độc giả.
Sydney ngày 18/01/2001
Thượng Tọa Thích Bảo Lạc

5
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LỜI NÓI ĐẦU

ạo Phật xuất hiện trên thế gian này chỉ một mục
đích duy nhất là đưa chúng sanh thoát khỏi
cảnh trầm luân đau khổ, ngày nào chúng sanh chưa giải
thoát sanh tử trong ba cõi, sáu đường, ngày đó Ðạo Phật
vẫn hiện hữu. Nói vậy sẽ có nhiều người ỷ lại rằng bên ta
luôn có Tam Bảo che chở, không cần tu tập, và nếu đến
lúc chết, vấn đề sinh tử luân hồi chưa được giải quyết, thì
chư Phật và chư Bồ Tát tiếp tục ra đời với sứ mạng cứu
khổ độ sinh.
Ðó là một quan niệm sai lầm. Người xưa từng nói
“Chớ hẹn tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi
xuân xanh”. Sự vô thường già, bệnh, chết không hẹn trước
với ta, nó sẽ đến với ta bất cứ giờ phút nào, do đó mọi
người phải tự biết mình và phải chuẩn bị hành trang cho
một chuyến đi của mình chắn chắn sẽ xảy ra ở phía trước.
Tập sách này phần chính là ghi lại cuộc tham vấn
giữa Thượng Tọa Pende Hawter và các Lạt Ma Tây Tạng,
những con người được mệnh danh là có đủ năng lực để
thẩm định sự sống chết.
Thượng Tọa Pende Hawter là một Tăng sĩ người Úc,
sáng lập viên Dưỡng Ðường Tiếp Dẫn Kasura để chăm
sóc người sắp lâm chung ở thành phố Brisbane, tiểu bang
Queensland, Úc Ðại Lợi. Ngài đã viếng thăm các bậc Lạt
Ma tên tuổi như Dalai Lama, Dilgo Khyentse Rinpoche,
Kirti Tsen-shab Rinpoche, Garje Khamtul Rinpoche, và
Geshe Lamrimpa, để tìm hiểu về tiến trình hấp hối, chết và
tái sinh của con người. Cuộc tham vấn
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được thực hiện vào tháng 5 năm 1995 tại tỉnh
Dharamsala, miền Bắc nước Ấn Ðộ ( nơi các Lạt Ma Tây
Tạng đang sống cuộc đời lưu vong từ năm 1959) và sau đó
được đăng tải trên Nguyệt San Mandala của Hội Bảo Tồn
Phật Giáo Ðại Thừa (The Foundation for the Preservation
of the Mahayana Tradition) tại Hoa Kỳ.
Ngoài ra tập sách này cũng cung cấp nhiều tài liệu
khác có liên quan đến chủ đề "Chết và Tái sinh”, những
thông tin có thể giúp ta ít nhiều trong tiến trình chết và
sau khi chết.
Tập sách nhỏ này được ấn hành lần đầu tại Sài gòn
vào tháng 10/2000 do một đệ tử góp nhặt các bài ngắn đã
in trên báo trước đó, rồi sách lại được tái bản tại Úc vào
tháng 2/2001 để cung ứng cho sự học hỏi của Phật tử tại
đây. Và nay nó được Ðạo hữu Phillip Phạm và một số bạn
bè của anh tại Tiểu bang California lấy xuống từ trang
nhà của Quảng Ðức (www.quangduc.com) để in lại cho
quý Phật tử đọc.
Tôi xin ghi lại nơi đây lời tán dương công đức của
Ðạo hữu Phillip và Quý Phật tử tại Mỹ, đã góp phần lăn
chuyển bánh xe Pháp đến với chúng sanh trên thế gian
này.
Xin chắp tay nguyện cầu cho Chánh Pháp được
trường tồn, chúng sanh được an lạc. Và cũng xin nguyện
cầu cho Cửu Huyền Thất Tổ, Cha Mẹ nhiều đời của chúng
ta sớm tái sinh về cõi giới an lành.
Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Melbourne, mùa Báo Hiếu 2001
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
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CHẾT, THÂN TRUNG ẤM
VÀ TÁI SINH
1. CHẾT:
Qua sự huân tập và ảnh hưởng của tam độc tham, sân,
si, ác nghiệp đã hình thành, thiết lập những mối liên kết
với tâm thức qua những khuynh hướng có mục tiêu. Khi
con người chết, nếu có những khuynh hướng như thế sẽ
tiếp tục đầu thai trong vòng sanh tử luân hồi với thân và
tâm được thừa hưởng từ sự tích lũy nghiệp thiện và ác ở
kiếp sống vừa qua.
Một số người chết vì kiệt sức hoàn toàn, một số khác
chết do hao mòn phước đức, chết không đúng thời điểm
hay còn gọi là bất đắc kỳ tử.
Một người chết thường ở một trong ba trạng thái tâm:
Thiện, Bất thiện và Vô ký. Trong trường hợp thứ nhất,
người hấp hối có thể quán tưởng về Tam Bảo hay một vị
thầy đức hạnh của mình, bằng cách đó tâm của vị ấy mới
phát sinh tín tâm. Hoặc người hấp hối có thể nuôi dưỡng
niềm hỷ lạc vô biên để thoát khỏi sự ràng buộc của những
phiền não tham dục, luyến ái, thay vào đó bằng cách quán
niệm Tánh không và Tâm từ bi. Ðiều này có thể tự người
hấp hối làm hoặc qua sự trợ niệm của người khác. Nếu
những yếu tố trên được nuôi dưỡng trong thời điểm hấp
hối, một người chết với tâm thanh tịnh như thế thì việc tái
sinh của họ sẽ được cải thiện. Ðây là cách tốt nhất để
chuẩn bị cho cái chết. Mặt khác, ta nên tránh đánh thức,
quấy nhiễu người đang hấp hối, điều đó chỉ khiến cho họ
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nổi giận thôi. Ðôi khi người thân và bạn bè tập trung
quanh tử sàng bày tỏ niềm tiếc thương và khóc lóc bi
thảm, sẽ làm cho người hấp hối khởi tâm tham ái và quyến
luyến. Nếu người chết với tâm niệm bất thiện như thế, sẽ
đẩy họ đầu thai vào cõi xấu, điều này rất nguy hiểm. Trong
bất cứ trường hợp nào, trạng thái tâm của người hấp hối
bao giờ cũng quan trọng trước khi chết. Bởi vì ngay cả
một người tu luyện tâm linh mà bị quấy rầy vào thời điểm
ấy cũng làm cho phiền não phát khởi, chính trạng thái tâm
này sẽ tạo ra ác nghiệp và đó là động cơ chính dẫn dắt
người ấy tái sinh vào một cõi bất lợi như bao đường ba ác:
Ðịa ngục, Ngạ quỷ và Súc sanh. Vì thế, điều tối quan trọng
cho cả người hấp hối lẫn người sống là tránh tạo ra những
tình huống gây bất lợi cho tâm thức của người chết. Chúng
ta cần biết điều này.
Những người chết trong trạng thái tâm thiện đều có
cảm giác mình từ trong bóng tối thoát ra ánh sáng, loại bỏ
sự khổ đau và đạt được hạnh phúc. Có nhiều trường hợp
người bệnh rất nặng, đến lúc gần chết đã nói ra những điều
tốt đẹp thoải mái thay vì nói đến căn bệnh của họ. Còn đối
với người bệnh tuy nhẹ nhưng nỗi sợ hãi quá lớn, giai
đoạn cuối cùng này tâm họ luôn hoảng hốt, nên có cảm
giác mình từ nơi ánh sáng đi vào trong bóng tối và từ nơi
hạnh phúc bị rơi vào cảnh khổ đau.
Một số người, thân thể ấm áp của họ đã bị suy yếu qua
cơn bệnh nên họ trở nên khao khát muốn được hơi nóng,
bằng cách này củng cố thêm cho khuynh hướng tái sinh
của họ vào nơi như địa ngục nóng hoặc một nơi có khí hậu
nóng. Những người khác thích cái mát lạnh, thích uống
nước lạnh và khiến cho khuynh hướng tái sinh của họ
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hướng vào nơi như địa ngục hàn băng hay một nơi có khí
hậu lạnh. Vì thế điều rất quan trọng là tránh khởi những ý
niệm tham ái trong lúc chết và trực tiếp hướng tâm đến
những điều thiện.
2. THÂN TRUNG ẤM:
Thân trung ấm (bardo/intermediate state) được hiểu
nôm na là sự sống sau khi chết trước khi thần thức người
ấy đi tái sinh vào một trong sáu cõi nào đó (Trời, Người, A
tu la, Ðịa ngục, Ngạ quỷ và Súc sinh). Thân trung ấm là
thân không có xác thịt mà chỉ lấy tư tưởng làm thân. Sau
khi người ấy chết, thần thức thoát ra khỏi xác thì trụ lại ở
thế giới trung gian này từ một đến bảy tuần lễ, rồi sau đó
tìm kiếm một nơi thích hợp với nghiệp lực của mình mà đi
tái sinh. Nếu trong thời gian này, thân trung ấm chưa tìm
thấy một nơi tương ứng với mình để tái sinh thì nó lại chết
đi sau mỗi bảy ngày, sau đó thần thức lại chuyển qua một
thân trung ấm khác, chu kỳ sinh diệt này cứ lập lại cho đến
khi thần thức đi tái sinh.
Trong thời gian ở lại với cõi trung ấm này, vào những
ngày đầu, vong linh không nhận ra mình đã chết, họ quay
lại gia đình để gặp những người thân nhưng không ai hay
biết, họ hỏi thăm từng người nhưng không ai trả lời, họ cố
gắng sinh hoạt trở lại bình thường như lúc còn sống nhưng
không thể được, cho đến khi họ tự phát hiện ra họ không
có bóng hình trên đất, không có ảnh trên gương, họ mới
biết là mình đã chết. Giờ đây, họ lần lượt nhớ lại những
thiện và ác nghiệp mà họ đã tạo ra trong đời sống vừa qua.
Tất cả những cảnh tượng hạnh phúc hay khổ đau trong
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suốt đời họ hiện ra trước mắt như một cuộn phim. Nếu là
vong linh của người vốn từng tạo phước, tu tập tâm linh,
thì luôn có những cảm giác yên bình, thanh thản và dễ
dàng để tìm đường tái sinh vào cõi lành. Còn nếu những
người từng tạo ra ác nghiệp, sống cuộc đời tiêu cực thì
luôn đối mặt với những cảnh tượng khổ đau, kinh hoàng,
sợ hãi, thất vọng và chán chường. Họ lang thang một cách
tuyệt vọng trong cõi trung ấm và muốn tìm một thân xác
để tái sinh tương xứng với nghiệp lực của họ. Nếu thân
trung ấm có tu tập và làm chủ được thần thức của mình,
thì người ấy chọn lựa cho mình một cảnh giới tốt để tái
sinh, ngõ hầu tiếp tục tu luyện hoặc vì hạnh nguyện cứu độ
chúng sinh. Bằng như trái lại, thì không có sự lựa chọn
nào, dù muốn hay không thì thần thức của người ấy cũng
buộc phải thọ sinh vào một cảnh giới nào đó khế hợp với
nghiệp lực của mình.
3. TÁI SINH:
Nếu được tái sinh trở lại cõi người, thần thức của
người ấy thấy cha mẹ tương lai của mình đang nằm với
nhau. Nếu người ấy tái sinh thành người nam thì phát khởi
tâm muốn chiếm hữu người mẹ mà rất ghét người cha.
Nếu tái sinh trở thành người nữ thì ngược lại, thần thức
người khởi tâm muốn giao hợp với người kia, nhưng lúc
ấy họ chỉ thấy bộ phận sinh dục của người kia (nam hay
nữ) mà không thể thực hiện được, do đó họ nổi giận, chính
cơn giận này đã làm chấm dứt thân trung ấm của họ và
thần thức của họ được chuyển qua đời sống kế tiếp, bằng
cách nhập vào bào thai của người mẹ và bắt đầu với hình
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dáng của một con người. Khi ấy tinh cha và huyết mẹ
được kết hợp với thần thức của người ấy, họ tự nhiên và
dần dần phát triển thành một con người.
Như đã nói ở trên, khi gần đến ngày tái sinh, thần thức
của người ấy bị lôi kéo về nơi tái sinh tương lai, thậm chí
nơi ấy là địa ngục. Ví dụ, một đồ tể nhìn thấy một con cừu,
anh ta muốn đuổi bắt và giết chết nó, nhưng lập tức anh ta
thấy bóng mờ xuất hiện, nên anh ta giận dữ, cơn giận đã
làm kết liễu thân trung ấm và thần thức của anh ta rơi vào
Ðịa ngục hay Súc sinh.
Sự chuyển tiếp sự sống từ đời này sang đời khác là
nghiệp lực. Nghiệp (karma) có một năng lực cá biệt và
đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cấu tạo tâm tánh
của con người. Nghiệp được hình thành dưới sự tập hợp
của tam độc tham, sân, si hay vô minh và ái dục. Chính vô
minh (ignorance) và ái dục (desire) là cội rễ của mọi ác
nghiệp. Do ác nghiệp này mà khiến cho con người trôi lăn
trong vòng sinh tử luân hồi. Ðể thoát khỏi vòng tuần hoàn
khổ đau này con người phải nỗ lực tu tập đoạn diệt cho
bằng được cội rễ của vô minh. Khi vô minh bị tận diệt thì
ái dục cũng bị tận diệt, ái dục diệt thì sinh, lão, bệnh, tử,
sầu bi khổ ưu não cũng không còn, khi ấy con người mới
thật sự thoát khỏi vòng vây của sinh tử luân hồi.

5
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CUỘC HÀNH TRÌNH ÐI ÐẾN KIẾP SAU
Thượng tọa Pende Hawter, sáng lập Viện Dưỡng
Ðường Tiếp Dẫn Karuna (Từ Bi) để chăm sóc người sắp
lâm chung ở thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland,
Úc Ðại Lợi, đã thực hiện cuộc phỏng vấn các bậc Ðại sư
Tây Tạng như Dalai Lama, Dilgo Khyentse Rinpoche,
Kirti Tsen-shab Rinpoche, Garje Khamtul Rinpoche, và
Geshe Lamrimpa, về tiến trình hấp hối, chết và tái sinh của
con người. Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào tháng 5
năm 1995 tại tỉnh Dharamsala, miền Bắc nước Ấn Ðộ.
GIÚP ÐỠ CHO NGƯỜI HẤP HỐI
Hỏi: Xin cho biết cách nào tốt nhất để chúng ta có thể
giúp đỡ cho người đang hấp hối và người vừa qua đời?
Ðức Dalai Lama: Khi gặp người đang hấp hối tuyệt
đối tránh quấy rầy họ. Ðặc biệt là không làm cho họ nổi
giận hoặc khóc lóc để họ sanh tâm quyến luyến. Ngược
lại, phải nhắc nhở để họ hành trì, tu tập vào giờ phút cuối,
ví dụ như quán tưởng hình ảnh của chư Phật, các vị thầy
đức hạnh, Chúa Jésus, hoặc một lời dạy nào đó tùy theo tín
ngưỡng của họ. Nếu người ấy không theo một tôn giáo
nào, nên giúp đỡ cho họ chết trong thanh thản và yên
bình.
Khi người ấy trở nên hôn mê, nếu là hành giả, thì nhắc
nhở pháp môn mà họ công phu thường ngày, đặc biệt là
lúc họ sắp ra đi. Kế đó tụng một số bài cầu nguyện. Nếu
thân nhân muốn tốt cho người đang hấp hối thì tự tụng
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niệm hoặc cung thỉnh chư tăng về nhà để cầu nguyện cho
họ. Trường hợp không có chư Tăng tiếp dẫn, người thân
trong gia đình có thể tụng thần chú Om mani padme hum,
hoặc những thần chú khác mà họ biết, để tiếp dẫn cho
người chết. Sau tang lễ, gia đình tiếp tục thọ trì, tụng niệm
đến ngày thứ 49 cho hương linh dễ dàng tìm lối tái sinh
vào cõi lành.
Công việc mai táng thi hài còn tùy nghi theo mỗi nền
văn hóa hay tập tục của người chết, điều này không mấy
quan trọng, bởi vì một khi thần thức (consciousness) đã
thoát thân thì xác chết ấy cũng giống như một đống đất.
Tại một làng không theo Phật giáo thuộc miền Nam Ấn
Ðộ, tập quán của họ là chôn cất thi hài rồi trồng cây lên
mộ. Ðây là một cách để chấm dứt việc ô nhiễm không khí
từ hỏa táng bằng củi đuốc, một tập tục thường thấy ở Ấn
Ðộ, điều này còn tránh đi việc hủy diệt cây rừng, một tài
nguyên quý giá của quốc gia. Ðây là một phương pháp tốt
mặc dù nó không bằng như ở phương Tây nơi dùng điện
để hỏa táng.
Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Ðối với người hấp
hối và người vừa chết, cách tốt nhất mà bạn muốn giúp đỡ
là phát khởi lòng bi mẫn của chính bạn hướng đến với
người sắp lâm chung. Lòng thương yêu và bi mẫn của bạn
rất có ích cho người hấp hối, vì nó phát khởi từ lòng bạn
nên bạn dễ dàng tỏ bày cho người ấy lòng bi mẫn vô điều
kiện mà người sắp chết rất cần. Lòng bi mẫn thật sự của
bạn sẽ tạo ra một bầu không khí yên bình cho người hấp
hối nghĩ đến chiều hướng tâm linh cao cả và con đường tu
tập của họ trong tương lai. Một điều quan trọng khác là
bạn đừng xa lánh và bỏ người đang hấp hối một mình.
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Chết là sự thật và là một nỗi sợ hãi ghê gớm nhất đối với
con người. Do đó, bạn nên ở bên cạnh họ, hoặc cầm tay họ
nói lời an ủi, hoặc nhìn vào mắt họ với niềm cảm thông.
Thân thể cũng có ngôn ngữ yêu thương của nó, hãy sử
dụng nó đừng sợ hãi vì e rằng họ hôi hám, dơ bẩn hoặc sợ
họ bắt mình theo, nếu bạn thể hiện được những cử chỉ trìu
mến như thế, thì bạn sẽ đem lại cho người sắp lâm chung
niềm an lạc lớn nhất ở cuối cuộc đời họ.
Khi bạn chắc chắn người ấy đã chết, bạn vẫn duy trì
lòng bi mẫn vô bờ của bạn và cùng với mọi người ở bên
cạnh tử sàng mà tụng lớn danh hiệu chư Phật như Phật
Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Ðà hoặc danh hiệu 35 vị Phật
v.v... Nếu bạn niệm Phật với lòng bi mẫn vô biên của bạn
sẽ giúp cho người lâm chung một bước đường tái sinh.
Ðại sư Kirti Tsenshab Rinpoche: Có hai hạng người
cần xem xét ở đây. Thứ nhất là người có tín ngưỡng. Thứ
hai là người không theo một tôn giáo đặc biệt nào. Nếu
người hấp hối là một Phật tử thì chúng ta tụng kinh và
niệm Phật tiếp dẫn siêu độ cho họ. Nếu người ấy không
theo tín ngưỡng nào thì điều tốt nhất để giúp đỡ họ là
khuyên họ nghĩ đến những người tốt và những điều tốt đẹp
nhất trên đời. Khi một người đang hấp hối và trong giờ
phút bối rối ấy, không gì tốt hơn là đem lại cho họ cái cảm
giác bình an và ấm áp của lòng người, cảm giác này rất có
ích cho tâm thức của họ.
Tôi sẽ giải thích chi tiết về những gì để giúp đỡ hai
hạng người này. Ðối với người theo đạo Phật, chúng ta có
thể gợi cho họ hồi hướng về những gì mà họ từng quy y và
tu tập. Chúng ta có thể nhắc cho họ nhớ về bồ đề tâm, tỉnh
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thức tâm, thanh tịnh tâm và sự tập trung thiền định... Ðiều
này rất có lợi cho một Phật tử. Ðối với người không có
đạo, chúng ta có thể khuyên họ suy nghĩ rằng: "Cầu mong
cho mọi người được hạnh phúc, cầu mong cho mọi sinh
linh được an vui, cầu nguyện cho mọi chúng sanh thoát
khỏi những khổ sầu của họ”. Những ý tưởng muốn sự tốt
đẹp đến với người khác, rất có ích cho người hấp hối.
Ðối với Phật tử lúc sắp chết, nên nhắc cho họ nhớ về
công hạnh của chư Phật, nhớ về hình ảnh của một vị Phật
nào đó, có thể đặt một ảnh Phật trong phòng của họ... Ðiều
này rất có ích và là điều kiện giúp cho vong linh tái sinh
vào đất tịnh.
Ngay sau khi người ấy chết, điều rất quan trọng cần
lưu ý là không được đụng chạm đến thi hài của họ để cho
tiến trình chết không bị gián đoạn, tiến trình này chỉ chấm
dứt khi thân trung ấm (Bardo/Intermediate state) hoàn
toàn thoát ra khỏi thân xác. Ở Tây Tạng, người thân phải
đợi 48 tiếng đồng hồ sau mới tiến hành tang lễ.
Ðại sư Geshe Lamrimpa: Nói chung, khi đã xác định
người ấy sẽ chết, điều quan trọng là phải hoàn thành mọi
ước nguyện của họ. Nếu họ tỏ ra luôn luôn giận dữ thì
chúng ta nên làm cách nào để ngăn chặn cơn giận của họ,
giữ cho họ luôn ở trạng thái thanh thản và yên bình. Nên
tránh gây ồn ào và di chuyển đi lại thường xuyên bên
người ấy. Nếu người hấp hối quá quyến luyến người thân,
vợ (hoặc chồng), cha mẹ con cái, thì tốt nhất không cho
những người thân này đến gần tử sàng. Hãy cố gắng làm
điều này để chấm dứt lòng luyến ái của người hấp hối.
Nếu xác định chắc chắn rằng họ sẽ chết, thì chúng ta nên
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cho họ những đồ ăn thức uống và các thứ mà họ đòi hỏi để
họ vui lòng và thỏa mãn, ngay cả thức ăn kiêng cữ trong
thời gian điều trị. Tuy nhiên, không được cung cấp độc
dược và thức ăn có thể đe dọa đến mạng sống.
Nếu chúng ta cố gắng nói Pháp cho người hấp hối
nhưng họ không thích nghe, thì tốt nhất là đừng nói, vì
điều này tạo cho họ có ác cảm đối với Chánh Pháp. Với ý
nghĩ như vậy thì đời sau họ sẽ không thích gần gũi với
Phật pháp.
Tương tự, nếu họ thích ăn uống mà mình không làm
thỏa mãn ước muốn của họ, sẽ làm họ giận dữ và là
nguyên nhân khiến họ đọa vào loài ngạ quỷ (hungry
ghost).
Nếu một người tin tưởng vào sự giúp đỡ của người
khác và cũng là người từng giúp đỡ kẻ khác trong đời này,
chúng ta nên nhắc cho họ nhớ về công hạnh tốt của họ và
khen tụng về việc tốt mà họ đã làm. Việc này làm tâm họ
vui và họ sẽ tái sinh ở một nơi đầy hạnh phúc. Nếu chúng
ta giúp cho ước nguyện của người hấp hối hoàn thành, thì
họ sẽ rất mãn nguyện. Ðiều này ngăn ngừa sự trỗi dậy
lòng tham ái, giận dữ, quyến luyến và những tâm tà kiến
khác của người hấp hối, nhờ đó giúp họ tái sinh vào cõi
lành mà không đọa vào cõi xấu.
Ðối với Phật tử và người từng thọ trì một pháp môn
nào đó thì thật là thuận lợi nếu họ được chúng ta nhắc lại
mười điều Phật dạy trước khi chết như sau:
1. Không nên khởi niệm tham đắm chấp thủ mọi dục
vọng ở đời này. Nên cố gắng và tránh hướng tâm
ái luyến đến người thân của mình, vì dẫu đời sau
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có gặp lại thì cũng phải chia lìa. Trong thời điểm
hấp hối, ta phải bỏ tất cả mọi thứ lại phía sau. Ta
cũng không nên chấp đắm tấm thân của mình, vì
lúc chết ta phải rời bỏ nó. Ta không luyến tiếc các
thứ như thức ăn, áo quần, nhà cửa, vì những thứ
ấy cuối cùng cũng từ bỏ ta.
2. Ta nên phát khởi lòng bi mẫn và thương yêu đối
với mọi chúng sanh.
3. Ta nên đoạn tận mọi phẫn uất và thù hằn, nếu
không thì nó sẽ làm hại ta trong kiếp sau.
4. Tất cả các giới pháp mà mình thọ trì nếu đã vi
phạm thì phải cố gắng sám hối cho thanh tịnh
trước khi chết.
5. Ta phải phát tâm dõng mãnh trong đời vị lai sẽ thọ
trì và giữ giới pháp thanh tịnh.
6. Ta phải cảm thấy đau xót về những ác nghiệp mà
mình đã gây tạo cho người khác trong đời này và
phải sám hối để dễ dàng tái sanh.
7. Ta phải nhớ đến những công đức mà mình đã làm
trong đời này, những công đức của người khác đã
làm và phát tâm sẽ tiếp tục làm trong vị lai.
8. Ta nên nghĩ đã đến lúc mình phải ra đi để đến đời
sau, không có gì sợ hãi cả, vì đó là quy luật tự
nhiên có sinh ắt có tử.
9. Phải quán thấy mọi sự vật hiện tượng đều do nhân
duyên sinh và cũng do nhân duyên mà hoại diệt.
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10. Ta phải quán thấy rằng mọi sự vật hiện tượng đều
vô ngã để ta vượt thoát khỏi sầu và đạt được sự an
lạc.
Ðại sư Dilgo Khyentse Rinpoche: Cách tốt nhất để
giúp cho người hấp hối là lời nói và hành động của mình
phải được thúc đẩy bởi lòng từ bi. Nếu có thể thì cung
thỉnh các bậc thầy đức hạnh đến để làm pháp chuyển di
tâm thức (transference of consciousness) cho người hấp
hối. Pháp này Tạng ngữ gọi là Powa, được xem là một
pháp tu đặc biệt có giá trị và hiệu quả nhất để giúp cho
người hấp hối. Bạn quán tưởng hình ảnh đức Phật ở trên
đầu người hấp hối. Quán tưởng những tia sáng chiếu rọi
vào người sắp lâm chung làm sạch bản thể của họ, và quán
thấy họ tan thành ánh sáng, hòa nhập vào ánh sáng của
chư Phật. Việc chuyển di tâm thức có thành công hay
không là còn tùy thuộc vào sức thiền định của người đang
thực hiện pháp tu này. Pháp tu đặc biệt này không những
dành cho người sắp chết mà còn có thể giúp tịnh hóa và
chữa lành bệnh cho người còn sống. Các vị Lama vẫn
thường dùng pháp này để cầu an thọ mạng cho người già
yếu. Một số vị thầy cho rằng nên thực hiện pháp chuyển di
tâm thức vào khoảng ngừng lại giữa hơi thở vào và hơi thở
ra. Nhiều người khác thì nói rằng nên thọ trì pháp này
càng nhiều càng tốt sau khi người đó chết để hộ trì cho
thân trung ấm của họ dễ dàng tái sinh.
Theo giáo nghĩa của Luật Tông thì nên hỏa táng thi
thể càng sớm càng tốt sau khi chết. Nhưng theo Mật Tông
thì tốt nhất là đừng di dời thân thể sau khi chết trong vòng
ba ngàỵ
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Hỏi: Người sắp lâm chung rất đau đớn về thể xác và
hãi hùng với nỗi sợ chết. Phương pháp nào tốt nhất để
giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi đó?
Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Ở phương Tây
người ta thường dùng thuốc phiện hoặc thuốc an thần để
giảm cơn đau thể xác của người hấp hối và giúp cho họ
chết trong bình an. Tuy nhiên theo Phật giáo thì con người
cần phải chết một cách đầy đủ ý thức, có sự tự chủ và tỉnh
táo càng nhiều càng tốt. Vì thế cần phải kiểm soát sự đau
đớn để nó không thể che mờ ý thức của người sắp lâm
chung, đó là điều kiện cốt yếu của việc làm giảm sự đau
đớn về thể xác.
Thứ hai, làm gì để giúp người sắp chết vượt qua nỗi sợ
chết? Trước hết, bạn phải thật bình tĩnh và chính bạn cũng
phải vượt qua nỗi sợ hãi ấy. Khi giúp đỡ người hấp hối,
bạn cần phải lưu ý từng phản ứng của chính bạn, vì phản
ứng của bạn sẽ phản chiếu trên phản ứng của người sắp
chết và nó sẽ góp phần rất lớn vào sự an ủi của họ hay tàn
phá họ. Khi niệm Phật tiếp dẫn, bạn cần chú ý trấn an
người hấp hối rằng trong giờ phút cuối cùng này họ sẽ đối
mặt với vô số những cảnh tượng hãi hùng khác nhau mà
lâu nay họ chưa từng biết, và điều đó khiến cho họ vô
cùng sợ hãi. Tuy nhiên, bạn phải trấn an họ rằng đó chỉ là
ảo ảnh hoàn toàn không có thật mà chỉ là sản phẩm từ ảo
giác của người hấp hối. Nếu có thể hãy trao cho họ chuỗi
ngọc Mani, hoặc một xâu chuỗi hạt của các thầy đức hạnh
sẽ giúp đỡ cho họ vượt qua nỗi sợ hãi. (Chuỗi hạt ở đây là
biểu tượng năng lực của bậc đạo sư).
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Hỏi: Ðối với người không phải là Phật tử, họ không
theo một tín ngưỡng nào, thì làm gì để giúp họ?
Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Ðối với một người
không tin hoặc không biết gì về đạo Phật, chỉ cho họ viên
ngọc Mani cũng như an ủi và giải thích cho họ biết những
cảnh tượng rùng rợn mà họ sắp thấy trong chốc lát chỉ là
những ảo ảnh trong giấc mộng chứ không có thật. Nhờ sự
dặn dò trước này, họ sẽ vượt qua nỗi sợ hãi khi hấp hối.
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KHI NÀO THẦN THỨC CỦA NGƯỜI
MỚI RA KHỎI THỂ XÁC?
Hỏi: Ở phương Tây, dấu hiệu thông thường của cái
chết là chấm dứt hơi thở và tim ngừng đập. Còn theo Phật
giáo thì phải mất bao lâu sau khi việc này xảy đến thần
thức mới thoát ra khỏi thể xác?
Ðại sư Kirti Tsenshab Rinpoche: Có lẽ có hai hạng
người cần xem xét ở đây. Thứ nhất, những người trẻ tuổi
hoặc những người đã nằm chờ chết trong một thời gian
dài. Hạng người này tâm thức rất tinh tế và thần thức của
họ sẽ không lưu lại trong thể xác lâu, có thể chỉ một ngày
thôi. Thứ hai là những người mạnh khỏe và cái chết đến
nhanh, thần thức của họ lưu lại trong thể xác đến ba ngày.
Những cái chết khác như bất đắc kỳ tử (chưa đến thời
điểm chết mà phải chết), chết vì tai nạn hay vì bạo lực.
Chẳng hạn hai người đánh chém nhau, một người trong số
đó chết đột ngột, thì thần thức của họ không lưu lại trong
thể xác lâu. Nói chung, thời gian bao lâu tùy thuộc vào
tâm thức nặng hay nhẹ của mình mà thoát ra khỏi thân xác
sau khi chết.
Ðại sư Geshe Lamrimpa: Khi hơi thở dứt và tim
ngừng đập, nó chỉ rõ rằng phần thô của thần thức đã tan
mất. Tuy nhiên có nhiều trường hợp, phần tinh tế của tâm
thức còn lưu lại trong xác thân người ấy hàng tuần lễ,
thậm chí có lúc cả tháng. Nhưng hầu hết là phần tinh tế
của tâm thức rời khỏi thể xác trong ba hoặc bốn ngày,
trong thời gian này thi hài không bốc mùi hoặc thối rữa.
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Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Chưa thể khẳng
định rằng một người bình thường, sau khi chết thần thức
của họ rời khỏi xác trong ba ngày sau đó. Nhiều người lưu
lại lâu hơn, nhưng một số người khác thì trụ lại thời gian
ngắn hơn. Có nhiều ví dụ điển hình trong số các vị Lama
Tây Tạng. Như đức Lama Ling Rinpoche, thầy dạy học
của đức Dalai Lama, thần thức của ngài đã trụ lại trong
xác thân cả tuần lễ sau khi viên tịch. Ở trong cộng đồng
người Tây Tạng, những trường hợp tương tự vẫn thường
xảy ra.
Tóm lại, việc hỏa táng hoặc tiến hành tang lễ hay di
chuyển thể xác tốt nhất phải đợi ba ngày sau. Tuy nhiên,
ngày nay điều này khó thực hiện vì người ta sợ ô nhiễm,
do vậy, nên làm phép chuyển di tâm thức trước khi động
đến thể xác của người quá cố.
Hỏi: Trường hợp của những người chết vì bệnh quá
nặng như ung thư và AIDS (Sida) thì thần thức của họ có
thoát xác nhanh hơn không?
Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Ðiều này không
chắc chắn lắm. Việc thoát xác sớm hay muộn không thực
sự tùy thuộc vào người chết bị tai nạn hay bị bệnh nặng,
mà tôi nghĩ rằng việc ấy có liên hệ mật thiết đến thiện và
ác nghiệp của người mất. Ví dụ, đối với một người tu tập
theo pháp Dzogchen hay một pháp nào khác thì sau khi
chết họ tiếp tục quán tưởng tánh không và thần thức của
họ duy trì lại trong thể xác rất lâu, cho dù họ không hề
luyến ái tấm thân ngũ uẩn này.
Hỏi: Các ngài có thể cho biết khi nào thì thần thức rời
khỏi thể xác? Những dấu hiệu nào cho chúng ta biết rõ
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điều này?
Ðại sư Kirti Tsenshab Rinpoche: Một lần nữa chúng
ta lại thảo luận về hai hạng người thoát xác sau khi chết.
Bây giờ tôi sẽ không đề cập đến hạng người có thần thức
lập tức thoát xác sau khi chết mà chỉ nói đến hạng người
có phần tinh tế thần thức lưu lại trong thi thể nhiều ngày.
Người ta nói rằng trước khi thần thức người ấy thoát ra
khỏi xác thì trên thi thể họ sẽ có một điểm nóng được tụ
lại duy nhất có màu đỏ hoặc màu trắng, điểm nóng tụ lại ở
đâu thì thần thức sẽ thoát ra ở chỗ đó. Ví dụ, nếu điểm
nóng hội tụ ở đỉnh đầu thì chúng ta tin rằng người ấy sẽ tái
sinh vào cõi lành, điểm nóng tụ lại ở bàn chân thì chắc
chắn người ấy sẽ đọa vào hạ giới. Dấu hiệu cho biết khi
thần thức thoát xác sẽ có một ít máu chảy ra ở lỗ mũi hoặc
tinh dịch thoát ra từ bộ phận sinh dục.
Tuy nhiên, có một số người không thấy dấu hiệu này,
đó là những người chết đột ngột vì tai nạn hay bị bệnh tim.
Dấu hiệu này chỉ tìm thấy ở những người có tiến trình chết
chậm và lâu.
Ðại sư Geshe Lamrimpa: Hầu hết người nào bị chết vì
bệnh nặng thì khi thần thức rời khỏi thể xác đều có dấu hiệu
máu hoặc chất nước vàng chảy ra từ lỗ mũi hoặc bộ phận
sinh dục. Khi thần thức thoát ra thì thể xác mới có mùi hôi.
Ðức Dalai Lama thứ 14 từng nói chuyện với các bác sĩ nổi
tiếng ở phương Tây về vấn đề thần thức rời khỏi thể xác khi
bệnh nhân tắt thở. Các bác sĩ đã trắc nghiệm và nói rằng họ
đã thấy một làn khói trắng nhỏ thoát ra từ một điểm nào đó
trên thân của người chết. Kết quả này được kiểm tra bằng
máy móc và phân tích thể xác một cách cẩn thận.
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Những dấu hiệu như giọt máu hoặc nước vàng đều xảy
ra đối với những người chết vì bệnh nặng. Tuy nhiên, thi
thể người ấy thường được di chuyển quá nhiều trước khi
thấy những dấu hiệu này, vì vậy những trường hợp như thế
tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Ở Tây Tạng, theo tập quán
truyền thống phải giữ thi thể trong ba, bốn hoặc bảy ngày
ngõ hầu giúp cho thần thức có đủ thời gian để thoát xác.
Trong thời gian chờ đợi này, các lễ kỵ siêu cho người quá
cố được tiến hành một cách nghiêm mật.
Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Bạn có thể biết khi
thần thức thoát xác dựa vào sự biến đổi của thi thể. Khi
thần thức còn lưu lại trong thể xác thì bạn cảm thấy người
ấy chưa chết thật sự, nước da của họ còn tươi và sáng lạ
thường, giống như họ đang nằm ngủ. Nhưng một khi thần
thức đã thoát xác thì lập tức ta thấy thi thể thay đổi khác
liền, nước da khô, tái xanh đi và bắt đầu có mùi hôi. Lúc
ấy, bạn mới có cảm giác đó là một xác chết chứ không
phải là một người nữa.
Những kinh nghiệm về làn khói hoặc giọt máu xuất ra
khi thần thức thoát xác không phải lúc nào cũng nhìn thấy
được, chúng ta chỉ gặp ở một số ít người. Trong số những
người này, khi thần thức thoát xác, chất nước vàng chảy ra
từ lỗ mũi và ở hạ bộ. Có một vị cao tăng Tây Tạng viên
tịch, khi thần thức thoát xác, lỗ mũi của ngài liền chảy ra
hai dòng chất dịch lỏng, một bên thì màu đỏ còn bên kia
màu trắng.
Hỏi: Có đúng là cho đến khi thần thức thoát xác, thi
thể mới bắt đầu có mùi hôi và có dấu hiệu thối rữa?

Chết và tái sinh – Thích Nguyên Tạng

31

Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Sự thật đúng như
thế.
Hỏi: Khi một người chết nhưng thần thức vẫn còn lưu
lại trong thể xác. Vậy người ấy có cảm giác gì không nếu
bị người khác đụng chạm đến?
Ðại sư Geshe Lamrimpa: Họ sẽ không có cảm giác gì
cả. Khi phần thô của thần thức tan mất thì người ấy không
còn cảm giác nữa. Ðối với các vị Tăng chứng đắc và người
Phật tử có tu tập, khi chết, phần tinh tế của thần thức còn
lưu lại trong thể xác, thì họ có thể chết ở trong tư thế ngồi
thiền, đến khi thần thức thoát xác, thi thể của vị ấy mới
ngã xuống.
Mấy mươi năm trước, khi những người Tây Tạng đầu
tiên đến tỵ nạn tại tỉnh Buxa của Ấn Ðộ, một Phật học
viện của Phật giáo Tây Tạng nọ, có hai vị tăng đánh nhau
và một người chết. Sau đó, vì vụ này mà chính quyền Ấn
và người dân địa phương chỉ trích rất gắt gao đối với
người dân Tây Tạng, họ nói rằng các tu sĩ Tây Tạng chỉ
biết chém giết nhau mà thôi. Về sau có một Lama đức
hạnh tên là Gyari Rinpoche, đến từ tu viện Gender ở Tây
Tạng, vị này đã viên tịch tại Ấn với tư thế ngồi kiết già
trong bảy ngày. Người Ấn được mời đến chứng kiến cái
chết lạ thường của vị Lama này và họ cố gắng giật mạnh
khăn trải giường để làm cho thi thể của ngài ngã xuống,
nhưng ngài vẫn ngồi thẳng như pho tượng, dù trải qua bảy
ngày nhưng thể xác của ngài vẫn không có mùi hôi. Sau sự
kiện này, quan điểm của họ về các Tăng sĩ Tây Tạng đã
thay đổi hẳn, họ không còn phê bình, chê bai nữa.
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Hỏi: Nếu đụng chạm và di chuyển thi thể trước khi
thần thức thoát xác có ảnh hưởng gì đến tâm thức của
người chết không? Vì ở trong bệnh viện, sau khi người hấp
hối ngừng thở và tim hết đập, còn nhiều thủ tục khác chi
phối đến tử thi. Sự can thiệp này có hại cho thần thức
người chết không?
Ðại sư Kirti Tsenshab Rinpoche: Trước hết, nếu đó là
một người tinh thông có năng lực thiền định, họ cố gắng
luyện tập thiền định sau khi trút hơi thở, nếu ta lắc mạnh
thi thể của họ vào lúc họ ở trong trạng thái thiền định thì
sẽ khuấy rối tiến trình tập trung thần thức của họ. Do đó,
tốt nhất là không đụng chạm đến thể xác họ trong thời
điểm ấy. Ngay cả một người thường (người không có tu
tập) cũng không nên đụng đến thi thể của họ cho đến ba
ngày sau. Nếu một người đang ngủ say, nhưng ta lay mạnh
thì họ sẽ thức giấc ngay, người chết ở đây cũng vậy, khi
chạm đến họ, không có tác hại gì cho thể xác, nhưng có
hại rất lớn đến thần thức của họ.
Thêm vào đó, nếu chúng ta buộc phải thay tấm khăn
trải giường và nệm từ giường của người vừa chết cho sạch
sẽ thì cũng nên thao tác nhẹ nhàng. Tương tự, nếu người
chết còn mở mắt và hả miệng, nên yêu cầu một người thân
trong gia đình đến trước tử thi bày tỏ lòng kính trọng cuối
cùng rồi giúp họ khép mắt và miệng lại để trông dễ nhìn
hơn. Ðối với những người bị dị tật, tay chân cong quẹo,
lúc tẩm liệm phải kéo thẳng ra để dễ dàng đưa vào quan
tài. Nhưng mỗi cử chỉ đối với người chết đều phải nhẹ
nhàng và thực hiện ba ngày sau khi người ấy trút hơi thở
cuối cùng.
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Hỏi: Có lợi ích gì khi chúng ta chạm hoặc kích thích
trên đỉnh đầu của người hấp hối và người chết, đặc biệt là
người vừa chết?
Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Khi một người vừa
chết, chúng ta có thể sờ chạm vào đỉnh đầu của họ, đó là
vùng huyệt đạo tốt nhất để thần thức thoát ra mà ngài
Lama Je Tsong Khapa gọi là "chiếc cổng vàng". Do đó,
bạn nên kích thích vào vùng đỉnh đầu, nếu thần thức của
người chết thoát ra ngoài bằng đường này thì chắc chắn họ
sẽ thác sinh vào cảnh giới an lành.
Nhưng nếu thần thức thoát ra bằng các đường ở hạ bộ,
từ lỗ rốn trở xuống, người ấy sẽ thác sinh vào ác đạo, như
cõi ngạ quỷ hay loài cầm thú. Vì thế, người Tây Tạng
không bao giờ tiếp xúc phần hạ bộ của thi thể người chết,
nếu ta chạm vào chỗ nào của họ thì thần thức sẽ tụ lại chỗ
ấy mà thoát ra ngoài
Ðại sư Dilgo Khyentse Rinpoche: Tiếp xúc vào đỉnh
đầu của người hấp hối được xem như là đang làm phép
"chuyển di tâm thức" cho họ. Thực hiện phép này không
phải là một vấn đề đơn giản, phải làm cẩn thận để giúp cho
thần thức của người hấp hối tập trung ở đỉnh đầu, chỗ mái
tóc giáp nhau, gọi là cửa Brahma. Nếu đầu của người ấy
không bị sói thì chúng ta phải nhổ năm ba sợi tóc bên trên
cửa ấy và dùng ngón tay trỏ cạo nhiều lần vào chỗ ấy, việc
làm này nhằm giúp cho thần thức của người chết biết chỗ
mà thoát ra ngoài. Kỹ thuật này cũng thường giúp cho chất
nước vàng chảy ra từ cửa ấy, dấu hiệu đó chứng minh cho
phép chuyển di tâm thức đã thành công.

5
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THẦN THỨC PHẢI Ở TRONG
TRẠNG THÁI TRUNG ẤM BAO LÂU?
Hỏi: Sau khi thần thức rời khỏi thể xác và bước vào
giai đoạn thân trung ấm giữa đời này và cuộc sống kế tiếp,
phải mất bao lâu trước khi thần thức này gá vào một bào
thai mới?
Ðại sư Kirti Tsenshab Rinpoche: Thời gian kéo dài
trung bình để một người đi tái sinh vào một cơ thể mới là
bảy tuần lễ. Cứ sau bảy ngày thì thân trung ấm chết đi và
rồi tái sinh lại trong một thân trung ấm khác cho đến khi
nó bắt được liên lạc với cha mẹ tương lai mới đi tái sinh.
Tuy nhiên có nhiều người sau khi chết chỉ mất hai giây họ
đã đi tái sinh vào cảnh giới khác.
Lý do tại sao thần thức phải chịu đựng trong tiến trình
trung gian sinh và tử giống như ma quỷ này? Vì do nghiệp
thiện và ác của người ấy gây tạo đời trước sẽ quyết định
dẫn dắt họ đến nơi thích hợp, do đó phải cần có thời gian
nhất định để tìm kiếm cho một đời sống tương lai.
Ðại sư Dilgo Khyentse Rinpoche: Bốn mươi chín
ngày là thời gian dành chung cho tất cả mọi người, nhưng
có một số người khác cứ vất vưởng trong thế giới trung ấm
này một thời gian rất lâu, có lúc đến bảy năm mới đi tái
sinh. Nếu trường hợp họ bị kẹt lại trong thế giới trung gian
này, họ sẽ trở thành ma quỷ. Thông thường khi một người
đang hấp hối, chúng ta đọc kinh cầu nguyện hoặc nhắc
nhở, họ đều nghe thấy, thậm chí người bất tỉnh cũng thế.
Ðối với vong linh trong cõi trung ấm cũng có khả năng
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nghe, cảm nhận và hiểu được khi chúng ta đọc sách "Tử
thư Tây Tạng" (Tibetan Book of the Death) để cảnh tỉnh
họ. Vì thế, trong bảy tuần lễ đầu sau khi chết là thời gian
rất quan trọng để cho người sống làm mọi việc có thể giúp
sức tái sinh cho người chết.
Còn thần thức của những bé chết trước khi sinh (bị sẩy
thai), trong lúc sinh hoặc tuổi còn nhỏ, sẽ đi qua các trạng
thái trung ấm một lần nữa và nhận thấy một hiện hữu
khác. Cha mẹ của họ cũng có thể tạo phước (meri-forious
acts) để hồi hướng công đức cho vong linh hoặc thực hiện
các pháp dành cho người chết như thọ trì thần chú Kim
cương Tát đỏa một trăm âm (Hundred - syllable mantra of
Vajrasattva), đủ túc số 100 biến, cúng dường đèn, bố thí,
phóng sinh các loài vật... để giúp cho thần thức của hài nhi
đó được nhẹ nhàng và dễ dàng tìm lối tái sinh.
Ðại sư Geshe Lamrimpa: Không thể xác định thời
gian chính xác là bao lâu. Nếu một người không phải tái
sinh vào cõi người thì họ liền thác sinh đến cõi khác chứ
không qua giai đoạn thân trung ấm. Nhưng nói chung một
người có thể ở trong cõi trung ấm trung bình là 49 ngày,
có người ở một ngày, bốn ngày và có khi bảy ngày...
Trong thời gian trụ lại trong trung ấm thân, vong linh tìm
kiếm một đời sống tương lai khế hợp với nghiệp của mình
để tái sinh.
Ðại sư Gerje Khamtul Rinpoche: Ðối với một số
người thời gian dài nhất là bảy tuần lễ, nhưng có một số
khác chỉ ở trong thân trung ấm ba ngày. Phần lớn mọi
người đều phải đầu thai sau hai mươi mốt ngày.
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Không phải ai chết cũng qua giai đoạn thân trung ấm.
Có một số người tu tập chứng ngộ, có một đời sống phạm
hạnh và lợi lạc, khi chết họ trực tiếp tái sinh vào cảnh giới
tốt lành chứ không qua giai đoạn trung gian này. Một
người phạm tội ngũ nghịch (giết cha mẹ, phá hoại chánh
pháp...), hoặc có một đời sống tiêu cực, ác độc... thì sẽ đọa
liền vào địa ngục, hoặc một cõi xấu nào đó chứ không qua
giai đoạn thân trung ấm.

5
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QUAN ÐIỂM CỦA PHẬT GIÁO
VỀ VIỆC TỰ SÁT
Hỏi: Xin cho biết quan điểm của Phật giáo như thế
nào về vấn đề tự sát?
Ðại sư Kirti Tsenshab Rinpoche: Ðối với người Phật
tử, tự giết mình là một tội rất lớn. Vì sao? Bởi vì có được
thân người là một trong những điều khó và làm bị thương
hoặc hủy diệt thân ấy là một điều sai lầm rất lớn. Tự tử
thường bắt nguồn từ kết quả của những cơn nóng giận. Chỉ
có giận dữ người khác mà không làm gì được nên trở lại
giết chết mình. Ðối với một người không theo đạo Phật
cũng thế, tự tử là một hành vi đáng trách và tội lỗi. Sau khi
chết, thần thức của họ không có một nơi nào khác là phải
lao theo nghiệp ác của mình. Vì thế chúng ta phải nghĩ
cách làm thế nào để giúp họ vượt qua những cơn khủng
hoảng tinh thần và nỗi khổ đau của họ. Ở trong tình trạng
rối loạn, bế tắc và tuyệt vọng, cơn khủng hoảng trầm trọng
này có thể đẩy con người đến chỗ tự sát.
Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Nhà Phật cho rằng
tự tử là một điều tồi tệ nhất mà con người có thể làm. Ðây
là một hành động tiêu cực khiến cho thần thức của kẻ ấy
gặp khó khăn trong việc tái sinh. Theo truyền thống của
Phật giáo Tây Tạng thì có hàng trăm vị nam và nữ thần ở
trong thân của chúng ta, nếu phạm vào tội tự sát, đồng thời
ta cũng giết cả họ. Còn theo Phật giáo Ðại Thừa thì dưới
chân của mỗi sợi tóc thì có hàng ngàn tế bào sống khác...,
khi ta giết ta thì đồng thời ta cũng hủy diệt chúng.
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Ðại sư Geshe Lamrimpa: Theo Phật giáo thì tự tử là
một hành vi tiêu cực và là nguyên nhân khiến cho thần
thức của người ấy rơi rớt vào cõi xấu.
Ðại sư Dilgo Khyentse Rinpoche: Khi một người tự
tử, thần thức của họ thường phải đi theo nghiệp xấu của
mình, rất có thể họ sẽ bị một ác ma bắt lấy và chiếm đoạt
sinh lực. Ðể giúp cho những người này, các vị thầy có
năng lực phải làm nhiều lễ cầu siêu đặc biệt như năm cuộc
lễ và những nghi thức khác để siêu độ thần thức cho người
chết.
Hỏi: Trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam, có
nhiều Tăng sĩ đã tự thiêu, với động cơ là làm cho thế giới
chú ý đến nỗi khổ đau chiến tranh ở VN. Việc tự thiêu của
họ phải chăng là hành vi tiêu cực?
Ðại sư Geshe Lamrimpa: Các vị Bồ Tát được phép
thực thi một số hành vi mà người thường cho đó là tiêu
cực. Tuy nhiên, Phật giáo Nguyên thủy phản đối hành
động này, vì thế tự tử luôn được xem là hành vi tiêu cực
trong truyền thống này. Nếu bạn phân tích kỹ hơn, xem
động cơ khiến các vị Tăng này tự thiêu là gì thì chúng ta
mới phán xét là tiêu cực hay tích cực. Trong một bộ kinh
của Phật giáo có ghi lại câu chuyện về một vị Tỳ kheo trẻ
bị một phụ nữ ép buộc phải lấy bà ta. Vị này biết rõ rằng
nếu mình chịu lấy thì sẽ phá bỏ giới luật; mặt khác, nếu
không chịu lấy, bà ta sẽ vu khống rằng mình đã có những
hành vi tồi bại. Vì thế, để giải quyết tình cảnh bế tắc này
mà không phạm giới, vị ấy quyết định tự kết liễu đời mình.
Suy nghĩ như thế rồi, vị ấy giả vờ đồng ý và nói với bà ấy
đợi một chút. Vị ấy vào phòng trong, đóng cửa và tự đâm
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vào cổ họng mà chết. Trước khi tắt thở, vị ấy kính lễ mười
phương Tam Bảo và nói rằng: "Vì tôn kính Tam Bảo và
gìn giữ giới hạnh mà con quyết định từ bỏ thân này".
Trong Kinh nói đây là hành vi tích cực và có công
đức. Nếu trường hợp các Tăng sĩ Việt Nam vì động cơ
muốn cứu vãn Chánh pháp của đất nước họ không lún sâu
vào chiến tranh, vì một động cơ cao cả như thế thì hành vi
tự thiêu của họ không thể cho là tiêu cực mà phải được
xem là hành vi của các vị Bồ Tát.
Hỏi: Quan điểm của Phật giáo như thế nào về việc
chấm dứt mạng sống trước khi người ấy chết? Bệnh nhân
yêu cầu để cho họ chết tự nhiên bằng cách không dùng
thuốc hay những phương pháp y học nào đó vì họ quá đau
đớn về thể xác và tinh thần trong khi việc điều trị không
mang lại kết quả.
Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Trong trường hợp
này rõ ràng bạn muốn đem lại lợi ích cho người khác,
chấm dứt sự đau đớn của họ. Tuy nhiên, cần phải xem xét
cẩn thận chứ đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì
giết một mạng người là một tội ác, vì vậy, dù đau đớn dữ
dội, thay vì để cho họ chết thì cố gắng dùng hết khả năng
để điều trị cho họ, có thể cho họ uống thuốc giảm đau hoặc
thuốc an thần chẳng hạn. Mặt khác, nên nhớ rằng thân
người rất khó khăn mới có được. Do vậy, các nhà điều trị
phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định việc này.
Ðại sư Geshe Lamrimpa: Người ta nên tiếp tục chữa
trị để giữ mạng sống cho họ. Nếu người ấy chết với trạng
thái tâm giận dữ, bất an, tiêu cực hay hôn mê thì sẽ gặp rất
nhiều khó khăn trong việc đầu thai và sẽ gặp bất lợi cho
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đời sống tương lai của họ. Tuy nhiên, nếu cho họ uống
thuốc để rút ngắn mạng sống thì cũng không thích hợp.
Hỏi: Ðôi khi họ muốn được chết thì sao?
Ðại sư Geshe Lamrimpa: Họ muốn chết trước thời
hạn, bởi vì họ không chịu đựng nổi sự đau đớn ngay trong
đời này. Nhưng họ đâu biết rằng nỗi khổ đau ấy họ vẫn
phải đối mặt trong đời sau, vì thế, tốt hơn hết nên giúp họ
điều trị.
Ðại sư Dilgo Khyentse Rinpoche: Sử dụng máy móc
để kéo dài mạng sống của một người không còn cơ may
lành bệnh là điều vô lý và hãi hùng. Tốt hơn cứ để cho họ
chết một cách tự nhiên trong bầu không khí yên bình. Khi
sử dụng máy móc mà không có hy vọng hồi phục cho
người bệnh thì việc chấm dứt điều trị bằng máy không
phải là tội ác. Rõ ràng không cần thiết để kéo dài sự sống
nhân tạo cho họ. Theo cách nhìn của nhà Phật, thì chúng ta
nên làm bất cứ điều gì có thể để trợ giúp cho người ấy đối
phó với sự xuống tinh thần trong giờ phút đau đớn và sợ
hãi, đem lại cho họ niềm bình an vào phút cuối của cuộc
đời.
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HIẾN TẶNG THỂ XÁC CÓ TỐT KHÔNG?
Hỏi: Ở phương Tây, hiến tặng những bộ phận trong cơ
thể người vừa chết là việc bình thường, như hiến tặng cặp
mắt, quả thận để cho người khác, việc làm này có ảnh
hưởng hay làm trở ngại gì cho thần thức của người chết
không?
Ðại sư Dilgo Khyentse Rinpoche: Việc hiến tặng thi
thể là một điều tốt, bởi vì nó phát khởi từ động cơ làm lợi
lạc cho người khác với lòng bi mẫn chân thật. Và một khi
nó là ước nguyện cuối cùng của người chết thì tuyệt nhiên
không có ảnh hưởng hoặc có hại gì cho thần thức của họ
khi họ rời bỏ thể xác. Trái lại, việc làm tích cực này sẽ góp
phần tạo thiện nghiệp cho người ấy trong đời sống vị lai.
Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Nếu một người
muốn hiến tặng thi thể của họ thì nên lấy những bộ phận
cần thiết ấy sau khi người đó chết. Ðiều này không có gì
ảnh hưởng đến tiến trình thần thức thoát xác và tái sinh
của họ.
Hỏi: Có nhiều trường hợp nếu các bộ phận của thi thể
được lấy đi mà thần thức của họ chưa rời khỏi thể xác thì
sao?
Ðại sư Dilgo Khyentse Rinpoche: Ðiều này tùy thuộc
vào lòng bi mẫn và ước nguyện của người chết. Nếu người
ấy đã từng bày tỏ nguyện vọng bố thí lớn lao đó một cách
chân thành, thì có thể lấy đi những bộ phận cần thiết ngay
cả trước khi tim ngừng đập, cũng không có hại gì cho thần
thức.
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Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Như tôi đã nói trên,
thần thức sẽ rời khỏi thể xác khi ta đụng chạm đến thi hài
của họ, chẳng hạn như ta kích thích vào vùng đỉnh đầu để
chỉ dẫn cho thần thức thoát ra. Một khi thần thức đã ra rồi
thì bạn có thể lấy đi những thân phần cần thiết. Do đó, nên
lưu ý giúp người chết làm phép chuyển di thần thức trước
khi lấy những thân phần của họ.
Hỏi: Còn phương pháp đông lạnh (Cryonics) thi hài
sau khi chết thì sao?
Ðại sư Dilgo Khyentse Rinpoche: Việc ấy hoàn toàn
vô nghĩa, không đem lại một lợi ích nào. Thần thức người
ấy không thể quay lại thi thể một khi người ấy đã chết thật
sự.
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LÀM GÌ ÐỂ CHUẨN BỊ CHO CÁI CHẾT?
Hỏi: Có phương pháp nào tốt nhất để chuẩn bị cho
cái chết của mình không?
Ðại sư Dilgo Khyentse Rinpoche: Phương pháp tốt
nhất để chuẩn bị cho cái chết của mỗi người là nên tu tập
tâm linh trong suốt cuộc đời mình.
Ðại sư Kirti Tsenshab Rinpoche: Một lần nữa tôi
phải đề cập đến hai hạng người, thứ nhất là tín đồ theo đạo
Phật, thứ hai là những người không có đạo.
Ðối với hạng người thứ nhất đã từng quy y và tu học
theo Chánh pháp, khi họ biết rằng cái chết đang đến với họ
thì đó là thời gian giúp họ tinh tấn hơn trong việc tu tập
của mình.
Ðối với hạng người thứ hai, chưa hề nghĩ gì về con
đường đạo trong cuộc đời họ, nên khuyên họ cố gắng phát
khởi tâm đạo, tâm đạo ở đây nghĩa là suy nghĩ về điều tốt,
nghĩ và cầu mong điều tốt đến với người khác. Ðây là cách
tốt nhất dành cho những người không có đạo chuẩn bị cái
chết.
Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Giống như ta đi đến
một nha sĩ, đó là điều không ai tránh khỏi, việc cuối cùng
cũng phải xảy ra, chết cũng thế, vì vậy có gì tốt đẹp bằng
nếu ta bắt đầu suy nghĩ về nó ngay bây giờ. Ðể biết rõ về
cái chết ta nên hỏi các bậc thầy của mình, những người có
kiến thức về cái chết, các ngài sẽ cho chúng ta biết con
người sẽ chết như thế nào. Nếu ta có những hiểu biết như
thế, ta thật sự không sợ chết và nó sẽ giúp đỡ ta rất nhiều.
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Ðại sư Geshe Lamrimpa: Nếu một người đang chuẩn
bị một nơi tái sinh hạnh phúc thì sẽ loại bỏ tham sân si và
tịnh hóa mười ác nghiệp nếu đã phạm phải trong quá khứ,
bày tỏ sự hối tiếc và lập nguyện không vi phạm giới pháp
trong tương lai. Ðây là lời dạy chung cho tất cả mọi chúng
sinh. Ðối với một người đã thọ giới để tu hay một hành giả
Mật giáo, họ phải sám hối và tịnh hóa tất cả giới luật và lời
phát nguyện mà họ đã phá bỏ.
Mặt khác, nếu muốn đời sau giàu sang thì phải thực
hành pháp bố thí, muốn được hạnh phúc thì phải giữ giới
hạnh, muốn được trường thọ nên tránh sát sinh, muốn
được ngưỡng mộ và tôn kính phải tu pháp nhẫn nhục.
Muốn giải thoát thì tu tập sáu hạnh của Bồ Tát, v.v... Nói
chung, nếu chúng ta loại bỏ hết ác nghiệp, tịnh hóa hết tất
cả nghiệp chướng và hướng đến hành vi công đức, tạo cho
ta có một sức mạnh hỷ lạc về nội tâm. Khi cái chết đến với
ta, chính năng lực công đức và giới hạnh ấy sẽ tiếp sức cho
ta đi tới một đời sống khác an toàn và hạnh phúc. Ðó là
cách tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết của mọi người.
Hỏi: Ở trong Phật giáo có một vài phương pháp thiền
quán niệm về cái chết và kể lại tiến trình chết. Loại thiền
này có lợi ích gì không?
Theo triết học của Phật giáo, phương pháp thiền quán
tưởng về cái chết là nhắm vào mục đích để ta ý thức được
cuộc đời là vô thường và ta sẽ trở nên quen thuộc với
những diễn biến khác nhau về cái chết mà con người sẽ
phải đi qua. Ðiều đó rất có ích. Trong pháp tu này, hành
giả biết rõ những dấu hiệu xảy ra trong tiến trình đưa đến
cái chết như sự suy yếu của sáu giác quan, và sự tan rã dần
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của thân tứ đại... Rồi tiếp đó, ta cũng nhận ra rằng khi ta
tái sinh vì sự hỗn hợp giữa tinh cha, huyết mẹ và thần thức
của ta; một lần nữa, ta lại thấy cái chết đến với ba thứ này,
tiến trình sinh tử này không dứt cho đến khi ta giác ngộ.
Theo triết học Phật giáo Tây Tạng thì luyện tập quán
tưởng về cái chết là một pháp tu rất quan trọng.

***
CHỦ NGHĨA VỊ THA
LÀ TRÁI TIM CỦA PHẬT GIÁO
Hỏi: Ở phương Tây, nhờ Phật giáo mà trong những
năm gần đây có sự phát triển rất nhanh về phong trào
thiết lập những Tiếp Dẫn Ðường để chăm sóc cho những
người sắp lâm chung. Các ngài có nghĩ rằng chúng ta có
thể đem lại lợi lạc cho người chết không?
Ðại sư Garje Khamtul Rinpoche: Tôi cho rằng phong
trào này rất tốt bởi vì người phục vụ và người được chăm
sóc đều biết rõ mình cuối cùng cũng đi đến cái chết, do đó
khi còn sống trên đời này họ cố gắng làm mọi điều tốt đẹp
và nhất là giúp đỡ những người sắp lâm chung. Giống như
khi bạn đi máy bay, biết rằng bạn đang ở trên không trung
và có cảm giác sợ hãi. Nhưng khi bạn thấy xung quanh có
đủ tất cả những tiện nghi để giúp đỡ bạn thì bạn cảm thấy
như mình đang ở nhà, bạn cảm thấy hạnh phúc về điều đó.
Tóm lại, tôi thấy rằng các Tiếp Dẫn Ðường ở phương Tây
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rất tốt, vì nó giúp cho người sắp lâm chung cảm thấy an
toàn, tự tin và không sợ hãi nữa.
Ðại sư Kirti Tsenshab Rinpoche: Ý tưởng thành lập
các dưỡng đường tiếp dẫn cho người sắp lâm chung là
biểu trưng cho lòng bi mẫn vô biên của chúng ta đối với
người sắp chết. Ðây là một phong trào rất tốt mà tôi cho
rằng phát triển nhiều trung tâm thêm chừng nào tốt chừng
ấy. Ở phương Tây xưa nay không quan tâm đến vấn đề tu
tập tâm linh, nên người sắp chết rất cần sự nâng đỡ về tinh
thần ở cuối đời, điều này giúp cho họ có một sức mạnh nội
tâm để vượt qua nỗi hãi hùng của cái chết.
Cuối cùng, trái tim của Phật giáo là lòng vị tha, nghĩ
đến người khác và giúp đỡ cho họ. Chúng ta phải nỗ lực
nhiều hơn nữa để có thể đem lại sự an ủi, nâng đỡ tinh
thần cho họ mà xã hội đã một thời bỏ rơi và thiếu quan
tâm.
Từ đáy lòng mình, tôi muốn nói lời cảm ơn Thầy
(người thực hiện cuộc phỏng vấn này) rất nhiều và tôi phải
nói rằng Thầy đừng nghĩ rằng mình đang đơn độc với
trong công việc này. Vì tất cả những gì mà Thầy đang làm
hiện nay là đại diện cho một đường hướng hoạt động của
Phật giáo trong thời hiện đại. Chư Phật, Bồ tát và các vị
Thiên thần Hộ pháp luôn ủng hộ và luôn ở phía Thầy.
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DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA CÁI CHẾT
Rich Fields, một nhà thơ, nhà văn, đệ tử của Hòa
thượng Chogyam Trungpa Rinpoche và nhiều bậc thầy nổi
tiếng người Tây Tạng, ông được ghi nhận là mắc bệnh ung
thư phổi từ năm 1995. Hiện nay ông đang giữ chức Tổng
biên tập tạp chí Yoga và Phó tổng biên tập nguyệt san Phật
giáo Tricyle (xuất bản tại Hoa Kỳ). Ông đang cư ngụ tại
Fairfax, bang California với người điều dưỡng là bà
Marcia Cohen. Ông là tác giả của nhiều quyển sách Phật
giáo có giá trị như "Làm sao những con thiên nga đến
được bờ hồ, Lịch sử Phật giáo nước Mỹ...". Cuộc phỏng
vấn này do đạo hữu Helen Tworkov (Tổng biên tập tờ
Tricyle) thực hiện vào tháng 5 năm 1997 để tìm hiểu quan
điểm về cái chết của ông.
Tricycle: Lần đầu tiên khi biết mình ung thư, ông đã
làm gì?
Fields: Vào tối hôm ấy, một vị Lama cho tôi một lời
dạy của Ðức Phật Dược Sư (Medicine Buddha) và tôi cảm
thấy an ủi. Tôi xem căn bệnh nan y này là một cơ hội tốt
để tôi trả nghiệp. Ðó là một trong những Bồ tát hạnh mà
bạn phải thực hành. Quan điểm này rất khác biệt so với
quan điểm của phương Tây. Quan điểm của Bồ tát làm đảo
lộn hết mọi thứ xung quanh nó. Ðây là một pháp môn
luyện tập của Kim Cương thừa, chấp nhận bất cứ mọi hoàn
cảnh khó khăn nào và phải đưa nó vào con đường tu tập,
không cứ là hoàn cảnh tốt mà bất cứ một tình huống nào
cũng biến nó trở thành phương tiện để tu luyện. Bạn có thể
mong rằng "chứng bệnh này giúp tôi mang lấy hết bệnh
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của tất cả chúng sinh, nhận lấy hết đau đớn của chúng
sinh, để cho họ hết bệnh và hết đau đớn”. Bằng cách này,
bạn tấn công vào "bản ngã tự thương xót lấy mình” và
nhiều vấn đề cơ bản khác phát sinh khi chúng ta mắc bệnh,
chẳng hạn như chúng ta tự hỏi "tại sao tôi...?”.
Tricycle: Các vị thầy của ông đã nói gì?
Fields: Câu nói đầu tiên của họ luôn luôn là: "Mọi
người đều phải chết. Chết là một sự thật”. Hoặc "Chúng
ta có thể điều trị bệnh này và con sẽ khỏi thôi”. Hay “Ồ,
con chờ đợi cái gì nào? Có sanh ắt phải có tử”. Rồi một ý
kiến khác "Con may mắn vì nó là một cơ hội tốt cho việc
tu luyện của con".
Tricycle: May mắn, bởi vì ông là một hành giả tu
luyện?
Fields: May mắn là vì có thời gian để chuẩn bị mọi
thứ, dù bạn là một hành giả hoặc không. Quan điểm thông
thường ở phương Tây là "Ồ, may mắn là vì họ đã chết
trong lúc ngủ hay chết vì cơn đau tim hoặc chết đột ngột”.
Tuy nhiên, bệnh ung thư là đặc biệt tốt cho bạn, bởi vì bạn
có đủ thời gian để tiên liệu mọi việc và giải quyết nó. Về
việc tu tập thì theo lời dạy của thầy Trungpa Rinpoche
rằng: “Chết là sự thật, nó đến mà không báo trước. Thân
này sẽ trở thành một xác chết”. Chết chỉ là một phần trong
đời sống của chúng ta. Nền văn hóa của phương Tây giúp
đỡ chúng ta phớt lờ với cái chết, nhưng phương Ðông thì
phải nhìn thẳng vào cái chết, từ một quan điểm ấy, một
căn bệnh ở vào giai đoạn chót rất có thể hữu ích cho việc
tu tập tâm linh.
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Tricycle: Những ý kiến "nó tốt cho việc tu tập của
bạn” có quấy rầy ông không?
Fields: Ở những trung tâm tu học điều đó thường
được xem là chuyện đùa. Ðối với một người chưa có kinh
nghiệm thì điều đó thật phiền hà, họ lập tức phản kháng,
đầu hàng hay chấp nhận. Còn đối với tôi thì không.
Tricycle: Ông quan tâm đến việc tiên đoán sự phát
triển của căn bệnh không?
Fields: Không, quan điểm của tôi là “Tôi sẽ sống cho
đến lúc chết”, một việc mà tất cả mọi người đều có thể
làm. Tôi không hiểu hết giá trị của những câu nói mà mọi
người thường nói rằng: "Anh còn bốn tháng nữa để sống”.
Và tôi không muốn tạo ra bất cứ một gánh nặng nào cho
ai. Tôi không bao giờ quan tâm đến những lời nói may
mắn.
Tricycle: Ông sẽ chọn giải pháp nào giữa việc chấp
nhận cái chết và cố gắng điều trị căn bệnh ở đoạn cuối?
Fields: Chúng ta có quyền chọn lựa sao? Cuối cùng
tất cả chúng ta đều phải chết. Chết là sự thật, nó đến mà
không cần báo trước, và thân này sẽ trở thành cái xác. Phật
giáo luôn luôn kiên định về vấn đề này. Những bác sĩ đầu
tiên nói với tôi rằng số lượng thống kê bệnh ung thư phổi
giống như tôi đều không có cơ may chữa khỏi. Tôi đã từng
nói với các bác sĩ, tôi không quan tâm đến việc nghe họ.
Tôi sẽ sống cho đến khi tôi chết dù bốn tháng hay năm
năm. Các bác sĩ cũng như thế, họ cũng sống cho đến lúc
chết. Ông ta biết khi nào tôi chết nhưng ông ta thì không
biết khi nào đến lượt mình. Nếu tôi chống lại cái chết, có
thể tôi sẽ chết sớm hơn.
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Tricycle: Khi ông chống lại bệnh ung thư, nó có trở
nên là một cái gì đó phân ly giữa nó và ông không?
Fields: Trước hết, tôi cảm thấy nó giống như một cái
gì đó đã tấn công tôi. Dĩ nhiên, các tế bào tôi đã bảo vệ tôi.
Những phản ứng đầu tiên của tôi là xác định mình là một
chiến binh đầy sức mạnh. Tôi phải chiến đấu. Sau đó, có
một lần chữa bằng hóa trị, tôi dùng Mật Chú và quán niệm
thần Phẫn nộ để tiêu diệt các tế bào ung thư trong thời gian
hóa trị.
Tricycle: Việc công phu tu tập của ông có thay đổi khi
ông được chẩn đoán không?
Fields: Công việc tu tập của tôi càng trở nên tích cực.
Tôi thấy có kết quả rõ ràng hơn trong một thời gian ngắn
so với những thành tựu thiền định mà tôi phải bỏ ra trong
một thời gian dài như trước đây.
Tricycle: Ông có bắt đầu dành nhiều thời gian cho
công phu buổi sáng không?
Fields: Có, tôi vẫn công phu như mỗi ngày. Tôi cảm
thấy không có vấn đề là tôi ngồi bao lâu hoặc có liên hệ
đến chỗ ngồi. Việc hành trì của tôi vẫn không thay đổi.
Tricycle: Nó có ảnh hưởng đến cách cư xử của ông
không?
Fields: Có thể. Tuy nhiên tôi vẫn có những thói quen
thông thường. Tôi vẫn làm việc như mọi ngày, vẫn giữ các
mối quan hệ, vẫn viết bài và vẫn sống. Ðôi khi tôi nghĩ
mình nên gia nhập vào một trại tu dưỡng và tôi nỗ lực tu
tập để đắc đạo trước khi chết (cười lớn). Nhưng đồng thời
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tôi thích chờ đợi từng phút giây, bình an và chiến đấu để
sống một cách trọn vẹn, và đó là những gì mà tôi chọn.
Tricycle: Ông có tự thương hại mình không?
Fields: Tôi nghĩ tự thương hại mình là đi cùng với bản
ngã. Khi điều này xảy ra lần đầu tiên, nó mong muốn tất
cả những nghiệp của tôi đến đậu đúng trên chóp mũi của
tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, liếc nhìn tôi và tôi bắt đầu liếc
nó trở lại. Ðó là bộ mặt của một chiến binh. Sau đó, tôi
được chẩn đoán. Allen Ginsberg gọi điện và nhắc cho tôi
nhớ lời của thầy Trungpa Rinpoche đã nói với Billy
Burroughs, một người sống nhờ ghép bộ phận gan mới.
Rinpoche nói rằng: "Con sẽ sống hoặc sẽ chết, cả hai cái
đều tốt cả”. Tôi không muốn cái chết của tôi là một kẻ đối
đầu. Chết không phải là một kẻ thù. Chết là một phần
trong đời sống của chúng ta. Ung thư có thể xem như là kẻ
thù. Nhưng chính cái chết tự nó đến và đến bất cứ lúc nào,
nó không phải là một kẻ thù. Ðó là cái đã được chấp nhận
và đó là thế đứng của một chiến binh. Ðối với một chiến
binh, chết không phải là kẻ thù. Khi các sĩ quan đội quân
cảm tử của Nhật Bản ra chiến trận, họ thường được lãnh
tiền thưởng cảm tử. Nếu bạn bước vào chiến trận với sự
can đảm không sợ hãi và biết rằng cái chết có khả năng
xảy ra, thì bạn sẽ chiến đấu giỏi hơn và bạn sẽ chiến
thắng! Nhiều pháp môn tu tập của Phật giáo nói chung là
nhắm vào việc loại bỏ sự sợ hãi về cái chết, một loại sợ hãi
về tái sinh hay sợ hãi về cuộc sống của chúng ta.
Tricycle: Ông đã chẩn đoán biết mình đang bệnh ung
thư còn tôi thì không. Có sự khác biệt nào giữa chúng ta?
Có phải ông hấp hối trước tôi? Có phải tình cảnh của ông
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có thức tỉnh về cái chết trong khi tôi vẫn ở trong vòng ảo
tưởng là tôi sẽ sống mãi?
Fields: Không phải là bạn sẽ sống mãi mãi. Nhưng sự
tính toán thời gian có hơi khác biệt. Tôi được nói rằng tôi
đang ở trong cơn nguy cấp. Sự lựa chọn thời gian chính
xác là một vấn đề. Nhưng tôi nói với một bác sĩ ở Stanford
về ý kiến thứ hai, tôi nói "Mọi người đều nói đây là bệnh
không thể cứu chữa được” và ông ta nói "Có phải ai đó
nói với anh là "không thể chữa được” ở giai đoạn cuối
phải không?". Và tôi trả lời: "Không có ai đề cập đến việc
đó cả”. Có nhiều căn bệnh không thể chữa được hoặc mãn
tính, nhưng có thể xoay xở và cứu vãn được ở giai đoạn
chót. Tôi đang sống với thời kỳ thay đổi thường xuyên.
Hiện nay tôi đang ở trong tình trạng thuyên giảm. Bệnh
ung thư giống như một con tê giác bề ngoài của nó trông
rất xấu xí, đôi mắt nhỏ, làn da sần sùi, ruồi bu xung quanh,
trông giống như một con kỳ lân hung dữ; và đó là con tê
giác hiền lành, đang nhai cỏ trong đầm lầy, không chú ý
đến bạn, bạn cảm thấy thuyên giảm và khỏe mạnh. Nhưng
vào lúc nào đó, con tê giác nhìn quanh quẩn, chạy như
điên đến chỗ bạn... Sự khác biệt ở đây là tôi luôn có một
con tê giác ở xung quanh.
Tricycle: Ông tin điều gì sẽ xảy ra sau khi chết?
Fields: Tôi không biết. Tôi nghĩ tôi cảm thấy thoải
mái với một người theo thuyết bất khả tri, có xảy ra hoặc
không xảy ra cũng vậy thôi. Và tôi nghĩ là tôi đồng ý với
những gì mà cư sĩ Stephen Batchelor nói với mọi người có
lý khi tu tập để có một nơi tái sinh tốt, đó không phải là
kinh nghiệm của tôi. Tôi tu luyện tâm linh để có đời sống
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hiện tại tốt hơn, an vui hơn... Và nếu kết quả tu tập giúp
tôi trong đời sống này thì tôi chắc rằng nó cũng giúp tôi
lúc tôi chết, vì chết là một phần của đời sống.
Tricycle: Ông muốn an táng thi thể của mình như thế
nào?
Fields: Tôi muốn nghe ý kiến của bạn trước.
Tricycle: Tôi muốn theo phương pháp "không táng"
(sky burial) ở Nova Scotia. Ðặt thi hài trên vùng St.
Lawrence để làm thức ăn cho chim đại bàng, quạ, chó sói
và côn trùng. Dĩ nhiên điều này bất hợp pháp, nhưng đó là
sở thích của tôi.
Fields: Tôi cũng thích kiểu "không táng" này, tuy
nhiên hỏa táng (cremation) thì dường như là một sự lựa
chọn tốt hơn. Nhưng phải là hỏa táng theo kiểu của người
Ấn Ðộ, đặt thi thể lên đống củi để thiêu. Ý kiến của tôi bị
ảnh hưởng bởi lời dạy của thầy Trungpa Rinpoche là
không di chuyển thể xác chỗ khác trong 3 ngày đầu, bởi vì
cần có đủ thời gian để cho thần thức rời khỏi xác thân
hoàn toàn. Lý tưởng nhất là đặt thể xác trong chánh điện
rồi đắp chiếc mền lên, để cho mọi người nhìn thấy, chiêm
nghiệm hoặc để quán tưởng tử thi, và rồi có một buổi lễ
đặc biệt được thực hiện. Nếu có một người nào đó đến làm
phép chuyển di tâm thức thì thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ thật
là tốt biết bao cho mọi người có một buổi tiệc vào ngày ấy.
Nói chung, một lần nữa, tôi thích hỏa táng ngoài trời theo
kiểu của người Ấn.
Tricycle: Ông có thể khuyên điều gì cho những người
có hoàn cảnh tương tự như ông?
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Fields: Tôi là nhân vật trung tâm của cuộc nói chuyện
này, mọi người có thể tìm thấy những điều hữu ích cho
bản thân mình về sự lựa chọn phương pháp điều trị theo y
học truyền thống. Trong một số truyền thống tâm linh, có
một quan điểm cho rằng mọi việc đều xuất phát từ tâm,
cho nên mọi căn bệnh cũng phải được chữa trị từ tâm hay
bằng cách luyện tập tâm linh, tư duy tích cực hoặc có niềm
tin. Có người nói rằng cả thân và tâm đều có sự ảnh hưởng
lẫn nhau. Nhưng một số người khác thì cho rằng chỉ quan
tâm đến việc điều trị bằng y khoa, kinh nghiệm của tôi là
chữa trị bằng thuốc Tây, bằng phương pháp xạ và hóa trị,
nếu điều trị đúng cách đúng lúc thì sẽ có kết quả tốt, thậm
chí có một số người chữa trị bằng độc dược nữa. Nói
chung, theo tôi nguời bệnh phải theo dõi và kiểm tra
thường xuyên căn bệnh của mình rồi chọn lựa phương
pháp điều trị. Tôi thấy một số người đã chết vì bị hỗn loạn
giữa các lối điều trị.
Tricycle: Vai trò của người chăm sóc bệnh như thế
nào?
Fields: Tôi thấy người săn sóc gặp khó khăn nhiều
hơn người bị ung thư. Sức chịu đựng của họ còn nhiều hơn
người bệnh. Tôi may mắn có được Marcia săn sóc. Cô ấy
phát nguyện giúp đỡ tôi trong thời gian điều trị này. Cô ấy
cùng tôi đi bác sĩ, ghi chép, hỏi han và chuẩn bị mọi thứ
cho cuộc giải phẫu phức tạp. Giúp đỡ một người chống lại
ung thư thật sự là một điều khó khăn thử thách.
Tricycle: Ông có quan tâm đến việc chẩn đoán bệnh
không?

Chết và tái sinh – Thích Nguyên Tạng

55

Fields: Lại đề cập đến vấn đề này một lần nữa. Thừa
là không tốt. Một trăm phần trăm là tôi sẽ chết. Nhưng tôi
sẽ sống cho đến khi tôi chết. Có một điều tôi muốn nói ở
đây là giáo pháp của đạo Phật rất tuyệt vời ở phần đầu,
phần giữa và phần cuối, mọi người nên cầu học và tu tập
trước khi quá trễ.
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BẠN MUỐN "NGÀY ẤY" NHƯ THẾ NÀO?
"Tôi muốn được chết như một người phụ nữ mà tôi đã
từng săn sóc, đã qua đời hai tuần trước. Bà là một người
bình thường. Nhưng bà có phước chết vào lúc tuổi già mà
không bệnh hoạn, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, có đầy đủ
thân quyến và Tăng Ni bên cạnh bà vào giờ phút cuối
cùng. Vào ba tuần lễ cuối, bà tỏ ra sáng suốt lạ lùng giống
như thể bà là một bậc thầy. Bà cung cấp các nhu cầu cần
thiết cho mọi người, một việc mà bà vẫn luôn làm. Cuối
cùng bà bày tỏ lòng biết ơn mọi người và bà ra đi..."
Ni sư Ani Lodro
(63 tuổi, Tu viện Samye Ling ở Scotland)
"Tôi muốn chết trong trạng thái yên bình, lúc nào thì
không thành vấn đề. Tôi không biết lúc đó như thế nào
nhưng bây giờ đây tôi rất an lạc. Hy vọng rằng tôi sẽ an
lạc khi cái chết đến với tôi".
Thích Giác Hạnh (Làng Hồng, Pháp quốc)
"Cháu không muốn chết. Nhưng cháu đoán là mình sẽ
sống lâu như cháu mong muốn".
Bé Nandita
(10 tuổi, ở Santafe, New Mexico, Hoa Kỳ)
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"Tôi muốn hoàn tất mọi việc trước khi ngày ấy đến...".
Lee Moore
(24 tuổi, ở Kent, bang Ohio, Hoa Kỳ)
"Tôi muốn chết tỉnh thức, vì thế tôi sẽ biết rằng tôi
đang chết. Tôi muốn chết trong chánh niệm và tỉnh giác.
Tôi không sợ chết".
Thượng tọa Bimal Tishya
(Tu viện Bodhi Carya, bang Calcutta, Ấn Ðộ)
"Tôi muốn chết trong tỉnh thức".
Chân Hội (Montreal, Canada)
"Tôi muốn chết một mình. Một nơi nào đó cách biệt
và giữa những hàng cây đẹp với những con chó yêu dấu
của tôi".
Gretel Ehrlich (Bang California, Hoa Kỳ)
"Tôi muốn chết trong hạnh phúc".
Harrison Hoblitrelle
(74 tuổi, Massachusetts, Hoa Kỳ)
"Tôi muốn chết một cách tự nhiên, ngay cả lúc tôi bị
bệnh. Tôi muốn chết trong cách chết của con người. Máy
móc của nền y học hiện đại ngày nay kéo dài mạng sống
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của con người làm cho họ không thể chết theo thời gian
của họ, con người không thể chết với phẩm cách của họ".
Thượng tọa Nakagana
(Chùa Daihizan Fumon, Ðức quốc)
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CHẾT, MỘT PHÁP MÔN TU
Nhiều người sẽ ngạc nhiên hỏi tại sao chết cũng là
pháp tu. Theo giáo lý đạo Phật, đó là pháp tu rất quan
trọng. Chết xuất phát từ tính vô thường, sự thay đổi và
biến chuyển, vạn vật có sinh có tử, có hợp có tan, là trung
tâm điểm của việc tu tập Tuệ giác.
Quán niệm về cái chết không phải là một bài luyện tập
về sự bi ai, cũng không phải sự bất hạnh của cuộc sống.
Thật ra khi quán niệm về cái chết được thực hành đúng, nó
sẽ mang lại sự bình yên biết bao. Có lẽ không có gì phải
ngạc nhiên vì hầu hết mỗi chúng ta đều bối rối khi nói đến
cái chết. Chúng ta đã không thỏa hiệp với bản chất của cơ
thể và không thấy cái chết là quá trình tự nhiên. Vì vậy
chúng ta có những phản ứng buồn cười, đùa cợt quá mức,
lẫn tránh hay bi lụy. Quán niệm về cái chết có thể mang lại
cho chúng ta sự cân bằng.
Trong Kinh Sattipatana đức Phật có dạy nhiều phương
pháp quán niệm, trong đó có pháp quán niệm về nghĩa địa
(cemetery contemplation). Vào thời đức Phật còn tại thế,
các hành giả đi đến các nghĩa địa và đôi khi họ sống ở đó
trong một thời gian dài. Các tử thi không được chôn cất
hay hỏa táng mà vứt bỏ tại nghĩa trang làm thức ăn cho
những con kên kên và những con thú ăn thịt khác. Vì thế,
các hành giả phải quan sát thi thể con người qua những
giai đoạn hôi hám, sình ươn, mục rữa... Vấn đề chính mà
hành giả phải thấy là dù thân thể này của ai đi nữa thì cũng
phải chịu cùng một quy luật sinh diệt.
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Hiện nay, pháp tu quán niệm về nghĩa trang này vẫn
còn áp dụng ở các tự viện trong rừng sâu tại châu Á. Ðạo
Phật cho rằng, nay ta còn trẻ áp dụng pháp tu này sẽ giúp
ta vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết.
Quán niệm về cái chết là tu tập về Tuệ giác. Trí tuệ
này có thể nhìn thấy rõ bản chất như thật của sự vật. Bạn
có thể thấy rằng quán niệm về cái chết sẽ khiến cho bạn
mạnh mẽ, giúp bạn vượt qua những khó khăn trong tu tập,
chẳng hạn như cảm giác bồn chồn, buồn ngủ hay đau đớn.
Như chính trường hợp của người viết, khi tôi thấy mình
buồn ngủ trong lúc tọa thiền thì tôi nghĩ ngay đến cái chết
của chính mình, nó lập tức đánh thức tôi. Hay lúc tôi khó
chịu, cau có hoặc thả hồn đâu đâu, thì tôi cũng nghĩ về cái
chết của chính tôi. Rất ít điều cản trở khi bạn chiếu ánh
sáng của cái chết lên nó. Hãy xem cái chết như một người
cố vấn của bạn.
Trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada), chứa đựng
nhiều lời dạy độc đáo của Phật, rằng con người sẽ không
đánh nhau hay tranh cãi khi họ biết rõ rằng tất cả đều sẽ
chết. Khi quán về cái chết chúng ta cũng đang bày tỏ lòng
từ bi với kẻ thù. Chúng ta thấy rằng chúng ta cùng là đồng
sự với nhau. Tâm chúng ta sẽ mềm đi khi ta nhận ra tất cả
mọi người đều có chung một số phận: chết.
Có nhiều lợi ích khác khi chúng ta thực hành pháp
quán niệm về cái chết. Hiện tại bạn đang bận rộn làm mọi
việc, dành nhiều thời giờ để ăn và ngủ. Chỉ một lời thỉnh
cầu ở đây là bạn hãy suy gẫm về cái chết, điều đó có thể
giúp bạn đánh giá năng lượng các bạn đã tiêu phí. Một khi
bạn biết rằng không có sự vĩnh cửu (forever) thì có lẽ bạn
sẽ thay đổi tích cực và dành nhiều thời gian để tu tập.

5

Chết và tái sinh – Thích Nguyên Tạng

61

THỰC HÀNH PHÁP QUÁN VỀ CÁI CHẾT
I. Nội dung của pháp quán:
Cái chết không thể tránh khỏi.
1. Mọi người đều phải chết.
2. Tuổi thọ của ta đang giảm xuống theo thời gian.
3. Thời gian dùng để tu tập trong đời ta rất ngắn ngủi.
Không thể biết khi nào ta chết.
4. Tuổi thọ con người không chắc chắn.
5. Có nhiều nguyên nhân đưa đến cái chết.
6. Cơ thể con người quá mong manh.
Thực tế chỉ có tu tập mới có thể giúp chúng ta lúc
chết.
7. Tài sản và thú vui không thể giúp ta.
8. Người thân của ta cũng không thể giúp ta.
9. Chính cơ thể của ta cũng không thể giúp ta.
II. Quán niệm như thế nào?
Nhiều hành giả đang tu pháp thiền quán niệm
(Vipassana) có thể chưa bao giờ niệm về cái chết, vì pháp
thiền này nhấn mạnh trực tiếp đến những gì đang xảy ra ở
thời điểm hiện tại. Khi hành thiền quán niệm bạn không
được khuyến khích tư duy. Tuy nhiên trong thiền quán
niệm về cái chết bạn phải sử dụng tiến trình tư duy một
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cách sáng tạo để tạo ra một trợ thủ cho việc phát triển Tuệ
giác.
Thật hữu ích khi bắt đầu pháp quán này bằng cách chú
tâm vào hơi thở hay tận dụng những kỹ thuật khác để làm
tâm bạn an tịnh. Mỗi ngày bạn có thể luyện tập 20 phút.
Trước hết là tìm cách tĩnh tâm. Chọn một trong những đối
tượng niệm để quán tưởng và đi sâu vào đó. Khi chấm dứt
quán niệm ở phần này bạn lướt qua phần khác (xem lại
trong bản nội dung ở trên).
Cụ thể bạn quán tưởng như sau: Bạn chọn ý tưởng và
nói: "Mọi người đều phải chết”. Rồi bạn đem ý tưởng đó
vào trong suy tưởng và quán niệm nó. Ðây là lúc việc thực
hành trở nên rất sáng tạo. Mỗi người đều có thể thực tập
theo cách riêng của mình. Bạn có thể quán tưởng chính
bản thân mình hay một người bạn của mình đang hấp hối,
hay quán tưởng những nấm mồ của người thân trong nghĩa
địa, hoặc bộ xương của chính bạn. Mức độ định tĩnh và tập
trung mà bạn có được từ quán niệm có liên quan rất lớn
đến chất lượng và kết quả tu tập của bạn. Nếu bạn đã có
định lực rồi, bạn sẽ trở nên rất linh hoạt, bạn có thể chất
vấn, suy niệm và ngay cả chơi đùa với nó: cái chết.
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HIẾN XÁC
THEO QUAN ÐIỂM CỦA PHẬT GIÁO
Việc hiến tặng các cơ quan nội tạng đối với nhiều Phật
tử là một vấn đề đầy mâu thuẫn. Một mặt, chúng ta luôn
muốn thực hành Bồ tát hạnh ở mọi nơi có thể, vì ở Hoa Kỳ
hằng ngày có chín người hấp hối trong sự chờ đợi tuyệt
vọng những người hiến tặng. Mặt khác, theo giáo lý đạo
Phật, chỉ khi thần thức rời khỏi thể xác mới gọi là chết,
chứ không phải sau khi trút hơi thở cuối cùng, và người ta
thường tin rằng chính hoàn cảnh tử vong lâm sàng và thời
gian sau đó, trước khi thần thức thoát đi, là thời điểm then
chốt quyết định sự tái sinh hoặc đầu thai của người đó.
Theo quan niệm này, tốt nhất là không được cắt xẻ thi hài
trong vòng ba ngày sau cái chết lâm sàng, nếu không nó sẽ
gây ra sự rối loạn cho tiến trình tái sinh.
Tuy nhiên, theo y học, để cấy ghép cơ thể có hiệu quả,
những bộ phận đó trong cơ thể người chết phải được cắt
càng nhanh càng tốt sau khi trút hơi thở sau cùng, như vậy
nó có thể làm rối loạn nghiêm trọng đến quá trình tự nhiên
của ý thức quan về dạng vô hình. Nhiều Phật tử đã phát
nguyện hiến xác theo yêu cầu không được cắt cơ thể họ
sau ba ngày, nhưng làm như vậy không đảm bảo chất
lượng cấy ghép các cơ quan nội tạng, các mô đã hiến
tặng.
Thiền sư Sheng Yen và Tangen Harada cho rằng dù
việc hiến tặng có thể làm rối loạn đến tiến trình chuyển
hóa ý thức của người hiến tặng, nhưng nếu người ấy có tu
tập và có ước nguyện mạnh mẽ giúp đỡ người khác thì sự
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chi phối đến thể xác của họ ít làm ảnh hưởng đến sự tán
loạn ở giai đoạn chuyển di thần thức.
Quan điểm khác thì cho rằng vì ta không biết mình sẽ
phản ứng như thế nào đối với quá trình hiến tặng trong
giai đoạn trung chuyển này, vì vậy tốt nhất là nên tránh.
Những người theo quan niệm này thường nhấn mạnh đến
khía cạnh thương mại phiền toái của việc hiến tặng, như
chi phí cao và sự ưu tiên mang tính độc đoán trong việc
phân phối. Họ cũng cho rằng sự hấp tấp quá mức có thể
dẫn đến việc cắt đi các cơ quan trong khi bệnh nhân đó
vẫn còn có khả năng hồi sinh.
Cái chết của não (Brain death) cũng đưa ra nhiều vấn
đề khác. Phần lớn các cơ quan hiến tặng là bệnh nhân bại
não, khi cơ thể vẫn được tiếp tục nuôi sống, gia đình và
người thân đã sắp xếp việc hiến tặng. Tuy nhiên, từ chết
não cũng không chính xác vì não cho thấy có một số còn
hoạt động ngay cả sau nhiều giờ ngừng thở. Ðến nay,
chúng ta vẫn chưa hiểu hết về mối quan hệ giữa thần thức
và chết não. Tuy nhiên, ta dễ đoán ra rằng hoạt động của
não sau khi trút hơi thở cuối cùng có liên quan đến hoạt
động của thần thức.
Ðối với một số người, một phương pháp khác có thể
tránh được sự rối loạn trong quá trình chuyển tiếp của thần
thức do việc hiến tặng các bộ phận cơ thể mà vẫn có ích
cho người khác. Sau hăm bốn giờ khi tim ngừng đập,
ngoại trừ việc cắt đi các cơ quan nội tạng người ta có thể
hiến xương và các mô sống. Mặt khác, có ba cách nữa để
trở thành người hiến tặng khi ta còn sống và khỏe mạnh là
hiến tặng máu, tủy hay thận.
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CƠ THỂ SAU KHI CHẾT
Phương thức chăm sóc thi hài người chết tùy thuộc
theo tập tục và truyền thống văn hóa khác nhau. Những đề
nghị sau đây là xuất phát từ kinh nghiệm của chị Joan
Hallifax, một Phật tử, chị săn sóc những người hấp hối tại
một Tiếp Dẫn Ðường ở Hoa Kỳ.
Ngay sau khi chết:
Giữ cho bầu không khí đơn sơ và yên bình quanh
người chết. Nếu có thể, tránh đụng chạm di dời cơ thể
ngay sau khi chết. Nếu cần thì phải thật nhẹ tay.
Khi người ấy đang hấp hối thì cầu nguyện hoặc niệm
Phật tiếp dẫn. Sau khi chết, nếu thích hợp thì hãy tụng
kinh siêu độ hay tiến hành các nghi lễ truyền thống.
Trước khi xác bắt đầu lạnh cứng:
Khoảng hai giờ sau tử thi mới lạnh cứng, bạn có đủ
thời gian để tắm và thay đồ cho người chết. Những thành
viên trong gia đình hay bạn bè có thể làm việc này như
biểu lộ hành động thân yêu và kính trọng người chết lần
sau cùng. Ta biết rằng trước khi mất, người hấp hối có thể
ói mửa, đổ mồ hôi hay tiểu tiện. Bạn có thể tắm cơ thể
bằng khăn thấm trà thơm và một ít rượu để bịt lỗ chân
lông. Nhét bông gòn vào hậu môn, âm vật hay bao cao su
bịt dương vật để tránh các chất bài tiết thoát ra. Răng và
miệng có thể lau sạch nhưng đừng lấy răng giả ra, vì bạn
sẽ gặp khó khăn khi lắp vào lại sau này. Những phản xạ co
giật ở cơ mặt và tứ chi cũng thường xảy ra.
Nên chú ý đến việc ăn mặc và xếp tư thế của tử thi
trước khi tử thi lạnh cứng. Hãy mặc đồ vải mỏng, tránh
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che phủ tử thi bằng khăn trải giường. Tử thi cần an trí ở
một nơi càng thoáng mát càng tốt. Quạt máy, máy điều
hòa hay cửa sổ mở có thể giúp cho tử thi tươi tốt.
Một số người chết còn mở mắt, một người thân trong
gia đình đến nhẹ nhàng khép mí lại hoặc dùng băng keo
dán lại. Miệng cũng có thể mở, bạn có thể dùng một khăn
quàng cột quanh đầu để khép lại. Nơi cuối cùng còn ấm là
vùng tim hoặc một chỗ nào khác. Theo truyền thống Phật
giáo cho biết hơi ấm tụ ở đầu hoặc ở ngực, là dấu hiệu cho
biết người ấy sẽ tái sinh vào cõi lành.
Làm gì với tử thi?
Bạn thường lo lắng là giữ tử thi trong nhà không tốt,
nhưng không có gì nguy hiểm cả. Chăm sóc tử thi giống
như bạn săn sóc một người đang sống, bạn cũng chú ý về
y tế, đặc biệt là những người chết vì bệnh dễ lây nhiễm.
Cần phải có bác sĩ ký tờ khai tử. Trước khi đến bác sĩ xin
giấy khai tử, tốt nhất nên tiếp xúc với cơ quan mai táng,
nếu bạn muốn tử thi không bị quấy rầy. Nhớ cởi đồ trang
sức của người chết trước khi đưa tử thi đến nhà tang lễ,
nếu muốn thì thân nhân có thể mang lại cho người mất
trước giờ phút tẩm liệm.
Một thi thể không ướp phải chôn cất hay hỏa táng
trong vài ngày để tránh vi trùng lây lan từ người chết vì
bệnh. Cơ quan phục vụ mai táng chỉ đòi hỏi phải ướp xác
khi phải đưa tử thi ra nước ngoài, hay đông lạnh trong
vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám tiếng sau khi chết.
Chú ý việc ướp xác không phải khử trùng xác. Hóa chất
dùng trong việc ướp xác là chất độc đối với người sống.
Ðiều quan trọng nhất là hãy làm theo ý nguyện của
người chết.
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MỘT LẠT MA TÂY TẠNG
TÁI SINH Ở HOA KỲ
Ngày 3/2/1993, đó là ngày đầu tiên tại thành phố
Victorville, tiểu bang California, Hoa Kỳ, Hội Phật giáo
Tây Tạng ở nước ngoài đã tổ chức lễ thụ phong
(enthronement) Lama cho một cậu bé người Hoa, năm
tuổi, tên là Simon Hen, được xem là hậu thân của Lama
Lobsang Phakpa.
Simon Hen có thể là một cậu bé năm tuổi bình thường,
nhưng các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng tin rằng cậu chính là
hậu thân của một Lama tiền bối người Tây Tạng. Vị Lama
này viên tịch tại Tây Tạng đã hơn 50 năm qua. Hen mới
được khám phá khi cậu bé gặp vị Thượng tọa Geshe
Lobsang Tsepel, một tăng sĩ coi sóc Trung tâm Phật Giáo
của người Tây Tạng ở cách San Diego 140km. Cậu bé
được cha mẹ đưa đến tham quan phong cảnh tại tu viện
này và lần đầu tiên cậu Simon nhìn thấy Thượng tọa
Tsepel, cậu liền nói: “Tôi biết ông, ông từng là bạn tôi”.
Tuy nhiên, Thượng tọa Tsepel không để ý đến những lời
"đùa giỡn" này của cậu bé. Nhưng sau đó không lâu, vị tu
sĩ này nằm mơ thấy Thầy bổn sư Lobsang Phakpa của
mình, người mất vào năm 1950. Thượng tọa Tsepel hoang
mang và lo lắng, không biết cậu bé ấy có phải là hóa thân
của thầy mình hay không. Thượng tọa Tsepel quyết định
viếng thăm, tìm hiểu về thân phận của cậu bé Simon Hen,
và được biết rằng cha mẹ cùng gia đình của Simon cũng
có thắc mắc tương tự, vì cậu bé đã tỏ ra là một đứa trẻ
"không bình thường". Bà nội của Simon cho biết cậu bé đã
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có những lời tiên đoán chính xác trong ba tháng vừa qua,
cậu cho biết những tai nạn sắp xảy ra, cho biết ai là người
tốt, ai là người xấu, hoặc cậu muốn đi Ấn Ðộ để trở thành
một Lama...
Ðể kiểm chứng lại các sự kiện này, Thượng tọa Tsepel
đã viết thư thỉnh cầu ý kiến của đức Dalai Lama thứ 14
(lãnh đạo tối cao của Phật giáo Tây Tạng) ở Ấn Ðộ. Ðức
Dalai Lama nói rằng nên theo dõi và kiểm tra lại cậu bé
một thời gian rồi sẽ quyết định. Sau một thời gian trắc
nghiệm về khả năng nhận thức của cậu bé theo một số
phương pháp truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, cậu
Simon Hen đã được nhìn nhận đúng là người tái sinh của
một Lama Tây Tạng từng mang pháp hiệu là Lobsang
Phakpa.
Tất cả những tín đồ Phật giáo đều tin rằng có sự đầu
thai hoặc tái sinh (rebirth) sau khi con người chết. Nhưng
tín đồ Phật giáo Tây Tạng tin tưởng một cách mãnh liệt
rằng những vị lãnh đạo tôn giáo cao cấp của họ sẽ quay trở
lại với một dáng hình khác để tiếp tục công việc hoằng
pháp lợi sanh.
Việc chọn lọc những người tái sinh và quyết định
phong chức Lama ít khi được xảy ra ở nước ngoài, (trước
năm 1959 tổ chức ở Tây Tạng, sau năm này các lễ nghi
quan trọng như thế được tổ chức ở Ấn Ðộ). Nhưng đây là
lần đầu tiên một cậu bé Lama được tìm thấy và chính thức
được thụ phong trên nước Mỹ.
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MỘT THẾ HỆ MỚI CỦA LAMA TÂY TẠNG
Chết không phải là hết, mà chỉ là một sự thay đổi về
hình hài, dòng tâm thức vẫn lưu chuyển cho đến khi con
người ấy đạt đạo. Ðặc biệt theo truyền thống của Phật giáo
Tây Tạng, các vị cao tăng sau khi viên tịch thường chọn
phương pháp tái sinh (reincarnation) vào một cảnh giới
khác để tiếp tục tu tập hoặc tái sinh trở lại kiếp người
trong những điều kiện thuận lợi hơn để hoàn tất hạnh
nguyện độ sinh mà họ còn dở dang ở kiếp trước.
Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu bốn vị Lama tái
sinh Tây Tạng nổi tiếng ở thế kỷ 20 đã viên tịch đầu thập
niên 80 và tái sinh trở lại kiếp người. Hiện tại các "hài
đồng Lama" này đang tu học tại các Phật học viện Tây
Tạng ở miền Nam nước Ấn Ðộ. Ðại đức Roger Kunsang,
phóng viên tạp chí Mandala, USA, đã viếng thăm các vị để
thực hiện một cuốn băng video về sinh hoạt hằng ngày của
các vị Lama tí hon này.

Ling Rinpoche
Lama Ling Rinpoche năm nay 10 tuổi, hiện đang tu
học tại Phật học viện Drelung, là hậu thân của cố Ðại sư
Kyabje Ling Rinpoche (1903-1993), từng là Viện trưởng
Ðại học Phật giáo Gander, thầy dạy học cao cấp của đức
Dalai Lama thứ 14 và nhiều Lama nổi tiếng khác. Từ năm
1986 đến những năm cuối đời, ngài được cung thỉnh sang

70

Chết và tái sinh – Thích Nguyên Tạng

châu Âu và châu Mỹ để truyền giới pháp cho người Tây
phương tu học.
Roger:Kính chào, chú khỏe không?
Ling: Cảm ơn, tôi khỏe.
Roger: Xin hỏi, năm nay chú bao nhiêu tuổi?
Ling: Mười tuổi.
Roger: Uớc mơ lớn nhất của chú là gì?
Ling: Uớc mơ lớn nhất của tôi là mong ước một nền
hòa bình thực sự trên hành tinh này.
Roger: Còn hạnh phúc dành cho riêng chú?
Ling: Dành cho mọi người.
Roger: Làm sao chú có thể đạt được ước mơ đó?
Ling: Cầu nguyện, thiền định và học hành. Không
phải một người mà tất cả mọi người.
Roger: Chú sẽ hóa độ cho mọi người chứ?
Ling: Sẽ làm tất cả với khả năng của mình.
Roger: Khi nào chú mới bắt đầu?
Ling: Khi việc học và tu của tôi hoàn tất.
Roger: Sẽ phải mất bao lâu?
Ling: Tôi không biết, nhưng tôi phải hoàn tất.
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Roger: Theo chú, thiền định cần thực hành như thế
nào?
Ling: Thiền à? Bạn nên quán tưởng đến đức Phật hoặc
tập trung vào một đề mục nào đó để tâm bạn được yên
tịnh. Làm sao cho tâm bạn không dao động là cốt lõi của
thiền.
Roger: Chú có lời khuyên nào cho các đệ tử (của vị
tiền thân) trên thế giới?
Ling: Hãy nỗ lực tu học, kiên nhẫn và không nên ích
kỷ.

Trijang Rinpoche
Năm nay ngài 14 tuổi, hiện đang tu học tại Phật học
viện Gander (ở Nam Ấn Ðộ), được xem là hóa thân của cố
Ðại sư Kyabje Trijang Rinpoche (1904 - 1981), là thầy
dạy học trung cấp của đức Dalai Lama thứ 14.
Roger: Kính chào chú, chú có khỏe không?
Trijang: Khỏe, cảm ơn.
Roger: Chú có nhớ gì về kiếp trước không?
Trijang: Không, hiện tại tôi đang ôn lại những gì mà
tôi từng biết.
Roger: Chú học thuộc lòng có dễ không?
Trijang: Dễ.
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Roger: Thời khóa biểu sinh hoạt của chú một ngày
như thế nào?
Trijang: Tôi thức dậy vào lúc 5 giờ 30, tôi đi đảnh lễ
bảo tháp vị tiền nhiệm. Sau đó tôi có một thời kinh sáng,
rồi dùng điểm tâm. Từ 7g30 đến 9g tôi đọc kinh. Sau đó
tôi nghỉ và chơi khoảng nửa giờ. Từ 9g30 đến 10g30 tôi
ôn lại các bộ kinh mà tôi từng thuộc trước đây. Từ 10g30
tôi học văn phạm Tạng ngữ; 11g tôi thọ trai, 11g30 tôi tập
viết. Từ 1g đến 2g30 tôi nghỉ trưa. Thức dậy tôi uống trà
rồi bắt đầu với lớp học tranh luận đến 5g. Sau đó là giờ
tiểu thực; 6g tôi học giáo lý với thầy Khensur Lati
Rinpoche; 8g tôi tranh luận với các bạn cùng lớp và 9g
đến 11g tôi tiếp tục học thuộc lòng kinh. Sau đó tôi đi
ngủ.

Zong Rinpoche
Mười tuổi, hiện đang tu học tại Phật học viện Gander,
là hậu thân của cố Ðại sư Kyabje Zong Rinpoche (19051983), ngài từng là Viện trưởng Ðại học Gander nổi tiếng
ở Tây Tạng (từ năm 1959, trường này được dời sang Ấn
Ðộ), được xem là một người có nhiều pháp thuật trong
giới Lama Tây Tạng. Từ năm 1978 đến 1980, ngài thường
đến phương Tây để thuyết giảng, hàng ngàn tín đồ tại Ấn
Ðộ và các nước ở phương Tây đã tìm thấy sự an lạc và
hạnh phúc từ lời dạy của ngài.
Roger: Kính chào chú.
Zong: Xin chào!
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Roger: Hôm nay là ngày nghỉ của chú?
Zong: Vâng.
Roger: Chú đang làm gì?
Zong: Tôi đang chơi.
Roger: Còn ngày mai?
Zong: Ngày mai thứ hai, cũng là ngày nghỉ của tôi.
Roger: Buổi sáng, bình thường chú làm gì?
Zong: Tôi thức dậy vào lúc 6 giờ. Tôi tụng kinh đến
8g, rồi ăn sáng và nghỉ đến 9g. Sau đó tôi học giáo lý.
Roger: Hiện nay chú đang học giáo lý gì vậy?
Zong: Tôi đang học đến chương hai cuốn "Con đường
hướng đến Trung đạo".
Roger: Chương thứ nhất là gì?
Zong: Gander Lha Gyema.
Roger: Buổi sáng, học xong chú làm gì?
Zong: Tôi nghỉ trưa và chơi đến 15 giờ. Sau đó tôi học
đến 17 giờ. Học xong tôi đi tắm, ăn tối và đi ngủ.
Roger: Chú có học tiếng Anh không?
Zong: Có chứ!
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Roger: Chú có thích sang các nước phương Tây
không?
Zong: Có.
Roger: Chú nghĩ là chú sẽ thuyết pháp cho Phật tử
phương Tây chứ?
Zong: Tất nhiên.
Roger: Khi nào chú mới bắt đầu?
Zong: Thầy Tenzin biết việc ấy.
Tenzin (vị thị giả của Zong Rinpoche): Chúng tôi có
dự kiến viếng thăm phương Tây vào năm tới. Chú có thể
nói một số thời pháp ngắn. Tuy nhiên, chú thực sự sẽ làm
công tác truyền giáo sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ.
Roger: Rinpoche, quốc gia nào chú sẽ đến trước?
Zong: Canada và Hoa Kỳ.
Roger: Chú sẽ ở đó bao lâu?
Zong: Khoảng ba tháng.
Roger: Chú có nhắn nhủ với Phật tử phương Tây điều
gì không?
Zong: Xin đừng quên lời dạy của cố Ðại sư Zong
Rinpoche (tiền thân của chú).
Roger: Chú có thích thú vật không?
Zong: Có.
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Roger: Chú thích loài nào nhất?
Zong: Rùa.
Roger: Tại sao chú lại thích rùa?
Zong: Vì nó không bỏ chạy, nó sẽ ở lại với bạn. Tôi
đang nuôi 5 con.
Roger: Chú có biết câu chuyện nào về thú vật không?
Zong: Ồ rất nhiều, nhưng tôi thích nhất là câu chuyện
về chú rùa con. Chuyện kể rằng, một hôm rùa con đến hỏi
bố mẹ: "Tại sao con cứ mãi mang cái "tòa nhà" nặng nề
này trên lưng hoài vậy?". Bố mẹ rùa nói: "Con may mắn
lắm mới có được nó, nó rất có ích khi con đi ra ngoài”.
Rùa con không đồng tình với giải đáp kia nhưng chú nghĩ
mình phải nghe và chấp nhận lời dạy của bố mẹ. Rồi một
ngày nọ, rùa con gặp bạn của chú, bạn ếch cũng thắc mắc:
"Tại sao bạn phải mang cái nhà trên lưng vậy?". Rùa chưa
kịp trả lời, vừa lúc ấy có một người cưỡi ngựa chạy đến,
ếch cấp tốc nhảy xuống cái ao gần đó, còn rùa thì chậm
chạp nhưng chú nhanh chóng nhớ đến lời dạy của bố mẹ
nên chú liền thụt đầu vào "ngôi nhà" của mình. Bạn ếch lo
lắng "chắc rùa đã chết rồi". Nhưng sau khi con ngựa chạy
qua rồi, chú rùa từ từ di động và bò đi. Chú không làm sao
cả. Chú nhớ lại lời của bố mẹ: "Này con trai, con may mắn
mới có được ngôi nhà ở trên lưng!”.

Osel Rinpoche
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Mười hai tuổi, hiện đang tu học tại Phật học viện Sera,
là hậu thân của cố Ðại sư Thubten Yeshe (1935-1984),
một pháp sư nổi tiếng Tây Tạng, người góp sức san bằng
các chướng ngại địa dư và nối liền những phân cách văn
hóa, chủng tộc để dòng tuệ giác mặt trời đầu nguồn Tây
Tạng có thể tuôn chảy xuống vùng đất lạ Tây phương,
người đã giảng giải giáo lý tái sinh bằng chính sự thong
dong đôi bờ sinh tử và chuẩn bị sắp xếp cho mình để có
thể tái sinh như ý và để người khác có thể nhận ra hóa thân
của mình. Bậc thầy vĩ đại ấy đã qua đời vì bệnh tim tại
bang California, Hoa Kỳ ở tuổi 49, để lại phía sau mình
một tổ chức khổng lồ. [Ông là người sáng lập Hội Hộ Trì
Phật giáo Ðại Thừa (FPMT) và cho xuất bản tạp chí
Mandala tại Hoa Kỳ, hiện nay tổ chức này phát triển thêm
hàng trăm chi nhánh trên khắp thế giới]. Hai năm sau (từ
ngày mất) người ta phát hiện ra ngài trong một dáng hình
khác, đó là Osel Rinpoche, sinh ngày 12/2/1985 tại
Bubion, Tây Ban Nha. Giới Phật giáo Tây Tạng đã đưa
chú bé tái sinh này trở lại Ấn Ðộ để tiếp tục tu học.
Sau đây là thời khóa sinh hoạt hàng ngày của Osel
Rinpoche:
6g thức dậy, 6g10-7g tụng kinh, 7g-8g điểm tâm, 8g9g học kinh, 9g-9g30 chơi, 9g30-10g30 học tiếng Tây Ban
Nha, 10g30-11g nghỉ giải lao, 11g-12g học tiếng Anh,
12g-14g thọ trai và nghỉ trưa, 14g-16g học tiếng Anh, 16g17g chơi, 17g30-19g học tiếng Tây Tạng, 19g-20g tiểu
thực, 20g-20g30 nghỉ, 20g30-21g học văn phạm, 21g tắm
và đi ngủ.
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TÁI SINH Ở PHƯƠNG TÂY
Cô Vicki Mackenzie, một ký giả người Anh, từng là
tác giả quyển sách nổi tiếng "The Boy Lama", kể chuyện
về cậu bé tái sinh người Tây Ban Nha Tenzin Osel
Rinpoche, hậu thân của cố Ðại sư Thubten Yeshe (1935 1984). Ðó là một người truyền dạy minh triết, kẻ vượt qua
mọi chướng ngại địa lý, phong tục tập quán định kiến tôn
giáo, để đánh thức khơi dậy những điều tốt đẹp nhất đang
bị chôn kín trong lòng người. Một con người mà y học của
thời đại "chim sắt" phán quyết là phải chết nhưng vẫn sống
và sống hùng tráng như một mặt trời... Quyển sách in lần
đầu tiên vào năm 1989 bởi Nhà xuất bản Bloomsbury
(Luân Ðôn) và lập tức được dịch ra nhiều thứ tiếng trên
khắp thế giới (đến nay đã chuyển ngữ ra mười thứ tiếng,
bản dịch mới nhất là tiếng Nhật. Bản dịch Việt ngữ "Hài
đồng Lama" in năm 1994.)
Quyển sách thứ hai của Vicki là "Tái sinh ở phương
Tây” (Reborn in the West) cũng do Nhà xuất bản
Bloomsbury ấn hành vào tháng 4 năm 1995. Quyển sách
lần này viết về năm vị thầy tái sinh người Tây phương bốn nam và một nữ - những người được thừa nhận là hậu
thân của các Lama người Tây Tạng. Quyển sách đề cập
đến một số người khác tái sinh ở phương Tây nhưng họ
không phải là Phật tử.
Adèle Hulse, phóng viên tạp chí Mandala, nói chuyện
với Vicki Mackenrie (đang cư ngụ tại Melbourne,
Australia) để biết thêm về nội dung quyển sách này. Cô
Vicki tâm sự:
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"Ðiểm chính của tôi khi viết cuốn sách này là an ủi
mọi người rằng họ không bao giờ bị lãng quên khi họ chết
và sau khi chết họ còn có một cuộc sống mới khác. Các
nhà xuất bản yêu cầu tôi viết một cuốn sách về tái sinh,
nhưng khi tìm hiểu thì tôi thấy người ta chỉ thừa nhận việc
tái sinh xảy ra trong cộng đồng người Tây Tạng, vì thế tôi
sử dụng "tái sinh ở phương Tây” để làm chủ đề chính ngõ
hầu đánh tan sự ngộ nhận vốn có bấy lâu nay của mọi
người. Tôi cũng giới thiệu những sự kiện tái sinh của
người phương Tây không theo Phật giáo. Tôi đã phỏng
vấn tiến sĩ Roger Woolger, một tu sĩ đạo Do Thái, người
nghiên cứu về tái sinh trong cộng đồng người Do Thái.
Tôi đã thử so sánh những kết luận của người phương Tây
về vấn đề này với những giáo lý về tái sinh của Phật giáo
Tây Tạng.
Ðiều kích thích tôi hơn tất cả là sự nhận ra rằng hiện
nay là thời điểm lịch sử của các bậc thầy phương Ðông
hiện thân ở phương Tây và sự trùng khớp đầy ý nghĩa này
với cuộc tranh luận gắt gao trong giới khoa học về tâm
thức và não bộ có giống không. Dĩ nhiên các bậc thầy thì
nói rằng tâm thức là một phần độc lập đối với cơ thể.
Tôi cũng đề cập đến vấn đề "vun trồng” Phật giáo
Tây Tạng thông qua những bậc thầy trên mảnh đất
phương Tây là một quá trình đầy khó khăn vì phải va
chạm sự cách biệt giữa các nền văn hóa”.
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TIN PHẬT TRƯỚC KHI CHẾT
"Là một người đồng tính luyến ái mắc bệnh Aids
(Sida), con có nhiều thời gian để chấp nhận hoàn cảnh bi
đát của mình. Nhưng khi nói chuyện với Sư cô về vấn đề
chết và hấp hối, con cảm thấy mình có một nhận thức sâu
sắc về cuộc sống và chấp nhận căn bệnh quái ác này. Qua
phương pháp thiền chữa bệnh, kỹ thuật khống chế cơn đau
và nhiều lần tranh luận với Sư cô... giờ đây con có cảm
giác yên bình kỳ lạ, một cảm giác mà chưa từng bao giờ
có trong cuộc đời của con. Theo cái nhìn của nhà Phật thì
mỗi chúng sinh đều bị sinh, lão, bệnh, tử chi phối, nhưng
dòng tâm thức thì vẫn lưu chuyển từ đời này sang đời
khác. Quan niệm này rất chí lý và an ủi con..."
Trên đây là lá thư cuối cùng của Tim Sulliwan đề
ngày 26/6/94 gửi cho tôi (Sư cô T. Wongmo) từ bang
Chicago. Tim đến trung tâm tu học Togmay Sangpo tìm
kiếm sự bình ổn cho tâm hồn vì tự biết mình sẽ chết trong
vòng mấy tháng nữa vì bệnh Aids.
Giống như một người bị ruồng bỏ, Tim dành hết thời
giờ để học Phật. Ðọc sách, bàn thảo về Phật tánh, sự tái
sinh, nhân quả, nghiệp báo... tất cả đều làm cho anh say
mê và nó đã tạo cho anh một cảm giác dễ chịu. Anh là một
người có từ tâm, dù rõ ràng bị đau đớn và đối diện với cái
chết, nhưng cái đau lớn nhất của Tim là vẫn lo lắng cho
gia đình và bạn bè, những người đang đau khổ vì căn bệnh
nan y của anh. Tim tổ chức một buổi họp mặt với số người
thân này lại để tôi có dịp giải thích về cuộc hành trình của
tâm thức đi tới kiếp sau. Vai trò hộ niệm của người thân
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rất quan trọng đối với việc chuyển sanh của tâm thức.
Người thân có thể cầu nguyện, phóng sanh, bố thí, cúng
dường, hồi hướng công đức đó cho người mạng chung thọ
sanh vào cảnh giới an lành. Bằng cách tập trung hộ niệm
của quyến thuộc và bạn bè như thế sẽ giúp cho tâm thức
của người đó tự động nâng lên. Tim và người thân của anh
ta nhận thấy ý tưởng này mới lạ và tích cực so với những
cảm giác bình thường của sự bơ vơ và chán nản đi kèm
với cái chết.
Ngay cả lúc khó chịu với cơ thể bệnh hoạn của mình,
Tim vẫn cố gắng tập thiền và niệm danh hiệu Ðức Phật
Dược Sư mỗi ngày. Ðặc biệt, vào những ngày cuối cùng
anh quá đau đớn không làm được gì cả, tôi đến hướng dẫn
cho anh phương pháp thư giãn khống chế cơn đau. Tim để
cho trí não của mình đi theo sự dẫn dắt của thiền và cuối
cùng dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Tim thành thật nói với mọi người đừng lo buồn, rằng
anh sẽ sẵn sàng đón nhận cái chết. Tim cho thấy sự từ bỏ
đó của anh đối với tiền bạc bằng cách ban phát từ thiện.
Khi Tim phàn nàn về việc tóc rụng do liệu pháp hóa học
(chemotherapy), tôi đề nghị Tim nên cạo nó đi. Thoạt đầu
anh ta cảm thấy bồn chồn vì sợ dư luận, nhưng sau đó anh
ta cũng cạo nó và bắt đầu mặc chiếc áo thun màu vàng
cam. Vì thế chúng tôi thường chế nhạo anh ta trông giống
như một "tu sĩ" Chicago.
Rồi thời gian trôi qua, Tim tự theo dõi khi nỗi lo âu
hiện lên trên diện mạo của mình, anh ta cười khúc khích
và nói: "đừng quyến luyến nữa!".
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Khi người nhà biết rõ Tim đang hấp hối, tôi được mời
đến nhà Tim. Tôi đến anh ta đang vật lộn với bình ôxy và
gần như không thể nói chuyện được. Như đã hứa, tôi bắt
đầu trì chú hộ niệm và nhắc nhở anh ta nên nhiếp niệm
trong giờ phút căng thẳng đó. Tôi hỏi Tim có cần gì nữa
không, anh ta tháo mặt nạ ôxy ra và nói: "Không cần gì cả,
cảm ơn cô đã lo cho con". Ðó là những lời sau cùng của
Tim.
Tôi nói với Tim: "Mọi thứ đều ổn cả, con có thể ra đi
được rồi, đừng quyến luyến và sợ hãi, thôi con có thể ra
đi". Tim đáp lại những lời này bằng cách gật đầu và ngừng
thở trong yên bình.
Ðại đức Jangchup tiếp tục niệm Phật tiếp dẫn cho
Tim. Bầu không khí trong phòng yên lặng và nghiêm trang
giữa tiếng cầu kinh như để đưa lối cho Tim ra đi.
Sau khi hỏa táng, với tro của Tim, Ðại đức Jangchup
đã tạo ra một pho tượng Chuẩn Ðề. Tim đã có dịp tạo ra
công đức của mình.
(Theo MANDALA Journal, tháng 10/1994 )
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MỘT BẰNG CHỨNG SỐNG
VỀ THUYẾT TÁI SINH
Thượng tọa Thubten Zopa Rinpoche, là đồng sáng lập
viên "Hội bảo vệ truyền thống Phật giáo Ðại thừa" (năm
1975, văn phòng trung ương đặt tại bang California, Hoa
Kỳ). Hiện tổ chức này có gần một trăm chi nhánh trên
khắp các châu lục. Vừa qua, một tu viện tại Nepal đã cử
hành lễ thụ phong cho một chú bé bốn tuổi mà giới Phật
giáo Tây Tạng xem đây là người tái sinh của cụ bà Amala
(mẫu thân của Thượng tọa Zopa Rinpoche). Dưới đây là
bài viết của Sư cô Robina Courtin, đúc kết lại những gì đã
nghe thấy về cuộc "hành trình chuyển tiếp" khá lý thú
này.
"Tôi đã tìm thấy được mẹ tôi", Ngawang Samten, chị
của Thượng tọa Zopa, reo lên một cách vui sướng khi vừa
gặp lại cô Merry Colony vào tháng 8 năm 1993, sau hai
năm vắng mặt từ ngôi làng bé nhỏ nằm trong vùng núi đá
lởm chởm thuộc vùng Khumbu, nước Nepal.
Cụ bà Amala, bà thân sinh của Thượng tọa Zopa
Rinpoche, được rất nhiều người biết đến, đã qua đời vào
đầu năm 1991. Merry nghĩ rằng chắc Ngawang Samten
muốn ám chỉ một điều gì đó có liên quan đến sự tái sinh
của cụ Amala.
Merry rất thân với cụ Amala và Ngawang Samten
trong dịp cô đến tu thiền trong một hang động gần đó và
thường đến thăm họ ở chùa Lawudo. Cả hai đều là nữ tu,
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công việc chính của họ là chăm sóc các hang động và ngôi
chùa này. Họ đến đây từ Thami, Tây Tạng.
"Gia đình tôi rất nghèo”, Ngawang Samten nhớ lại,
"bố tôi qua đời lúc em trai tôi Sangye còn trong bụng mẹ.
Mẹ tôi suốt ngày đi chặt củi đổi lấy gạo để nuôi cả gia
đình. Bà chỉ kiếm vừa đủ để nuôi anh em chúng tôi và bà
thường lượm những mảnh vải người ta vứt trong thùng rác
để may áo quần cho chúng tôi".
"Và bà thường đến biên giới Tây Tạng (hai ngày đi
bộ) mua muối đem về bán cho người trong làng - Merry
nói - Bà cụ là một người nhỏ nhắn nhưng rất khỏe mạnh,
bà làm mất đi nhiều ngón tay của mình khi chặt củi. Giống
như nhiều người ở miền núi, bà cụ không biết chữ, bà
cũng không biết nhiều về giáo lý. Nhưng bà tin tưởng Ðức
Bồ tát Quán Thế Âm và siêng năng thọ trì câu thần chú:
"OM MANI PADME HUM" trong mọi lúc, mọi thời. Bà cụ
rất tận tụy với các tăng ni. Mỗi ngày bà đều chăm sóc
hang động, quét dọn, cúng dường hương đèn lên các bàn
thờ”.
Gần đây, Thượng tọa Zopa Rinpoche cũng cho biết
rằng: "Sau khi làm xong mọi việc trong chùa mỗi ngày, bà
cụ đều đến đảnh lễ Phật và cầu nguyện cho tôi. Bà cụ nói
là bà cụ cầu nguyện cho tôi ba lần trong một ngày, sáng,
trưa và buổi tối”.
"Mẹ cầu nguyện những gì?”, tôi hỏi bà cụ, “Bà nói
rằng bà chỉ cầu mong chư Phật gia hộ cho tôi vượt qua
mọi chướng ngại trên con đường tu học của mình”.
Vào tháng 12 năm 1990, cụ Amala muốn đi thăm Ðức
Dalai Lama (ở Ấn Ðộ) trước khi cụ qua đời. Già và yếu,

84

Chết và tái sinh – Thích Nguyên Tạng

nhưng bà vẫn cố gắng băng núi đèo để đến Kathmandu, và
rồi đến tỉnh Sarnath (Bắc Ấn), đi cùng với bà có cậu út
Sangye và Ngawang Samten.
"Ðó là ngày trăng tròn tháng giêng năm 1991”,
Sangye nhớ lại, "cũng là ngày cuối cùng của khóa tu Mật
tông Kalachakra. Suốt ngày hôm đó cụ Amala, chị
Ngawang và tôi đã dự lễ điểm đạo của Ðức Dalai Lama.
Sau đó chúng tôi trở lại túp lều và cụ Amala bảo: "Mẹ
muốn nghỉ ngơi, đừng quấy rầy mẹ”. Chúng tôi linh cảm
có một điều gì đó sắp xảy ra, chúng tôi ngồi quanh giường
của cụ, khoảng mấy phút sau, cụ trở mình nghiêng bên
phải và rồi mất tại đó. Khuôn mặt bà như đang ngủ”.
"Bà cụ vẫn nằm trong tư thế "kiết tường" như vậy
trong ba ngày, nét mặt đẹp hơn, sáng hơn. Chúng tôi
không chạm đến thi thể của cụ cho đến chiều ngày thứ ba,
nét mặt vẫn không thay đổi. Chúng tôi tiến hành tang lễ và
hỏa táng sau đó. Có hơn 200 Tăng Ni và Phật tử đến dự.
Rõ ràng vào ngày cụ Amala qua đời là ngày trăng
tròn, người dân trong vùng Lawudo (ở Nepal) nhìn thấy
một con chim ưng lông trắng bay lượn ba vòng ở trong
vùng rồi sau đó bay về hướng đông Tây Tạng. Sau này họ
nói cho tôi về điều đó, họ nói là họ rất ngạc nhiên”.
Trên đây là toàn bộ câu chuyện mà Ngawang đã kể
cho cô Merry nghe, khi cô đến thăm Lawudo vào tháng 8
năm 1993.
Vào đầu tháng 7 năm đó (1993), Ngawang Samten hay
tin một người bạn láng giềng của chị là Lhakpa bị tai nạn,
vì thế chị quyết định đi thăm cô ta. Ngawang không gặp cô
ta từ khi cụ Amala qua đời. Gia đình cô dời về ở một ngôi
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làng Genukpa cách chùa Lawudo khoảng mười lăm phút
đi bộ.
Ðó không phải là nơi gần với Lawudo, nên Ngawang
Samten và Lhakpa ít khi gặp nhau. Lhakpa bị thương ở
chân nhưng không nặng lắm, cô ta rất mừng khi gặp lại
Ngawang Samten.
Lhakpa có bốn đứa con, đứa nhỏ nhất là một cậu bé
được sanh sau khi cụ Amala mất vài tháng ở Ấn Ðộ.
Lhakpa bắt đầu nói với Samten về đứa con trai út của
mình. Nó là một đứa trẻ thông minh lạ thường, cô ta nói,
từ khi nó tập nói lúc 2 tuổi, chú bé thường nhắc đến chùa
Lawudo, một ngôi chùa mà chú chưa từng biết đến bao
giờ. Vì thế, điều này làm cho chị và cả gia đình rất kinh
ngạc.
Và khi Ngawang Samten gặp riêng chú bé, chú dường
như nhận ra chị, và chú yêu cầu chị đưa chú đi thăm chùa
Lawudo. Chú bé là một đứa trẻ đẹp và khỏe mạnh, chú bày
tỏ sự quen thuộc đối với Lawudo - nhắc đến tên của ba con
bò chẳng hạn. Và chú tiếp tục nói là chú muốn đi đến đó:
"Ðó là nơi cháu đã từng sống”, chú nói. Ngawang Samten
rất ngạc nhiên, chị bắt đầu đến thăm chú bé thường xuyên
hơn và luôn luôn tìm thấy những điều tương tự. Chú yêu
cầu chị: "Hãy đưa cháu về Lawudo đi”.
Một điều đáng chú ý hơn, là chú thường nhắc đến
Sangye, Thượng tọa Zopa Rinpoche và ngôi tu viện Kopan
của ngài, trong khi tu viện đó ở dưới thung lũng
Kathmandu. "Cháu tự hỏi không biết khi nào Thượng tọa
và Sangye sẽ đến thăm cháu", chú nói. Ngawang Samten
đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi chú đưa ra
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những thông tin mới hơn: "Con đường đi đến tu viện
Kopan rất xấu, có lẽ họ đang bận rộn sửa sang lại nó". Rõ
ràng đó là sự thật. Chú bé cũng thường bày tỏ ý định muốn
đến Kopan một mình.
Một ý tưởng nảy sinh, phải chăng chú bé này là một
bằng chứng tái sinh của mẹ chị? Ý tưởng đó đã ngự trị và
trở nên rối bời trong đầu óc của Ngawang Samten. Chị
nghĩ rằng mình không thể ngạc nhiên và bỏ qua cơ hội
này; chị quyết định trắc nghiệm chú bé.
Cuối cùng, chị đưa bé về thăm chùa Lawudo. "Ngay
khi bước vào phòng ăn", chị nhớ lại, "Chú bé bắt đầu mô
tả nhà bếp, những băng ghế, lò sưởi; điều đáng chú ý là
chú chạy lên chánh điện và đi kinh hành mấy vòng - giống
như cụ Amala đã từng làm. Dù ở đây chú hay bị vấp và té,
bởi vì chú nhỏ quá”.
Ngawang Samten cùng kiểm tra với Hòa thượng
Wangchuk, một người địa phương lừng danh trong việc
quan sát các trường hợp như thế, và ngài đã xác nhận chú
bé này đúng là người tái sinh của cụ Amala.
Ngawang Samten cũng viết thư cho Hòa thượng
Trulshig và Thượng tọa Nyingma thuộc tu viện Thubten
Choeling ở Jumberi. Hai ngài đã trả lời thư, chứng nhận
rằng chú là một hình dạng khác của cụ Amala và khuyên
chị phải làm lễ cầu an cho chú cũng như chăm sóc chú một
cách cẩn thận. Ngài Trulshig đã đặt tên cho chú là
Ngawang Jigme.
Ngawang Samten rất sung sướng. Chị quyết định tổ
chức lễ cầu an cho Ngawang Jigme, mời tăng ni và bà con
trong làng đến dự.
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Trong buổi lễ ở chùa Lawudo, chú bé lại một lần nữa
làm cho mọi người phải ngạc nhiên bởi việc đi kinh hành
ba vòng trong chánh điện và sau đó chú lễ Phật giống như
cụ Amala đã làm trước đây.
Ngawang Samten may cho chú mấy bộ đồ và trong số
đó có cả chiếc mũ len của cụ Amala. Giật lấy chiếc mũ
một cách vui mừng, chú reo lên "đây là cái mũ của cháu”,
và lập tức chú nhận ra một số nút áo cũ mà cụ Amala đã
để dành trước kia, nay được khâu vào chiếc áo ấm mới:
"Cái nút này của cháu”, chú la lên một cách sung sướng.
Sangye đã nhớ lại trong buổi lễ hôm đó mọi người đều
tặng khăn trắng Khatas cho chú, chú đều biếu lại họ theo
truyền thống như một cử chỉ ban phước. Ðiều này không
có ai dạy cho chú biết trước đó.
Kể từ hôm đó, chú thường xuyên đến chùa Lawudo,
và chú tiếp tục làm cho mọi người phải chú ý về sự hiển lộ
trí nhớ của mình. Chú chỉ ra mọi việc trong chùa, trong
nhà bếp, trong hang động. Chú biết rõ những thứ đó là gì
và dùng để làm gì. Chú cũng hỏi thăm các đồ vật thuộc về
cụ Amala mà chú không thấy ở chỗ cũ.
"Cây đèn của cháu ở đâu”. Chú hỏi. Cụ Amala gìn
giữ các đồ dùng riêng trên một chiếc kệ trong phòng ngủ
của cụ: một cái kính đeo mắt, một bánh xe pháp luân nhỏ
(dùng để cầu nguyện), một xâu chuỗi, một cây đèn dầu...
Chú bé dường như quyết định tìm các đồ vật và chú tỏ
ra bực mình khi không tìm thấy chúng. Cầm tay Ngawang
Samten, chú chỉ về phía chiếc kệ: "Cháu muốn lấy cây đèn
của cháu về nhà, cháu sẽ mang nó trở lại vào ngày mai”.
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"Chú bé rất kỳ lạ”, Sangye cảm nhận, "và mọi người
gặp chú cũng đều cảm thấy như thế”. Cách cư xử của chú
quá lạ lùng so với các đứa trẻ khác. Chú hành xử và nói
năng như người lớn một cách tự nhiên. Về trí nhớ của chú
cũng hoàn toàn chính xác.
Vào tháng 5 năm 1994, bố mẹ của Ngawang Jigme
cảm thấy đã đến lúc đưa đứa con của họ đến tu viện
Kopan. Buổi lễ thụ phong được tổ chức để chính thức xác
nhận chú là tái sinh của cụ Amala, một nữ tu người Tây
Tạng, bởi 250 Tăng ni và Phật tử.
Cuối cùng, chú cũng đã bước vào tu viện như là một
tu sĩ thực thụ và chú sẽ được giáo dục theo một phương
pháp dành riêng cho người được xem là tái sinh. Tu viện
và các bậc cao đức sẽ tạo cho chú có cơ hội để tiếp tục
công việc tu tập, hóa giải nghiệp lực, phát triển tâm linh và
hoằng pháp lợi sinh sau này.
Khi Ðức Dala Lama lần đầu tiên gặp chú bé tái sinh
người Tây Ban Nha, Tenzil Osel Rinpoche1, và Ngài đã
thừa nhận chú ấy là hóa thân của cố Lama Thubten Yeshe.
Ngài nói: "Tất nhiên, khi chú lớn hơn một chút, tự chú sẽ
để lộ ra những chứng cứ cho người ta biết chú thật sự là
1

Tenzil Osel, sinh ngày 12/02/1985 tại Tây Ban Nha,
được xem là hậu thân của cố Lama Thubten Yeshe (một
pháp sư nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng ở phương Tây,
là thầy của Thượng tọa Zopa Rinpoche). Hiện tại Lama
Tenzil Osel 2 tuổi đang sống và tu học ở tu viện Sera,
nước Ấn Ðộ.
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ai". Và trường hợp của Ngawang Jigme ở đây cũng tương
tự như vậy.
Nhưng nếu bằng chứng đã có giá trị bề mặt thì chú là
một minh chứng hùng hồn nhất về công hiệu của luật nhân
quả. Ðó là suốt một quãng đời cống hiến và tận tụy mà cụ
Amala đã đặt trọng niềm chánh tín của mình cho Chánh
pháp để cuối cùng đổi lấy một kết quả thấy rõ, đó chính là
sự "quay lại" của mình trong một dáng hình nam tử mà
trước đây cụ đã hằng mong ước.

5
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ALAN MOLLOY
MỘT BÁC SĨ PHẬT TỬ NGƯỜI ÚC
Làm thế nào bạn có thể áp dụng việc tu tập trong đời
sống bận rộn hằng ngày? Ðây là một trong những câu hỏi
mà phóng viên tờ Mandala đã phỏng vấn bác sĩ Alan
Molloy, một thành viên lâu năm của Viện Phật học Tara ở
tiểu bang Melbourne, Úc, một người đã chứng kiến sự
phát triển của đạo Phật tại quốc gia này từ cuối thập niên
bảy mươi đến nay. Trong bài nói chuyện này, ông chia sẻ
với độc giả những kinh nghiệm tu học của mình trong đời
sống hằng ngày.
Bác sĩ Alan Molloy đang làm việc toàn thời gian ở
một bệnh viện ung thư lớn nhất tại tiểu bang Melbourne,
Úc và khoa Lão ở một viện dưỡng lão. Gần đây, ông còn
là giảng viên thỉnh giảng về môn "Tôn giáo Tỷ giáo” ở các
đại học Australia.
Công việc vẫn không ngừng khi bác sĩ Alan về nhà.
Nhà ở đây là Viện Phật học Tara (VPH Tara), nơi ông đã
cư trú chín năm qua với một nhóm ba mươi lăm thành viên
khác. Ở VPH Tara, Alan là một trong những giáo viên
Phật học đứng lớp hằng tuần. Ông cũng phụ trách giảng
dạy giáo lý ở nhiều trung tâm khác. Và như một học trò,
Alan đang theo học lớp Phật học cao cấp hàng tuần do TT
Geshe Doga và HT Tsong Khapa hướng dẫn. Năm rồi,
Alan đã thành lập và điều hành một cơ sở in ấn tài liệu cho
viện. Năm nay, Alan là một thành viên trong ban tổ chức

Chết và tái sinh – Thích Nguyên Tạng

91

chuyến viếng thăm Úc của đức Ðạt Lai Lạt Ma vào tháng
9 tới.
Lần đầu tiên, BS Alan tiếp xúc với Phật giáo vào năm
1975. Lúc đó, ông thấy tờ áp-phích quảng cáo dán ở Ðại
học Melbourne về một buổi diễn thuyết của một Tăng sĩ
Tây Tạng. Ông đã đến nghe và liền xin theo học giáo lý tại
một ngôi nhà nhỏ ở ngoại vi Melbourne, đó là tiền thân
của VPH Tara bây giờ. Năm 1979 trong kỳ nghỉ phép,
Alan cùng với ba người bạn sang thăm Nepal và kết thúc
chuyến đi này bằng một lễ quy y. Alan trở thành một tín
đồ Phật giáo và phát nguyện giữ gìn năm giới.
Trở lại Melbourne, ông tiếp tục học giáo lý với TT
Dawo. Năm 1985 TT Dawo thuyên chuyển về Ấn Ðộ và
TT Geshe Doga thay thế. Nói về vị Thầy này, Alan cho
biết: "TT Doga là giáo sư thuộc phái Hoàng Mạo, xuất
thân từ Phật học viện Sera, có công đào tạo nhiều thế hệ
Tăng sĩ Tây Tạng. Ngài rất thông hiểu tập tục và ngôn ngữ
của người Tây phương. - Sera, Ngài là thầy của chúng tôi,
chúng tôi thực sự rất may mắn". Năm 1985, BS Alan đi
Thụy Sĩ dự khóa tu Mật tông Kalachakra do đức Ðạt Lai
Lạt Ma làm đàn chủ và sau đó theo hầu TT Zopa Rinpoche
trong một chuyến đi hoằng pháp thế giới. Tiếp đó, Alan
làm việc năm tháng trong một bệnh viện nhi đồng ở
Dharamsala, Ấn Ðộ. Sau đó, Alan đi Anh quốc để tu
nghiệp về một khóa học đặc biệt.
Hoàn tất khóa tu nghiệp ở Luân Ðôn, Alan trở lại
Melbourne và đi làm ở bệnh viện. Sau đó ông được cử làm
trưởng ban điều hành công trình xây dựng VPH Tara. Ông
bắt đầu tìm kiếm, vận động và mua một miếng đất để xây
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dựng VPH Tara. Vì lúc ấy, Tara quá nhỏ không thể làm
nơi sinh hoạt cho số lượng Phật tử đang gia tăng.
Lúc đầu công việc gần như bế tắc, vì không có nơi
thích hợp và không đủ kinh phí. Nhưng cuối cùng BS Alan
cũng tìm và mua được một nơi đàng hoàng, đó là một dinh
thự được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 19 trên một mẫu đất
nằm ở ngoại ô Melbourne. BS Alan nhớ lại việc mua lúc
đó: "Mua được VPH Tara, theo tôi, đó là một bước nhảy
vọt phi thường ngoài khả năng của chúng tôi. Viện đã
cung cấp cho chúng tôi thêm sức mạnh trong công tác
truyền bá PG vào thế giới phương Tây. Lúc đó chúng tôi
không có một đại thí chủ nào ủng hộ. Nhưng với tấm lòng
thành, nỗ lực và kết hợp của hàng ngàn Phật tử, họ đã làm
việc đều đặn, cặm cụi trong nhiều năm để đóng góp kinh
phí cho Tara. Chính tính cần cù và đều đặn này của Phật
tử đã giúp cho VPH Tara thành công".
Thật vậy, trong khoảng mười năm qua, VPH Tara ở
Úc là một trong những trung tâm PG lớn nhất thuộc PG
Tây Tạng ở phương Tây. Chương trình học giáo lý hàng
tuần vẫn diễn ra đều đặn gồm tối thứ hai giới thiệu các lớp,
tối thứ ba môn triết học PG, tối thứ tư thảo luận những gì
đã học, cuối tuần là thời gian để tụng niệm và thiền định.
Tuần lễ đông nhất có đến trên 300 Phật tử về dự.
VPH Tara cũng điều hành các khóa học thiền cho
người bệnh kinh niên và các khóa học cho những người
tình nguyện giúp đỡ người lớn tuổi và người bệnh. Viện
cũng ủng hộ cho các tổ chức cộng đồng địa phương và
điều hành một ngân quỹ từ thiện. Ðặc biệt, VPH Tara đã
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cung cấp nhiều giảng viên Phật học để làm công tác giảng
dạy cho nhiều cộng đồng ở Úc.
Về công tác chuyên môn ở bệnh viện, BS Alan đối
diện với cái chết hằng tuần, thậm chí hằng ngày. Theo
kinh nghiệm ông cho rằng người già trong xã hội phương
Tây luôn đối diện, cô đơn và sợ hãi trước cơn vô thường
của bệnh tật và chết chóc. Ðó là một nhu cầu rất lớn cho
các trung tâm ở thành phố như Tara phải cung cấp và
hướng dẫn họ về đời sống tâm linh. BS Alan nói "Tuổi già
là cái mất mát kéo theo những mất mát khác như sức khỏe,
tính năng động, nhục dục, cha mẹ, vợ con, tài sản... Cái
chết, vô thường và nghiệp lực là cái đáng sợ hãi của tuổi
già. Ðiều quan trọng là người ta có được giải thích tại sao
họ chết và cái gì xảy ra sau khi chết?”.
"Cái chết thường đi kèm sau cái bệnh, có nghĩa là
chúng ta không thể tu tập được. Vì thế rất quan trọng để
nghĩ rằng hiện tại chúng ta đang khỏe mạnh, ta đang có
cơ hội để tu tập, chuẩn bị con đường tâm linh cho mình.
Tôi có được cái may mắn là trong nghề nghiệp chuyên
môn tôi nhận ra điều này trong mọi lúc và tôi không
ngừng được nhắc nhở về điều đó. Chính nó đã tạo cho tôi
có một sức mạnh để tu tập. Người Tây phương cần được
hiểu về cái chết và giáo lý vô thường để họ có thể vượt qua
khổ đau trong giai đoạn cuối của cuộc đời".
Hiện nay, BS Alan đang chờ đợi sự tái sinh của vị
thầy bổn sư của ông, đó là HT Geshe Dhargyey vừa viên
tịch vào năm rồi ở Tân Tây Lan. Năm nay, BS Alan bận
rộn cho công tác chuẩn bị chuyến viếng thăm và truyền
pháp của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma ở Úc (từ 16/9 đến

94

Chết và tái sinh – Thích Nguyên Tạng

1/10/1996). Ông cũng là người tổ chức hai chuyến viếng
thăm trước đây (năm 1982 và 1992) của Ðức Ðạt Lai Lạt
Ma. Ðặc biệt, năm 1992 BS Alan muốn cho mọi người tận
mắt thấy Ðức Ngài, nên ông đã tổ chức buổi diễn thuyết
tại Trung tâm quần vợt quốc gia, có trên 20.000 người về
dự trong dịp đó.
Phật giáo là một tôn giáo phát triển nhanh nhất ở Úc.
Với hàng trăm ngàn tín đồ của 18 triệu dân. Phật giáo Tây
Tạng có mặt ở Úc từ giữa những năm bảy mươi của thế kỷ
này và đến nay đã có mười ba Trung tâm PG của người
Tây Tạng ở Úc. BS Alan rất hồ hởi và nói về chuyến viếng
thăm lần này của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma: "Lần này chắc sẽ
vui lắm. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14 rất thương mến và
quan tâm đến Phật tử ở Úc châu. Lần này Ngài trở lại
Australia giống như ghé thăm một người bạn cũ. Nhiều
người sẽ đến nghe Ngài giảng và cuộc sống của họ sẽ thay
đổi".
(Tổng hợp theo các tạp chí Mandala và Tricycle từ
năm 1995 đến 1997)
Niệm Phật
Ví dù muôn đắng nghìn cay
Một câu niệm Phật tan ngay cấp kỳ
Niệm Phật dứt bỏ oán thù
Lòng không hung dữ ngục tù đâu vương...?
Niệm Phật mở rộng lòng thương
Oán thân bình đẳng tai ương có nào?...
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TỈNH GIÁC VỀ CÁI CHẾT
His Holiness Dalai Lama giảng
Ngay trong khi đang dệt vải
Người ta đi đến chỗ kết thúc
Với những sợi chỉ mảnh đã được dệt xong
Cuộc đời của con người cũng như vậy.
- Lời Phật Thích Ca.
Mọi người cần phải tỉnh giác về cái chết, đó là việc suy ngẫm
rằng mình sẽ không sống lâu trên cõi đời này. Nếu không có ý
thức về sự chết, người ta sẽ không biết lợi dụng kiếp người đặc
biệt này mà mình đang có được. “Nhất thất nhơn thân, vạn kiếp
bất phục”, có nghĩa là một khi thân này mất rồi thì vạn kiếp
khó mà có lại được. Nên kiếp làm người này là có ý nghĩa vì do
sống trong đời này con người có thể thành tựu được kết quả
quan trọng mà mình mong muốn.
Phân tích sự chết không có nghĩa là để mình sợ chết, mà là để
biết giá trị của đời người quý báu này, trong khi sống người ta
có thể thực hành nhiều pháp môn quan trọng. Thay vì sợ chết,
bạn cần phải suy ngẫm rằng khi cái chết đến gần, mình sẽ mất
cơ hội tốt để tu tập. Như vậy suy ngẫm về sự chết sẽ mang lại
thêm năng lực cho việc tu tập của bạn.
Bạn cần phải chấp nhận rằng sự chết là điều tất yếu trong cuộc
đời
này.
Đức
Phật
đã
khẳng
định
rằng
“một nơi không có sự chết, là nơi không có thật, không có trên
hư không, không có trong biển cả, cũng không có cả trong núi
rừng”.
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Nếu chấp nhận rằng sự chết là một phần của đời sống thì khi
cái chết đến gần, bạn sẽ có thể đối diện nó dễ dàng hơn.
Khi mọi người biết một cách sâu xa ngay trong tâm mình rằng
sự chết sẽ đến nhưng tránh suy nghĩ đến nó, rõ ràng là không
hiểu biết và không có lợi ích. Điều này cũng đúng khi mọi
người chấp nhận rằng tuổi già là một phần của cuộc đời, không
muốn có tuổi già và tránh nghĩ về nó. Thái độ như vậy đưa đến
sự không chuẩn bị về tâm trí và khi tuổi già đến, mọi thứ sẽ rất
khó khăn.
Nhiều người đã già rồi nhưng vẫn làm như là mình còn trẻ lắm.
Nhiều lần khi gặp lại những người bạn lâu năm, thí dụ như một
số nghị sĩ ở những nước như Hoa Kỳ, tôi nói “chào ông bạn
già”. Ý của tôi là chúng ta đã biết nhau từ lâu chứ tôi không
nói tới chuyện ‘già nua’. Nhưng khi tôi chào như vậy, một số
người đã chỉnh lại tôi một cách mạnh mẽ: “chúng ta không có
già, chúng ta là bạn lâu năm”. Thực sự họ đã già, với những
sợi lông đang mọc ra ở hai lỗ tai, một dấu hiệu của tuổi già,
nhưng họ khó chịu với tuổi già. Như vậy là thiếu suy nghĩ về sự
đời.
Tôi thường nghĩ về cuộc đời tối đa là một trăm năm của một
đời người, mà so với tuổi thọ của trái đất này thì đời sống của
con người có là bao. Trong một đời ngắn ngủi này, con người
nên cố gắng sống cẩn thận không gây ra khổ đau cho mình và
người khác. Đời sống này rất quý báu không nên tạo ra sự hủy
diệt mà nên được dành cho những hoạt động có tính cách xây
dựng, hay ít nhất cũng không làm tổn hại đến người khác hoặc
gây khổ đau rắc rối cho họ. Như vậy những tháng năm ngắn
ngủi của chúng ta như một du khách trên hành tinh này sẽ có ý
nghĩa. Nếu một du khách đến thăm một nơi nào đó trong một
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thời gian ngắn mà gây ra nhiều rắc rối, như vậy là sai lầm.
Nhưng nếu như một du khách, bạn làm cho người khác hạnh
phúc trong khoảng thời gian hạn hẹp này, như vậy là khôn
ngoan, và bạn rời khỏi nơi này để đến nơi khác bạn sẽ cảm thấy
hạnh phúc. Nếu bạn quậy phá, dù chính bạn không gặp khó
khăn nào trong thời gian ở nơi này, nhưng bạn sẽ tự hỏi chính
mình trong thời gian ở nơi đây mình đã làm được cái gì.
Cuộc đời một trăm năm, phần đầu là trẻ thơ, phần cuối là tuổi
già, thường giống như một con vật, chỉ có ăn và lăn ra ngủ.
Khoảng giữa kéo dài vài chục năm có thể sống một cách có ý
nghĩa. Đức Phật nói:
“Nửa cuộc đời người ta ngủ. Mười năm sống trong tuổi thơ.
Hai mươi năm sống trong tuổi già. Trong mươi năm còn lại,
đau buồn, than thở và lo nghĩ, chiếm nhiều thời gian, và hàng
trăm thứ bệnh tật lấy đi nhiều thời gian hơn nữa”.
Để làm cho cuộc đời có ý nghĩa, hãy vui vẻ chấp nhận tuổi già
và cái chết như một phần của cuộc đời mình. Mọi người gặp
khó khăn nghĩ đến cái chết nhưng lại dễ dàng trong tham lam,
gây thêm rắc rối, và có ý làm tổn hại người khác.
Chúng ta thấy những con người được xem là những nhân vật
lớn, như các bậc vua chúa, xây những lâu đài và những tòa nhà
cao ốc, chúng ta thấy rõ ràng trong tâm trí của họ cho rằng họ
sẽ sống mãi trong cuộc đời này. Hậu quả của sự tự lừa dối này
là có thêm đau khổ và thêm rắc rối cho nhiều người khác.
Đối với những người không tin có đời sống tương lai, việc suy
ngẫm về thực tại cũng có ích lợi và có tính khoa học. Vì con
người, tâm trí cũng như tất cả những hiện tượng đều có nhân
duyên khác cùng thay đổi trong từng phút giây, điều suy ngẫm
này dẫn đến khả năng phát triển bản thân theo hướng tốt. Nếu
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đời sống này không bao giờ đổi thay thì chúng ta sẽ mãi mãi
chịu sự khổ đau. Khi ta biết rằng vạn vật luôn biến đổi thì dù ta
đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn, ta vẫn có thể tìm thấy
niềm an ủi trong sự hiểu biết rằng tình trạng đó sẽ không như
vậy mãi mãi. Vì vậy không có việc gì phải tuyệt vọng.
Vận mạng tốt cũng không trường cửu, và như vậy khi sự việc
tốt đẹp đến với mình, mình không nên tham muốn quá nhiều. Ý
tưởng cho rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi là một sai
lầm tai hại.Thí dụ, dù ta chấp nhận là có những kiếp sau, ta chỉ
nghĩ đến hiện tại và xem tương lai ít quan trọng hơn. Như vậy
ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt khi cuộc sống của ta đang có thời giờ
rảnh rỗi và những điều kiện thuận lợi để tu tập những pháp môn
lợi ích. Sự hiểu biết rõ ràng về giáo lý vô thường luôn là điều
tốt cho chúng ta.
Do nhận thức được đời sống là vô thường, con người có ý thức
về kỷ luật và có sự nhiếp phục tâm trí của mình. Kỷ luật hay tu
luyện không có nghĩa là cấm kỵ, mà có nghĩa là có sự giằng co
giữa lợi ích dài hạn và lợi ích ngắn hạn, bạn hy sinh ích lợi
ngắn hạn và chọn lợi ích dài lâu về sau. Đây là sự tự kỷ luật
phát xuất từ sự có ý thức về luật nhân quả nghiệp báo. Thí dụ
để cho bao tử của tôi hồi phục sau cơn bạo bệnh mới đây, tôi
tránh dùng những thức ăn có chất chua và đồ uống lạnh dù
những món này có vẻ ngon miệng và hấp dẫn. Loại kỷ luật này
có mục đích phòng vệ. Cũng như giống như vậy, việc suy ngẫm
về sự chết đưa đến sự tự kỷ luật hay tự kiềm chế, tự phòng vệ,
chứ không phải là sự trừng phạt.
Loài người có đủ tiềm năng để tạo ra những điều tốt, nhưng để
có thể sử dụng trọn vẹn tiềm năng này, cần phải có sự tự do.
Chủ nghĩa độc tài là chướng ngại cho sự phát triển này. Để bổ
túc, tự do cá nhân có nghĩa là bạn không trông cậy vào một cái
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gì từ bên ngoài và không đợi chờ hiệu lệnh của người khác, mà
bạn tự có sáng kiến. Vì vậy Đức Phật thường nói đến “giải
thoát cá nhân”, có nghĩa là tự giải thoát, không qua một tổ chức
nào. Mỗi cá nhân phải tạo dựng tương lai tốt đẹp cho chính
mình. Tự do và chủ nghĩa cá nhân đòi hỏi phải có sự tự kỷ luật.
Nếu những điều này bị lợi dụng cho những cảm xúc phiền não
thì sẽ có những hậu quả tai hại. Tự do và sự tự kỷ luật phải đi
đôi với nhau.
Mở rộng tầm mắt
Theo Phật Giáo thì mục tiêu cao nhất của mọi hành giả là đắc
thành Phật quả để có năng lực cứu độ chúng sanh. Tuy nhiên,
một mức thành tựu trung bình có thể giải thoát hành giả khỏi
chu trình sinh, lão, bệnh và tử, đầy đau khổ, một mức thành tựu
thấp hơn nhưng vẫn có giá trị ở chỗ làm cho các kiếp sống
tương lai của hành giả thuận lợi hơn. Từ việc làm thay đổi các
kiếp sống của mình cho tốt hơn, hành giả có thể đạt được giải
thoát để rồi cuối cùng sẽ chứng thành Phật quả. Trước hết tầm
mắt của bạn mở rộng bao gồm các kiếp tương lai, và rồi, do
hiểu biết vận mạng của mình, tầm mắt của bạn mở rộng thêm,
để bao gồm thêm các kiếp luân hồi. Sau cùng sự hiểu biết này
có thể mở rộng đến những người khác, qua ý nguyện từ bi
mong cho chúng sanh thoát khổ và loại trừ nguyên nhân đưa
đến khổ đau. Lòng từ bi này là nền tảng thúc đẩy bạn phát
nguyện tu tập để thành Phật.
Bạn phải có sự quan tâm đến những phương diện sâu hơn của
đời sống để có ảnh hưởng đến các kiếp tương lai, hầu có thể
hiểu trọn vẹn tính chất của khổ đau và kiếp luân hồi. Tiếp theo
sự hiểu biết về luân hồi đau khổ này là điều kiện cần phải có để
phát triển trọn vẹn lòng từ bi. Cũng có thứ tự giống như vậy,
người Tây Tạng chúng tôi đang tìm cách đạt được một mức độ
tự trị ở Tây Tạng để có thể phục vụ tốt cho người dân tốt hơn,
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nhưng chúng tôi cũng đang cố gắng để có đời sống ổn định
trong tình trạng sống lưu vong ở Ấn Độ. Sự thành tựu mục tiêu
lớn tự trị tùy thuộc vào sự thành tựu tạm thời có đời sống lưu
vong ổn định nói trên.
Những bất lợi của sự không có ý thức về sự chết
Biết rằng mình sẽ chết, đó là điều lợi ích. Tại sao? Nếu không
có ý thức về sự chết, bạn sẽ không để ý đến việc tu tập mà chỉ
sống một cách vô nghĩa, không tìm hiểu những thái độ và hành
vi nào gây ra đau khổ và những loại nào đưa đến phúc lạc.
Nếu không nghĩ rằng mình có thể chết sớm, bạn sẽ rơi vào ảo
tưởng thường tồn rằng “còn lâu mình mới chết” (I’ll die later
on, later on). Khi đến lúc cuối cùng, dù có cố gắng thành tựu
một điều giá trị nào đó, bạn sẽ không còn sức lực nữa. Nhiều
người Tây Tạng gia nhập tu viện khi còn trẻ để học kinh điển,
nhưng khi đến lúc tu tập thực sự thì khả năng của họ có phần
thiếu hụt. Đó là vì họ không hiểu đúng giáo lý vô thường.
Nếu sau khi suy nghĩ về phương pháp tu tập, bạn quyết định áp
dụng pháp tu nhập thất mấy tháng hay mấy năm, như vậy bạn
đã ứng dụng được nhận thức về lý vô thường của mình. Nhưng
nếu quyết định mau chóng đó không được duy trì bởi việc quán
niệm tính chất hủy diệt của vô thường thì việc tu tập của bạn sẽ
nhạt phai đi. Đó là lý do có những người nhập thất nhiều năm
nhưng việc tu tập không có ảnh hưởng gì đến đời sống của họ
sau đó. Quán niệm vô thường không những thúc đẩy việc tu tập
của bạn mà còn tiếp thêm năng lượng cho bạn nữa.
Nếu có ý thức mạnh về tính tất yếu và tính bất ngờ của cái chết
thì bạn vận động được từ bên trong, giống như có một người
bạn cảnh cáo mình vậy, “hãy cẩn thận, hãy thành tâm, một
ngày nữa đã trôi qua” (Be careful, be earnest, another day is
passing).
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Có thể bạn xuất gia sống trong tu viện. Như vậy bạn đã có pháp
danh và y phục của người tu sĩ. Bạn sẽ có những hoạt động bận
rộn ít hơn. Bạn sẽ thay đổi thái độ với đời sống, hướng sự chú
tâm của mình đến những mục tiêu xa hơn. Còn bằng ngược lại
bạn tiếp tục bận tâm đến những chuyện phù phiếm của thế gian
như ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ sang trọng, nói chuyện nhảm nhí,
có nhiều bè bạn và người thân quen, kể cả tạo ra nhiều kẻ thù
nếu có ai đó làm điều gì mà bạn không thích và đưa đến xung
đột và rồi tranh chấp với nhau, như vậy bạn không có gì tốt hơn
trước đây, lúc chưa xuất gia, và có lẽ còn tệ hơn trước đó nữa.
Nên nhớ, nếu chỉ tránh những sinh hoạt phù phiếm vì sợ các
bạn đồng tu đánh giá thấp mình thì cũng chưa đủ, mà phải có
sự chuyển hóa từ bên trong. Điều này đáng cho chư vị tăng ni
cũng như người cư sĩ tại gia ghi nhớ và áp dụng vào việc tu tập.
Có lẽ bạn đã quen có ý tưởng thường tồn, nghĩ rằng mình còn
lâu mới chết và khi còn sống, cần phải có những thú vui thông
thường như người khác. Do muốn hưởng thụ trong đời sống
hiện tại, dù ít có ý nghĩa lâu dài, bạn sẵn sàng dùng những
phương tiện thiếu đạo đức để có được những gì mình muốn,
như cho vay lấy lãi cắt cổ, lợi dụng bạn bè, kiện tụng… để có
nhiều hơn những nhu cầu lợi dưỡng cho đời sống. Vì bạn đã
chọn lối sống như vậy nên tiền bạc trở nên hấp dẫn hơn là học
đạo lý, và ngay cả khi bạn muốn tu tập, bạn cũng không chú ý
nhiều đến việc ấy. Nếu một trang sách rơi xuống đất, có thể bạn
ngần ngại lượm nó lên, những nếu một tờ giấy bạc rơi xuống
đường thì sự việc lại khác đi. Nếu gặp những người đã cống
hiến cuộc đời mình cho những mục tiêu sâu xa, có thể bạn nghĩ
tốt về sự cống hiến đó, nhưng chỉ có thế thôi. Còn nếu bạn gặp
một người mặc quần áo sang trọng, phô bày sự giàu có, có thể
bạn sẽ khởi tâm thèm muốn, bạn cầu mong mình cũng sẽ được
như vậy, và rốt cuộc bạn sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục
đích tham muốn ấy.
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Một khi bị lôi cuốn vào dòng chảy phù hoa của đời sống trần
tục, những cảm xúc phiền não tham lam, sân hận, si mê, ganh
tỵ, kiêu ngạo của bạn sẽ gia tăng, và đưa đường dẫn lối cho bạn
tạo thêm ác nghiệp. Những cảm xúc phiền não này chỉ gây rắc
rối, làm cho bản thân và những người xung quanh rơi vào tình
trạng khó chịu. Dù có thể bạn đã biết chút ít về việc tu tập,
nhưng bạn vẫn tích lũy thêm của cải vật chất và liên can với
nhiều người hơn, rốt cuộc có thể nói bạn đang thực hành những
chuyện phù phiếm của thế gian này, khởi tâm tham ái đối với
những người mà bạn có cảm tình, và khởi tâm sân hận đối với
những người mà bạn không ưa, và bạn tìm cách để theo đuổi
những cảm xúc não phiền này. Khi đã đến chỗ này, dù có nghe
nói về những pháp tu chân chánh, bạn cũng sẽ lưỡng lự và bỏ
qua. Suốt kiếp luân hồi từ vô thỉ cho đến ngày nay, bạn đã quen
có những xúc cảm phiền não, nhưng bây giờ bạn có thêm pháp
phù phiếm. Như vậy tình trạng trở nên tệ hại hơn, làm cho bạn
xa cách với những gì thực sự ích lợi hơn.
Bị lôi kéo bởi sự tham muốn, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự
hài lòng. Bạn không làm cho người khác hạnh phúc, và chắc
chắn không làm cho chính mình hạnh phúc. Khi trở nên vị kỷ
hơn với những cái “của mình” thì bất cứ người nào can thiệp
vào cũng tức khắc trở nên mục tiêu giận dữ của bạn. Dù bạn
xem trọng những người bạn thân của mình và những người
thân của mình, nhưng họ không thể giúp gì cho bạn lúc sinh ra
và lúc mình qua đời.
Bạn ra đời một mình và rồi sẽ ra đi một mình. Nếu vào ngày
bạn qua đời, một người bạn có thể đi cùng thì sự bám giữ vào
bạn bè có giá trị, nhưng không thể có chuyện đó. Khi bạn tái
sanh trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, nếu những người
bạn trong kiếp trước có thể giúp đỡ một điều gì đó thì cũng là
một sự liên hệ có giá trị, nhưng sự kiện này không thể xảy ra.
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Vậy mà trong khoảng thời gian giữa lúc ra đời và lúc chết, kéo
dài mấy chục năm, những người bạn đó là “bạn của mình”,
“anh chị em của mình”. Sự chấp thủ không đúng chỗ này đã
không đưa đến lợi ích gì cả, mà chỉ tạo thêm tham sân si mà
thôi.
Khi quá tham ái với những người mình ưa thích và cũng quá
sân hận với những người mình ghét. Khi sinh ra đời, bạn không
biết ai là ai hết. Dù tất cả chúng ta đều muốn có hạnh phúc và
không muốn đau khổ, nhưng bạn vẫn thích một số người và
nghĩ “họ là bạn của mình” và ghét một số người “những người
này là kẻ địch của mình”. Bạn gắn nhãn hiệu và biệt danh cho
họ rồi khởi tâm tham ái hoặc sân hận. Như vậy thì có giá trị gì?
Không có giá trị gì cả. Vấn đề ở đây là mình dành quá nhiều
năng lực cho những chuyện phù phiếm của cuộc đời này.
Những giá trị tâm linh lớn lao lại bị bỏ quên trước những điều
nhỏ nhen như thế.
Nếu bạn không tu tập, và khi sắp qua đời bạn được vây quanh
với những người bạn và những người đã làm việc cùng với bạn,
thay vì có một người nào đó nhắc nhở bạn về việc tu tập tâm
linh, đạo đức, rõ ràng chính bạn đã mang lại sự rắc rối cho
mình. Sự sai lầm này của bạn là bạn không có ý thức về vô
thường.
Lợi ích của tỉnh giác về giáo lý vô thường
Tuy nhiên, nếu bạn phải đợi đến giờ phút cuối mới thấm thía sự
thật rằng mình sẽ chết, và bạn nhận định một cách thực tế tình
trạng của mình ngay bây giờ, bạn sẽ không bị chi phối bằng
những mục tiêu phù phiếm nữa. Bạn sẽ không lơ đễnh với
những mục tiêu quan trọng lâu dài. Bạn nên quyết định ngay từ
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đầu là mình sẽ chết, và hãy tìm hiểu những điều giá trị thực sự.
Nếu ghi nhớ là đời sống trôi qua rất nhanh, bạn sẽ trân quý thời
gian và sẽ làm những gì có giá trị. Với ý thức mạnh mẽ về sự
chết tất yếu sẽ đến với mình, bạn sẽ thấy mình cần phải tu tập,
chuyến hóa tâm trí, và không lãng phí thời giờ với những thú
vui từ ăn uống đến chuyện phiếm về chiến tranh, những cuộc
tình lãng mạn và về đời tư của người khác.
Hết thảy chúng sanh đều muốn mình hạnh phúc và không muốn
khổ đau. Chúng ta dùng nhiều kỹ thuật khác nhau để giải trừ
những đau khổ lớn cũng như nhỏ. Loài người chúng ta biết
thực hành những phương pháp tu tập sớm trong đời của mình
để tránh đau khổ về sau. Trong cuộc đời, những người có tu và
những người không tu đều tìm cách giảm bớt một số nỗi khổ và
giải trừ những nỗi khổ khác, có khi còn dùng sự đau đớn nhỏ
làm phương tiện vượt qua đau khổ lớn và đạt được một loại
hạnh phúc nào đó.
Mọi người đều cố gắng loại trừ đau đớn bên ngoài, nhưng có
một phương pháp khác để giải trừ đau khổ ở mức sâu xa hơn,
nhắm tới việc giảm thiểu hay diệt trừ đau khổ trong những kiếp
tương lai, và hơn nữa, giải trừ tất cả mọi hình thức đau khổ cho
chính mình cũng như cho chúng sinh. Phương pháp này gọi là
tu tập tâm linh.
Những phương pháp này bao gồm sự điều chỉnh thái độ. Như
vậy, về căn bản, tu tập có nghĩa là điều chỉnh tốt ý nghĩ của
mình. Trong tiếng Sanskrit, tu tập tâm linh được gọi là
“Dharma”, nghĩa là “cái nắm giữ”. Điều này có nghĩa là do
điều chỉnh những thái độ xấu, bạn thoát khỏi một mức khổ đau
và như vậy được “giữ lại” khỏi sự đau khổ đó. Việc tu tập tâm
linh này có công năng bảo vệ bản thân mình và người khác,
khỏi rơi vào hố sâu của sinh tử khổ đau.
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Từ việc đầu tiên hiểu tình trạng của mình trong vòng luân hồi
và tìm cách giữ mình lại khỏi đau khổ, bạn truyền đạt sự chứng
ngộ của mình cho người khác và phát khởi lòng từ bi, tức là
nguyện cứu giúp chúng sinh thoát khổ. Dù chỉ là một sinh linh,
bạn có lý do chính đáng để chọn con đường giúp đỡ nhiều sinh
linh khác, nhưng cũng có một điều khác, đó là do chú tâm đến
lợi ích của người khác, chính bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.
Có lòng từ bi, bạn sẽ bớt sự đau khổ của chính mình và gia tăng
sức mạnh nội tâm.
Để tôi kể cho bạn nghe về một thí dụ nhỏ, mới đây tôi ở Bồ Đề
Đạo Tràng (Bodhgaya), tôi bị bệnh nhiễm trùng đường ruột
mãn tính. Trên đường đến bệnh viện tôi cảm thấy rất đau, và đổ
nhiều mồ hôi. Xe của chúng tôi đi qua khu vực núi Kên kên
(tức là Linh Thứu Sơn) và ở vùng này dân làng rất nghèo. Nói
chung thì Bihar là một tiểu bang nghèo, nhưng nghèo nhất là
vùng này. Tôi không trông thấy một trẻ em đi học. Chỉ có sự
nghèo khổ và bệnh tật. Tôi nhớ rất rõ một bé trai bị bại liệt, đeo
những thanh kẹp kim loại rỉ sét ở hai chân và hai tay chống
nạng. Rõ ràng là không có ai trông em bé. Tôi rất xúc động.
Một chỗ khác, tôi thấy có một ông già ở một quán trà bên
đường, chỉ mặc một mảnh vải bẩn, té xuống đất, và nằm luôn ở
đó chứ không có ai giúp đỡ đứng dậy. Sau đó tôi được đưa vào
bệnh viện, tôi cứ nghĩ ngợi về những gì mình vừa trông thấy,
suy ngẫm rằng thật đáng buồn khi ở đây tôi được nhiều người
săn sóc, còn những người khốn khổ ngoài kia thì không có ai.
Tôi nghĩ đến điều đó và quên đi nỗi đau của mình. Dù mồ hôi
đang đổ ra, tôi chỉ nghĩ đến những người khác.
Như vậy dù thể xác của tôi chịu nhiều đau đớn (có một lỗ thủng
ở đường ruột) và tôi không thể ngủ được, tâm trí của tôi đã
không lo sợ. Nếu tôi đã chú tâm vào bệnh tật của mình thì chỉ
làm cho tình trạng tệ hại hơn mà thôi. Đây là một ví dụ từ kinh
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nghiệm nhỏ của bản thân tôi về thái độ từ bi có ích lợi cho cả
bản thân, làm quên đi phần nào sự đau đớn thể xác của mình,
làm bớt lo sợ, dù người khác không nhận được sự lợi ích trực
tiếp.
Lòng từ bi giúp cho chúng ta có thêm sức mạnh, và với sự can
đảm đó, chúng ta sẽ an tĩnh nhẹ nhàng hơn. Khi tầm mắt rộng
mở của chúng ta bao gồm cả sự thống khổ của vô số chúng
sanh, thì sự đau khổ của bản thân mình có vẻ quá bé nhỏ.
Source: His Holiness Dalai Lama, Jeffrey Hopkins (2002)
Advice on Dying and living a Better life, Atria Book, New York,
USA.

Chết và tái sinh – Thích Nguyên Tạng

107

AWARENESS OF DEATH
By His Holiness Dalai Lama
Just as when weaving
One reaches the end
With fine threads woven throughout,
So is the life of humans.
-BUDDHA
It is crucial to be mindful of death, to contemplate that
you will not remain long in this life. If you are not aware of
death, you will fail to take advantage of this special human life
that you have already attained. It is meaningful since, based on
it, important effects can be accomplished.
Analysis of death is not for the sake of becoming fearful
but to appreciate this precious lifetime during which you can
perform many important practices. Rather than being
frightened, you need to reflect that when death comes, you will
lose this good opportunity for practice. In this way
contemplation of death will bring more energy to your practice.
You need to accept that death comes in the normal
course of life. As Buddha said:
A place to stay untouched by death - Does not exist.
It does not exist in space, it does not exist in the ocean.
Nor if you stay in the middle of a mountain.
If you accept that death is part of life, then when it
actually does come,
you may face it more easily.
When people know deep inside that death will come but
deliberately avoid thinking about it, that does not fit the
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situation and is counterproductive. The same is true when old
age is not accepted as part of life but taken to be unwanted and
deliberately avoided in thought. This leads to being mentally
unprepared; then when old age inevitably occurs, it is very
difficult.
Many people are physically old but pretend they are
young. Sometimes when I meet with longtime friends, such as
certain senators in countries like the United States, I greet them
with, “My old friend,” meaning that we have known one
another for a long period, not necessarily physically old. But
when I say this, some of them emphatically correct me. “We
are not old! We are longtime friends.” Actually, they are oldwith hairy ears, a sign of old age, but they are uncomfortable
with being old. That is foolish.
I usually think of the maximum duration of a human life
as one hundred years, which, compared to the life of the planet,
is very short. This brief existence should be used in such a way
that it does not create pain for others. It should be committed
not to destructive work but to more constructive activities, at
least not to harm others, or create trouble for them. In this way
our brief span as a tourist on this planet will be meaningful. If a
tourist visits a certain place for a short period and creates more
trouble, that is silly. But if, as a tourist, you make others happy
during this short period, that is wise When you yourself move
on to your next place, you feel happy. If you create problems,
even though you yourself do not encounter any difficulty
during your stay, you will wonder what the use of your visit
was.
Of life’s one hundred years, the early portion is spent as
a child and the final portion is spent in old age, often just like
an animal feeding and sleeping. In between, there might be
sixty or seventy years to be used meaningfully. As Buddha
said:
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Half of the life is taken up with sleep. Ten years are
spent in childhood. Twenty years are lost in old age. Out of the
remaining twenty years, sorrow, complaining, pain, and
agitation eliminate much time, and hundreds of physical
illnesses destroy much more.
To make life meaningful, acceptance of old age and
death as parts of our life is crucial. Feeling that death is almost
impossible just creates more greediness and more trouble,
sometimes even deliberate harm to others. When we take a
good look at how supposedly great personages, emperors,
monarchs, and so forth, built huge dwelling places and walls,
we see that deep inside their minds was an idea that they would
stay in this life forever. This self-deception results in more pain
and more trouble for many people.
Even for those who do not believe in future lifetimes,
contemplation of reality is productive, helpful, scientific.
Because persons, minds, and all other caused phenomena
change moment by moment, this opens up the possibility for
positive development. If situations did not change, they would
forever retain the nature of suffering. Once you know things are
always changing, even if you are passing through a very
difficult period, you can find comfort in knowing that the
situation will not remain that way forever. So, there is no need
for frustration.
Good fortune also is not permanent; consequently, there
is no use for too much attachment when things are going well.
An outlook of performance ruins us: Even is you accept that
there are future lives, the present becomes your preoccupation,
and the future takes on little import. This ruins a good
opportunity when your life is endowed with the leisure and
facilities to engage in productive practices. An outlook of
impermanence helps.
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Being aware of impermanence calls for discipline,
‘taming the mind’, but this does not mean punishment, or
control from the outside. Discipline does not mean prohibition;
rather, it means that when there is a contradiction between
long-term and short-term interests, you sacrifice the short-term
for the sake of long-term benefit. This is self-discipline, which
stems from ascertaining the cause and effect of karma. For
example, for the sake of my stomach’s returning to normal after
my recent illness, I am avoiding sour foods and cold drinks that
otherwise appear to be tasty and attractive. This type of
discipline means protection. In a similar way, reflection on
death calls for self-discipline and self-protection, not
punishment.
Human beings have all the potential to create good
things, but its full utilization requires freedom, liberty.
Totalitarianism stifles this growth. In a complementary way,
individualism means that you do not expect something from the
outside or that you are waiting for orders; rather, you yourself
create the initiative. Therefore, Buddha frequently called for
“individual liberation,” meaning self-liberation, not through an
organization. Each individual must create her or his own
positive future. Freedom and individualism require selfdiscipline. If these are exploited for the sake for afflictive
emotions, there are negative consequences. Freedom and selfdiscipline must work together.
BROADENING YOUR PERSPECTIVE
From a Buddhist perspective, the highest of all aims is
to achieve Buddhahood in order to be capable of helping a vast
number of sentient beings; however, a medium level of
achievement can liberate you from the painful round of birth,
aging, sickness and death; a lower, but still valuable level of
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achievement is the improvement of your future lives. From the
gradual improvement of your lives liberation can be attained.
First, your perspective extends to include future lives; then by
thoroughly understanding your own plight, your perspective
deepens to include all of the rounds of suffering from one life
to another, called cyclic existence or samsara. Finally this
understanding can be extended to others, through the
compassionate wish that all sentient beings be freed from
suffering and the causes of suffering. This compassion drives
you to aspire to Buddhahood.
You have to be concerned with deeper aspects of life
that affect future lives before understanding the full nature of
suffering and cyclic existence. This understanding of suffering,
in turn, is required for the full development of compassion.
Similarly, we Tibetans are seeking to achieve a measure of selfrule in Tibet in order to be of service to the beings in our
homeland, but we are also striving to establish ourselves in a
refugee situation in India. The accomplishment of the former,
greater purpose depends upon our accomplishing the latter,
temporary aim.
DISADVANTAGES OF NOT BEING MINDFUL OF
DEATH
It is beneficial to be aware that you will die. Why? If
you are not aware of death, you will not be mindful of your
practice, but will just spend your life meaninglessly, not
examining what sorts of attitudes and actions perpetuate
suffering and which ones bring about happiness.
If you are not mindful that you might die soon, you will
fall under the sway of a false sense of permanence “I’ll die later
on, later on.” Then, when the time comes, even if you try to
accomplish something worthwhile, you will not have the

112

Chết và tái sinh – Thích Nguyên Tạng

energy. Many Tibetans enter a monastery at a young age and
study texts about spiritual practice, but when the time comes to
really practice, the capacity to do so is somehow lacking. This
is because they do not have a true understanding of
impermanence.
If, having thought about how to practice, you make a
decision that you absolutely have to do so in retreat for several
months or even for many years, you have been motivated by
your knowledge of impermanence. But if that urgency is not
maintained by contemplating the ravages of impermanence
again and again, your practice will peter out. This is why some
people stay in retreat for years but experience no imprint on
their lives afterward. Contemplating impermanence not only
motivates your practice, but also fuels it.
If you have a strong sense of the certainty of death and
of the uncertainty of its arrival, you will be motivated from
within. It will be as if a friend is cautioning, “Be careful, be
earnest, another day is passing.”
You might even leave home for the monastic life. If you
did, you would be given a new name and new clothing. You
would also have fewer busy activities; you would have to
change your attitude, directing your attention to deeper
purposes. If, however, you continued busying yourself with the
superficial affairs of the moment; delicious food, good clothing,
better shelter, pleasant conversation, many friends and
acquaintances, and even making an enemy, if someone does
something you do not like and then quarreling and fighting, you
would be no better off than you were before you entered the
monastery, and perhaps even worse. Remember, it is not
sufficient to withdraw from these superficial activities out of
embarrassment or fear of what your friends who are also on the
path might think; the change must come from within. This is
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true for monks and nuns as well as lay people who take up
practice.
Perhaps you are beset by a sense of permanence, by
thinking that you will not die soon and that while you are still
alive, you need especially good food, clothing, and
conversation. Out of desire for the wondrous effects of the
present, even is they are of little meaning in the long run, you
are ready to employ all sorts of shameless exaggerations and
devices to get what you want; making loans at high interest,
looking down on your friends, starting court proceedings, all
for the sake of more than adequate provisions.
Since you have given your life over to such activities,
money becomes more attractive than study, and even if you
attempt practice, you do not pay much attention to it. If a page
falls out of a book, you might hesitate to retrieve it, but is some
money falls to the ground, there is no question. If you
encountered those who have really devoted their lives to deeper
pursuits, you might think well of that devotion, but that would
be all; whereas if you see someone dressed in finery, displaying
his or her wealth, you would wish for it, lust after it, hope for it,
with more and more attachment. Ultimately, you will do
anything to get it.
Once you are intent on the fineries of this life, your
afflictive emotions increase, which in turn necessarily bring
about more bad deeds. These counter-productive emotions only
lead to trouble, making yourself and those around you
uncomfortable. Even if you briefly learn how to practice the
stages of the path to enlightenment, you acquire more and more
material things and get involved with more and more people to
the point where you are, so to speak, practicing the
superficialities of this life, meditatively cultivating desire for
friends and hatred for enemies and trying to figure out ways to
fulfill these afflictive emotions. At that point, even if you hear
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about real, beneficial practice, you are apt to feel, “Yes, that is
so, but…”. One ‘but’ after another. Indeed, you have become
accustomed to afflictive emotions throughout your initial, less
cyclic existence. But now you have added on the very practice
of superficiality. This makes the situation even worse, turning
you away from what will really help.
Driven by such lust, you will find no comfort. You are
not making others happy, and certainly not yourself. As you
become more self-centered- “my this, my that, my body, my
wealth”- anyone who interferes immediately becomes an object
of anger. Although you make much out of “my friends” and
“my relatives,” they cannot help you at birth or at death; you
come here alone, and you have to leave alone. If on the day of
your death a friend could accompany you, attachment would be
worthwhile, but it cannot be so. When you are reborn in a
totally unfamiliar situation, if your friend from the last lifetime
could be of some help, that too would be something to
consider, but it is not to be had. Yet, in between birth and death,
for several decades it is “my friend,” “my sister,” “my brother.”
This misplaced emphasis does not help at all, except to create
more bewilderment, lust, and hatred.
When friends are overemphasized, enemies also come
to be overemphasized. When you are born, you do not know
anyone and no one knows you. Even though all of us equally
want happiness and do not want suffering, you like the faces of
some people and think, “These are my friends,” and dislike the
faces of others and think, “These are my enemies.” You affix
identities and nicknames to them and end up practicing the
generation of desire for the former and the generation of hatred
for the latter. What value is there in this? - None. The problem
is that so much energy is being expended on concern for a level
no deeper than the superficial affairs of this life. The profound
loses out to the trivial.
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If you have not practiced and on your dying day you are
surrounded by sobbing friends and others involved in your
affairs, instead of having someone who reminds you of virtuous
practice, this will only bring trouble, and you will have brought
it on yourself. Where does the fault lie? In not being mindful of
impermanence.
ADVANTAGES OF BEING
MINDFUL OF IMPERMANENCE
However, if you do not wait until the end for the
knowledge that you die to sink in, and you realistically assess
your situation now, you will not be overwhelmed by
superficial, temporary purposes. You will not neglect what
matters in the long run. It is better to decide from the very
beginning that you will die and investigate what it worthwhile.
If you keep in mind how quickly this life disappears, you will
value your time and do what is valuable. With a strong sense of
the imminence of death, you will feel the need to engage in
spiritual practice, improving your mind, and will not waste
your time in various distractions ranging from eating and
drinking to endless talk about war, romance, and gossip.
All beings want happiness and do not want suffering.
We use many level of techniques for removing unwanted
suffering in its superficial and deep forms, but it is mostly
humans who engage in techniques in the earlier part of their
lives to avoid suffering later on. Both those who do and do not
practice religion seek over the course of their lives to lessen
some sufferings and to remove others, sometimes even taking
on pain as a means to overcome greater suffering and gain a
measure of happiness.
Everyone tries to remove superficial pain, but there is
another class of techniques concerned with removing suffering
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on a deeper level; aiming at a minimum to diminish suffering in
future lives and, beyond that, even to remove all forms of
suffering for oneself as well as for all beings. Spiritual practice
is of this deeper type.
These techniques involve an adjustment of attitude;
thus, spiritual practice basically means to adjust your thought
well. In Sanskrit it is called dharma, which means “that which
holds.” This means that by adjusting counterproductive
attitudes, you are freed from a level of suffering and thus held
back from that particular suffering. Spiritual practice protects,
or holds back, yourself and others from misery.
From first understanding your own situation in cyclic
existence and seeking to hold yourself back from suffering, you
extend your realization to other beings and develop
compassion, which means to dedicate yourself to holding others
back from suffering. It makes practical sense for you, just one
being, to opt for taking care of many, but also, by concentrating
on the welfare of others, you yourself will be happier.
Compassion diminishes fright about your own pain and
increases inner strength. It gives you a sense of empowerment,
of being able to accomplish your task. It lends encouragement.
Let me give you a small example. Recently, when I was
in Bodh Gaya, I fell ill from a chronic intestinal infection. On
the way to the hospital, the pain in my abdomen was severe,
and I was sweating a great deal. The car was passing through
the area of Vulture Peak (Buddha taught here) where the
villagers are extremely poor. In general, Bihar State is poor, but
that particular area is even more so. I did not even see children
going to or coming from school, just poverty and sickness. I
have a very clear memory of a small boy with polio, who had
rusty metal braces on his legs and metal crutches up to his
armpits. It was obvious that he had no one to look after him. I
was very moved. A little later on, there was an old man at a tea
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stop, wearing only a dirty piece of cloth, fallen to the ground,
left to lie there with no one to take care of him.
Later, at the hospital, my thought kept circling on what I
had seen, reflecting on how sad it was that here I had people to
take care of me but those poor people had no one. That is where
my thoughts went, rather than to my own suffering. Though
sweat was pouring out of my body, my concern was elsewhere.
In this way, though my body underwent a lot of pain (a
hole had opened in my intestinal wall) that prevented sleep, my
mind did not suffer any fear or discomfort. It would only have
made the situation worse if I had concentrated on my own
problems. This is an example from my small experience of how
an attitude of compassion helps even oneself, suppressing some
degree of physical pain and keeping away mental distress,
despite the fact that others might not be directly helped.
Compassion strengthens your outlook, and with that
courage you are more relaxed. When your perspective includes
the suffering of limitless beings, your own suffering looks
comparatively small.
Source: His Holiness Dalai Lama, Jeffrey Hopkins (2002)
Advice on Dying and living a Better life, Atria Book, New York,
USA.
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CÚNG CHÁO
Mùa an cư năm nay hai chú Sa Di Viên Từ và Minh Hạnh được
phân công cúng cháo thí thực buổi chiều; nhiều Phật tử thắc
mắc tại sao phải cúng cháo mà không cúng cơm hay cúng món
gì khác; nên bài viết ngắn này hy vọng sẽ giải thích đôi điều về
lễ nghi đặc biệt này.
Cúng cháo hay cúng thí thực cô hồn, là một phần nghi lễ rất
quan trọng trong đời sống của thiền môn theo truyền thống của
Phật Giáo Đại Thừa. Tại sao phải cúng cháo? Vì cháo ở đây
được cúng cho cô hồn sống lang thang trong cõi giới trung
gian, cõi giới ngạ quỷ, do ác nghiệp đã gây tạo đời trước mà
kiếp này phải bị đọa vào loài ma đói, quỷ đói với thân hình xấu
xí, cái bụng bằng cái trống nhưng cần cổ chỉ nhỏ bằng cây kim,
không thể ăn uống gì được, chỉ húp được nước cháo mà thôi.
Nghi thức cúng cháo bắt nguồn lúc Đức Phật còn tại thế, căn cứ
theo bản Kinh "Phật Thuyết Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La
Ni Kinh". Trong khế kinh này ghi rằng Tôn giả A Nan, thị giả
của Phật, đang thiền tọa trong đêm khuya vắng, khoảng canh ba
chợt thấy một con quỷ đói với một thân xác tiều tụy khô gầy
xấu xí, mặt cháy xám (diện nhiên), cần cổ nhỏ bằng kim, miệng
phun ra lửa (diệm khẩu), bước vào cảnh báo rằng ba ngày sau
ngài A Nan sẽ chết và sẽ đọa vào loài quỷ đói. Tôn giả A Nan
nghe sợ quá, nên hỏi con quỷ làm cách nào để thoát khỏi khổ
nạn. Quỷ bảo rằng "rạng sáng ngày mai, ông dùng các thức
uống ăn đem bố thí cho loài quỷ đói và phát tâm cúng dường
Tam Bảo hồi hướng công đức để giúp chúng tôi sớm thoát khổ
địa ngục và ngạ quỷ, thì ông mới thêm tuổi thọ". Ngài A Nan
quá kinh hãi nên bạch Phật cứu giúp. Phật dạy: "Ông chớ có
quá lo sợ, ta nhớ lại trong quá khứ vô lượng kiếp, thuở đó ta
làm người dòng Bà la môn, đối trước Bồ Tát Quán Thế Âm, ta
thọ được pháp đà la ni (biến thực chân ngôn) của Phật vô
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lượng uy đức Tự Tại Quang Minh Như Lai; ta nay truyền dạy
lại ngươi, nếu trì tụng thần chú đây, niệm được bảy biến có thể
khiến cho một món ăn hóa ra làm vô lượng món ăn và trở
thành mùi vị cam lộ ngon ngọt, khiến cho các loài được thọ
hưởng no đủ”. (lược theo Nhị Khóa Hiệp Giải, bản dịch của
HT Khánh Anh). Tiếp đó Đức Thế Tôn đã dạy rõ phương pháp
cứu độ ngạ quỷ qua bản Kinh "Phật Thuyết Cứu Diện Nhiên
Ngạ Quỷ Đà La Ni”. Kinh này sau đó đã truyền sang Trung
Quốc và Việt Nam. Mùa an cư năm nay, bản kinh này đã được
HT Thích Huyền Tôn tại Úc Châu chuyển ngữ và được phát
hành rộng rãi trong và ngoài Úc Châu (xem bản kinh này trên
trang nhà quangduc.com), có thể nói đó là bản Việt dịch đầu
tiên đầy đủ về khoa chẩn tế thí thực cô hồn, và cũng là một bản
dịch để đời của dịch giả, vì văn phong của bản kinh đã trác
tuyệt, mà bút pháp của Hòa Thượng còn cực kỳ điêu luyện, đã
làm cho người đọc không còn có cảm giác đây là bản dịch từ
tiếng nước ngoài. Cúng cháo phải cúng tại án thờ có tôn tượng
của Ngài Bồ Tát Tiêu Diện Đại Sĩ, dân gian Việt Nam hay gọi
ngài là ông Tiêu hay ông Ác, vì hình thù của ông quá hung tợn,
gọi

Tiêu Diện Đại Sĩ

Hộ Pháp Già Lam
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ông Ác để so sánh với ông Thiện, chỉ cho tượng Hộ Pháp được
tôn thờ song song trước điện Phật, để biểu trưng cho sự hộ trì
Phật Pháp, bảo vệ già lam của hai vị này. Về lịch sử của Ngài
Tiêu Diện Đại Sĩ tôi chưa tìm thấy trong kinh sách, tuy nhiên
ngay từ bé, tôi đã nghe được về giai thoại của ngài qua chuyện
kể của ông nội tôi. Năm 7 tuổi tôi theo ông nội đi chùa An
Dưỡng, đây là ngôi chùa trong làng Thái Thông, cách nhà tôi
chỉ 10 phút đi bộ. Ông nội tôi trưởng thành trong thời Pháp
thuộc, được chính quyền thuộc địa đưa ông đi lính Khố Xanh
sang Pháp 3 năm (về lại quê nhà đầu năm 1929), ông nói được
tiếng Pháp và viết chữ Việt rất đẹp. Ông hiểu biết nhiều về
chuyện xưa tích cũ trong đời sống; vào những năm cuối đời,
ông được bào huynh tôi là TT Tâm Phương hướng dẫn xuống
Chùa Long Sơn quy y với Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
(1911-2003); được Hòa Thượng ban cho pháp danh là Nguyên
Trường. Ông nội tôi qua đời vào mùa an cư năm 1986, tang lễ
của cụ được HT Trí Nghiêm chứng minh và cầu nguyện. Tôi
ghi lại đôi nét về cụ để tưởng nhớ tri ơn công đức của cụ, vì cụ
là người đã gieo hạt giống Bồ Đề vào trong tâm khảm của tôi
khi tôi còn nhỏ; cha tôi mất sớm nên tôi thường lân la gần gũi
với cụ và được cụ dẫn đi chùa thường xuyên. Ông nội tôi có
một cây dù rất đẹp, mỗi khi đi ra ngoài trời nắng, tôi hay chạy
theo núp dưới bóng mát của cây dù bên cạnh ông nội.
Khi về chùa An Dưỡng lễ Phật, tôi nhìn thấy tôn tượng Ngài
Tiêu Diện, được thờ trước hiên ngoài cửa bên trái của chùa,
phía bên phải là thờ tượng ngài Hộ Pháp. Chùa An Dưỡng thờ
nhiều tượng, nhưng pho tượng làm tôi chú ý là tôn tượng Tiêu
Diện Đại Sĩ; tôi đặc biệt chú ý vì hình thù khác thường của pho
tượng, với gương mặt dữ dằn thêm 3 cái sừng nhọn cắm trên
đầu và trán; hai mắt to lồi ra trợn ngược trông rất dữ tợn; còn
cái miệng rộng nhe răng nanh thật ghê rợn, nhưng đặc biệt nhất
là chiếc lưỡi lòi ra ngoài miệng, thòng xuống dài đến ngực. Tôi
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hỏi ông nội, tại sao cái lưỡi ông này dài quá và không nằm
trong miệng? Cụ kể cho tôi rằng, tại ngôi làng nọ, có một con
quỷ ăn thịt người, sống trong miếu đình trên ngọn đồi cao. Cứ
mỗi buổi sáng quỷ xuống dưới chân đồi đón đường, bắt người
ăn thịt; nhiều đến nỗi xương chất thành đống; dân làng quá sợ
hãi không còn ai dám đi qua khu đồi có ngôi đình tử thần ấy
nữa. Trong cơn nguy biến này, người dân trong làng dựng bàn
thờ cầu đảo, nhờ ơn Trời Phật giáng lâm gia hộ cho dân làng
sớm thoát khỏi tai họa này. Điều kỳ diệu đã xảy đến, một buổi
sáng, có một bà già xách giỏ đi chợ, ngang qua con đường có
ngôi đình “tử thần” ấy, lập tức quỷ ăn thịt người kia xuất hiện
chạy tới bắt bà; khi con quỷ toan chụp bà cụ, thì cụ bà biến mất,
và trong chớp mắt Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ra, nắm ngay cần
cổ con quỷ, nhấc hổng lên cao, bóp mạnh vào cổ; do bóp quá
mạnh tay, nên cái lưỡi của con quỷ lòi ra bên ngoài. Bồ Tát
Quan Âm liền cảnh cáo ác quỷ: “từ đây về sau ngươi không
được tiếp tục bắt người ăn thịt nữa, mà phải về chùa gần nơi
ngươi ở mà tu tập, để mỗi buổi chiều sẽ được chùa cho ăn
cháo, và giao nhiệm vụ cho ngươi, thống lãnh thế giới ma quỷ,
cô hồn, những kẻ chết nhưng chưa đầu thai được, còn sống vất
vưởng trong cõi giới ngạ quỷ; ngươi nên dẫn dắt họ cải tà quy
chánh, quay về các ngôi chùa địa phương để nghe kinh thính
pháp, để sớm được siêu sinh thoát hóa”.
Tôi không biết câu chuyện ông nội tôi kể đã có ai nghe chưa;
tôi lại không thấy có tài liệu nào đề cập chi tiết về ngài Tiêu
Diện. Tuy nhiên gần đây khi đọc được quyển “Du Già Diệm
Khẩu Thí Thực Khoa Nghi”, bản dịch của HT Huyền Tôn, tôi
đã phăng ra được nguồn gốc của câu chuyện trên, ngay mở đầu
bản Kinh đã có câu "Diện Nhiên Đại Sĩ, Bồ Tát Hóa Thân, Ốc
Tiêu sơn hạ hiện chơn hình, kình phá thiết vi thành, đới lãnh cô
hồn, bảo mãn tận siêu thăng" (nghĩa là: Diện Nhiên Đại Sĩ,
Quan Âm hiện thân, dưới núi Ốc Tiêu hiện chơn hình, phá vỡ
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thiết vi thành, dẫn dắt cô hồn, no đủ được siêu thăng). Qua lời
kinh này, thì ta thấy Bồ Tát Quan Âm và Tiêu Diện Đại Sĩ tuy
hai mà một, vì phương tiện cứu độ loài quỷ đói, không để họ
tiếp tục gây tạo ác nghiệp ăn thịt người nữa; nên vì lòng đại từ
bi, Bồ Tát Quan Thế Âm đã phải hiện thân vào loài quỷ đói, để
rồi cuối cùng cảm hóa được loài chúng sanh này. Tương tự như
nghi thức cúng Đại Bàng buổi trưa, nghi thức cúng cháo Mông
Sơn Thí Thực buổi chiều được phát xuất từ đó; đến nay hơn hai
ngàn năm sau, truyền thống này vẫn tiếp tục được gìn giữ và
duy trì. Tôi nhớ lại Sư Phụ của tôi (cố TT Chơn Kiến) có kể,
lúc Hòa Thượng Thanh Bình mới về trụ trì một chùa làng ở trên
Thanh Minh, Trường Lạc ở Diên Khánh (ngoại thành Nha
Trang); vì HT bận rộn việc chùa nên quên cúng cháo, tối hôm
đó, cô hồn hiện ra đập cửa phòng ngài xin cháo để ăn, HT liền
thức dậy nấu cháo để cúng ngay trong đêm khuya. Ngoài ra có
nhiều chuyện kể khác, có vị trụ trì quên cúng cháo nên đêm về
bị cô hồn khiêng đặt xuống đất, hoặc nghe dưới nhà bếp có
tiếng khua chén bát, do cô hồn lục lạo đòi ăn. Do vậy các chùa
PG Đại Thừa mỗi buổi chiều đều phải cúng cháo sau khi mặt
trời lặn, để cúng thí cho thế giới cô hồn.
Riêng tại Tu Viện Quảng Đức, từ khi Sư Ông Linh Sơn (HT
Thích Như Ý) sang thăm hồi năm 2004, Sư ông có dạy ngoài
việc cúng cháo mỗi chiều tối, nên cúng thêm thí thực 2 lần vào
chiều rằm và mùng một mỗi tháng, lời dạy này đã được ứng
dụng ngay tức khắc và duy trì cho đến bây giờ. Tất nhiên món
cháo lỏng là chính, ngoài ra có thể dọn cúng các món khác như
hương đăng trà quả, chè xôi bánh chuối… tất cả đều có thể
dâng cúng với lòng từ bi chí thành, để bạt tế cô hồn. Thế mới
hay, lòng từ bi của người đệ tử Phật không chỉ đối với người
sống mà còn với người chết, từ bi bình đẳng hướng đến cả các
vong linh khổ não, các oan hồn uổng tử vất vưởng, không nơi
nương tựa, lang thang khắp mọi nơi, mọi cõi, lang thang ở bụi
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rậm, bờ ao. Chính vì lòng từ bi đó mà Đạo Phật đã lập ra trai
đàn chẩn tế để cầu siêu cho các vong hồn được siêu thoát, trong
khi người sống có thể hóa giải mọi tai ương hận thù, để cuộc
sống được ấm no, yên ổn…Cô hồn có nhiều loại khác nhau,
nhưng phần lớn là những người chết bất đắc kỳ tử, đột tử, nghĩa
là chết không đúng kỳ hạn, chết một cách không bình thường,
chưa đến lúc chết mà phải chết, chết vì bị người khác giết, hoặc
tự giết mình, hoặc chết vì tai nạn, hoặc những người từng tạo ác
nghiệp như hủy báng Tam Bảo, ăn thịt chúng sanh, nhất là
trước giờ phút lâm chung mà bản tánh vẫn còn tham lam, keo
kiệt... Sau khi chết, không thể đi đầu thai được, phải sống vất
vưởng, đói khát triền miên trong cõi giới này. Nghi thức cúng
cháo này về sau đã được chư tổ đức Trung Hoa soạn thảo thành
"Du Già Diệm Khẩu Thí Thực khoa nghi", để cúng thí trong
những trai đàn chẩn tế cô hồn; dân gian Việt Nam còn gọi trai
đàn chẩn tế là “làm chay và chạy kinh đàn”-- một trai đàn cúng
thí kéo dài từ 3 tiếng đến 7 tiếng đồng hồ, để bạt tế cô hồn. Đại
lễ thí thực này thường được tổ chức vào mùa Vu Lan Báo Hiếu,
để cầu âm siêu dương thái, với ý nghĩa là xá tội vong nhân; hay
tổ chức vào dịp đại lễ khánh thành chùa hoặc 49 ngày cho
người vừa qua đời, để hồi hướng công đức siêu độ cho vong
linh. Sau khi buổi lễ hoàn mãn, những lễ vật cúng được bố thí
cho người sống; những đồng tiền cắc, bánh kẹo, thức ăn được
tung rải xuống đất cho mọi người tranh giành. Người ta tin rằng
những lễ vật này đã được vị Thầy đàn chủ và các vị kinh sư chú
nguyện, nên rất linh thiêng và mầu nhiệm, và phải giành giật
cho kỳ được những đồng tiền đó, đặc biệt là chiếc lưỡi của ông
Tiêu, để đeo vào cổ giúp trẻ con nín khóc vào ban đêm. Tóm
lại, cúng cháo thí thực cô hồn là pháp tu, thể hiện lòng từ bi của
người sống đối với chúng sanh khuất mặt; trong chùa mỗi ngày
buổi trưa cúng Đại Bàng, buổi chiều cúng Cháo Thí Thực,
không những là pháp hành của người tu sĩ, mà còn là nét đẹp
văn hóa Phật giáo trong nếp sống Thiền Môn. Hơn thế nữa
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trong pháp giới bao la không thể nghĩ bàn này, chúng sanh đâu
đâu lại không hiện hữu; phàm phu tục tử như chúng ta chỉ biết
và thấy những sắc chất thô phù trước tầm nhìn hạn hẹp của
chính mình, nên hay rơi vào lầm chấp và thậm chí có khi xúc
phạm đến những chúng sanh vô hình đang ẩn hiện quanh ta.
Chư Phật, chư Bồ Tát bằng Phật nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn,
thấy rõ được sự đau khổ của chúng sanh trong muôn ảnh muôn
hình như vậy, cho nên các ngài đã từ bi dạy lại cho những đệ tử
phải thực hành cứu độ những chúng sanh này. Như thế nếu
chúng ta còn hồ nghi về việc cúng thí cô hồn hay lễ cúng cầu
siêu vong hồn khuất mặt, thì có khác nào ta đã nghi ngờ ngay
chính lời dạy của chư Phật. Mong rằng, dù sống nơi nào trong
mọi hoàn cảnh, nếu phương tiện cho phép, nhất định chúng ta
không nên bỏ qua pháp hành này.
Nam Mô A Di Đà Phật. Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2007
TK Thích Nguyên Tạng
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LỜI CUỐI SÁCH
CHUẨN BỊ CHO MỘT CHUYẾN ĐI...
Chết là một sự thật hiển nhiên mà cuối cùng ai cũng
phải đối mặt dù mình có muốn hay là không. Ðó là một
chân lý mà mỗi chúng ta phải ghi nhớ và chấp nhận, để khi
nó đến, ta không còn phải ngạc nhiên, lo âu và sợ hãi. Ôn
Như Hầu từng nói:
"Biển khổ mênh mông sóng ngập trời
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi
Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió
Rốt cuộc rồi trong bể thảm thôi”
Thật vậy trong cái biển khổ mênh mông ấy, chúng ta
chỉ là những "khách trần" lai vãng, đến rồi đi, và nếu chết
vẫn chưa hết, ta sẽ phải tiếp tục trôi lăn trong "biển khổ"
sinh tử luân hồi này. Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu từng
nhắc nhở rằng: "Vô thường già, bệnh, chết không hẹn
trước với ta”, tức là cái chết sẽ đến với ta bất cứ giờ phút
nào. Một điều quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải khắc
trong lòng là sau khi chết, thần thức của ta sẽ không mất,
mà nó được lưu chuyển sang một đời sống khác. Theo
giáo lý nhà Phật, sau khi chết nếu ta chưa đạt Ðạo, giác
ngộ và giải thoát, ta sẽ có thể tái sinh, đầu thai vào một
trong sáu cõi giới: Cõi trời, Cõi người, A-tu-la, Ðịa ngục,
Ngạ quỹ và Súc Sanh. Kết quả được thác sanh vào cõi nào
đã được ta thiết lập ngay trong đời sống vừa qua, có nghĩa
là trong đời sống hiện tại hôm nay, chính ta đang tạo dựng
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một đời sống ngày mai của ta vậy. Do đó chúng ta phải
chuẩn bị mọi thứ cần thiết để có thể mang theo làm hành
trang cho riêng mình trong cuộc hành trình vô tận đang
chờ đợi ta ở phía trước.
Ta phải chuẩn bị điều gì?
Ðó là một câu hỏi lớn, không dễ trả lời. Tuy nhiên,
như ở đầu tập sách này, các bậc Thầy người Tây Tạng đã
khuyên dạy chúng ta rằng: phương pháp tốt nhất để
chuẩn bị cho cái chết là mỗi người nên làm điều lành và
tránh làm điều ác trong suốt cuộc đời mình. Lời dạy này
đã cho chúng ta hiểu rằng, tất cả những nghiệp thiện và
nghiệp ác mà mình tạo ra trong suốt cuộc đời, từ lúc mới
sinh đến khi nhắm mắt lìa đời, sẽ là hành trang mà ta sẽ
phải mang theo sau khi ta trút hơi thở cuối cùng ở kiếp này
và chính nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi tiếp trong các đời sống
vị lai.
Do thấy rõ được cảnh khổ của chúng sinh trong sáu
cõi giới luân hồi này, mà Bồ tát Ðịa Tạng đã hơn một lần
nhắc nhở chúng ta về những quả báo khổ đau mà chúng ta
sẽ phải gánh chịu ở tương lai, nếu ta phạm phải ở kiếp
này:
Ngài dạy rõ "Nếu kẻ nào sát hại loài sinh vật, quả báo
sẽ bị chết yểu; nếu người trộm cướp, sẽ bị quả báo nghèo
cùng khốn khổ; nếu người tà dâm (không chung thủy với
vợ hoặc chồng), sẽ bị quả báo làm chim se sẻ, bồ câu,
uyên ương; kẻ nói lời thô ác, sẽ bị quả báo quyến thuộc
hay kình chống nhau; nếu kẻ hay khinh chê, sẽ bị quả báo
không lưỡi hay miệng lở; nếu người thường nóng giận, sẽ
bị quả báo thân hình xấu xí; nếu người có tánh bỏn xẻn, sẽ
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bị quả báo cầu muốn không được toại nguyện; nếu người
thường tổ chức săn bắn, sẽ bị quả báo kinh hãi điên cuồng,
mất mạng; nếu kẻ trái nghịch với cha mẹ, sẽ bị quả báo
trời đất tru lục; nếu người đốt núi rừng cây cỏ, sẽ bị quả
báo cuồng mê đến chết; nếu cha ghẻ, mẹ ghẻ ăn ở ác độc,
sẽ bị quả báo thác sinh trở lại hiện đời sẽ bị roi vọt; nếu
người dùng lưới bắt chim non, sẽ bị quả báo thân quyến
chia lìa; nếu người hủy báng Tam Bảo, sẽ bị quả báo đui,
điếc, câm, ngọng; nếu người hay khinh chê giáo pháp, sẽ
bị quả báo ở mãi trong ác đạo; nếu kẻ lạm phá của thường
trụ, chùa chiền, sẽ bị quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa
ngục; nếu kẻ làm ô nhục người hạnh thanh tịnh và vu báng
Tăng già, sẽ bị quả báo ở mãi trong loài súc sanh; nếu kẻ
dùng nước sôi, hay lửa, chém chặt, giết hại sinh vật, sẽ bị
quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau; nếu kẻ phá
giới phạm trai, sẽ bị quả báo làm cầm thú đói khát; nếu
người phung phí, phá tổn của cải một cách phi lý, sẽ bị quả
báo tiêu dùng thiếu hụt; nếu kẻ thường tự cao kiêu mạn, sẽ
bị quả báo hèn hạ, bị người sai khiến; nếu kẻ đâm chọc
gây gổ, sẽ bị quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi; nếu kẻ tà
kiến hay mê tín dị đoan, sẽ bị quả báo thọ sanh vào chốn
hẻo lánh..." (lược theo Phẩm thứ hai, Kinh Ðịa Tạng, bản
dịch của HT Trí Tịnh).
Nếu ta biết rõ những nguyên nhân và kết quả trên, ta
phải cố gắng tránh tạo những ác nghiệp (tham lam, sân
hận, si mê, giết hại sinh vật, trộm cắp, tà dâm, nói dối,
uống rượu...), và nỗ lực làm những điều thiện (không tham
lam, không nóng giận, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn,
thiền định, cúng dường, phóng sinh...) để đem an lạc, hạnh
phúc cho mình và cho người. Bài học công bằng mà tất cả
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chúng ta đều thuộc lòng, đó là, nếu mình đem hạnh phúc
cho người, thì mình sẽ được an vui, ngược lại, đem khổ
đau cho người, thì chính mình sẽ chịu sự bất hạnh. Niềm
hạnh phúc và an lạc hoặc sự bất hạnh và khổ đau, đã, đang
và sẽ được chính ta tạo ra và chính ta thừa hưởng ngay
trong đời sống này cũng như sau khi chết.
Những điềm báo trước khi chết:
Những người tu hành đã đắc đạo, họ an lạc, tự tại,
thong dong giữa hai bờ sống chết, họ có thể tái sinh về bất
cứ cõi giới nào họ muốn. Còn chúng sanh mê muội, phàm
phu tục tử đều phải tùy nghiệp mà thọ sanh, tức là sau khi
chết, phải chịu sự dẫn dắt của nghiệp lực mà thọ sanh về
cảnh giới thích ứng với nghiệp mà mình đã gây tạo. Nói
vậy không có nghĩa là Phật tử tin vào thuyết định mệnh,
tức là cái đã sắp đặt sẵn mọi chuyện, mình phải đi theo cái
có sẵn ấy. Ở đây không phải vậy, người Phật tử tin rằng
mình là chủ nhân của chính mình, tuy nhiên, một khi mình
không làm chủ được mình để cho ác nghiệp đã được xảy
ra, thì chính cái nghiệp ấy sẽ trở lại điều khiển mình. Do
đó người Phật tử hãy thận trọng trong mọi hành vi, lời nói
và ý nghĩ của mình, từ nơi đó sẽ đưa chúng ta tới an lạc,
và cũng từ nơi đó sẽ đưa chúng ta đến khổ đau.
Theo kinh điển nhà Phật, một người trước khi chết có
những điềm báo trước, có thể tùy theo mỗi người mà có
cảm thọ khác nhau về cảnh giới thiện hay cảnh giới ác, và
những điềm này sẽ giúp cho ta dự đoán được nơi thọ sanh
của người quá cố.
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Những điềm lành báo trước sẽ có thể sinh về
Tịnh độ:
Tâm hồn không bị bối rối.
Biết trước ngày giờ chết.
Tâm niệm chân chánh không mất.
Biết trước giờ chết mà tắm rửa và thay quần áo.
Tự mình niệm Phật, niệm có tiếng hoặc niệm thầm.
Ngồi ngay thẳng, chắp tay niệm Phật mà chết.
Mùi thơm lạ lan tỏa khắp nhà.
Có hào quang sáng soi vào thân thể.
Nhạc trời vang dội giữa hư không.
Tự nói ra bài kệ để khuyên dạy người ở lại.
Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh lên cõi
trời:
Móng lòng thương mến.
Phát khởi thiện tâm.
Lòng thường vui vẻ.
Chánh niệm được rõ ràng.
Thân thể không bị hôi hám.
Sống mũi không xiên xẹo.
Tâm không giận dữ.
Tâm không luyến ái tài sản, vợ, chồng, con, dòng họ.
Mắt luôn trong sáng.
Ngửa mặt lên trời và mỉm cười.
Những điềm báo trước sẽ có thể tái sinh trở lại
cõi người:
Ðến khi chết vẫn nhớ nghĩ đến điều lành.
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Thân không đau khổ.
Ít nói lời phô trương, thường nghĩ nhớ đến cha mẹ.
Tai thường muốn nghe tên họ của anh chị em và bầu
bạn.
Ðối với việc lành dữ nhận rõ không lầm loạn.
Tâm tánh ngay thẳng không ưa sự dua nịnh.
Biết rõ bà con bạn bè giúp đỡ cho mình.
Thấy bà con trông nom sinh lòng vui mừng.
Dặn dò mọi việc trong nhà trước khi chết.
Sanh lòng chánh tín, thỉnh Phật, Pháp, Tăng đến đối
diện quy y.
Những điềm xấu báo trước sẽ có thể đọa vào địa
ngục:
Gặp phải tình trạng con cái và bà con đều nhìn kẻ sắp
chết bằng đôi mắt ghét bỏ.
Người sắp chết thường đưa hai tay lên mà rờ mó hư
không.
Dù bạn lành có khuyên bảo điều hay cũng không tùy
thuận.
Người sắp chết kêu gào than khóc.
Ði ra đại tiện, tiểu tiện mà không hay biết.
Nhắm nghiền đôi mắt.
Thường hay che úp mặt mày.
Nằm nghiêng mà ăn uống.
Mình mẩy miệng mồm đều hôi hám.
Gót chân, đầu gối luôn run rẩy.
Sống mũi xiên xẹo.
Mắt bên trái hay động đậy.
Hai mắt đỏ ngầu.
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Úp mặt mà nằm.
Thân hình co rút và tay bên trái chấm xuống đất.
Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh vào cõi
giới ngạ quỹ:
Ưa liếm môi miệng.
Thân nóng như lửa.
Thường lo đói khát và hay nói đến việc ăn uống.
Mắt thường hay trương lên mà không nhắm.
Hai mắt khô khan như mắt chim gỗ.
Ðầu gối bên phải lạnh trước.
Tay bên phải thường nắm lại.
Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh vào
loài súc sanh:
Yêu mến vợ con, đắm đuối không bỏ.
Ngón tay và ngón chân đều co quắp.
Khắp trong thân mình đều toát ra mồ hôi.
Tiếng nói ra khò khè.
Miệng thường ngậm đồ ăn.
Hộ niệm cho người hấp hối:
Nếu người hấp hối đang ở trong bệnh viện, người thân
nên đến chùa (hoặc điện thoại) thỉnh quý Chư Tăng Ni và
Ban Hộ Niệm đến giường bệnh để tiếp dẫn cho người mất.
Nếu gia đình không quen biết chùa nào, có thể tìm đến
khoa Chăm sóc về tinh thần (Pastoral Care - các tu sĩ, giáo
sĩ các Tôn giáo chính, được mời vào làm việc toàn thời
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hoặc bán thời tại nơi đây. Phân khoa này cũng có một
Trung Tâm Cầu Nguyện (Worship Center) nằm ngay trong
khuôn viên bệnh viện để cung ứng cho niềm tín ngưỡng
của bệnh nhân) ngay trong bệnh viện đó để nhờ văn phòng
này mời quý Thầy đến hộ niệm.
Nếu không cung thỉnh được quý Thầy, Cô đến hộ
niệm, hoặc nhà ở xa chùa, thì có thể mở băng cassette
niệm danh hiệu Phật cho người hấp hối và con cháu trong
nhà đứng xung quanh giường bệnh để niệm lớn câu: Nam
Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật, niệm liên tục cho
đến lúc người ấy trút hơi thở cuối cùng, chứ không được
khóc kể, sầu thảm. Nếu cứ khóc than như thế sẽ khiến cho
thần thức của người sắp ra đi quyến luyến mãi không rời
khỏi thân xác, hoặc nếu có rời khỏi thi thể thần thức người
ấy vẫn quanh quẩn trong nhà chứ không thể siêu thoát
được. Một người thân hoặc người lớn tuổi trong gia đình
nên đến bên cạnh người hấp hối nhắc nhở họ về nguyên lý
vô thường: " Cõi đời là huyễn ảo, vô thường, mọi sự vật
hiện tượng sinh rồi diệt, hội họp rồi chia ly, xin người
đừng quyến luyến nữa, hãy xả bỏ tất cả và ra đi trong
thanh thản".
Sau khi người bệnh vừa tắt thở, người thân nhất nên
điều chỉnh thi thể trở lại cho ngay ngắn, mọi động tác đều
phải thật nhẹ nhàng, tránh đụng chạm mạnh đến thi thể, vì
lúc ấy thần hồn của người chết chưa ra khỏi thi thể, dễ có
cảm giác đau đớn và khó chịu, chính sự khó chịu ấy sẽ
khiến cho thần thức của người thác sinh vào cõi ác xấu.
Cho nên phải cố gắng càng hạn chế chạm đến thi thể
người vừa tắt thở càng tốt. Ba hoặc năm tiếng đồng hồ sau
khi tắt thở, gia đình có thể dùng nước ấm, nước hoa hoặc
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rượu cồn (alcohol) để tắm cho người chết và thay quần áo
mới. Tất cả nữ trang phải được tháo ra, để ngăn ngừa kẻ
tham lam có thể xâm phạm đến tử thi. Nếu là tín đồ Phật
giáo nên mặc lót bên trong một bộ đồ màu trắng, mới và
sạch, bên ngoài mặc áo tràng màu nâu hoặc màu lam và
đắp một cái mền Quang Minh bên trên.
Tang sự:
Lễ tang được bắt đầu sau khi người thân của mình qua
đời, có nhiều việc cần thiết phải làm. Những người có
trách nhiệm phải thật bình tĩnh mới có thể giải quyết được
công việc. Nếu người mất theo tín ngưỡng nào thì nên tôn
trọng niềm tin của họ mà tổ chức tang lễ theo nghi thức
của tôn giáo ấy. Riêng Phật tử, nên tổ chức theo nghi lễ
của Phật giáo. Nghi lễ này được diễn ra gọn gàng, đơn
giản, trang nghiêm, ít tốn kém, và không theo tập tục mê
tín của thế gian, như đốt vàng mã, lầu đài, nhà kho...
Công việc đầu tiên là một hay hai người trong gia đình
phụ trách liên lạc với quý Thầy để chọn ngày giờ thích
hợp cho việc tẩm liệm, phát tang, di quan và an táng, một
mặt liên lạc với Sở mai táng, để lo mua quan tài, đặt xe
tang, nơi an táng... Những người còn lại trong gia đình
chia nhau mỗi người mỗi việc, thông báo cho thân nhân ở
xa, viết cáo phó gởi báo, đài, quét dọn nhà cửa, bàn thờ
Phật, Tổ Tiên, sắm sửa đèn nến, hương hoa, trang hoàng
bàn vong để thờ phụng người quá cố.
Bàn thờ Phật cần được trần thiết trang nghiêm với một
hình hoặc tượng Phật đặt ngay ngắn ở giữa, hai chân đèn,
lư hương, đĩa trái cây, bình hoa, hai ly nước trong...
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Bàn thờ vong, cũng phải trang hoàng cho đẹp đẽ với
cặp chân đèn, đĩa trái cây, bình hoa, ba ly nước, một bài vị
(gồm có tên tuổi, ngày sinh, ngày mất) do Thầy viết. Và
đặc biệt là di ảnh của người chết, phải chọn một tấm hình
đẹp, rõ ràng của người quá cố để thờ.
Tẩm liệm, phát tang, cúng cơm và an táng:
Ðến thời điểm thích hợp đã định trước, quý Thầy Cô,
Ban Hộ Niệm cùng tang quyến và bạn bè thân hữu vân tập
trước bàn thờ Phật để tụng kinh và cầu nguyện cho vong
linh người quá cố. Sau khi nắp quan tài đậy lại là lễ Phát
tang (còn gọi là lễ Thành phục). Tất cả con cháu đều quỳ
ngay thẳng trước linh đài của người mất. Quý Thầy tụng
kinh và sái tịnh vào khăn tang, rồi phát tang cho tang
quyến. Mỗi người đều lạy hai lạy và nhận chiếc khăn màu
trắng, rồi chít khăn lên đầu và mặc quần áo tang.
Theo tục lệ truyền thống, người con gái chỉ đeo khăn
tang, quần tang mà không có áo. Người con rể, chỉ quấn
khăn tang là đủ. Riêng hàng cháu, chắt, trên khăn tang có
đính thêm một miếng vải nhỏ hình tròn màu xanh hay màu
đỏ tùy theo bên nội và bên ngoại. Vợ chồng để tang cho
nhau, chỉ cần bịt một khăn tang là đủ.
Sau khi lễ phát tang là lễ cúng cơm (tiến linh). Tất cả
nên cúng thức ăn chay, cúng nước trà thay vì cúng rượu.
Tiếp đó là lễ tụng kinh cầu siêu cho hương linh. Trong
tang lễ, phần quan trọng nhất là tụng kinh cầu nguyện cho
thần hồn người chết siêu thoát, chứ không phải chú trọng
về hình thức cúng kiếng, đờn trống, nhạc Tàu, nhạc Tây....
Những hình thức bề ngoài chỉ cốt để làm nở mặt nở mày
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của tang quyến đối với người ngoài, chứ không ảnh hưởng
gì đến thần thức người quá cố.
Ðến ngày an táng linh cữu, tang quyến cùng bè bạn
thân hữu cùng quý Thầy Cô và Ban Hộ Niệm tiễn đưa linh
cữu đến nơi an táng (địa táng hay hỏa táng tùy theo sự
chọn lựa của người quá cố), tất cả nên thành tâm niệm
Phật để tiếp dẫn vong linh đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau lễ an táng, chủ nhà rước vong linh về nhà hoặc
chùa để làm lễ An Sàng, tức là lễ an vị vong linh và di ảnh
của người quá cố. Có nhiều người hiểu lầm lễ này gọi là lễ
Ăn sàng, nên bắt buộc tang quyến phải tổ chức tiệc tùng
để được ăn uống. Ðây là một sự thật đáng buồn.
Sau lễ An sàng, là cúng tuần thất (7 ngày sau khi qua
đời), cúng Bách nhật (100 ngày), cúng Tiểu tường (giáp
năm, 365 ngày) và cúng Ðại tường (ba năm xả tang, còn
gọi là mãn tang hay mãn khó, tức là đúng 1095 ngày), rồi
từ đó mỗi năm cúng lễ giỗ tưởng niệm (cúng đúng vào
ngày mất gọi là Chánh kỵ, trước ngày mất gọi là Tiên
Thường). Và nếu gia đình tang quyến có điều kiện nên tổ
chức lễ Trai Tăng cúng dường, bố thí, phóng sanh các loài
vật, đi lễ Phật và cúng dường 10 chùa, để hồi hướng công
đức ấy cho vong linh người quá cố, giúp họ tái sinh vào
cõi giới an lành.
Tóm lại, theo giáo lý nhà Phật, chết chưa phải là hết
mà còn nhiều vấn đề khác nữa, nếu người quá cố chưa
giác ngộ giải thoát, chưa giải quyết được vấn đề sinh tử
ngay trong kiếp sống hiện tại này, thì còn vô số đời sống
khác đang đợi chờ họ ở phía sau.
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Buddhist View on Death and Rebirth
By Ven. Thich Nguyen Tang
--- o0o ---

As a Vietnamese Buddhist monk, working as a
Buddhist chaplain at several of Melbourne’s hospitals and as
well as Melbourne assessment prison, I have witnessed many
personal tragedies faced by the living and of course the very
process of dying and that of death and many of these poor
people faced their death with fear, with misery and pain before
departing this world. With the images of all these in my mind,
on this occasion, I wish to share my view from the perspective
of a Buddhist and we hope that people would feel far more
relaxed in facing this inevitable end since it is really “not the
end of life”, according to our belief.
Death and the impermanence of life
In the teaching of the Buddha, all of us will pass away
eventually as a part in the natural process of birth, old-age and
death and that we should always keep in mind the
impermanence of life. The life that we all cherish and wish to
hold on.
To Buddhism, however, death is not the end of life, it is merely
the end of the body we inhabit in this life, but our spirit will
still remain and seek out through the need of attachment,
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attachment to a new body and new life. Where they will be
born is a result of the past and the accumulation of positive and
negative action, and the resultant karma (cause and effect) is a
result of ones past actions.
This would lead to the person to be reborn in one of 6 realms
which are; heaven, human beings, Asura, hungry ghost, animal
and hell. Realms, according to the severity of ones karmic
actions, Buddhists believe however, none of these places are
permanent and one does not remain in any place indefinitely.
So we can say that in Buddhism, life does not end, merely goes
on in other forms that are the result of accumulated karma.
Buddhism is a belief that emphasizes the impermanence of
lives, including all those beyond the present life. With this in
mind we should not fear death as it will lead to rebirth.
The fear of death stemmed from the fear of cease to be existent
and losing ones identity and foothold in the world. We see our
death coming long before its arrival, we notice impermanence
in the changes we see around us and to us in the arrival of aging
and the suffering due to losing our youth. Once we were strong
and beautiful and as we age, as we approach our final moments
of life we realize how fleeting such a comfortable place
actually was.
Grieving
It is natural to grieve the loss of family members and others we
knew, as we adjust to living without their presence and missing
them as part of our lives. The death of a loved one, or even
someone we were not close to, is terribly painful event, as time
goes on and the people we know pass away along the journey
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of life, we are reminded of our own inevitable ends in waiting
and everything is a blip of transience and impermanent.
At a certain moment, the world seems suddenly so empty and
the sense of desperation appears to be eternity. The greater the
element of grief and personal loss one tends to feel sorry for
oneself.
Some of us may have heard the story of the women who came
to the Buddha in great anguish, carrying her dead child
pleading him to bring the child back to life. The Buddha said
“Bring to me a mustard seed from any household where no-one
had ever died and I will fulfill your wish”. The woman’s
attempt to search for such seed from houses were in vain and of
course she could not find any household in which no-one had
ever died and suddenly she realized the universality of death.
Karma
According to Buddhism, our lives and all that occurs in our
lives is a result of Karma. Every action creates a new karma,
this karma or action is created with our body, our speech or our
mind and this action leaves a subtle imprint on our mind which
has the potential to ripen as future happiness or future suffering,
depending on whether the action was positive or negative.
If we bring happiness to people, we will be happy. If we create
suffering, we will experience suffering either in this life or in a
future one.
This is called the Law of Karma, or the Law of Cause and
Effect. Karmic law will lead the spirit of the dead to be reborn,
in realms which are suitable appropriate to their karmic
accumulations.
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According to His Holiness, the 14 th Dali Lama of Tibet, that to
cultivate the good karma, our good actions are an excellent way
prepare for our death. Not performing evil deeds, keeping our
heart and mind pure, doing no harm, no killing, sexual
misconduct or lying, not using drugs or alcohol has very
positive merit which enable us to die as we have lived.
The way we pass reflects the way we lived our lives, a good
death putting a good stamp on a good life. As Leonardo Da
Vinci once wrote in his notebook; “Just as a well spent day
brings happy sleep, so a life well spent brings a happy death”.
If we have lived a life of emotional turmoil, of conflict selfish
desire unconcerned for others, our dying will be full of regrets,
troubles and pain. It is far better to care for the lives for all
around us rather than spending a fortune in prolonging life or
seeking ways to extend it for those who can afford it, at the
expense of relieving suffering in more practical ways.
Improving the moral and spiritual quality of life improves its
quality for us all rather than the selfish individualism that
benefits the elite few who draw most resources.
Preparing for death and Buddhist rituals associated with
dying
Buddhist clergy often remind their followers about closeness of
death, emphasize the importance in getting to know death and
take time to prepare for their own demise.
How do we prepare for death?. It is really simple, just behave
in a manner which you believe is responsible, good and positive
for yourself and towards others. This leads to calmness,
happiness and an outlook which contributes to a calm and
controlled mind at the time of death.
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Through this positive and compassionate outlook of life,
always being aware of the impermanence of life and having a
loving attitude towards all living things in this transient
existence we will be free of fear in opposite to grasping
selfishly to life due to not having experienced happiness in life.
Having lead a responsible and compassionate life and have no
regrets when death approaches enables us to surrender without
a struggle to the inevitable and in a state of grace which need
not be as uncomfortable as we are led to believe. A dying
Buddhist person is likely to request the service of a monk or
nun in their particular tradition to assist in this process further,
making the transitional experience of death as peaceful and free
of fear as can be possibly achieved.
Before and at the moment of death and for a period after death,
the monk, nun or spiritual friends will read prayers and chants
from the Buddhist Scriptures. In Buddhist traditions, this death
bed chanting is regarded as very important and is ideally the
last thing the Buddhist hears. Buddhists believe that we can
actively assist and bring relief to the dying members through
assisting the dying through the process of dying.
Through Buddhist doctrine we are told by Buddhist masters
that the final moment of our consciousness is paramount, the
most important moment of all. If the ill person is in hospital
and the diagnosis is grim that the person cannot possibly
survived, the family should call in the Buddhist priest to pray
for the loved one so that at the final moment, the right state of
mind has been generated within the person and they can find
their way into a higher state of rebirth as they leave the present
lives.
The nurses and family members are not supposed to touch the
corpse, having to wait 3-8 hours after breathing ceases before
touching the body for any preparation after the death. We
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Buddhists believe that the spirit of a person will linger on for
sometime and can be affected by what happened to the corpse.
It is important that the body is treated gently and with respect
and that the priest can help the spirit continues its journey
calmly to higher states, not causing the spirit to becoming angry
and confused and may be more likely to be reborn into the
lower realms.
In the Mahayana Buddhism, especially, Vietnamese tradition
we pray for the dead for 49 days after passing away, 49 being
the estimated time it takes for the spirit to be reborn again into a
new life. Some spirits are reborn 3 days, 21 days, 49 days or
100 days after death, and in some cases even 7 years.
Rebirth
The concept of rebirth or reincarnation has become more
popular in the west in recent years due to the influence of
Tibetan Buddhism, especially, the Tibetan Book of Living and
Dying (by Sogyal Rinpoche, 1992) became a best seller in the
USA and has been widely read throughout the developed
countries by new generations who are concerned with
alternative thinking and eastern cultural perspectives. Naturally
people concern with life beyond death was stimulated by the
ideas contained in such philosophies and beliefs.
Nirvana
The supreme aim of Buddhism is to obtain nirvana or
enlightenment. This translated means a state of liberation or
illumination from the limitations of existence. It is the
liberation from the cycle of rebirth through countless lives up
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and down the 6 states of existence. It is obtained through the
extinction of desire.
Nirvana is a state that is obtainable in this life through the right
aspiration, purity of life, and the elimination of egotism. This
cessation of existence as we know it, the attainment of being, as
distinct
from
becoming.
http://www.quangduc.com/English/rebirth/14rebirth-tnt.html _ftn1The Buddha speaks of it as ‘unborn, un-originated,
uncreated, unformed’, contrasting it with the ‘born, originated,
created, and formed phenomenal world’. Those who have
obtained the state of Nirvana are called Buddhas. Gautama
Siddhartha had obtained this state and had become a Buddha at
35. However it is now believed that it was only after he had
passed away that he reached such a place of perfect tranquility,
because some residue of human defilement would continue to
exist as long as his physical body existed.
According to Buddhism if a human does not obtain nirvana or
enlightenment, as it is known, the person cannot escape the
cycle of death and rebirth and are inevitably be reborn into the
6 possible states beyond this our present life, these being in
order from the highest to lowest;
Heaven. In Buddhism there are 37 different levels of
heaven where beings experience peace and long lasting
happiness without suffering in the heavenly
environment.
Human life. In Buddhism we can be reborn into
human life over and over, either wealthy or poor,
beautiful or not so, and every state between and both as
it it is served up to us. Anything can happen, as is
found in human life and society all around us as we are
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familiar with in the day to day human world in is
myriad of possibilities. What we get is a result of our
Karma of what we have dragged with us from previous
existences and how it manifests in our temporary
present lives.
Asura. A spiritual state of Demi-Gods but not the
happy state experienced by the gods in the heavens
above this state. The Demi-Gods are consumed with
jealousy, because unlike humans, they can clearly see
the superior situation of the gods in the heavens above
them. They constantly compete and struggle with the
gods due to their dissatisfaction with their desires from
the others.
Hungry Ghost. This spiritual realm of those who
committed excessive amounts of evil deeds and who are
obsessed with finding food and drink which they cannot
experience and thus remain unsatisfied and tortured by
the experience. They exhaust themselves in the constant
fruitless searching.
Animals. This realm is visible to humans and it is
where spirits of humans are reborn if they have killed
animals or have committed a lot of other evil acts.
Animals do not have the freedom that humans would
experience due to being a subject constantly hunted by
humans, farmed and used in farming, also as beasts for
entertainment.
Hell. This realm is not visible to humans. It is a place
where beings born there experience a constant state of
searing pain and the various types of hell realms reads
like a variety of horrific torture chambers. Those with a
great deal of negative Karma can remain in such places
for eons of time.
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To conclude, as already mentioned, none of us can avoid death
and if we are not free from the vicious cycle of death and
rebirth, we are doomed to the endless cycles of life and death
and its paradoxical nature of suffering, of happiness and
sadness, youth and ageing, healthiness and sickness, pain and
death, all because we are so attached to the existence in the first
place.
The Buddha urged us to prepare for death, to prepare for that
journey by cleansing the mind and not being so attached to
things, to be able to let go and release ourselves for needing to
be, from needing to have. Through this we will not suffer so
much as we pass through the final stage of the present life, we
can let go, be grateful for what we had but not clutch to it, not
try to ensure permanency and cause ourselves to suffer more
than we need to. This way we can end the cycle and leave
forever, obtaining nirvana and release from the cycle of death
and rebirth.
( This article has been presented at the conference “Dying, Death and
Grieving – a cultural Perspective“, RMIT University, Storey Hall, 349
Swanston Street, Melbourne, Victoria, 22nd and 23rd March 22, 2002. For
further information on the conference, please contact Lynn Cain, +61-39457 4697).

http://www.quangduc.com/English/rebirth/14rebirth-tnt.html _ftnref1P.756. Wordsworth editions 1999.The Wordsworth Encyclopedia
of World Religions
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Tường trình sinh hoạt
của Tu Viện Quảng Đức trong thời gian qua
Tu Viện Quảng Đức, một ngôi ngôi chùa PG trong thành phố
Moreland, do TT Thích Tâm Phương sáng lập từ năm 1990. Sau
kỳ đại hội kỳ 2 tại Queensland tháng 8 năm 2003 đến nay đã thực
hiện một số công tác Phật sự như sau:
1.Đại lễ khánh thành Tu Viện Quảng Đức và lễ Suy Tôn Đại
Lão HT Thích Huyền Quang lên ngôi vị đệ tứ tăng thống, được
long trọng tổ chức ngày 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 10 năm 2003,
có khoảng gần 150 chư tôn đức tăng ni và 5000 đồng hương Phật
tử trong và ngoài Úc châu về chứng minh tham dự lễ. Sau đại lễ
này Tu Viện đã cho in một tập kỷ yếu dày 2000 trang để lưu giữ
tài liệu và hình ảnh sinh hoạt trong quá trình hình thành và đóng
góp 13 năm của TV Quảng Đức vào đất nước Úc Đại Lợi.
2.Tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 4 và Khóa
An Cư Kiết Hạ kỳ 5: Tu Viện Quảng Đức đã đảm nhận trách
nhiệm đứng ra tổ chức hai khóa tu học quan trọng trong nhiệm kỳ
qua là Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 5 của Giáo Hội từ ngày 6 đến
ngày 16 tháng 7 năm 2004, và Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu
kỳ 4 được tổ chức ngay trong khuôn viên của TV Quảng Đức từ
ngày 1 đến ngày 5 tháng 1 năm 2005, quy tụ 130 Phật tử về tham
dự. Sắp tới khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 7 cũng sẽ do TV
Quảng Đức giữ vai trò tổ chức, lần này khóa tu sẽ được tổ chức
tại vùng núi Kyneton, cách phi trường quốc tế Melbourne khoảng
45 phút lái xe, khóa tu sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 1
năm 2008
3.Tham gia công tác từ thiện xã hội: với tinh thần “nhiễu điều
phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau
cùng”, Ban Xã Hội Từ Thiện Tu Viện Quảng Đức đã cùng chia
cơm xẻ áo với đồng bào bị nạn bão lụt ở miền trung, miền nam,
trong các cơn bão lụt thủy tai, phong tai trong các năm qua với sự
đóng góp trên $40.000 Úc Kim, đặc biệt cơn bão Xangsane xảy
ra vào 26-10-2006, TT Trụ Trì Thích Tâm Phương lúc đó chữa
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bệnh tại VN đã đến tận nơi Quảng Nam Đà Nẵng- Thừa Thiên
Huế, v.v.. để trao quà tình thương đến cho người bị nạn. Ngoài ra
Ban Từ Thiện cũng đóng góp để mổ mắt cườm và giúp khám
bệnh những đồng bào nghèo, trại Mù, trại Cô Nhi : $ 4500 Úc
Kim. Cúng dường trùng tu các ngôi chùa tại Việt Nam: Cúng
Chùa Kim Sa (Phan Thiết), Chùa Phật Bửu (Trà Vinh), Tòng
Lâm (Đá Lố Diên Khánh), Chùa Kim Sơn, Chùa Phổ Tịnh, Chùa
Phổ Tế, Chùa Linh Sơn (Nha Trang); Chùa Pháp lâm (Đà Nẳng);
Chùa Từ Đàm (Huế), Chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Suối Dầu Diên
Khánh); Tòng Lâm Am Chúa (Đại Điền), với tổng số tiền trong 4
năm qua hơn $ 15.000. Úc Kim.
Đặc biệt, Tăng ni và Phật tử TV Quảng Đức đã đóng góp gần
$20,000 Úc Kim để giúp đỡ chi phí thuốc men và bệnh viện phí
cho Thầy Linh Quang, bị tại nạn xe rất nặng trong thời gian đang
hoằng pháp tại Nepal và Ấn Độ.
4.Hoằng pháp là bổn phận, lợi sinh là sự nghiệp: đó là mục
đích của hàng đệ tử Phật, có thể nói mọi công việc hằng ngày của
người xuất gia không đi ra ngoài công việc trên, vừa tu tập cho
mình và mang ánh sáng giác ngộ, từ bi và trí tuệ đến cho người
để giúp người bớt khổ tìm được nguồn vui. Với tinh thần đó mà
Tu Viện Quảng Đức đã cho thành lập trang nhà Quảng Đức, và
Ban Ấn Tống Kinh Sách, băng đĩa để phổ biến lời Phật dạy.
Trong 4 năm qua, Ban Ấn Tống đã làm việc không mỏi mệt để
phát tặng không cho đồng hương Phật tử tại Úc châu và trên thế
giới 15 đầu kinh sách các loại và 20.000 CD niệm Phật, thuyết
pháp đủ loại để cúng dường cho các ngôi chùa ở vùng sâu vùng
xa ở quê nhà VN.
5. Kinh sách do Tu Viện Quảng Đức ấn tống từ 2003-2007:
Trong 4 năm qua Tu Viện Quảng Đức vẫn nỗ lực trong mọi lãnh
vực sinh hoạt Phật sự chung, ngoài ra Tu Viện cũng cố gắng đóng
góp về mặt hoằng pháp trên xứ người qua Trang Nhà Quảng Đức
và ấn tống Kinh Sách. Kinh sách do Tu Viện ấn tống trong 4
năm qua như sau: Chết và Tái Sanh (in năm 2003: $3000) 2- Hỏi
Hay Đáp Đúng (xb 2003: 2.500); 3. Pháp Sư Tịnh Không, Người
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Truyền Bá Giáo Lý Tịnh Độ (2003: $3000); 4. Ảnh Hưởng của
Phật Giáo Trong đời Sống Của Người Việt (xb 2003: $1000); 5.
Triết Học Phật Giáo Ấn Độ (Xuất Bản Tại Mỹ, 2004 : $1000; 6.
Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tịnh Không (xb 2004: $7000) 7. Kỷ
Yếu Quảng Đức 13 năm Hình Thành và Đóng Góp vào đất nước
Úc (xb 2004 : $12000); 8. Lịch Sử Đức Phật Thích Ca (truyện
tranh, xb 2005: $ 3000); 9. Lịch Sử Đức Phật Thích Ca (truyện
thơ, xb 2005: $ 3000); 10. Ân Nghĩa Sanh Thành (Xuất Bản Mùa
Báo Hiếu năm 2005: $ 8000); 11. Kinh Nhật Tụng (xb 2005:
$2000); 12. Thuyết Luân Hồi và Phật Giáo Tây Phương (xb
2006: $6000) 13. Sức Mạnh của Lòng Từ ( Tuyển tập tài liệu và
hình ảnh về cuộc đời của Đức Đạt Lạt Ma, xb 2007: $7000. 14.
Đã ấn tống hơn 20.000 băng CD Niệm Phật và thuyết pháp:
2003-2007: $6000.15; Một máy Niệm Phật 6 giọng niệm khác
nhau (2007 :$12000); 16. Trang Nhà Quảng Đức
www.quangduc.com) (hoằng pháp qua hệ thống điện toán) thành
lập từ năm 1999, dung chứa trên 100,000 văn bản tài liệu kinh
sách các loại của 2 truyền thống Phật Giáo Nam Tông và Bắc
Tông. Hiện tại đã có hơn 1 triệu độc giả khắp nơi trên thế giới
truy cập vào trang nhà Quảng Đức để học hỏi Giáo Lý Phật Đà.
Chi phí cho Trang Nhà Quảng Đức qua việc hoằng pháp này mỗi
năm $2000 X 8 = $ 16,000 Úc. Tu Viện Quảng Đức thành tâm
cảm tạ và tán thán công đức của quý đồng hương Phật tử trong và
ngoài Úc Châu đã phát tâm cúng dường tịnh tài với tổng số tiền
$89,5000 cho công việc hoằng pháp trong 4 năm qua.
6.Hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ: đây là niềm mơ ước
ngàn đời của hàng đệ tử Phật, một lần trong đời của mình về
thăm quê hương của Đức Phật, và niềm ước mơ này đã đến với
51 đệ tử của Tu Viện Quảng Đức, phái đoàn do ĐĐ Phó trụ trụ trì
TV Quảng Đức làm trưởng đoàn đã lên đường đúng vào ngày 711 và đã về đến Úc an toàn vào ngày 29-11-06 sau hai mươi hai
ngày chiêm bái. Phái đoàn đã viếng thăm và đảnh lễ đầy đủ 4
Phật tích quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, đó là Vườn
Lâm Tỳ Ni, nơi Phật đản sanh, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật thành
Đạo; Vườn Nai Lộc Uyển, nơi Phật nói bài Pháp đầu tiên; Câu
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Thi Na, nơi Đức Phật nhập Niết bàn. Ngoài bốn thánh tích trên,
phái đoàn đã lần lượt đến tận nơi, thấy tận mắt và đảnh lễ chiêm
bái trên 20 thánh tích khác như: Linh Thứu Sơn, nơi Phật thuyết
Bát Nhã Kinh 22 năm, Kỳ Viên Tịnh Xá tại thành Xá Vệ, Bảo
Tháp tưởng niệm nơi trà tỳ kim thân Đức Phật, Bảo Tháp thờ Xá
Lợi Phật (do Vua A Xà Thế xây dựng), Bảo Tháp thờ Tôn Giả A
Nan, đặc biệt phái đoàn đã đến tận Dharamsala để đảnh lễ Đức
Đạt Lai Lạt Ma. Phái đoàn cũng đã viếng thăm và cúng dường 5
ngôi chùa VN trên đất Phật như: Chùa Việt Nam Phật Quốc và
Chùa Linh Sơn ở Lâm Tỳ Ni, Chùa Linh Sơn ở thành Câu Thi
Na; Chùa Kiều Đàm Di ở Tỳ Xá Ly, và Trung Tâm Tu Học Viên
Giác – Bồ Đề Đạo Tràng. Phái đoàn đã góp lại 23 ngàn Úc Kim
để cúng dường tất cả các nơi mà phái đoàn đến chiêm bái và
đảnh lễ.
Quảng Tịnh Thiều Văn Bình
Cùng Ban Thư Ký (tổng hợp)

Khai Chuỗi Niệm Phật
Tay lần trăm tám hột châu,
Dứt trừ tội lỗi, buồn rầu tiêu tan,
Xa lìa khổ ác ba đàng,
Thế gian phiền lụy hóa toàn liên hoa.
Ái hà ngàn thước sóng xao,
Muôn trùng biển khổ lấp đầu than ôi!
Muốn cho khỏi kiếp luân hồi,
Phải mau gấp niệm Nam mô Di Ðà.

Chết và tái sinh – Thích Nguyên Tạng

149

PHƯƠNG DANH ẤN TỐNG
Gia đình Ngô Tùng Bảo
Gia đình Nguyễn Văn Độ, pd: Nguyên Lượng
Phát tâm ấn tống tập sách này để nguyện cầu cho thân bằng
quyến thuộc, thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như
nguyện; cùng hồi hướng công đức pháp thí này cầu siêu cho Cữu
Huyền Thất Tổ, Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời, nhiều kiếp được nhẹ
nhàng siêu thoát về miền Tịnh Độ. Đồng thời cầu nguyện cho
pháp giới chúng sanh, phát tâm kính tín Ngôi Tam Bảo, biết tránh
điều ác, thực hiện các hạnh lành để làm tăng trưởng niềm an lạc,
hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát cho mình và cho người trong niềm
tin Chánh Pháp.
ĐÓNG GÓP ĐẾ TIẾP TỤC ẤN TỐNG KINH SÁCH
Như thường lệ những kinh sách do Tu Viện Quảng Đức ấn hành
trong những năm qua là để phổ biến giáo lý Phật Đà đến cho mọi
người, chứ không phát hành để lấy tiền. Nếu người đọc được sách
này nghĩ đến công lao của những người đóng góp để có được tập
sách này, xin hãy cố gắng dành thời gian để tu tập, tránh ác làm
lành, đặc biệt áp dụng lời Phật dạy trong đời sống hằng ngày của
mình, phát khởi đại bi tâm, không làm khổ đau người, đem tình
thương đến cho người, làm vơi bớt khổ đau của người, hướng dẫn
người trở về với con đường thiện lành, để tu tập để đạt được giác
ngộ và giải thoát. Quý Phật tử có thể liên lạc và đóng góp vào
quỹ Ấn Tống Kinh Sách của Tu Viện. Xin liên lạc địa chỉ của văn
phòng Tu Viện Quảng Đức:
Quang Duc Monastery
105 Lynch Rd, Fawkner, VIC 3060. Australia.
Tel:61.3.93573544;
email:quangduchomepage@gmail.com
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Thích Nguyên Tạng
Soạn dịch
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